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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти соціально-економічної нерівності та конвергенції доходів населення. Розглянуто сучасний стан соціально-економічної нерівності у країнах Європейського Союзу та
визначено причини її поглиблення. Запропоновано ряд заходів щодо зменшення диференціації доходів
населення у ЄС.
ABSTRACT
The article deals with the theoretical aspects of socio-economic inequality and convergence. The development
of the current station of socio-economic inequality in the European Union is analyzed and the preservation of the
cause of its deepening is shown. It has been proposed some methods of the reduction of EU citizens’ income
differentiation coefficients.
Ключові слова: соціально-економічні нерівність, конвергенція, індекс GINI, Європейський Союз.
Keywords: socio-economic inequalities, convergence, GINI index, European Union.
Постановка проблеми. Світова фінансова
кризи, що спостерігалася у кінці ХХст. у більшості
країнах світу, в тому числі і в ЄС, у сукупності зі
структурною диспропорціональністю світової економіки, посилили соціально-економічну нерівність
у країнах Європейського Союзу, та й сьогоднішні
виклики економічному розвитку, які спричинені
поширенням вірусу COVID-19, свідчать про необхідність більш активної участі держав в оздоровленні економік, збільшення конвергенції доходів
населення й реалізації заходів антикризового регулювання економіки. Тому необхідне комплексне
дослідження причин соціально-економічних нерівностей всередині інтеграційних угруповань та розробка рекомендацій щодо їх зменшення,
формування теоретично обґрунтованих вимог до
антикризового регулювання в умовах світових
фінансових криз з огляду на основні властивості
економічної та фінансової систем, з урахуванням
яких на практиці стане можливим створення науково обґрунтованих антикризових програм для забезпечення стійкості фінансової системи країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останнім часом дослідженню проблем соціальноекономічних нерівностей та конвергенції присвячено ряд праць провідних економістів, як українських так і зарубіжних. Так, Білорус О.Г. розглядає
особливості
неоконвергенції
соціально-економічних систем [1]. Кушнір Н.О. та Стеблак Д.М.

досліджують особливості нерівномірності економічного розвитку країн ЄС та можливості та перспективи взаємодії країн-членів ЄС з подолання
економічних нерівномірностей у контексті європейської конвергенції [2]. Cпецифіку міжкраїнних
конвергенційних процесів у Європейському союзі з
виокремленням досвіду новоінтегрованих держав
Центрально-Східної Європи розкрито у монографії
Бурлай Т.В. Також автор визначає умови та механізми конвергенції соціально-економічних систем України і ЄС [3]. Аспекти нерівності у розрізі
сільського господарства розглянуто у роботі
Колінець Л. та Токара В. [4].
Цілі статті. На основі викладеного можна
сформулювати наступні цілі даного дослідження:
 розкрити теоретичні основи соціально-економічної нерівності та конвергенції доходів населення;
 проаналізувати стан та причини соціальноекономічної нерівномірності в країнах ЄС.
Основний зміст та обґрунтування отриманих наукових результатів. Нерівномірність
соціально-економічного розвитку країн інтеграційного об’єднання є одним з найбільш актуальних
питань, з яким стикаються керівні органи цих спільнот, та вимагає розробки відповідної економічної
політики. Європейський підхід до цієї проблеми передбачає вихід за рамки суто національної точки
зору на нерівність. Зважаючи на зростаючу роль
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міграції та мобільності, в сучасній Європі стає все
більш анахронічним погляд на "домашній" погляд
на соціальну справедливість. Суто національна перспектива також ігнорує основні цілі, які були визначені частиною європейського проекту після Римського договору 1957 року: одночасне досягнення
економічного прогресу, з одного боку, соціального
прогресу та згуртованості, з іншого, як внутрішньо
(через поступовий розвиток держав добробуту) і
між країнами (через посилення конвергенції в Союзі). Тому необхідно не лише відновити цю
амбіцію, але й переглянути роль держав та ЄС загалом.
Розробники Римського договору були впевнені, що посилення згуртованості як у межах, так і
всередині країн може бути досягнуто за допомогою
наднаціонального економічного співробітництва, а
також деяких конкретних інструментів для покращення рівня життя в державах-членах (які згодом
були "об'єднана в" економічну, соціальну та територіальну"політику згуртованості ЄС. Економічна
інтеграція повинна бути організована на рівні ЄС та
сприяти економічному зростанню та конвергенції в
ЄС.
Внутрішня соціальна політика мала перерозподілити плоди економічного прогресу, залишаючись національною прерогативою. Конкретний
соціальний вимір ЄС, по суті, обмежувався б координацією прав соціального забезпечення для
мобільних громадян та поступовим розвитком антидискримінаційного органу. Дійсно, після 60 років
розвитку європейське соціальне законодавство охоплює інші важливі сфери політики, які були переведені з національного на рівень ЄС, такі як стандарти охорони здоров'я та виробничої безпеки. Але
політика перерозподілу, політика освіти та розвиток соціального забезпечення залишалися - принаймні теоретично - міцно закріпленими на національному рівні.
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Таким чином, було створено дві перспективи
солідарності в рамках ЄС: загальноєвропейську та
національну, що стало логічним наслідком
фундації так званої «європейської соціальної моделі». Європейська соціальна модель - це не просто
стислий опис набору спільно існуючих національних соціальних моделей; вона також описує спосіб
взаємодії цих національних держав загального
добробуту - або, як передбачається, взаємодіють
між собою - у Європі.
У своїй статті 174 Договір про функціонування
Європейського Союзу (TFEU) зазначає, що до цілей
ЄС входить "посилення його економічної, соціальної та територіальної згуртованості" та "зменшення
нерівності між рівнями розвитку різних регіонів та
відсталістю". Саме забезпечення конвергенції доходів населення є одним з ключових основ досягнення рівних можливостей для всіх. Так, нерівність
у ЄС зростала у багатьох державах-членах за
останні три десятиліття і ще більше посилилася
економічною кризою 2008 року. Зазначимо, що розмір мінімальної оплати праці в країні впливає не
лише на добробут населення, але й на продуктивність праці і, а також соціально-економічне положення країни у міжнародних відносинах. Тому
дуже важливо проаналізувати цей показник в розрізі країн ЄС.
Станом на 1 січня 2020 року у 21 із 27 державчленів Європейського Союзу прийнято мінімальну
національну заробітну плату. Данія, Італія, Кіпр,
Австрія, Фінляндія та Швеція її не встановлюють.
Місячна мінімальна заробітна плата, як правило, нижче 600 євро на Сході Європи та понад 1
500 євро на Північному Заході ЄС [5].
21 держава-член ЄС, яка має національну
мінімальну заробітну плату, можна розділити на
три основні групи (рис.1).

Рис. 1. Мінімальна заробітна плата у країнах ЄС, січень 2020, євро
Примітка: побудовано автором на основі даних Євростату
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У січні 2020 року Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату (312 євро) в ЄС.
Дев'ять держав-членів, розташованих переважно на
Сході ЄС, мають мінімальну заробітну плату між
400 євро та приблизно 600 євро на місяць: Латвія
(430 євро), Румунія (466 євро), Угорщина (487
євро), Хорватія (546 євро), Чехія (575 євро), Словаччина (580 євро), Естонія (584 євро), Литва (607
євро) та Польща (611 євро).
У п'яти інших державах-членах, розташованих
переважно на Півдні ЄС, мінімальна заробітна
плата становила від 700 євро до трохи більше 1 000
євро на місяць: Португалія (741 євро), Греція (758
євро), Мальта (777 євро), Словенія (941 євро) та
Іспанії (1050 євро).
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У решті семи держав-членів, які розташовані
на заході та півночі ЄС, мінімальна заробітна плата
перевищувала 1500 євро на місяць: Франція (1539
євро), Німеччина (1584 євро), Бельгія (1594 євро),
Нідерланди (1636 євро), Ірландія (1656 євро) та
Люксембург (2142 євро).
Для порівняння, у січні 2020 року федеральна
мінімальна заробітна плата в США становила 1119
євро на місяць.
Важливим показником, на котрий варто також
звернути увагу в процесі дослідження нерівномірності економічного розвитку країн-членів ЄС, є
рівень безробіття, адже він є одним з основних
індикаторів добробуту населення країн (рис.2).

Рис. 2. Рівень безробіття у ЄС, січень 2020, %
Примітка: побудовано автором на основі [6]
Як видно з рис. 2, на початок 2020 р. найвищий
рівень безробіття був в Греції, Іспанії, Італії,
Франції та Кіпрі, а найнижчий рівень безробіття – в
Чехії та Німеччині.
Ще одним важливим показником соціальноекономічної нерівності є коефіцієнт GINI. Він
вимірює ступінь, в якому розподіл доходу в країні

відхиляється від абсолютного рівномірного
розподілу, тобто він порівнює позицію доходів
кожного домогосподарства з позицією всіх інших
домогосподарств для вимірювання розподілу доходу. Для ЄС-28 в 2018 р. коефіцієнт GINI становив
близько 30,9% (рис.3).

Рис. 3. Індекс GINI, січень 2019, %
Примітка: побудовано автором на основі [7]
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Найбільша різниця в доходах була зафіксована
в Болгарії та Литві. У групі країн - Естонія, Італія,
Румунія, Великобританія, Греція, Португалія,
Іспанія та Латвія - коефіцієнт Джині був вище середнього рівня в ЄС-28 (31,0% - 34,5%). На іншому
кінці спектру були країни з рівномірнішим
розподілом доходу (26,0% або менше): Словаччина,
Словенія, Чехія, Норвегія, Фінляндія та Бельгія.
Важливо також відмітити, що нерівність
можна визначити різними способами. Традиційний
погляд зосереджується на «нерівності результатів»,
що зазвичай стосується розподілу доходу та багатства в суспільстві. Вважається, що цей тип нерівності є результатом поєднання факторів, що не
знаходяться під контролем (наприклад, сімейного
походження, етнічної приналежності чи статі), а також зусиль. Більш обґрунтований на правах підхід
пропонує концепцію «нерівності можливостей»,
спрямована на забезпечення рівного відправного
пункту для всіх (наприклад, доступ до освіти та
охорони здоров’я). Таким чином, відповідь на
політику може залежати від прийнятого підходу.
Близько третини бюджету ЄС на 2014-2020 роки
присвячено реалізації політики згуртованості ЄС,
основною метою якої є зменшення регіональних
нерівностей та посилення соціальної, економічної
та територіальної згуртованості. Фінансування,
призначене для згуртованості, надає різні види
підтримки, включаючи бізнес, транспортну інфраструктуру та розвиток навичок, щоб вирішити
декілька основних причин регіональних нерівностей.
Для зменшення нерівності у Європейському
Союзі необхідно застосовувати консолідоване
управляння економічною сферою, ринком праці,
освітою, забезпечувати конкуренцію та регулювання ринку товарів, стимулювати інновації та
підприємництво, розвивати фінансові ринки, інфраструктуру та державні послуги, містобудування. У цьому контексті також важливою є роль
фіскальної політики та системи соціального забезпечення; однак важливо пам’ятати, що оподаткування та конкретні системи соціального забезпечення належать до компетенції держав-членів ЄС.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Картина регіональних
нерівностей в ЄС є складною. Хоча сукупні
розбіжності між державами-членами зменшуються,
схоже, зростає просторовий розрив: деякі регіони
динамічно зростають, а інші застоюються або
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відстають. Політика згуртованості, поряд із механізмами економічного управління, може бути використана для протидії цим явищам.
В даний час збільшення ВВП на душу населення є основною ціллю, для забезпечення оптимальної конвергенції доходів населення. Також у
своїх пропозиціях щодо багаторічної фінансової основи на 2021-2027 роки Європейська Комісія зберегла ВВП на душу населення як основний захід
для розподілу політики згуртованості. Однак вона
також додала кілька нових критеріїв, серед яких
безробіття серед молоді, низький рівень освіти,
зміна клімату та прийом та інтеграція мігрантів.
Хоча це може свідчити про перехід до більш всебічного погляду на територіальну конвергенцію та
прийняття орієнтованої на можливості перспективи, остаточну форму нових регламентів залишається зрозуміти в ході триваючих переговорів
щодо рамки політики когезії після 2020 року.
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CONCEPTUAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ENTERPRISES OF NETWORK
STRUCTURES
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ABSTRACT
The peculiarities of external and internal factors of formation organizational culture of enterprises at network
structures are investigated in the article. The content of criteria organizational culture of the enterprise at network
structures in accordance with managerial and socio-psychological direction is compared and their peculiarities are
determined in accordance with subject and object approaches. Primary and secondary mechanisms of implementation management approach are characterized. The principles of maximum effectiveness of change organizational
culture the enterprise are described and possible variants of development events as a result of realization these
principles are outlined.
Keywords: enterprises of network structures, organizational culture, factors of organizational culture, criteria
of organizational culture, mechanisms of organizational culture.
Formulation of the problem. In today’s market
conditions, the conceptual aspects of management consider the highly organized culture of networking enterprises as a real competitive advantage, which shows the
high economic efficiency of their operation in the long
run. It should be noted that the formation of effective
organizational culture is a tool for ensuring the predicted strategic development of the data business structures and the key to high productivity of staff.
Analysis of recent research and publications. A
number of domestic and foreign scholars have been
dealing with the contemporary issues of conceptual aspects of the organizational structure business structures
M. Mescon, F. Hedowry, R. Blake, S. Robbins, E. Dolan, J. Stewart, O. Biletska, O. Vivchar, O. Kharchyshina, M. Magura, M. Kurbatova and M. Kurbatov paid
considerable attention to this issue others. At the same
time, the specifics of functioning the enterprises at network structures lead to change of peculiarities their organizational culture, which actualizes further researches in this direction.
Setting objectives. The purpose of the article is to
study the conceptual aspects of organizational structure
enterprises at network structures in the current market
conditions of operation.
Outline of the main research material. The organizational culture of networking enterprises is a
unique economic phenomenon that goes far beyond
production or partnerships. It concerns the entire global
space inside and outside the business structures and its
formation begins as soon the business idea emerges.
It should be noted that the organizational culture
of the enterprise network structures is formed as a result
of internal interpersonal and business communications
regarding the achievement of purpose a particular project or the success of the enterprise as a whole and strategies for solving related problems. This allows you to
form your own corporate values, behaviors, ways of interaction and more. That is, one of the basic conditions
for forming the internal organizational culture of an enterprise network structures is the joint activity of people
and their communication to achieve a common goal [2].
Forming stable communication and mental relationships creates an internal anti-crisis potential that will
enable the enterprise of network structures to have

greater resilience in adverse conditions (for example,
due to dedication to the enterprise) and more intensive
development in stable conditions (eg by activating innovative offers in the workplace).
Given the scale and multidimensionality of ways
influencing organizational culture, it can be formed
both spontaneously (under the influence of unpredictable external factors) and purposefully (as a result of the
implementation a purposeful management policy). Too
much of the influence external factors can lead to a decrease in the organizational culture and, as a consequence, a decrease in the efficiency of the enterprise
network structures in general. Since random external
factors are difficult to predict, are partly unsystematic,
and require mathematical models to be taken into account, systematic factors will be considered in this
study.
Factors influencing the organizational culture of
the enterprise network structures can be divided into internal and external.
External predictable factors will be determined by:
peculiarities of ethnic and national culture (belief system, basic principles of family formation and behavior
in marriage, education system, economic system, political system); dynamics of the external environment (development of production, organizational and marketing
innovations); changing the legal foundations of doing
business.
Internal predictable factors of organizational culture of the enterprise at network structures are: stages
of development these enterprises (traditions, corporate
histories, rituals); features of current and strategic tasks
these enterprises; features of the use technological
equipment; peculiarities of work with personnel (system of rewards and punishments, features of distribution responsibilities and subordination, specificity of
horizontal and vertical interpersonal relations) [1].
Taking into account the influence of above factors
is a prerequisite for the formation of meaningful organizational structure. On the other hand, insufficient analysis and consideration of these factors can lead to a decrease in the efficiency of the enterprise management
system of network structures.
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The concept of organizational culture, in accord- as a system of rules, values and rituals common to all
ance with the approach of L. Smirsich, involves consid- employees. The third approach characterizes organizaering the latter, respectively, of three aspects: as an in- tional culture as the conceptual essence of organization,
dependent component, introduced into the organization which defines the overall value system of enterprise
from the outside; as an internal constituent organiza- network structures.
tion; as the essence of the organization [5, p. 342]. AcSince organizational culture is a complex phenomcording to the first approach, organizational culture is enon, affecting both objects and entities, it is worth conseen as a system of ideas, values and social and eco- sidering in more detail the features of its managerial
nomic interconnections that shapes society in man. The and socio-psychological components in terms of opersecond approach is to understand organizational culture ating conditions enterprises of network structures.
Table 1
Content of criteria of organizational culture of enterprises of network structures [3, p. 205]
Direction
№
Criterion
з/п
Management
Socio-psychological
Organizational culture - the atmosphere,
Organizational culture - a set of norms,
psychological the climate of the organizaContent of
values, problem solving rules that are
tion, the informal and invisible conscious1
organizational
shared by a majority of members orness of the organization that influences
culture
ganizations and promote achievement
the behavior of its members and itself is
goals set before her
formed under their influence
Organizational culture is seen as attribPurpose of
Organizational culture is seen as an inteutive organization characteristics and a
2
organizational
gral part and characteristic of the funcmeans of adapting to changes in the exculture
tioning of small groups
ternal environment
Organizational culture is a strategic
factor enterprise management, devel- Organizational culture is a factor in the
The function of
oping management personnel, adapta- socialization of individuals, factor of in3
organizational cultion factor enterprises to market condi- fluence on the members of the organizature
tions, increasing the competitiveness tion in the process of work behavior
of the enterprise
The main factor
formation of orFounder, leader, leader organizations, Human, professional, personal values,
4
ganizational culthe external environment
representations of norms, rules
ture
The main manifes- Management culture, culture of workEmployee mentality, social and psycho5
tations organizaing conditions, culture of employees,
logical climate in the organization
tional culture
culture of documentation
Thus, the management approach considers organizational culture as a set of features the organization,
which are reflected in the system of rules, norms, regulations, etc., which with some exceptions are formal in
nature. The main purpose of organizational culture development, according to this approach, is the commercial success of the enterprise network structures in
terms of adaptation to the dynamics of environment.
The key actors in achieving this goal are management
personnel and their activities in the external economic
and cultural environment. Accordingly, the following
manifestations of organizational culture can be considered: management culture, culture of working conditions, culture of employees, culture of documentation.
Forming the organizational culture of the enterprise network structures in accordance with the management approach involves the implementation of a
number of primary and secondary mechanisms.
The primary mechanisms include: the application
of standards and criteria for assessment and control;
formation of characteristics behavior at leaders in critical circumstances and during organizational crises; development of methods and criteria for allocation of resources the organization; formation of a strategy the organizational training and mentoring development

developing criteria that determine the terms of rewards
and penalties; determination of methods and criteria for
hiring, selection, promotion and dismissal of employees.
Secondary mechanisms of management approach
include: development and optimization of the structure
and internal structure of the organization; formation of
organizational systems and procedures; support of organizational customs and rituals; development of design premises; keeping a history of important events
and people; formation of conceptual bases the general
organizational philosophy of enterprise [4, p. 198].
In contrast to the managerial socio-psychological
approach to understanding organizational culture, it is
based not on achieving economic results, but on establishing a quality system of cooperation and mutual understanding within small groups. The psychological
microclimate and atmosphere in the team are crucial in
this approach, and the key indicator of development is
the influence of each individual on the support or
change of organizational culture the enterprise. The
main ones here are not norms or regulated criteria, but
human, personal, regional or national, environmental
and other values. In this aspect it is important to keep
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in mind that the behavior of individual within the enterprise network structures in addition to fixed production
is influenced by the situational factors of the internal
environment of the enterprise. A significant benefit of
taking this approach into account when developing the
organizational culture of an enterprise is the ability to
model the situations of internal communications development in general, and in small groups in particular.
In addition to a meaningful and subject-based approach to understanding the essence of organizational
culture, it is important to be able to manage the elements of organizational culture during the period of
change individual elements of business or organizational form in general. When changing individual aspects of business (changing organizational form, mergers or acquisitions, use of franchising, etc.) is a forced
step and takes place in enterprises, it may be problematic to adjust or change the organizational culture, both
in management and in society, in part or in the whole –
psychological aspects. The method of transferring corporate values in this case is called broadcasting. In this
context, broadcasting is the transmission of a management’s vision (whether new or new) to employees of
enterprise regarding the basic rules, norms, values and
nature of behavior at the enterprise. The main channels
of such broadcast are: personal example of management; conducting an information policy to explain the
peculiarities of organizational culture changes; direct
work with staff to develop reasonable adjustments to
the individual rules of operation the enterprise network
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structures. At the same time it is necessary to correct
the peculiarities of motivational policy of the enterprise
of network structures.
Conclusions and suggestions. The organizational
culture of an enterprise network structure is an important tool for ensuring the organizational, economic
and psychological unity the collective of this enterprise
in order to increase its efficiency. Its achievement and
change implies a number of specific actions managerial
and socio-psychological nature, taking into account the
peculiarities of the enterprise network structures.
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АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовані стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України в умовах сучасності,
що вимагає прийняття фундаментальних рішення щодо зміни системи управління галуззю. На основі аналізу результатів роботи залізничного транспорту, причин зниження прибутку були запропоновані заходи
для підвищення ефективності його діяльності, враховуючи сучасні світові тенденції в організації роботи
цього виду транспорту.
ABSTRACT
The article substantiates the strategic directions of development of the railway industry of Ukraine in the
present conditions, which requires making fundamental decisions on changing the system of management of the
industry. Based on the analysis of the results of the work of the railway transport, the reasons for the decrease in
profit, measures were proposed to increase the efficiency of its activity, taking into account the current world
trends in the organization of the work of this type of transport.
Ключові слова: стратегія розвитку, управління, залізничний транспорт, реформування, державне регулювання.
Keywords: development strategy, management, rail transport, reform, state regulation.
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Відновлення економіки України після тривалої
економічної кризи, інтенсифікація зовнішньої торгівлі в результаті поступового відкриття європейських товарних ринків, а також глобальна тенденція
до підвищення мобільності населення вимагає стійкої та ефективної роботи залізничного транспорту.
В Україні залізничний транспорт забезпечує 83%
загального вантажообігу і 38% пасажирообігу, в
той час, як споживачі очікують від залізниці надання послуг європейської якості, надійності, швидкості та безпеки перевезень[1]. Проте українські
залізниці на протягі останніх декількох років демонструють негативну динаміку розвитку.
Основною причиною падіння обсягів вантажних перевезень є кризовий стан економіки і, насамперед, промисловості. В структурі вантажних залізничних перевезень понад 60 % припадає на масові
вантажі, які транспортуються великими партіями
на значні відстані – вугілля (23,2 %), руда (17,3 %),
будматеріали (12 %), кокс (2,5 %), зерно і продукти
помелу (5,1 %) та інші [2]. Проте навіть незначна
частка вантажних та пасажирських перевезень не
компенсує збитки. За останні 10 років залізнична
галузь демонструє негативну динаміку. Основна
причина критичного стану українських залізниць
полягає в тому, що в галузі відсутні структурні реформи, які були здійснені європейськими країнами
та більшістю країн СНД.
В результаті залізнична галузь України працює
за старими принципами, які не відповідають сучасним світовим тенденціям в організації залізничного
транспорту, та робить його функціонування неефективним і ускладнює подальший розвиток, перешкоджаючи надходженню доходів до державного
бюджету, а також перешкоджає співпраці з приватними компаніями та перевізниками. [3 с.39]
Деякі питання щодо вирішення цього питання
Проблема висвітлена в роботах як вітчизняних, так
і зарубіжних авторів: С.Панченко, В.Дикань, В.Маслова, М. Рауніо, Н.Нордлінг, М. Каутонен та ін. [412]. Зокрема, вони розглядають різні напрямки розвитку та стратегія розвитку залізничного транспорту.
Важливість використання стратегічних підходів до формування системи державного управління
розвитком пояснюється тим що, вантажні та паса-
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жирські перевезення мають вплив на розвиток економіки країни, її обороноздатність, а також на зміцнення відносин між країнами, соціальний рівень
населення, розвиток туризму та культури.
Результати створення нового стратегічного
підходу до формування системи державного управління розвитком залізничного транспорту дозволить не лише оновлювати рухомий склад, модернізувати вагони та іншу інфраструктуру, вдосконалити технології обслуговування пасажирів, а також
компенсувати свої витрати.
Серед основних проблем розвитку залізничної
галузі, необхідно виділити наступні: безпідставна
«реформа» та відсутність підтримка залізничної галузі державою, недосконалість механізму управління, не ефективність операції пасажирського транспорту, зменшення мобільністі населення, та зменшення обсягів перевезень імпорту та експорту
товарів; високий ступінь зносу рухомого складу та
несвоєчасне оновлення його, а також відсутність
модернізації інфраструктури, низький рівень обслуговування та низький комфорт перевезень невідповідний до ціни, відсутність регулювання рівня
ціноутворення тарифів на пасажирські перевезення
залежно від динаміки попиту, що призводить до адміністративного обмеження тарифів при одночасному збільшенні ціни палива, електроенергії та інших ресурсів, відсутність повної компенсації з бюджету витрат на пільгові перевезення.
Все це призвело до втрати конкурентних переваг для надання послуг пасажирам та перевезення
вантажів, що призвело до збільшення частки перевезень автомобільним транспортом. Вирішення цих
проблем було спрямоване на реформування сектору, який зараз проводиться відповідно до Державної цільової програми реформи.
Стратегічні напрями та цілі розвитку залізничного транспорту базується на положеннях Транспортної стратегії України на період до 2030 року, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30.05.2018 р. № 430-р, та Держава Цільова програма реформи залізничного транспорту
на 2010–2019 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390, а також зобов’язання, взяті на себе з виконання директивів ЄС в рамках Угоди про асоціацію, наведене в
Таблиці 1.
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Таблиця 1
Стратегічні напрями та цілі розвитку залізничного транспорту з урахуванням європейських модель ринку
[2; 13]
Цілі
Завдання
Створення європейської моделі залізниці та ринку Визначення принципів діяльності на ринку цінперевезень
них паперів залізничних перевезень з урахуванням розвитку конкуренції між кур'єрами
Реформа системи державного управління України в Організувати повноваження державних органів,
промисловість та формування політики, що підви- для того щоб здійснювати політику на залізничщує ефективність держави в нагляді (контролі) на за- ному транспорті, здійснювати державний нагляд
лізничному транспорті
(контроль)
Удосконалення тарифного регулювання, забезпе- Впровадження нової системи державного регучення вільного ціноутворення на ринку транспорт- лювання тарифів на залізничні перевезення
них послуг залізничної галузі
Забезпечення доступності та вдосконалення якості Розробка стандартів (індикаторів)
послуг залізничного транспорту, у тому числі для якості обслуговування інфраструктури (яка буде
пасажирів з обмеженими фізичними можливостями включений до Угоди між державою та оператор
інфраструктури)
Розвиток міжнародних залізничних перевезень ван- Стратегічне планування залізничної інфраструктажів та пасажирів
тури
Впровадження системи управління безпекою на під- Здійснення положень Директиви 2004/49 / ЄС
приємствах залізничного транспорту
про безпеку на залізничному транспорті в національному законодавстві

Створення нового стратегічного підходу до
формування ринку залізниць повинно базуватися
на створенні вертикально інтегрованої системи управління замість публічного акціонерного товариства, беручи до уваги врахувати конкурентні позиції
галузі [14 с. 41–42]. Для початку потрібно створити
три компанії:
 Центрально-західна залізнична компанія,
яка буде забезпечувати координацію перевезень
столиці та вивезення вантажів і пасажирів на захід
України та Європу.
 Слобожансько-Приазовська
залізнична
компанія, буде включати в себе: Південну залізницю; Донецьку залізницю; Придніпровську залізницю.
 Одеська залізнично портова компанія, буде
включати в себе: Одеську залізницю та Одеські і
Чорноморські порти.
Дана стратегія розвитку АТ «Укрзалізниця»
базуватиметься на п'яти бізнес-вертикалях: вантажний транспорт та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, тягові послуги, виробництво та обслуговування.
Наступним кроком та напрямком діяльності є
розширення послуг, яке передбачає створення окремих компаній: територіальних послуг, експедирування вантажів, контактної логістики та інтермодальних перевезень. Враховуючи ці перспективні
напрямки, до 2021 року частка ринку контейнерних
перевезень залізницями має прогнозовано збільшитись з 29% до 45%.
Також дуже важливо створити Регулятивнонаглядовий державний орган для здійснення контролю компаній. Основними функціями якого будуть:
 Контроль тарифної політики перевезень.
 Визначення директорів компаній.

 Регулювання здорової конкуренції між
компаніями.
Особливу увагу слід приділити стратегічному
плануванню розвитку залізничної інфраструктури в
напрямку морських портів та впровадження мультимодальних технологій.
Перш за все, для розбудови міжнародних залізничних коридорів слід проаналізувати стан інфраструктури за напрямками міжнародних транспортних товаро-потоків та визначити вузькі місця, які
можуть стати стримуючим фактором для транзиту
вантажних перевезень.
Такий стратегічний підхід являє собою послідовне виконання заходів, починаючи від аналізу
ринку транспортних послуг у сфері пасажирських
та вантажних перевезень, покращення внутрішніх
можливостей різних видів транспорту і закінчуються реалізацією конкурентних переваги відповідно до базової стратегії з обов’язковим визначенням стратегічних цілей та оцінка їх здатності до досягнення мети [10, с.445-448; 13 с. 15].
Відповідно до стратегії розвитку, модернізація
рухомого складу повинна була становити до 108
млрд. грн. А до кінця 2021 року планується придбати 20 тис. нових вантажних вагонів. Помітні покрашення у модернізації також стосуються оновлення та ремонту існуючого парку. Відповідно з
проведеним дослідження, було встановлено, що за
планом 19 тис. машин повинні були бути відремонтовані, а можна було відремонтувати 30 тис.. Протягом наступних п'яти років відбувається фундаментальне оновлення не лише парку вантажних перевезень. Тож 9 мільярдів гривень буде спрямовано
на придбання 400 легкових автомобілів, 11 мільярдів – на придбання електропоїздів, 3,5 млрд - дизель-поїздів. І понад 10 мільярдів – на модернізацію
та ремонт існуючого рухомого складу [8 с. 116–
117].
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Але ці інвестиції будуть лише можливими через розробку ефективних механізмів державної підтримки. Загалом інвестиції в залізничну галузь за
п'ять років становитимуть 130-150 мільярдів грн..
Що дозволить повною мірою задовольнити потреби економіки України у залізничних перевезеннях та надасть можливість галузі виконувати пріоритетні плани відновлення активів.
Відповідно до стратегічного плану розвитку,
окрема компанія – повинна буде розробити свою
власну стратегію та створити відповідні умови для
розвитку. Кожна компанія буде відповідати та розпоряджатися прибутком, при цьому Регулятивнонаглядовий державний орган визначить основні та
єдині критерії для підтримування компаній з боку
держави.
Державне регулювання тарифів на залізничному транспорті повинно здійснюватися з урахуванням факторів, що визначають функціонування
транспорту в умовах ринкового механізму, менеджменту в обслуговуванні різних галузей економіки
та з урахуванням соціальних потреб населення.
На нашу думку, зараз, враховуючи кризовий
стан пасажирського та вантажного комплексу і олігополістичний ринок пасажирських перевезень, реалізація тарифної політики на залізничному транспорті пасажиропотоку і вантажообігу повинна базуватися
на
результатах
маркетингових
досліджень, проведених шляхом застосування системного підходу. Аналіз результатів таких досліджень дозволить нам оцінити запити та прогнозувати найбільш ймовірну реакцію потенційних пасажирів на маркетингові програми різні типи
маркетингових стимулів та рівні тарифів [9 с. 491].
Така стратегія до тарифної політики дозволяє
чітко визначити компоненти тарифу та встановити
взаємозв'язок між ціною-попитом з метою прийняття ефективних управлінських рішень в майбутньому щодо формування тарифних рівнів для пасажиротрафіку.
Поліпшення простоти, прозорості та якість
пропонованих вантажних послуг (бездоганний транспорт і особливо контрольована пунктуальність)
потрібні для залучення. Щоб клієнти вважали залізницю своїм першим репрезентантом, для транспортування більшості вантажів. Поліпшення якості
інфраструктури, а також забезпечення технічної сумісності є ще одним головним, проте витратним,
параметром.
Впровадження стратегічного підходу здійснюється на принципах збереження технічної та технологічної єдності інфраструктури залізниць і децентралізованого управління, державного контролю за
діяльністю залізничного транспорту, забезпечення
керованості, безперебійності, стабільності функціонування залізничного транспорту, безпеки руху
поїздів і екологічної безпеки.
В ході подальшого розвитку вантажних перевезень передбачається:
 забезпечити фінансову прозорість усіх видів господарської діяльності галузі, в тому числі на
основі введення роздільного фінансового обліку;
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 забезпечити гарантований недискримінаційний доступ до інфраструктури залізничного транспорту незалежних перевізників та операторів рухомого складу;
 продовжити вдосконалення тарифної політики, з метою забезпечення нормальної рентабельності інвестованого в розвиток інфраструктури залізничного транспорту капіталу і стимулювання
конкуренції в галузі;
 передбачити поетапне припинення перехресного субсидування збиткових соціально-орієнтованих видів перевезень за рахунок доходів від інших видів перевезень і послуг;
 передбачати створення відокремлених від
інфраструктури компаній - перевізників вантажів;
 забезпечити виділення зі складу єдиного
господарюючого суб'єкта ремонтно-експлуатаційної бази.
При проведенні реформи буде забезпечено подальше збереження децентралізованого управління, державного регулювання розвитку залізничної інфраструктури загального користування, в першу
чергу
міжнародних
і
національних
транспортних коридорів, передбачено неприпустимість виконання одним господарюючим суб'єктом
діяльності в природно-монопольний.
Керівництво цих компаній в першу чергу повинно призвести до змін в управлінні, щоб створити нову систему залізниць для того щоб збільшити пасажирообіг та вантажоперевезення.
Основні напрямки стратегічного підходу до
розвитку залізничної галузі України є:
Краще розуміння наявних операційних стратегій, або повинні бути розроблені для розгляду компроміси та результати, коли використовуються різні стратегії; наприклад врахування різних стратегій для переплетення повільних вантажних поїздів
між регулярним і швидкісним пасажиропотоком.
Підходи повинні бути офіційно задокументовані для більш широкого використання. Переваг і
недоліки слід записувати.
Розробка моделей та тренажерів, що допомагає
директору зрозуміти наслідки різних оперативних
стратегій з точки зору: вироблення потужностей,
чіткого трафіку, плинність, стійкість до змін. Такі
інструменти є особливо важливо при експлуатації
залізниці з великою пропускною здатністю.
Підходи, більшість з яких буде повністю автоматизованою, що допоможе директорам визначитися з оптимальними стратегіями підвищення конкурентоспроможності, а також бути корисним у режимі реального часу управління пунктуальністю.
Дослідження, що фокусуються на системах даних, які здатні надати універсальний характер даних про положення поїздів та стан, як це дозволяють автоматичні системи підтримки прийняття рішень
Підвищення потенціалу кращими методами
для планування розкладу експлуатації руху. Дослідження планування розкладу та Оперативний трафік можна підрозділити на наступні напрямки:
 Визначення методів управління.
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 Управління на стратегічному рівні (інфраструктура планування).
 Управління на тактичному рівні (графік роботи, будівництво).
 Управління на операційному рівні (в режимі реального часу управління трафіком).
Аналізувати та оцінювати потужність інфраструктури і нові системи руху. Це стосується моделей для аналізу залізниць та використання наявної
потужності в рамках стратегічного планування
(довгострокове будівництво інфраструктури), тактичне планування (щорічний графік) та оперативний планування (щоденне відправлення).
Висновки. Головною причиною критичного
стану залізниць України є те, що в секторі немає
структурних реформ, які здійснювались європейськими країнами та більшістю країн СНД.
Якщо не буде прийнято кардинальних заходів,
спрямованих на заміну застарілого технічного обладнання, система управління залізничним транспортом, тарифної політики, це все може призвести
до неможливосі забезпечення потреби у перевезеннях пасажирів та вантажів, появи кризових явищ не
тільки в залізничній галузі, але і в інших стратегічно важливих сферах економіки України.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы проблемы поддержки АПК Тамбовской области с целью повышения эффективности его развития на основе анализа состояния. Предложены меры, способствующие активизации решений социальных вопросов.
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ABSTRACT
The work investigated the problems of support of the agricultural complex of the Tambov region in order to
increase the efficiency of its development based on the state analysis. Measures have been proposed to strengthen
the resolution of social issues.
Ключевые слова: аграрная политика, АПК, государство, механизмы поддержки, проблемы.
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Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль (сельское хозяйство) на сегодняшний день
являются ведущими сферами экономики страны,
формирующими агропродовольственный рынок,
трудовой и поселенческий потенциал территорий,
относящихся к сельской местности. В настоящее
время государственная аграрная политика устремлена на то, чтобы сделать ее более эффективной и
значительно увеличить надежность снабжения
стран сельскохозяйственной продукцией и улучшения качества данной продукции.
По итогам 2018 года по данной программе
Тамбовская область достигла и перевыполнила 11
базовых экономических показателей из 12, в том

числе индекс производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях, валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1
га пашни и др. Во многом это объяснено значимой
государственной поддержкой нашего региона, которая по итогам рассматриваемого периода составила 4,8 млрд рублей. Она придала импульс устойчивому развитию отраслей сельского хозяйства,
малых форм хозяйствования и возрождению сельских территорий [1].
На сегодняшний день структура сельскохозяйственной продукции в области выглядит следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура сельскохозяйственной продукции
Знаковым событием данного года стало открытие российско-испанского предприятия «Тамбовская индейка», расположившаяся в Первомайском
районе. Его мощность оценивается как 50 тыс. тонн
в год с перспективой двойного расширения. Еще
одним примером иностранных инвестиций стал
совместный проект с французскими представителями по производству мясной продукции для сети
«Ашан». Цех «Филье проперти» обладает мощностью 70 тыс. тонн мяса в год. «Токаревская птицефабрика», выпустившая свою первую продукцию в
конце 2016 года, также является значимым проектом для политики импортозамещения и обеспечения населения высококачественной продукцией.
Мощность данного холдинга насчитывает 150 тыс.
тонн в год. Положительная производственная динамика среди сельхозформирований области не позволяет перекрыть производственный дефицит, возникший в личных подсобных хозяйствах [2].
На текущий момент наблюдаются проблемы в
зерновом секторе: не хватает производственных
мощностей для переработки собранного зерна. В
связи с этим было принято решение о строительстве цеха по глубокой переработке зерна на Сабуровском хлебокомбинате. Предприятие «БиоТехнологии» (Никифоровка) запускает проект, целью

которого станет увеличение объёмов глубокой переработки зерна и получение глютена, крахмалов,
белково-витаминно-минеральных добавок. Помимо этого, в Тамбовской области планирует строительство заводов глубокой переработки пшеницы,
мощность которых составит 390 тыс. тонн сырья в
год.
В 2018 году оказание поддержки малым формам хозяйствования осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», также реализуется подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области», в рамках которой выделяется
жилье для молодых семей и молодых специалистов,
улучшаются их жилищные условия, происходит
строительство объектов социальной инфраструктуры [3].
В настоящее время существуют проблемы развития сельскохозяйственных предприятий, которые характерны для всей станы, в том числе и Тамбовской области:
- отсутствует полная нормативно-правовая
база;
- уровень доходов населения, субъектов малого бизнеса сельскохозяйственных районов не
позволяет сформировать необходимого стартового
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капитала для организации и осуществления деятельности;
- доступ к инвестиционным ресурсам ограничен, что не дает возможности обновить и модернизировать материально-техническую базу;
- банковские кредиты недоступны из-за недостатка залоговой базы и высоких ставок по кредитам;
- меры государственной поддержки недостаточны;
- заготовительная сеть, система хранения сельскохозяйственной продукции, товаропроводящая
инфраструктура развиты в недостаточной степени;
- эффективная система сбыта как основное
звено товаропроводящей цепи отсутствует, что не
дает возможности выйти на внутренние и внешние
рынки, добиться уровня рентабельности, необходимого для расширения деятельности;
- отсутствует необходимое количество квалифицированных кадров, а также механизма их подготовки и закрепления.
При этом в Тамбовской области в результате
анализа были выявлены следующие негативные моменты:
- сокращение темпов роста продукции растениеводства за счет зерновых, свеклы, картофеля и
овощей;
- замедление темпов роста продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах.
Также анализ поддержки сельскохозяйственного сектора выявил, что не в полной мере привлечены внебюджетные источники финансирования в
ходе реализации некоторых мероприятий [4].
К конкурентным преимуществам Тамбовской
области можно отнести запасы плодородной
почвы, хороший уровень экологии, ориентацию
экономики на сельское хозяйства, достаточное количество человеческих ресурсов, хорошая транспортная инфраструктура, близость рынков сбыта.
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В регионе необходимо сформировать комплексную систему, направленную на развитие сельских территорий, которая предусматривает:
- обеспечение занятости сельского населения
через вовлечение личных подсобных хозяйств в товарное производство;
- улучшение качества жизни сельского населения через повышение доходности путем участия в
кооперативной деятельности.
Следовательно, за счет развития предприятий
сельского хозяйства возможно обеспечить рентабельность производства сельскохозяйственной
продукции субъектами малого и среднего бизнеса,
сохранить занятость населения в сельскохозяйственной местности, а также повысить покупательную способность в данных районах.
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АНОТАЦІЯ
Концепція сталого розвитку визначила формування екологічного імперативу сучасного глобального
енергетичного переходу, коли в 1970-х роках були закладені принципи енергозбереження, енергоефективності та енергозбереження. Однак третій енергетичний перехід ще був детермінований нафтовими шоками
та розвитком технологій. Під впливом прийняття основними стейкхолдерами об'єктивно зумовлених беззаперечних екологічних вимог відбуваються докорінні структурні зміни в світовій енергетиці, що зумовило четвертий глобальний енергетичний перехід.

16

Sciences of Europe # 49, (2020)

ABSTRACT
The concept of sustainable development defined the formation of the environmental imperative of today's
global energy transition, when, in the 1970s, the principles of energy saving, energy efficiency, and energy-saving
were laid. However, the third energy transition was still determined by oil shocks and technological developments.
Under the influence of adopting objectively determined specific environmental requirements, major structural
holders are making fundamental structural changes in the global energy sector, which has led to the fourth global
energy transition.
Ключові слова: екологічний імператив, енергетична система, трансформація, енергетичний перехід,
енергетика.
Keywords: ecological imperative, energy system, transformation, energy transition, energy.
Постановка проблеми
Якісні та кількісні зміни у структурі енергетичних систем мають спільний напрямок для багатьох
країн світу та світового енергетичного ринку у
цілому. Тому виникає завдання узагальнити причини, перебіг та наслідки енергетичного переходу
на глобальному рівні. Особливої уваги на сучасному етапі розвитку глобалізації набувають екологічні проблеми, які не обмежуються кліматичними, і мають визначальне значення при розробці
енергетичних стратегій на мета-, макро- та
мікрорівнях. Власне сучасний, четвертий енергетичний перехід відрізняється від попередніх структурних зрушень в енергетиці та енергетичних системах екологічною, а не економічною зумовленістю, тому дослідження виникнення та
формування екологічного імперативу глобального
енергетичного переходу набуває актуальності та
науково-практичного значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Важливість енергетики для забезпечення життєдіяльності, безпеки та сталого розвитку економіки обумовлює великий інтерес науковців до
широкого спектру пов’язаних з цим проблем. Зокрема, глобальні тенденції розвитку енергетики та
окремих її галузей висвітлені в багатьох працях.
Відмітимо серед останніх досліджень книгу Д. Лесажа, Т. ван де Граафа та К. Вестфала щодо
взаємозв'язку між формуванням багатополярного
світового порядку, глобальним лідерством та величезними викликами енергетики у цілому та енергоменеджменту, зокрема [1], комплексне сценарне
прогнозування розвитку світової енергетики в
праці Т. Гонга, П. Пінсона, С. Фана та ін. [2], її мегатренди в статті В. В. Опалько [3], перспективний
динамічний аналіз А. Макарова [4] та ін. Дослідженню історичних аспектів енергетичних переходів присвятили праці Р. Фокует [5], М. Мелосі
[6]. Ґрунтовний огляд якісних змін, що характеризують енергетичний перехід в статті С.П. Денисюка
[7], та відповідне моделювання із урахуванням до
гнучкості енергетичної системи в праці С. Болвіга,
Дж. Базбауерса, А. Кліткова та ін. [8]. Енергетичний перехід розглядається у зв’язку з роллю невикопного палива та відновлювальної енергетики,
діджиталізацією та новими технологіями, а також
сталим розвитком та екологією (див. праці [9; 10;
11]). При цьому низка авторів виокремлюють екологічний імператив глобального, у тому числі сталого, розвитку (див. І. Тимків [12, с.176], І. Голден
[13], І. Тараненко [14, с.56]).

Разом з тим потребують актуальних досліджень визначення екологічних чинників трансформації глобальної енергетики, що має прояв у
різношвидкісному та різномасштабному енергетичному переході.
Метою статті є дослідження формування екологічного імперативу глобального енергетичного
переходу.
Виклад основного матеріалу
Для характеристики сучасних тенденцій в
енергетиці набув поширення термін «енергетичний
перехід» (англ. energy transition, нім. energiewende),
якій наразі має відмінність у тлумаченнях, що у різний спосіб характеризують якісні та кількісні зрушення у структурі первинного енергоспоживання,
генерації та архітектурі національних та регіональних енергосистем. Зазначимо, що енергопереходи
відбуваються поступово, а не одномоментно.
Особливістю явища енергопереходу, полягає у
різній швидкості та суттєвих відмінностях в окремих національних енергосистемах, однак спільному загальносвітовому напрямі та характері зрушень. Виділяють чотири глобальних енергопереходи [5; 6] (за критерієм зростання питомої ваги
певного виду первинного енергоресурсу):
Перший – від біомаси (передусім, дрова) до вугілля (1840–1900 рр.);
Другий – від вугілля до нафти (1915–1975 рр.);
Третій – від нафти до природного газу (1980–
2015 рр.);
Четвертий – від викопних до відновлювальних
джерел енергії (з 2017 р. по теперішній час).
Якщо перші три енергопереходи були зумовлені, передусім ціновими чинниками, економічною
доцільністю, а також доступністю технологій використання відносно нового виду енергоресурсу, то
четвертий – визначається екологічною детермінованістю, а вже потім ціною та технологічними
рішеннями.
Перший енергоперехід співпадає з промисловим переворотом в провідних західних країнах
створили можливість використання вугілля широкими верствами населення та індустріальними
підприємствами, що забезпечило приріст продуктивності праці.
Цінові шоки на вугілля 1915–1917, 1921 та
1926 рр. поступово спричинили другий енергоперехід на переважне використання нафти у повоєнний
період і стрімкий розвиток автомобільного транспорту. Однак ці ж стрибки цін на вугілля обумовили в окремих країнах (Австрія, Італія, Німеччина)
зростання питомої ваги гідроенергетики.
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Індустріалізація набула світового характеру та
призвела до забруднення навколишнього природного середовища. Від часу появи у 1972 р. доповіді
«Межі зростання» [15] відбулось широке сприйняття громадськістю, науковцями та урядами ідеї
необхідності екологічно і соціально-збалансованого розвитку економіки. Відтоді на принципах
екологічного розвитку почали будувати глобальний порядок денний. Прикладом може слугувати
Стокгольмська декларація (Декларація конференції
ООН з проблем навколишнього середовища, від 16
червня 1972 р., м. Стокгольм), яка передбачала 26
екологічних
принципів
діяльності,
засади
міжнародної екологічної співпраці щодо сталого
використання природних ресурсів (у тому числі
енергетичних) та початок формування міжнародного екологічного права [16].
Нафтові шоки 1973–1974, 1979–1980 та 2008
рр, обумовили третій енергетичний перехід, який
характеризувався не тільки зростанням питомої
ваги природного газу, але й заходами енергозбереження, впровадженням нових енергоощадливих
технологій в країнах ОЕСР, біржового ціноутворення з виникненням «фінансових бульбашок» внаслідок глобального ринку нафтових деривативів.
Ґенеза екологічного імперативу третього глобального енергетичного переходу бере початок з
часу нафтової кризи кінця 70-х рр. ХХ століття,
коли Програмою ООН з навколишнього середовища, Міжнародним союзом охорони природи та
Всесвітнім фондом дикої природи була розроблена
«Всесвітня стратегія охорони природи» (1980 р.).
Світовий вимір екологічних проблем було
висвітлено в доповіді ООН за результатами роботи
з 1980 по 1984 рр. Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку, очолюваної Г. Г.
Брундтланд, в якій серед іншого увага була приділена ефективності використання енергетичних
ресурсів [17].
Загострення екологічних проблем спричинило
появу всесвітніх ініціатив не тільки для держав, але
й для корпоративного та громадського секторів. Зокрема, мова йде про Глобальний договір під егідою
ООН (1999 р., м. Давос), в якому три з десяти принципів Глобального договору ООН присвячено охороні довкілля (це принципи 7, 8 та 9, які стосуються
обережності в екологічних питаннях; вжиття ініціатив підвищення відповідальності за стан довкілля;
сприяння розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій» [18].
Відмітимо глобальний вимір Декларації тисячоліття ООН (2000 р., м. Нью Йорк), де Ціль 7 передбачала забезпечення екологічної сталості [19].
Після звершення дії Цілей розвитку тисячоліття
держави-члени ООН затвердили наступні 17 Цілей
сталого розвитку (2015 р., м. Нью Йорк) [20]. Серед
них більшість ‒ прямо чи опосередковано стосуються екологічних та сталих засад діяльності, у
тому числі Ціль 13 «Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками». Та
вперше глобальною ціллю визначено забезпечення
сталої енергетики (Ціль 7 «Забезпечити загальний
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доступ до недорогого, надійного, сталого і сучасного енергопостачання»), що передбачає використання відновлюваних джерел енергії з критерієм –
подвоєння їх питомої ваги в енергобалансі світу,
підвищення енергоефективності до двократного
рівня від базового та сталість енергоспоживання із
забезпеченням загального доступу споживачів до
сучасних джерел енергії [20].
Важливі рішення щодо екологічних засад розвитку світової енергетики були прийняті на Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» (2012
р., м. Ріо-де-Жанейро). Серед ухвалених принципів,
які що визначають права і обов'язки сторін щодо
сталого розвитку і економічного зростання, значну
увагу приділено збереженню екосистем, води,
біорізноманіття, скороченню викидів вуглецю, використанню енергії, з акцентом на зростанні питомої ваги відновлюваних джерел енергії і скороченні
забруднення довкілля [21].
Пріоритет екологічних проблем для світової
спільноти демонструє Конференція Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (СОР 21), нарада за
Кіотським протоколом (CRP-11), де було запропоновано утримати приріст середньосвітової температури в межах 2 C (2015 р., м. Париж) [22]. І хоча
людство вже перевищило вказані орієнтири і підвищення температури досягло 3 C [23], однак загострення міжнародної конкуренції уповільнює імплементацію рішень Паризької конференції, зокрема з боку США, де потужний вплив на рішення
уряду мають вертикально-інтегровані компанії у
секторі викопного палива.
Факти катастрофічних наслідків від спричинених людською діяльністю погіршення довкілля та
змін клімату спричинили поступове усвідомлення
державами, світовою громадськістю, корпоративним сектором глобальних екологічних проблем та
прийняття на світовому рівні імперативних рішень
щодо зниження антропогенного тиску на довкілля
та створення умов, коли неекологічна поведінка засуджується суспільством та фактично унеможливлюється. В щорічних звітах Всесвітнього економічного форуму у Давосі щодо глобальних ризиків
екологічним ризикам приділено значну увагу. Зокрема, у звіті 2020 р. серед топ-10 глобальних ризиків виокремлено пов’язані з екологією та довкіллям, зокрема, кліматичні зміни, екологічні природні катастрофи та екологічні катастрофи в
результаті людської діяльності, надзвичайні погодні умови, втрати біорізноманіття [23]. Управління
екологічними ризиками, їх мінімізація та запобігання виходить за рамки міжнародних організацій,
національних урядів, корпорацій, громадського сектору, а стає нагальною потребою кожного індивідуума. Тобто мова йде про екологічну зумовленість
енергетичної політики, прийнятих рішень стосовно
виробництва, генерації, споживання, використання
та транспортування енергії, зміну переважаючої бізнес-моделі в світовій енергетиці, гнучку організацію національних та мегарегіональних (наприклад,
європейської) енергетичних систем. Масштабність
завдань реалізації екологічного імперативу в енер-
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гетиці повинна розглядатись, як і в індустрії, і в економіці у цілому – шляхом «екологізації законодавства» в розумінні «багатогранної проблеми, включаючи освіту, організаційні, технологічні, дослідницькі, економічні та інші фактори» [24, с. 249].
Основними напрямами четвертого глобального
енергетичного переходу вважаються: зростання частки відновлювальних джерел енергії та відповідні
зміни в енергетичній інфраструктурі (забезпечення
гнучкості шляхом розосередженої генерації, розбудови інтелектуальних енергомереж, розвиток технологій зберігання енергії, поява активних споживачів, підвищення енергоефективності, впровадження нової бізнес-моделі електроенергетики), а
також трансформація енергосистем на демократичних засадах з розвитком технологічних рішень забезпечення гнучкої архітектоніки.
Висновки і пропозиції
Оскільки на прийняття рішень основних
стейкхолдерів впливають об'єктивно зумовлені беззаперечні екологічні вимоги можна стверджувати
про екологічний імператив, під дією якого в світовій енергетиці відбуваються докорінні структурні
зміни, що зумовило четвертий глобальний енергетичний перехід.
Ґенезою екологічного імперативу сучасного
глобального енергетичного переходу визначено
концепцію сталого розвитку, коли у 70-ті рр. ХХ
століття було закладено засади енегоощадливості,
енергоефективності та енергозбереження. Тобто
мова йде про формування протягом останніх п’ятидесяти років екологічного імперативу четвертого
глобального енергетичного переходу. Однак третій
енергетичний перехід ще був детермінований нафтовими шоками та розвитком технологій.
Основними напрямами четвертого енергетичного переходу вважаються: зростання частки низьковуглецевої енергетики за рахунок відновлювальних джерел енергії та відповідні зміни в енергетичній інфраструктурі (розвиток технологічних рішень
забезпечення ефективності та гнучкості енергосистеми в умовах розосередженої генерації, розбудови інтелектуальних енергомереж, розвиток технологій зберігання енергії, поява активних споживачів,
підвищення
енергоефективності),
трансформація енергосистем на демократичних засадах, впровадження нової бізнес-моделі електроенергетики.
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АНОТАЦІЯ
Пандемія COVID-19 це найбільша світова криза цього сторіччя. Його глибина і масштаб неймовірні.
Криза системи охорони здоров'я загрожує кожному з 7,8 млрд жителів Землі. Наслідки можуть бути серйознішими, ніж під час Великої рецесії 2008-2009 років. Кожна криза сама по собі представляє з себе сейсмічний шок, який назавжди змінить міжнародну систему і баланс сил. Малі та середні підприємства
(МСП) в періоди цієї економічної кризи постраждають найбільше від економічних спадів через їх обмежені фінансові ресурси та залежність від кредитування банків, сплачуючи високі відсотки. Додаючи до
фінансового аспекту, їх відносні недоліки з точки зору технологічних, управлінських та людських можливостей може зменшити їх спроможність подолати економічну кризу. З іншого боку, більша їх залежність
від зменшення клієнтів та постачальників можуть призвести до посилення труднощів у підтримці своєї
діяльності в умовах кризи. Дана стаття покликана розглянути більш детально шляхи та можливості які
держава може створити для виживання МСП в період наставання кризи.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic is the largest global crisis of the century. Its depth and scale are incredible. The
health system crisis is threatening each of the Earth's 7.8 billion inhabitants. The consequences may be more serious than during the Great Recession of 2008-2009. Each crisis in itself is a seismic shock that will forever change
the international system and balance of power. In times of economic crisis, small and medium-sized enterprises
(SMEs) suffer the most from economic downturns due to their limited financial resources and dependence on bank
lending, paying such high rates. Adding to the financial aspect, their relative disadvantages in terms of technological, managerial and human capabilities may reduce their ability to overcome the economic crisis. On the other
hand, greater reliance on customers and suppliers may lead to increased difficulties in supporting their operations
in times of crisis. This article will look at the opportunities that the state can create for the survival of SMEs in
times of crisis.
Ключові слова: економічна криза, бізнес, малі та середні підприємства, політика, державне регулювання.
Keywords: economic crisis, business, small and medium business, politics, state regulation.
Стає зрозуміло, що епідемія коронавірусу
спричиняє великі перебої в економічній діяльності
зокрема в Україні та у світі в цілому, і зараз тривають пошуки адекватних економічних заходів. На
початку кризи більшість країн, що зіштовхнулися з
епідемією дотримувались поетапного підходу до її

подолання, вживаючи широкий спектр медичних, а
також заходів занепаду економічної політики.
Нажаль зараз Україна стикається зі складною
глобальною кризою, корінням якої є падіння попиту та пропозиції, а також високий рівень невизначеності в умовах світового карантину. Це не лише
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громадяни, які залишаються поза супермаркетами
та фірмами, та які повинні зупинити виробництво,
це також глибоко розмиті, або навіть похмурі очікування щодо майбутнього, де зменшиться інвестиції
та споживання [1].
У цьому середовищі, уряду слід остерігатися
погіршення ситуації шляхом додавання додаткової
дози невизначеності. Але все-таки це має відбутися
в ході кризи COVID-19. Новітня економічна історія
дає аналогію до поточної ситуації.
Наразі не застосовується стандартна експансіональна фіскальна та грошово-кредитна політика.
Експансіонерська політика намагається стимулювати попит, але люди, які просто залишаються
вдома, наразі не реагують на такий стимул, що
може насправді зменшити силу цих політик, коли
це буде потрібно згодом. Економічне мислення
"воєнного часу" повинно диктувати, що вірус є
зовнішнім ворогом і його потрібно перемогти будьякою ціною, щоб відновити економіку, яка
функціонує регулярно.
Криза Covid-19 вимагає проведення цілої цілеспрямованої політики, як це запропонував головний економіст МВФ Гіта Гопінатх на початку [1].
Ця ситуація матеріалізується як неминучий
тимчасовий економічний параліч, і його наслідки,
ймовірно, означитимуть сильне скорочення світової економіки та глобальну фінансову кризу. Колективні спроби уникнути поширення вірусу потрібні
відчайдушно, але така стримувальна дія також,
ймовірно, призведе до майже повного припинення
економічної діяльності у багатьох частинах економіки. Частина цього мислення полягає у з'ясуванні сутності шоку та його економічної передачі у
короткостроковому періоді.
Для макроекономістів криза, наразі реалізується як шоком попиту, так і порушенням пропозиції. Також важливо визначити, чи призведе
шок до проблеми з ліквідністю чи платоспроможністю для реального сектора.
Проблема чистої ліквідності виникає, коли людина дізнається, що прибуток, що прийде сьогодні,
натомість настане завтра; все, що потрібно - це
відповідно керувати ліквідністю, наприклад, за допомогою позики. Проблема чистої платоспроможності пов'язана з відсутністю довгострокової життєздатності.
Питання платоспроможності, ймовірно, не стосуються більшості підприємств, які постраждали
від нинішнього паралічу. Як тільки епідемія закінчиться, і економіка відновиться, більшість
підприємств повинні бути такими ж прибутковими,
як і раніше. Однак малі та середні підприємства можуть збанкрутувати. Ефекти від такого дефолту
добре відомі: звільнення, неефективні позики, слабкіші банки, слабший попит, низькі інвестиції та
слабке відновлення. Таким чином, втрати економічного паралічу повинні бути розподілені. Збереження середньо- та довгострокової безперервності
бізнесу є важливим для суспільства.
Щоб пом'якшити економічний вплив пандемії
коронавірусу, уряди запроваджують амбітні програми підтримки, як для домогосподарств, так і для
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фірм. Багато країн, включаючи Німеччину,
Францію, Швецію та Данію, збільшують допомогу
по безробіттю та короткочасній роботі. Тим часом
США розглядають прямі трансферти домогосподарствам. Наголошені на сьогодні відповіді на
політику в основному мають на меті бути широкими та швидкими. Німеччина оголосила «необмежену підтримку позики через KfW, свій банк громадського розвитку. Франція та Іспанія пропонують гарантії позики до 300 млрд. Італія та інші
країни також запроваджують масштабні програми
підтримки бізнесу [2].
Україна в цей час планує програму відстрочення податків для малого та середнього бізнесу.
Але цього мало для запобігання та боротьби з економічною кризою малих та середніх підприємств.
Для урахуванням нестабільних ситуацій які
виникнуть у малого та середнього бізнесу ми бачимо три широких шляхи підтримки, які потребують втілення.
По-перше, потрібно залучити центральні банк
застосовувати різну політики, щоб заохочувати
надавати кредити постраждалим фірмам, випускаючи контрциклічні буферні капітали або розширені
можливості придбання державних та корпоративних боргів. Державні кредитні пакети, такі як програми гарантій позики, повинні бути розроблені з
урахуванням проблеми перекриття боргу та майбутньої потреби реструктуризації боргу. Конфлікт
інтересів стає важливим, коли компанії мають
декількох кредиторів [3], а відсутні кошти створюють нових кредиторів, роблячи реструктуризацію
більш складною, як показали виручення банків
після глобальної кризи. Програми також повинні
гарантувати, що кошти під заставу використовуються так, як вони призначені для забезпечення безперервності бізнесу, а не для того, щоб приносити
користь існуючим власникам боргів або акціонерам. Політика також повинна мати передбачення на
майбутні кризи. Однією важливою відмінністю між
коронавірусною кризою та банківськими виручками після глобальної кризи є ступінь моральної
небезпеки. Цього разу, Банківські ризики не спричинили кризу, а це означає, що проблеми з моральною небезпекою слабкі. Однак вони не відсутні,
оскільки банки можуть випливати з поточного вибору політики, яка підтримка платників податків
буде доступна при інших типах криз. Таким чином,
шляхи вирішення повинні бути розроблені, щоб
уникнути вигоди існуючих кредиторів та акціонерів, коли це можливо. Враховуючи всі ці проблеми, вкладення коштів повинно містити положення, які обмежують сферу, на яку інвестори отримують підтримку. Ми рекомендуємо заборонити
виплату дивідендів та більшість скорочень заборгованості для всіх одержувачів підтримки.
По-друге, українська системи поводження з
неплатоспроможністю в суді не є добрими для захисту життєздатних підприємств з нестійкими
структурами капіталу. Підприємства занадто часто
ліквідуються, приносячи погані прибутки для вимог про банкрутство, і процеси можуть бути повільними. Ці неефективні судові процеси стримують
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розвиток кредитного ринку навіть у хороші часи
[4]. В умовах спаду чи кризи це сповільнює повернення виробничих фондів в економіку і може
знищити цінний бізнес [5]. Будь-які реформи, які
можуть спростити та пришвидшити судові процеси, слід розглянути. Такі реформи повинні бути
надзвичайно швидкими, щоб вплинути на короткострокові події, але вони можуть допомогти підтримати енергійне відновлення.
Поточні ініціативи уряду щодо кращого
вирішення
питань
неплатоспроможності
підприємств повинні бути прискорені.
По-третє, враховуючи неефективність процедур банкрутства під наглядом суду, урядові установи повинні бути готові бути лідерами у реструктуризації боргів для компаній, які отримують виручку. Вони повинні надавати пріоритет
позасудовим повторним переговорам, коли це можливо. Такі дії виявилися успішним інструментом
після глобальної кризи [6;7]. Це може включати
тимчасові націоналізації, де це необхідно, з жорсткими умовами для існуючих акціонерів, щоб уникнути перекручень. Державні установи, такі як державні банки розвитку, які відповідають за гарантії
позики, можуть не найкраще контролювати реструктуризацію боргу - за викриття власних балансів вони можуть бути схильні "розширювати і
робити вигляд" зміни у своїх діях[8].
Можливо, економічна нестабільність сьогодні
пов'язана скоріше з політичною реакцією на вірус,
ніж із самою епідеміею; зрештою, шлях вирішення
цих питань для МСП в сценарії без жодного стримування здається досить передбачуваними. Невпевненість у відповіді політики передбачає запровадження конкретних заходів, а також їх термінів.
Не знаючи, чого очікувати від влади України, потенціал може зробити економічні фактори практично паралізованими. Невизначеність сама по собі
гасить економічну активність.
Для справедливості, самі розробники політики
стикаються з високим ступенем невизначеності. Не
існує прецеденту для такої масштабної пандемії в
сучасний час, а застосування заходів охорони здоров'я (таких як заборони подорожей, закриття кордонів, заборона проведення публічних заходів та
закриття бізнесу) тягне за собою складні наслідки,
які з часом змінюються в міру розвитку кризи. У
такій ситуації певна ступінь невизначеності
політики неминуча.
Проте економічна політика інша. Спогади про
фінансову кризу ще свіжі, і багато чиновників, які
тоді були залучені досі, все ще діють. Це є перевагою. Після краху 2008 року було введено багато заходів, спрямованих на боротьбу з кризами. Тепер
набір інструментів добре складений.
Кількісне ослаблення, банківських механізмів
порятунку та врегулювання, державні кошти, що
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надають позики малим та середнім компаніям, субсидії з готівкою для учасників - все це було новим
тоді. Зараз ці інструменти доступні.
Отже, економічна політика не повинна
піднімати невизначеність. Але до цих пір залишається багато незрозумілого, які заходи уряд та
центральний банк збираються виконувати та коли.
Таким чином, розробники політики ризикують
створити додаткову невизначеність щодо масштабів та термінів їх втручання.
Висновок: Що стосується кризи COVID-19, то
ці висновки говорять про те, що уряду України слід
думати не лише про певні політичні заходи, а й про
обмеження пов'язаної з цим невизначеності. Було б
корисно, якби уряди та центральні банки як
найшвидше представили цілий набір інструментів,
бажано міжнародно координовано. Тим самим передуючи завантаженню реакції на кризу, щоб позитивно вплинути на очікування підприємств та споживачів.
Очевидно, що рішення, прийняті під великим
тиском, можуть виявитися помилковими; і помилки
в політиці приносять свою ціну. Тим не менш, корисно мати на увазі, що небажання і вагання можуть бути і досить дорогими. Якщо занадто пізно
робити занадто пізно і поширювати плутанину на
шляху, може мати тривалий вплив на економіку в
цілому та життєдіяльність людей.
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АННОТАЦИЯ
В работе уточнена сущность понятия финансовой устойчивости предприятия, исследовано качество
существующих методик определения уровня финансовой устойчивости предприятия. Разработана и апробирована современная модель оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.
Приведены мероприятия повышения ее уровня. На основе данных успешно функционирующих предприятий обоснованы нормативные параметры составляющих финансовой устойчивости.
Выбранная система показателей финансовой устойчивости была проверена на мультиколлинеарность. Исследование проводилось с применением алгоритма Фаррара-Глобера.
С целью прогнозирования уровня финансовой устойчивости анализируемого предприятия проведено
экспоненциальное сглаживание ряда (поскольку тенденция ряда не является близкой к линейной). Найдена
модель тренда, которую нами было оценено на адекватность и точность. С ее использованием сделаны
точечный и интервальный прогнозы для тестируемого предприятия.
ABSTRACT
The paper clarifies the essence of the concept of financial stability of an agricultural enterprise, examines the
quality of existing methods for determining the level of financial stability of an enterprise.
A modern model for assessing the financial stability of agricultural enterprises has been developed and tested.
Measures to increase its level are given. Based on the data of successfully operating enterprises, the regulatory
parameters of the components of financial stability are substantiated.
The selected system of financial stability indexes is tested for multicollinearity. The study is carried out using
the Farrara-Glober algorithm.
In order to predict the level of financial stability of the analyzed enterprise, an exponential smoothing of the
time series was carried out (since the trend of the series is not close to linear). A trend model is found and evaluated
for adequacy and accuracy. Point and interval forecasts were made for the tested enterprise by means of the model.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, сбалансированность развития, экономико-математическое моделирование, интегральный метод диагностики финансовой устойчивости, модель оценки уровня
финансовой устойчивости, финансовая безопасность, мультиколлинеарность, прогнозирование уровня
финансовой устойчивости.
Keywords: financial stability, balance of development, economic and mathematical modeling, integrated
method for financial stability diagnosing, model for assessing the financial stability level, financial security, multicollinearity, predisting the level of financial stability.
Вступление. При переходе к рыночным отношениям особенного значения приобретает полный
и объективный анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий, который дает возможность
оперативно реагировать на изменения (особенно
негативные) как внешней, так и внутренней среды
предприятия.
Только при условиях стабильного финансового обеспечения предприятия могут занимать
устойчивое положение в отрасли, эффективно проводить модернизацию и реконструкцию производства, перейти к выпуску конкурентоспособной продукции.

Анализируя финансовую устойчивость предприятия, зарубежные и отечественные ученые используют разные подходы и приемы. Их многообразие подчеркивает отсутствие единственной методики оценки финансовой устойчивости, которая бы
позволяла объективно отображать финансовую ситуацию, которая сложилась на предприятии.
Множество отечественных и зарубежных экономистов глубоко и всесторонне исследует в своих
работах сущность финансовой устойчивости предприятия как экономической категории [1-8].
Положив в основу принципы комплексности и
сбалансированности социально-экономической и
экологической деятельности, финансовую устойчивость предприятия следует рассматривать как такое
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состояние накопления, распределения и использования финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя ими, используя новейшие ресурсосберегающие и экологически безопасные
технологии,
способное
обеспечить
непрерывный процесс производства и реализации
продукции, его обновления и расширения, направленные на повышение конкурентоспособности
предприятия и улучшения социально-экономического развития сельской местности.
Постановка задачи. Исследованием установлено, что многие авторы разделяют понятие устойчивости предприятия на разные виды: внутреннюю
и внешнюю, общую и финансовую и другие. По
нашему мнению, классификация по этим признакам некорректна, поскольку финансовая устойчивость, как сложное многогранное понятие формируется только при взаимодействии внешних и внутренних факторов и имеет много составляющих.
Поэтому разделять внутреннюю и внешнюю устойчивость некорректно. Можно выделять внешнюю и
внутреннюю среду хозяйствующего субъекта, факторы влияния на них, однако не логично называть
это видами устойчивости, поскольку она является
системным понятием.
Исходным в определенные финансовой устойчивости есть то, что любая предпринимательская
деятельность - это сочетание экономической и финансовой деятельности, а следовательно, последнюю можно рассматривать как финансовая сторона
деятельности хозяйствующего субъекта.
Финансовую устойчивость оценивают за ее
уровнем. Однако, на сегодняшний день отсутствует
единственная методология ее определения. Отечественные и зарубежные ученые для этого предлагают большой перечень показателей с разной методикой расчета.
Проанализировав основные относительные показатели финансовой устойчивости, которые встречаются в экономической литературе, можно сделать вывод, что большинство ученых при оценке
финансовой устойчивости ограничиваются приблизительно 3-6 самыми распространенными в теории и практике показателями, которые характеризуют основным образом структуру финансового капитала.
Учитывая тот факт, что финансовая устойчивость - это комплексное понятие, что включает в
себя большое количество показателей, которые
имеют разные критические пределы и направления
оптимизации, необходимо применить определенный обобщающий показатель. Для этого используем детерминированный факторный анализ, а
именно - интегральный метод диагностики финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.
Использование этого метода позволяет получать более точные результаты расчета влияния факторов в сравнении со способами цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц и избежать неоднозначной оценки влияния факторов,
потому что в данном случае результаты не зависят
от места расположения факторов в моделях, а до-
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полнительный прирост результативного показателя, который образовался от взаимодействия факторов, раскладывается между ними пропорционально изолированному их влиянию на результативный показатель.
Преимущество этого метода заключается в
том, что не нужно устанавливать очередность изменения факторов, есть возможность исследования не
только зависимости между отдельными факторами
и общим результатом, но и природы междуфакторных связей.
Главная цель использования вышеупомянутого метода - попытка выявления ключевых факторов, которые больше всего влияют (повлияли) на
уровень финансовой устойчивости аграрных предприятий с целью управления ими.
Результаты. Использование комплексной модели диагностики уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий кроме аналитической функции (количественная и качественная оценка финансовой ситуации на предприятии за
определенные промежутки времени, определения
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, пределов запаса финансовой прочности предприятия и другое) является инструментом
выполнения управленческой функции (повышается
качество управления, сокращается время принятия
решений, на основе результатов диагностики создается антикризисная стратегия развития сельскохозяйственного предприятия.
Экономико-математическое моделирование
оценки финансовой устойчивости предприятия
позволит количественно отобразить взаимосвязи
между основными факторами, что ее предопределяют и величину их влияния.
Интегральный метод является объективным,
поскольку включает любые предположения о роли
факторов при проведении анализа. В отличие от
других методов факторного анализа, при интегральном методе выполняется условие независимости факторов. Важной особенностью является
также то, что этот метод дает возможность решения
задач самого разного вида. Независимо от количества элементов, которые входят в модель факторной системы, и формы связей между ними [9].
В процессе исследования мы пришли к мнению, что финансовая устойчивость предприятия
определяется системой взаимосвязанных показателей. Изменение одного из показателей приводит к
изменению других. Поэтому, сложным, но основным заданием управления финансовой устойчивостью любого предприятия есть непрерывный анализ взаимосвязей основных показателей в общей
структуре данной системы, динамики их изменений
и последствий влияния одних показателей на другие.
Оценив интегральные показатели уровня финансовой устойчивости, рассчитанные за разными
методиками отечественных ученых, нет оснований
выделить самую оптимальную, что будет учитывать специфику отдельных отраслей народного хозяйства и современные условия функционирования
предприятий.
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Закономерным является вывод о необходимости разработки адаптированной современной факторной модели интегрального показателя, который
даст возможность не только более объективно оценивать уровень финансовой устойчивости аграрных предприятий, а с учетом междуфакторных связей и величины влияния отдельных факторов на изменение обобщающего показателя разработать
систему мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий [10].
На современном этапе развития экономики
Украины, в том числе АПК, существует некоторый
отрыв теории от практики, и поэтому очень важным, и необходимым, по нашему мнению, при создании модели финансовой устойчивости предприятия есть определение нормативных (оптимальных) значений необходимых экономических
показателей, приняв за основу реально действующее экономически развитое предприятие.
В процессе исследования была разработана и
апробирована универсальная экономико-математическая модель оценки и прогнозирования уровня
финансовой устойчивости сельскохозяйственного
предприятия, которая сочетает интересы как внутренних, так и внешних пользователей результатов
анализа. Полностью очевидным при этом есть
необходимость учета общеизвестных нормативов,
которые давно сформированы и действуют на сегодняшний день. Однако, сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, отличается своей спецификой, и поэтому нуждается в "своих" нормативах.
Определенные нами нормативные пределы необходимых показателей будут реальными и актуальными, поскольку разработаны на основе деятельности сельскохозяйственных предприятий за последние годы. Ведь не вызывает сомнений тот факт, что
критические (оптимальные) пределы основных экономических показателей должны постоянно обновляться и уточняться, особенно в динамической
среде.
Для расчета нормативов нами избрано прибыльное тестовое предприятие, которое давно и
успешно функционирует на аграрном рынке Винницкого региона. На основе реальных данных о
функционировании предприятия за последние пять
лет, а также их корректировки в случае достижения
другими предприятиями района (какие также давно
функционируют) лучшего результата по любому
коэффициенту системы показателей финансовой
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устойчивости, после детального ознакомления и
анализа были определены оптимальные (нормативные) пределы необходимых показателей.
Ценность этих данных заключается в том, что
они были определены на основании лучших значений действующих сельскохозяйственных предприятий, которые давно функционируют в этой отрасли (больше 10 лет). Результаты исследования
имеют вид (табл. 1).
Необходимым этапом разработки математической модели является определение уровня значимости каждой группы показателей финансовой устойчивости в формировании общего вывода. Значимость (важность) каждой группы, которые
разносторонне характеризуют уровень финансовой
устойчивости предприятия можно определить
только путем экспертных оценок специалистов (по
причине нестабильности экономических процессов
в целом и среды, в которой функционируют предприятия, в частности).
В результате экспертной оценки с помощью
анкетирования были определены такие взвешивающие коэффициенты четырех групп структурных составляющих обобщающего показателя: I группа
(коэффициенты финансовой независимости) - 0,30;
II группа (коэффициенты ликвидности и платежеспособности) - 0,25; III группа (коэффициенты деловой активности) - 0,24; IV группа (коэффициенты
рентабельности деятельности) - 0,21.
Разработка интегральных показателей предусматривает учет определенных взвешивающих коэффициентов составляющих финансовой устойчивости и откорректированных критических (нормативных) значений каждого коэффициента модели.
Для формирования интегральных показателей отдельных подсистем финансовой устойчивости, по
каждому коэффициенту определяется степень достижения им нормативного уровня как отношение
фактического значения к нормативному (табл. 1).
При разработке интегральных показателей
учитывались определенные взвешивающие коэффициенты составляющих финансовой устойчивости и откорректированные для сельскохозяйственных предприятий нормативные значения каждого
коэффициента модели.
Для формирования интегральных показателей
отдельных подсистем финансовой устойчивости,
по каждому коэффициенту определялась степень
достижения им нормативного уровня.

Sciences of Europe # 49, (2020)

25
Таблица 1

ІІІ

ІV

Покрытия
Текущей ликвидности
Абсолютной ликвидности (платежеспособности)
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
Оборотности активов
Оборотности собственного капитала
Оборотности мобильных средств
Капиталоотдачи
Инвестирования
Мобильности
Рентабельности продажи
Рентабельности активов
Рентабельности собственного капитала
Рентабельности производственного капитала

Значение тестовых хозяйств

ІІ

Автономии
Соотношение привлеченных и собственных средств
Структуры привлеченного капитала
Маневренности собственного капитала
Финансовой стабильности

Общепринятое
значение

І

Коэффициент

Условное значение

Группа

Нормативные значения системы коэффициентов финансовой устойчивости
(разработаны на основе тестового хозяйства)

Ка

> 0,5

0,5 – 0,8

Кспс
Кспк
Км
Кфс
Кп
Ктл

<1
увелич.
0,4 – 0,6
> 0,6
>1
> 0,8

0,1 – 0,5
>1
> 0,1
> 0,6
>1
> 0,7

Кпт
Кдк

0,2 – 0,35
>2

0,1 – 0,35
1

Коа
Коск
Комс
Кк
Кин
Кмоб
Крп
Кра
Крск
Крпк

увелич.
увелич.
увелич.
увелич.
0,5 – 0,7
увелич.
увелич.
увелич.
увелич.
увелич.

> 0,8
> 1,6
>3
> 3,6
0,5 – 0,7
> 1,7
> 0,2
> 0,1
> 0,1
> 0,15

В методике были приняты такие обязательные единицу. В случае, когда такое превышение нахоусловия: соотношение фактического и норматив- дится в оптимальных пределах (табл. 1), коэффициного значения коэффициента не должно превышать ент принимается ровным единице. То есть:
𝐾ф
, если 𝐾ф < 𝐾н ;
𝐾н
𝐾=

1 , если 𝐾ф = 𝐾н ;
𝐾н
, если 𝐾ф > 𝐾н ;
{ 𝐾ф

где К – относительный показатель;
Кф – фактическое значение соответствующего
показателя;
5

  1  K
i 1

где

1 ,  2 ,  3 ,  4

4

(I )
i

2  K
i 1

– взвешивающие ко-

эффициенты соответственно первой, второй, третьей и четвертой группы;

K i( I ) , K i( II ) , K i( III ) , Ki( IV )

Кн – нормативное значение соответствующего
показателя.
Общий интегральный показатель ℑ рассчитывается за формулой (1):

– относительные

показатели соответственно первой, второй, третьей
и четвертой группы.
Следует также отметить, что относительные
показатели І, ІІІ и IV групп могут приобретать от-

6

( II )
i

 3  K
i 1

4

( III )
i

  4  K i( IV ) ,

(1)

i 1

рицательные значения. Это будет свидетельствовать про определенные кризисные явления на предприятии, о наличии больших убытков, малой доли
собственного капитала, большого удельного веса
краткосрочных обязательств и тому подобное.
Таким образом, был рассчитан общий интегральный показатель за 2016-2018 годы (рис. 1).
Данный рисунок показывает наличие общей тенденции к снижению уровня финансовой устойчивости исследуемых предприятий за последние три
года функционирования. По нашей методике лишь
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два предприятия можно считать финансово устойчивыми, позитивный опыт ведения хозяйства которых можно использовать аналитиками других сельскохозяйственных предприятий в усовершенствовании своей стратегии развития. Сравнивая 2018 г.
с 2016 г. существенным является то, что на грани
банкротства (значение интегрального показателя
<0,3) находится 11 из 16 исследуемых предприятий
Винницкого района, в то время как в 2016 г. их
было лишь 5 из 16.
Проведя апробацию разработанной методики
можно подтвердить, что наиболее финансово-
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устойчивым оказалось предприятие № 15, показатели которого были использованы при разработке
нормативного уровня коэффициентов финансовой
устойчивости. У него не наблюдается резких колебаний интегрального показателя, что является позитивной тенденцией и свидетельствует о стабильности функционирования предприятия. Также позитивная тенденция относительно повышения
уровня финансовой устойчивости отслеживается
еще в двух анализируемых предприятиях (№ 10 и
№ 6).

Рис. 1. Диаграмма значений интегрального показателя финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий Винницкого района за 2016-2018 годы
Однако, большинство анализируемых предприятий находятся в критическом состоянии (ℑ
<0,5). Предприятия № 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 имеют
негативную тенденцию к снижению уровня финансовой устойчивости, причем в некоторых из них это
снижение носит достаточно резкий характер (№ 14,
3, 5). Главными причинами такой ситуации последних лет является убыточность сельскохозяйственного производства, недостаточность целевого финансирования, которое приводит к уменьшению
доли собственного капитала и проблем с кредитованием.
Наличие мультиколлинеарности во время оценивания параметров модели может привести к негативным последствиям, которые могут значительно
снизить практическую ценность добытых количественных характеристик связи или сделать их такими, которые не отвечают основным свойствам
этих оценок, а из-за этого не могут быть использованы на практике вообще.
Как отмечается в литературных источниках из
эконометрии [11, 12], мультиколлинеарность - это
существование тесной линейной зависимости, или
сильной корреляции, между двумя или больше рассматриваемыми переменными.
Следовательно, для практического использования предложенной модели оценки уровня финансовой устойчивости, необходимо провести проверку на наличие мультиколлинеарности среди показателей модели.

Полнее всего исследовать мультиколлинеарность можно применив алгоритм Фаррара-Глобера
[11].
Выбранная система показателей финансовой
устойчивости была проверена на мультиколлинеарность. Исследование проводилось с применением
алгоритма Фаррара-Глобера. Отбор показателей,
которые остались в модели, осуществлен по принципу большей значимости (содержательности) коэффициентов и максимального освобождения от
дублирования показателей за экономической сущностью.
Для этого все 19 показателей модели были пронормированы за формулой:

xik* 

xik  xk

 xk

,

(2)

где:

m  19

– количество рассматриваемых пе-





ременных, то есть показателей модели k  1, m
;
– количество исследованных предприятий

n

за 2013-2018 рр.

xk

i  1, n;

– среднее арифметическое значение

показателя;

 x2k

– дисперсия

k -го показателя.

k -го
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Для нахождения корреляционной матрицы
была использована формула:

rxx 
где

1 *T *
X X ,
n

(3)

X * – матрица нормируемых показателей;

X *T
*
рице X .

– матрица, транспонированная к мат-

Как видно из полученной корреляционной
матрицы, между некоторыми показателями существует тесная линейная связь (чем ближе значение
частичных коэффициентов корреляции к  1 , тем
более тесная линейная связь, и наоборот).
Но более общая проверка предусматривает
нахождение значения критерия



 2:


 2  h  1  2m  5 ln rxx
6


де

rxx

1

,(4)

– определитель корреляционной мат-

рицы rxx .
С помощью пакета прикладных программ
Microsoft Excel было получено значение определителя
корреляционной
матрицы

r

xx



 1,23  1017 

2
факт.

и рассчитана величина

 304,95 , что наблюдается в исследуе-

мой совокупности. Значение этого критерия сравнивается с табличным при
вольности

равные



2
табл. ,

2
факт.



1
mm  1 степенях
2

значимости

.

Если

то в массиве рассматриваемых

переменных существует мультиколлинеарность.
В нашем случае табличное значение при количестве степеней вольности l  171 и уровне значимости

  0,05, 

2
табл

 120 .

Следова-

тельно, можно сделать вывод о существовании
мультиколлинеарности в модели.
Исследовав тесноту связей между показателями, было выяснено следующее:
− коэффициент автономии имеет тесную линейную связь с коэффициентом соотношения привлеченных и собственных средств и коэффициентом финансовой стабильности;
− коэффициент соотношения привлеченных и
собственных средств - с коэффициентом маневренности собственного капитала и коэффициентом финансовой стабильности;
− коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности - с коэффициентом
инвестирования;
− коэффициент оборотности активов - с коэффициентом оборотности собственного капитала,
коэффициентом оборотности мобильных средств,
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коэффициентом капиталоотдачи и коэффициентом
мобильности;
− коэффициентом оборотности собственного
капитала - с коэффициентом оборотности мобильных средств, коэффициентом капиталоотдачи и коэффициентом мобильности;
− коэффициент рентабельности активов - с коэффициентом рентабельности собственного капитала и коэффициентом рентабельности производственного капитала;
− коэффициент рентабельности собственного
капитала - с коэффициентом рентабельности производственного капитала.
С целью устранение мультиколлинеарности
было изъято из модели оценки уровня финансовой
устойчивости 10 показателей. Отбор показателей,
которые остались в модели, осуществлялся за принципами большей общеэкономической значимости
(содержательности) коэффициентов и максимального освобождения от дублирования показателей за
своей экономической сущностью.
В результате отбора получены такие 9 показателей модели:
І группа. Финансовой независимости:
− коэффициент автономии;
− коэффициент структуры привлеченного капитала;
− коэффициент маневренности собственного
капитала;
ІІ группа. Ликвидности и платежеспособности:
− коэффициент текущей ликвидности;
− коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности);
− коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности;
ІІІ группа. Деловой активности:
− коэффициент оборотности активов;
ІV группа. Рентабельности деятельности:
− коэффициент рентабельности продаж;
− коэффициент рентабельности активов.
При повторной проверке на мультиколлинеарность было получено значение

2
 факт
 33,2 ,

что на порядок меньше за предыдущее.
Следовательно, после устранения мультиколлинеарности, интегральный показатель финансовой устойчивости приобретает такой вид:
За таблицами значений распределения
при уровне значимости
степеней вольности
критическую точку

2

  0,05 и количества

1
mm  1  36 , находим
2
2
 табл
 49,8 .

Поскольку

2
2
, можно считать, что в данной мо факт
  табл

дели мультиколлинеарности не наблюдается.
Следовательно, после устранения мультиколлинеарности, интегральный показатель финансовой устойчивости приобретает такой вид:
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3

3

1

2

*  1  K i( I )   2  K i( II )   3  K i( III )   4  K i( IV ) ,
i 1

где 1,  2 ,  3 ,  4 – уточненные весовые
коэффициенты соответственно первой, второй, третьей и четвертой групп.
Сопоставив результаты расчета интегрального
показателя за полной и упрощенной моделями
было отмечено, что расхождение между полученными результатами несущественно, то есть сохраняются основные позиции ранжированного ряда
предприятий за уровнем финансовой устойчивости.
Поэтому экспресс-анализ уровня финансовой
устойчивости предприятий можно делать за упрощенной моделью.
Однако, для более детального анализа с исследованием основных причин достижения определенного уровня финансовой устойчивости и для поиска возможностей финансового оздоровления
предприятия целесообразнее использовать полную
модель, которая углублено характеризует внутренний финансовый потенциал и дает возможность более объективно прогнозировать финансовую устойчивость предприятия.
Для реализации предложенной модели осуществлена алгоритмизация аналитических задач,
которая предусматривает два этапа:
− определение интегрального показателя финансовой устойчивости за упрощенной моделью;
− по желанию пользователей, углубленный
анализ с предоставлением рекомендаций относительно повышения уровня финансовой устойчивости предприятия, с выделением опасностей и дополнительных возможностей укрепления финансового состояния предприятия.
Для прогнозирования уровня финансовой
устойчивости на основе рассчитанных значений
интегрального показателя (за последние 12 лет) по
тестированному предприятию получен ряд динамики. Этот ряд был изучен на наличие аномальных
уровней (методом Ирвина), на наличие тренда (методике серий знаков и методом проверки различий
средних уровней).
С целью прогнозирования уровня финансовой
устойчивости анализируемого предприятия проведено экспоненциальное сглаживание ряда (поскольку тенденция ряда не близка к линейной).
Найдено трендовую модель, которую нами
было оценено на адекватность и точность. С ее использованием сделано точечный и интервальный
прогнозы для тестированного предприятия. На
2019 интервальный прогноз интегрального показателя финансовой устойчивости с доверительной вероятностью
0,95
составляет:

~
пр   0,524 ; 0,671 .

За последние три года наблюдается тенденция
к спаду значения интегрального показателя финансовой устойчивости тестированного предприятия,
усиливает такой весомый внешний фактор влияния,

i 1

i 1

(5)

i 1

как обострение общего мирового экономического
кризиса.
Предельное значение интервальной оценки
(0,671) свидетельствует о возможном потенциале
предприятия по улучшению уровня финансовой
устойчивости до уровня 2016 года.
Укрепление финансовой устойчивости предприятия возможно за счет эффективного использования внутренних и внешних резервов, и устранения опасностей, какие присущие сельскохозяйственному производству.
Все это влияет на стратегию развития предприятия, для реализации которой необходимо создать
гибкую внутреннюю структуру управления предприятием; научить управленческий персонал будущих действий при реализации той или иной стратегии и противодействия влиянию внешней среды,
которая позволит принимать стратегические решения с такой же скоростью, с какой возникают изменения во внешней среде; важно правильно выбрать
метод реализации стратегических решений.
При принятии стратегического решения необходимо учесть следующее:
− совместимость стратегии предприятия с его
возможностями;
− наличие ресурсов для реализации стратегии,
целесообразность и возможность их использования;
− степень риска.
Современная кризисная ситуация в аграрной
сфере страны нуждается в комплексном, системном
оздоровлении финансового состояния предприятий. Достичь этого можно только использовав преимущества качественного планирования, которое
предусматривает не просто поддержание всех бизнес-единиц, а обоснование тех направлений деятельности, которые могут принести максимальную
экономическую отдачу.
Заметим, что сбалансированное качественное
планирование возможно обеспечить формированием бизнес-плана, который повышает шансы
предприятия поддерживать надлежащий уровень
финансовой устойчивости и планомерно его повышать.
Субъекты ведение хозяйства чаще всего используют только отдельные элементы бизнес-планирование. Это связано со многими факторами, в
основном макроэкономического характера - нестабильность экономико-политической ситуации, непродуманное государственное регулирование в
форме долгосрочных программ, отсутствие методологических разработок и инструментов реализации
бизнес-планов.
Опубликованная в последнее время экономическая литература по вопросам разработки бизнеспланов ориентирована больше на зарубежный
опыт. Следует отметить, что такие рекомендации
не всегда можно использовать отечественными
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предприятиями, в которых экономическая ситуация нестабильная, а информационная система не
всегда адекватно ее отображает.
Исходя из современных реалий, украинским
предприятиям, в том числе сельскохозяйственным,
необходим индивидуальный подход к созданию
нужной информационной базы (по отдельным
субъектам ведения хозяйства и проектам). Только в
таком случае возможен качественный процесс бизнес-планирования.
Основой выполнения бизнес-планов является
надлежащее финансовое обеспечение предприятия,
которое формируется под воздействием внутренних и внешних факторов (рис. 2).
К внутренним возможностям принадлежат
производственные, коммерческие и финансовоэкономические. Производственные резервы связанные с поиском методов увеличения производства
высококачественной конкурентоспособной продукции, улучшением ее ассортимента, который бы
в наибольшей степени способствовал высокоэффективному использованию производственного потенциала предприятия и был сориентирован на запросы рынка.
Возможности коммерческого характера предусматривают поиск перспективных рынков для

Производственные
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сбыта продукции предприятия, оперативное информирование руководителей об изменении рыночной ситуации, изучения возможностей внедрения на рынок новых видов продукции, обеспечения
нормального прохождения продукции от производства к потребителю и др. Финансово-экономические возможности в первую очередь направлены на
оптимизацию производственного потенциала предприятия, обоснованный выбор стратегии его развития, а также ликвидацию влияния негативных факторов финансового характера.
Внешние факторы, которые чаще всего неподконтрольные предприятию, необходимо учитывать
для того, чтобы хозяйственные решения были максимально адаптированы к условиям как естественной, так и экономической окружающей среды. Что
касается внешних резервов экономического характера, которые связаны с налоговой системой, снабжением сельского хозяйства товарно-материальными ценностями, ценообразованием на сельскохозяйственную продукцию и товары промышленного
характера для села, социально-экологическими
проблемами, инфляционными процессами и др., то
их освоение предприятием невозможно без активной государственной политики, направленной на
поддержку сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Финансово-экономические

Коммерческие

ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Реализация – при помощи активной государственной поддержки

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Факторы природного характера

Экономические факторы

Рис. 2. Классификация возможностей повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного
предприятия
Проведена на примере тестированного предприятия апробация алгоритма повышения уровня
финансовой устойчивости сельскохозяйственных

предприятий, учитывающего как внутренние возможности, так и внешние резервы, которые проявляются при благоприятной аграрной политике государства (рис. 3).
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Анализ внутренней среды предприятия

Анализ внешней среды предприятия

Выбор основных факторов, влияющих на
уровень финансовой устойчивости предприятия

Выбор основных факторов, влияние которых на уровень финансовой устойчивости
предприятия можно частично (приблизительно) предвидеть

Измерение воздействия каждого фактора
на уровень интегрального показателя финансовой устойчивости предприятия

Оценка возможностей повышения финансовой устойчивости предприятия за счет влияния этих факторов

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ДИНАМИКИ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пессимистический прогноз

Реальный
прогноз

Оптимистичный прогноз

Практические рекомендации по каждому сценарию прогнозируемого уровня финансовой устойчивости предприятия
Рис. 3. Алгоритм прогнозирования повышения уровня финансовой устойчивости предприятия
Предлагается три прогнозных сценария изменения показателя финансовой устойчивости на
2019 год. В оптимистическом сценарии были
учтены такие резервные возможности предприятия,
как уменьшение расходов за счет внедрения современных технологий по получению биодизельного
топлива собственного производства, разведение
племенных пород крупного рогатого скота, дает
возможность дополнительного привлечения бюджетных средств и других мероприятий по расширению производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее рентабельности.
Выводы. Итак, автором предпринята попытка
решения актуальной научной задачи по разработке
современной модели комплексной оценки уровня
финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий. Уточнена сущность понятия финансовой устойчивости предприятия, исследованы качество существующих методик определения
уровня финансовой устойчивости предприятия.
Разработана и апробирована современная модель оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Приведены меры повышения ее уровня. На основе данных успешно функционирующих
предприятий
обоснованно
нормативные параметры составляющих финансовой устойчивости.

С помощью предложенного интегрального показателя финансовой устойчивости проведен
углубленный анализ и осуществлен прогноз уровня
финансовой устойчивости на примере тестированого предприятия.
Решение этой задачи было реализовано на основе экономико-математических методов моделирования и компьютерных пакетов прикладных программ Mathcad и Microsoft Excel.
Выбранная система показателей финансовой
устойчивости была проверена на мультиколлинеарность.
Разработанную модель оценки финансовой
устойчивости можно отнести к ряду универсальных, поскольку ей присущи следующие характеристики:
- комплексность исследования относительно
системы выбранных показателей;
- адаптивные возможности (может быть применена при оценке предприятий любой формы собственности и отраслевой принадлежности, приспособленная к требованиям как внутреннего, так и
внешнего пользователя, как детализированного так
и экспресс-анализа);
- непрерывность аналитического процесса;
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- возможность углубления анализа по выбранным направлениям, характеризующие уровень финансовой устойчивости;
- многовариантность (способность оценить
финансовую устойчивость в разные промежутки
времени).
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HISTORICAL SCIENCES
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БРОНЕКОРПУСОВ ТАНКОВ Т-34 НА ЗАВОДЕ № 112
«КРАСНОЕ СОРМОВО» В 1942-1945 ГГ
Пустырев П.В.
Институт международных отношений и мировой истории
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
ORGANIZATION OF PRODUCTION OF T-34 TANK ARMORHULLS AT THE KRASNOE
SORMOVO PLANT # 112 IN 1942 - 1945
Pustyrev P.
The Institute of international relations and world history,
Nizhny Novgorod state University N.I.Lobachevsky
АННОТАЦИЯ
В 1941 г. завод № 112 «Красное Сормово» в г. Горький начал освоение производства танка Т-34. Танкостроители встретились с рядом крупных проблем, в том числе с налаживанием выпуска броневых корпусов Т-34. Рассмотрев возникшие проблемы и способы их решения, автор делает вывод, что завод № 112
при производстве бронекорпусов танков Т-34 столкнулся с теми же проблемами, что и танкостроительные
заводы Урала. Это стало причиной так называемого «кризиса надежности», который советскому танкостроению пришлось преодолевать в 1942-1943 гг.
ABSTRACT
In 1941, plant # 112 "Krasnoe Sormovo" in Gorky began to develop the production of the t-34 tank. Tank
builders met with a number of major problems, including the establishment of production of t-34 armored hulls.
Having considered the problems and ways to solve them, the author concludes that the plant number 112 in the
production of armored hulls of T-34 tanks faced the same problems as the tank-building plants of the Urals. This
caused the so-called "reliability crisis", which the Soviet tank building had to overcome in 1942-1943.
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В 1941 г. завод №112 «Красное Сормово» в г.
Горький начал производство танков Т-34. Одной из
острых проблем было производство их корпусов. В
советской историографии эти вопросы обозначались кратко [1, с. 96]. Авторами отмечались, как
правило, достижения танкостроителей [2, с. 404,
406]. Например, А.С. Магид сообщал о сборке корпуса Т-34 фронтовой комсомольско-молодежной
бригадой А.Терещенко в 1942 г. за 7 часов 45 минут
вместо 17 часов. [3, с. 72].
В постсоветской историографии выпуск броневых корпусов танков Т-34 на предприятиях
Урала рассматривался в диссертации Н.Н. Мельникова [4, с. 21; см. также: 5, с. 39-40; 6] и его новейшей монографии [7, с. 217-239]. А. Баженов в своей
статье раскрыл эту проблему применительно к выпуску корпусов танков Т-34 на заводах Сталинграда в 1941-1942 гг. [8, с. 53-55]. В труде А.Ю. Ермолова эти вопросы затрагивались примере всех
танковых заводов СССР [9, с.166-168]. М.Н. Свирин лишь кратко упоминает о работе Сормовского
завода по усилению броневой защиты танка Т-34
[10, с. 384, 386-387]. В сборнике Е.И Подрепного и
Е.П. Титкова [11], опубликованы материалы Музея
истории завода «Красное Сормово» отражающие
некоторые вопросы производства броневых корпусов на заводе № 112. Это воспоминаниях бывшего
начальника корпусного цеха Г.П. Хрящева [11, с.
377-384], и статья В.В. Московкина [11, с. 424, 427449].

Таким образом, историографический анализ
показывает актуальность проблемы.
При организации производства танка Т-34 на
заводе №112, технологии для металлургических и
бронекорпусных цехов первоначально были, почти
без изменения, перенесены с завода № 183.
В первые месяцы работы завода количество изготовленных корпусов было незначительное. Станочный парк завода позволял производить механическую обработку кромок деталей корпуса в соответствии с технологией производства. Но
возможности станочного парка не давали резко
нарастить производство корпусов по имеющейся
технологии. От завода требовалось массовое производство танков. Необходимо было создавать новые
технологии изготовления танковых корпусов, дающие возможность увеличить их производство при
имеющихся на заводе возможностях.
По мере освоения производства выяснилось,
что иное расположение цехов и производственных
агрегатов в самих цехах требует для условий предприятия пересмотра маршрутов и внесения корректив в технологию. Так, для трех деталей броневого
литья была введена одинарная термическая обработка взамен двойной. Введена термическая обработка целых броневых листов, с последующей вырезкой деталей уже термически обработанных листов, что сократило операцию по перовому отпуску
кромок и одну операцию правки [12, л. 10].
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С сентября 1941 г. на совершенствование танка
Т-34 были переключены сормовские конструкторы.
Их задачей стала переработка существующих конструкций с целью их упрощения в производстве.
Первой работой стала разработка упрощенного
корпуса без механической обработки кромок броневых листов. Эти работы были утверждены НКТП
и построены опытные корпуса. В результате переработки чертежей только по основным броневым
деталям было уменьшено количество механической обработки их по 17 деталям. Подверглось пересмотру 28 броневых деталей корпуса [12, л. 13].
1-е полугодие
Назначено планом
1705
Фактически выполнено
981
Процент к плану
58, 1 %
Среднемесячный выпуск
16, 35 корпуса
*ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 183. Л. 3об.
Вместе с ростом производства корпусов снижалось время их сборки: в декабре 1941 г. она занимала 1343 человеко-часа, в декабре 1942-го - 421 человеко-час [14, л. 3об]. Этих показателей завод добился в результате введения на полную мощность
заготовительного цеха № 42, что позволило участок
газовой резки из сборочного цеха № 43 целиком перевести в заготовительный цех. Это дало возможность освободить внутризаводской транспорт от
межцеховых перевозок от межцеховых перебросок
и сконцентрировать полную обработку деталей в
одном цехе.
Цеха, имеющие основой своей работы изготовление броневых корпусов, были объединены в
группу бронекорпусных цехов, возглавляемых
вновь организуемым бронекорпусным отделом.
Был расширен объем работ сборки и сварки,
предварительно выполняемой на подкомплекте,
что повысило качество работы и сократило цикл
сборки на стендах до 15 %. Сократился на 17 %
цикл работ проведением конструктивной переработки ряда узлов и деталей – совершенствованием
существующей технологии сборки и обработки.
Был расширен охват автоматической сварки, что
сократило цикл сборки корпусов на 3 %.
Упрощение режимов термической обработки,
замена двойной закалки башен одинарной, сокращением времени на высокие отпуска, отмена повторного отпуска мелких броневых деталей дало
экономию до 8 часов на корпус танка [14, л. 3об].
Для преодоления многочисленных «узких
мест», технологию обработки корпуса танка Т-34
существенно изменили в сторону «упрощения». В
конечном счете от «упрощения» технологии пострадало качество. «С переходом на упрощенную
технологию изготовления деталей корпуса, а
именно с отменой мехобработки кромок, сильно
возросли тенденции к трещинообразованию» [15, л.
47].
На заводе № 112, по мнению военпредов, меры
по борьбе с трещинами вовремя приняты не были.
«Так как переход на упрощенную технологию изготовления не сопровождался проведением ряда мер
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Эта работа сдерживалась отсутствием у конструкторского отдела экспериментальной базы и
перспективного планирования работы конструкторов [13, л. 68-68об].
В 1942 г. по танку Т-34 и его узлам в течение
всего года вносились изменения в его конструкцию
и технологию, направленные на упрощение конструкции и технологии [14, л. 2]. Это дало увеличение выпуска его корпусов.
Выпуск танковых корпусов на заводе № 112 в
1942 г. показан в таблице*
2-е полугодие
2000
1949
97, 4 %
328 корпусов

За 1942 год
3705
2930
79, 3 %
244 корпуса

по предупреждению трещин, то % корпусов с трещинами резко возрос и достиг в 1942 г. 35,2% ...
Наибольшее количество корпусов с трещинами
было в мае м-це 1942 г. ...
Положение с качеством корпусов было чрезвычайно угрожающее. Корпуса с трещинами были
обнаружена в большом количестве в частях Действующей Армии. Опасность трещинообразования,
помимо всего состояла в том, что трещины стали
появляться на корпусах с течением времени, что затрудняло своевременную их локализацию /ограничения, заварка/» [15, л. 48].
Меры были приняты только после того, как
Государственным Комитетом Обороны было вынесено специальное постановление по поводу плохого качества танков завода № 112. Для улучшения
качества корпусов танка Т-34 в технологическом
плане были предприняты следующие меры: «1) Запрещена резка кислородом термически обработанных деталей на высокую твердость. 2) Запрещен
низкий отпуск в пламенных печах, не обеспечивающих устойчивую температуру низкого отпуска
250-330°. 3) Ограничен хим. анализ по углероду,
для деталей более предрасположенных к трещинообразованию, как передний лобовой лист и борт. 4)
Введен
индукционный
подогрев
деталей
№34.29.904 с защитой «ДТ» и рымами. 5) Ограничена сила тока приварки защиты «ДТ» и рымов до
250 ампер при диаметре электрода 5 мм. 6) Отменено применение при сварке лобового листа электрода марки «МД» с заменой более качественным
аустенитовым электродом. 7) Введен низкий отпуск сваренного узла детали 34-29-9О4 с защитой
«ДТ» и рымами. 8) Проведены конструктивные изменения узлов в местах стыка с целью устранения
необходимости подрезки деталей во время сборки.
9) Введен низкий отпуск корпусов посла сварки»
[15, л. 48-49]. В целях повышения квалификации
работников: «1) Все сварщики были переаттестованы на право сварки бронеконструкций. 2) Были
приняты меры по подготовке высококвалифицированных кадров сварщиков, газорезчиков, термистов, сборщиков» [15, л. 51].

34
«В результате проводимых мероприятий по
ликвидации трещим на деталях и в особенности на
ответственных деталях как лобовой лист, борт и
подкрылки, количество трещин резко снизилось в
местах соединения лобового листа с бортами, подкрылками, с нижним передним листом вокруг защиты ДТ и рымов. Таким образом ответственная
часть корпуса - лобовой узел стал более качественным и поражаемость трещинами стада значительно
меньше» [15, л. 50].
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Проведённые мероприятия в совокупности
дали возможность заводу резко уменьшить количество корпусов с трещинами. Но добиться приемлемого соотношения количество – качество при выпуске бронекорпусов танков Т -34, заводу № 112
удалось только в 1943 г. И в последующие года этот
показатель продолжал улучшаться см. таблицу 2.
Процент корпусов пораженных трещинами с
1942 по 1945 гг. показан в таблице*

Год
Процент корпусов пораженных трещинами
1942
35,2%
1943
14,3%
1944
6,3%
1945
5,4%
* ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11355, Д. 661, л. 49.
Анализ документов и литературы показывает,
что многие проблемы в производстве броневых
корпусов Т-34, показанные в монографии Н.Н.
Мельникова, были характерны не только для
Уральских заводов [7, с. 217-230], но и для завода
№ 112. Результатом стал так называемый «кризис
надежности» [9, с. 182-207], который советскому
танкостроению пришлось преодолевать в 19421943 гг.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема времени и места создания летописного Сказания о хождении апостола Андрея на Русь. Вопреки устоявшемуся мнению, автор доказывает невозможность киевского происхождения этой церковной легенды. В датировке легенды ключевыми являются аргументы И. И. Малышевского и А. Д. Седельникова о появлении русской версии Хождения Андрея после русско-византийского
церковного конфликта середины XII в., связанного с поставлением в митрополиты русина Климента Смолятича. Автор приходит к выводу, что переделка исходного славяно-дунайского Сказания о хождении апостола Андрея была осуществлена в 70-е гг. XII в. во Владимире идеологами Андрея Боголюбского. Импульсом к такой переделке послужила острая церковно-политическая борьба за самостоятельность русской церкви.
ABSTRACT
The article deals with the problem of time and place of creation of the chronicle Legend about the walking of
the Apostle Andrew in Russia. Contrary to the established opinion, the author proves the impossibility of the Kiev
origin of this Church legend. In the dating of the legend key are the arguments of I. I. Malyshevcky and A. D.
Sedel'nikov about the appearance of the Russian version of the Walking Andrew after the Russo-Byzantine conflict
of the mid-XII century. This conflict was connected with the appointment of Rusin Clement Smolyatich as Metropolitan of Rus'. The author comes to the conclusion that the alteration of the original Slavic-Danube Legend
about the walking of the Apostle Andrew was carried out in the 70s of the XII century in Vladimir Andrew Bogolyubsky’s ideologists. The impulse for such a change was the acute Church-political struggle for the independence of the Russian Church.
Ключевые слова. Историческая география, легенда о хождении апостола Андрея на Русь, автокефалия русской церкви, церковные конфликты XII века, Климент Смолятич, Изяслав Мстиславич, Андрей
Боголюбский.
Keywords. Historical geography, the legend of the Apostle Andrew's visit to Russia, autocephaly of the Russian Church, Church conflicts of the XII century, Kliment Smolyatich, Izyaslav Mstislavich, Andrey Bogolyubsky.
Сказание о хождении апостола Андрея на
Русь, помещенное в недатированной части «Повести временных лет», стало объектом научного изучения сравнительно поздно, только с 70 – 80-х гг.
XIX в. За прошедшие с этого времени 150 лет оно
испытало два пика исследовательского интереса,
разделенных не только периодом длительного
спада исследовательской активности, но и смещением содержательных акцентов. Для старой научной литературы, даже вышедшей из-под пера православных церковных историков, был характерен
рационально-критический подход к Сказанию как к
церковной легенде, продукту религиозной фантазии древнерусских книжников. В настоящее время
на первый план выходит церковная апологетика
этого сюжета как безусловно достоверного, причем
не только со стороны церковных, но и светских авторов. Однако точку в изучении летописного Сказания ставить рано. Гораздо большее значение, чем
вопрос о ее достоверности, легенда об Андрее
имеет для понимания древнерусского летописания,
помогая вскрыть реальные этапы его трансформации.

В предыдущем исследовании были выявлены
три стадии бытования летописного Сказания об
Андрее: дунайский первоисточник, его русская переделка и широко известная ныне варяжская версия
легенды [28, с. 5 – 32]. В дальнейшем анализе летописного материала мы будем исходить из существования этих трех редакций легенды: исходной
славяно-дунайской, вторичной древнерусской и последней по времени варяжской. Исходная редакция
была создана на Дунае в начале X в. представителями кирилло-мефодиевского духовенства и попала в днепровский Киев в первой половине Х в.
вместе с русско-славянскими переселенцами из Подунавья. Утвердившееся в науке мнение о включении легенды в текст Начальной летописи (да еще в
своем окончательном варяжском варианте) при ее
составлении в начале XII в. глубоко ошибочно.
Сама легенда о хождении Андрея «из грек в Рим»
через русско-славянские земли по Дунаю возникла
за двести лет до появления летописи Сильвестра, а
ее русская переделка была внесена в летопись уже
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после создания киевского свода начала XII в.1 Это
заставляет заново решать вопрос: где и когда была
создана русская редакция Сказания о хождении
апостола Андрея на Русь?
Установить время и место создания второй редакции Хождения Андрея на Русь (уже днепровскую, а не дунайскую) весьма непросто. Большинство исследователей, касавшихся этой темы, полагало, что автором русской версии Сказания был
киевлянин. Однако такому предположению препятствуют некоторые факты церковной истории XII
века. Но, прежде чем начать поиски вероятного места создания русского варианта легенды, необходимо ответить на вопрос: зачем потребовалась русская переделка дунайского Сказания?
Вопрос этот неоднократно возникал перед исследователями, хотя они ошибочно полагали, что
первоисточником выступали либо греческие, либо
грузинские, либо «варяжские» аналоги Хождения
Андрея. Подводя итог предшествующей историографии, А. Л. Никитин резюмировал: «большинство историков полагало целью хождения апостола
утверждение авторитета молодой русской Церкви»
[21, с. 136]. Такой вывод не совсем точен. В действительности дореволюционные историки хорошо
понимали, что не «авторитет», а автокефалия была
главной целью русской редакции Сказания. Так, известный грузинский историк (и будущий советский
академик) И. А. Джавахов подчеркивал, что «для
самостоятельности церкви необходимо было,
чтобы один из двенадцати апостолов был основателем ее» [9, с. 104]. Именно этим обстоятельством
объясняется появление многочисленных «хождений» Андрея: сначала по византийским владениям
(в Малой Азии, Причерноморье и Ахайе) в византийской агиографии VIII – X вв., затем по Дунаю в
кирилло-мефодиевской литературе начала X в.,
позднее по Грузии – в грузинском церковном обиходе с XI в., наконец, по Руси в древнерусской летописи.
В научной литературе давно обоснован вывод,
что византийская традиция о проповеди Андрея на
Черном море сложилась под влиянием стремления
Византии уравнять свою патриаршую кафедру с
другими апостольскими кафедрами, особенно с
Римской [18, с. 11; 13, с. 89; 8, с. 15, 159]. Более

Sciences of Europe # 49, (2020)
того, греко-православная церковь стремилась обосновать свое первенство перед римско-католической
старшинством апостола Андрея перед его братом
Петром, основателем римской церкви. Старшинством если не по рождению, то по авторитету: согласно евангелиям, Андрей был «первозванным»
учеником Иисуса Христа, то есть первым из приглашенных им учеников. Греческим опытом воспользовались затем возникавшие национальные
церкви на востоке и на западе.
Профессор Киевской духовной академии И. И.
Малышевский, приводя примеры такого рода из истории церкви, резонно полагал, что и русская версия Хождения Андрея была вызвана к жизни теми
же мотивами, а именно, стремлением к автокефалии.2 Наиболее вероятным временем ее возникновения он считал период девятилетней схизмы в
правление митрополита Климента (1147 – 1155)
при великом князе Изяславе Мстиславиче (1146 –
1154), «которое было временем попытки устранить
иерархическую зависимость нашу от Царьграда и
устроить митрополию Киевскую как самостоятельную». Правда, это предположение встречает возражение: в летописи при описании тогдашних споров
не делается ссылки на предание о посещении апостолом Андреем Руси. А раз столь весомый аргумент не использовался сторонниками автокефалии,
значит, в середине XII в. такого предания еще не существовало. Принимая этот довод, Малышевский
все же предполагал, что сказание могло быть вставлено в летопись позже событий 1147 – 1155 г.: ведь
митрополит Климент Смолятич, «великий книжник
и философ», низложенный в 1155 г., жил еще как
минимум до 1164 г. Он-то и мог быть автором русского Сказания [18, с. 32 – 35].
Действительно, Климент – вполне подходящая
кандидатура на роль автора русского Сказания о
хождении Андрея, хотя церковь и позаботилась о
том, чтобы о мятежном митрополите не сохранилось никаких биографических данных. Само имя
Климента оказалось под запретом: оно отсутствует
в перечнях русских митрополитов.3 Однако известно, что его покровитель, князь Изяслав Мстиславич, сын шведки и внук англичанки, был связан
родственными и политическими узами с католическими странами Центральной и Западной Европы.4

Еще Е. Е. Голубинский был уверен, «что повесть об ап.
Андрее явилась после времени составления первоначальной летописи и есть в сей последней позднейшая
вставка» [7, с. 24]. Такого же убеждения держались И. И.
Малышевский и А. Д. Седельников – авторы наиболее содержательных и аргументированных исследований летописной легенды об Андрее.
2 Например, Кипрская церковь основывала свою независимость на предании о происхождении ее от апостола
Варфоломея. Папа Иоанн VIII, ограждая независимость
Паннонской епархии от притязаний немецких епископов,
ссылался на то, что Паннонские славяне приняли веру от
самих апостолов [18, с. 12, прим. 1]. Автокефальная армянская церковь вела происхождение от апостолов Варфоломея и Фаддея. И. А. Джавахов объяснял появление
грузинской версии Хождения Андрея в Грузию борьбой
грузинской церкви за свою независимость от антиохийской патриархии. В середине XI в. грузинским монахом

Ефремом Младшим было создано грузинское Житие апостола Андрея с рассказом о его проповеди в Грузии, а уже
в начале XII в. Руис-Урбнисский церковный собор признал хождение и проповедь Андрея в Грузии историческим фактом [9, с. 105 – 108. См. также: 1, с. 372].
3
См., например, список русских митрополитов в Никоновской летописи [22, с. XXI].
4 Изяслав Мстиславич (кон. XI – нач. XII в. – 13 ноября
1154), второй сын новгородского и киевского князя
Мстислава Великого от Христины, дочери шведского короля Инге I Стенкильссона. Его бабка (первая жена Владимира Мономаха) – английская принцесса Гита Уэссекская. Старшие сестры Изяслава – Ингеборга Киевская
и Мальмфрида – были замужем за датскими и норвежскими правителями. Изяслав приходился шурином датскому герцогу Кнуту Лаварду, королям Сигурду Норвежскому и Эрику Датскому (второму мужу Мальмфриды).
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Именно ему, князю-западнику, по чьей воле без
санкции патриарха во главе русской церкви был поставлен митрополит-русин, было адресовано ставшее знаменитым «Слово о латинех» игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия Грека (впоследствии сознательно приписанное основателю
монастыря Феодосию Печерскому, жившему на сто
лет раньше).5 В этом послании Феодосия Грека
князю Изяславу католические симпатии осуждались как «двоеверие», а общение с католиками,
даже бытовое, категорически возбранялось. Судя
по этому антилатинскому посланию к князю, проримские настроения или, по крайней мере, терпимость к католицизму в окружении Изяслава Мстиславича явно имели место. Следовательно, церковный деятель из его окружения вполне мог
использовать мотив путешествия апостола Андрея
в Рим, не находя его предосудительным. Когда сын
Изяслава – волынский князь Мстислав Изяславич в
декабре 1158 – марте 1159 гг. ненадолго захватил
Киев, Климент находился при нем, что чисто теоретически создает возможность предполагаемой Малышевским вставки в летопись уже после событий
1147 – 1155 гг.
Гипотеза Малышевского была поддержана советским историком Н. Н. Ворониным, который полагал, что русский вариант легенды об Андрее был
создан «явно антивизантийскими кругами». Этот
миф углублял историю христианизации Руси до
времен начального христианства, делая второстепенным «вторичное» крещение при Владимире,
умаляя, следовательно, и роль Византии. Русский
вариант легенды об Андрее заострял эту тему, сделав Андрея римским апостолом, а Рим – центром
христианства. Воронин тоже находил весьма вероятным, что это произведение «вышло из кругов, сочувствовавших русскому митрополиту Климу Смолятичу, а может быть, даже и было составлено самим Климом» [3, с. 103].6
Тем не менее, гипотеза Малышевского – Воронина, хотя и весьма обоснованная, вряд ли может
быть принята. Во-первых, личный враг Константинополя Клим Смолятич после своего низложения в
условиях реванша греческой партии не мог иметь
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доступа к государственному архиву, каким являлась летопись. Во-вторых, трудно предположить,
чтобы прекрасно владевший словом «великий
книжник» Климент, прославившийся на ниве толкования библейских текстов, мог допустить столь
неуклюже сделанную переделку летописи. Небрежность сделанной вставки, грубо и явно разрывающей фразу, не идет столь изощренно образованному лицу, как митрополит Климент.
Иную версию создания русской редакции Сказания выдвинул А. Д. Седельников. Он полагал, что
легенда о хождении Андрея на Русь была внесена в
60 – 70-е гг. XII в. монахами Киево-Печерского монастыря при редактировании летописи в период
игуменства Поликарпа.7 Об этом свидетельствуют
следы тенденциозной переработки не только летописи, но и других памятников древнерусской письменности. Так, послания печерского игумена Феодосия Грека (не позднее 1148 – 1156): о посте в
среду и пятницу, о соблюдении воскресного дня,
послание князю Изяславу о латинех, – были приписаны основателю обители Феодосию Печерскому; в
Несторово житие Феодосия Печерского внесена
вставка о посмертном наказе Феодосия князю относительно Печерского монастыря: «да не обладает
им ни архиепископ, ни ин никто же от клирик софейских», а сам Феодосий (умерший в 1074 г.)
назван не игуменом, а архимандритом. Аналогично
и в летописной статье 1118 г. киево-печерский игумен Феоктист (не позднее 1108 – 1112) тоже назван
архимандритом, хотя первым печерским архимандритом был сам Поликарп [25, с. 325].
Эти анахронизмы отражают реалии 60 – 70-х
гг. XII в., когда монастырь оказался в конфликте с
киевским митрополитом-греком (в связи с обострившейся дискуссией о постах), что привело даже к
временному «запрещению» Поликарпа митрополитом. В качестве ответной меры печерские монахи
постарались стереть все следы греческого влияния
в монастыре. Борьба завершилась победой печерской братии: в начале 70-х гг. монастырь получил
статус независимой от митрополии архимандритии. Седельников полагал, что в этой борьбе КиевоПечерский монастырь пользовался поддержкой

Младшая сестра Ефросинья была замужем за венгерским
королем Гёзой II. Кроме того, он приходился тестем
польскому князю Мешко III Старому, замужем за которым была дочь Изяслава Евдокия. На польке, дочери
польского князя Болеслава III Кривоустого был женат
сын Изяслава – Мстислав, князь волынский. Другой сын
Изяслава – Ярослав был женат на дочери чешского короля. В борьбе за киевский стол Изяслав дважды прибегал к помощи венгерских, польских и чешских родственников, изгоняя из Киева своего дядю Юрия Владимировича (Долгорукого). Безусловно, Изяслав, находившийся
в столь тесных родственных и политических связях с католическим – славянским и неславянским – миром, не
мог быть сторонником религиозного разрыва с Римом.
5 Еще Е. Е. Голубинский указывал на Феодосия Грека как
на автора «Слова о латинех» [7, с 859 – 860]. Эта идея
была обоснована А. А. Шахматовым (1897) и поддержана
М. Д. Приселковым (1913) [29, с. 93 – 96; 24, с. 198 – 200].
Подложность авторства Феодосия Печерского блестяще
доказал русский историк К. К. Висковатый [2, с. 535 –

567]. Из современных исследователей эта проблема была
всесторонне рассмотрена К. А. Костроминым, который
поддержал атрибуцию «Слова о латинех» Феодосию
Греку [14, с. 6 – 97].
6 Воронин ошибался, полагая, что легенда о хождении Андрея на Русь имела чисто русское происхождение:
он не подозревал о существовании славянского первоисточника, созданного за 150 лет до разделения церквей,
где проримские мотивы уже имелись в наличии. К тому
же он переоценил «антивизантийскую» направленность
легенды: Андрей был прежде всего «апостолом Греции».
В конкуренции с Римом за славянскую паству Византия
сама охотно пропагандировала миссионерство Андрея в
«Скифии». Хотя заявка на автокефалию в русском варианте, безусловно, содержалась, что доказывает активное
использование легенды именно с этой целью в московский период.
7 Поликарп стал игуменом не позднее февраля 1164 г. и
оставался им до своей кончины в 1183 г. [12, с. 358].
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суздальского князя Андрея, такого же врага киевской митрополии. Ему и было адресовано Сказание
о хождении апостола Андрея на Русь – в честь его
небесного покровителя, имя которого носили и другие представители Всеволодова дома, единственной княжеской ветви, где уже с конца XI в. существовал культ апостола Андрея [25, с. 325 – 326].
Мнение о связях Киево-Печерского монастыря
с Андреем Боголюбским поддерживал и Н. Н. Воронин. Косвенное свидетельство таких связей он
усматривал в подложной грамоте монастырю, сочиненной в XVI в. киево-печерскими монахами от
имени Боголюбского. В связи с этим он высказал
предположение, не является ли эта позднейшая ассоциация «с именем Андрея указанием на поддержку монастырем его церковной политики?» [4,
с. 46, прим. 49]. Современный православный историк А. Ю. Карпов тоже склонен считать эту подложную грамоту XVI столетия, составленную от
лица Андрея Боголюбского, свидетельством авторитета князя в Печерском монастыре. Правда, он
отмечает, что «о каких-либо связях с Печерской
обителью Андрея Боголюбского древнейшие источники не сообщают» [11, с. 97].
Иначе говоря, контакты Печерского монастыря с князем Андреем носят сугубо гипотетический характер, что делает проблематичным и создание в нем «проандреевской» легенды. К тому же
монастырь был больше связан с Суздалем, чем с
Владимиром на Клязьме, а потому вряд ли мог поддерживать владимирского самовластца – по причине острой вражды и Суздаля, и Киева с Владимиром. Еще в конце XI в. в Суздале был основан филиал Печерского монастыря – Суздальский
Димитровский монастырь, в котором печерская
братия имела свое подворье [3, с. 33 – 34]. По предположению Н. Н. Воронина, именно в этом суздальском филиале Киево-Печерского монастыря с 80-х
гг. XI в. по 60-е гг. XII в. велась летописная работа,
и в силу существовавших между двумя обителями
связей суздальский летописец мог быть знаком с
киевским летописанием [5, с. 31, 38]. Следовательно, суздальские монахи вполне могли почерпнуть из киевской летописи Сказание о хождении
Андрея по Дунаю в Рим, переделав его в соответствии с географическими реалиями Киевской Руси.
Однако такому предположению препятствует то
обстоятельство, что в начале 60-х гг., после постройки Андреем Успенского собора во Владимире, летописание было изъято из ведения суздальских монахов и передано во Владимир [5, с. 38 –
39]. Это исключает участие суздальских летописцев в создании русской версии Сказания, так как в
1163 г. «аргумент Андрея» еще не использовался
сторонниками Клима Смолятича. Князь Ростислав
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Мстиславич (младший брат Изяслава), отправляя
весной 1163 г. посольство в Константинополь с целью вернуть Клима на митрополию, ссылался
только на «апостольские правила» поставления
церковных иерархов собором епископов.8 Следовательно, и в начале 60-х гг. XII в. «аргумент Андрея»
еще не звучал. Это заставляет вычеркнуть Суздаль
из числа центров летописания, где могла быть создана русская версия Хождения Андрея.
Остается Владимир на Клязьме, который при
Андрее Боголюбском стал стольным городом Ростово-Суздальского
княжества.
Возвышение
«младшего города» поставило его во враждебные
отношения со старшими – Ростовом и Суздалем, городские общины которых смотрели на него свысока и были недовольны его возвышением. После
убийства Боголюбского (1174 г.) этот давно назревший конфликт старших городов с младшим принял
форму открытого вооруженного столкновения.
Владимир был враждебен и Киеву – не только в политическом, но и в церковном отношении. При Андрее владимирский клир даже претендовал на церковную независимость от киевского митрополита.
В силу этих обстоятельств следы русского редактора Сказания нужно искать во Владимире, а не в
Киеве или Суздале. Именно там при великом князе
Андрее в 60 – 70-е гг. XII в. находился очаг всевозможных церковно-политических новаций.
Владимирский след в деле поиска русского редактора Сказания об Андрее вероятен вдвойне. С
одной стороны, он как нельзя лучше объясняет актуальность легенды прежде всего для князей Всеволодова дома с их культом апостола Андрея, в
частности, для самого Андрея Боголюбского, что
неоднократно подчеркивалось исследователями.
Именно Владимир надолго стал резиденцией этой
княжеской ветви – сначала при Андрее, а затем при
его младшем брате Всеволоде и его потомстве. С
другой, позволяет связать русскую переделку легенды с тем мотивом, который постоянно генерировал ее различные национальные версии: стремлением к автокефалии. На протяжении XII в. известны только две попытки русской церкви,
которые можно расценить как автокефальные.9
Одна из них, как уже было сказано, принадлежала
Киеву и киевским властям в лице великого князя
Изяслава Мстиславича, его сына Мстислава и младшего брата Ростислава и их ставленника митрополита Климента Смолятича. Другая – сыну Юрия
Долгорукого князю Андрею Суздальскому (1157 –
1174) и его выдвиженцу епископу Федору Владимирскому. Князь Андрей и владимирский епископ

8 Ответ Ростислава греческим послам со ссылкой на «пра-

9

вила святых апостол» приведен у В. Н. Татищева [27, с.
79]. В Ипатьевской летописи под 6672 г. (1163/1164 г.)
ответ Ростислава выпущен. После слов императорского
посла к киевскому князю предложение обрывается, а следующее начинается с середины фразы. Археографическая комиссия усматривает здесь пропуск текста [10, стб.
522].

В действительности при Изяславе Мстиславиче речь
шла не о полной автокефалии, а, скорее, о полуавтокефалии (по образцу грузинской церкви VIII – XI вв.), то есть
о самостоятельности в кадровых вопросах: местном избрании митрополита при сохранении церковного подчинения константинопольской патриархии. Боголюбский
же стремился к церковному отделению от Киева, а не от
Константинополя.
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Федор тоже оказались в конфликте с константинопольской патриархией и киевским митрополитом.10
Переделка дунайского Сказания о хождении
Андрея тем вероятнее могла принадлежать владимирским книжникам, что она как нельзя лучше вписывалась в церковную политику Андрея Боголюбского, ознаменованную созданием целого ряда церковно-исторических «легенд» (по острожной
характеристике исследователей). Посвятивший ряд
статей и монографических исследований Владимиро-Суздальскому княжеству Н. Н. Воронин неоднократно подчеркивал активную мифотворческую деятельность церковных идеологов в период
правления Андрея Боголюбского. Напористая
идеологическая кампания была связана с экспансионистской политикой Андрея, чьи геополитические
амбиции простирались и на Волжский торговый
путь, и на гегемонию в русских княжествах. Воронин отмечал, что «для обоснования верховных прав
Ростово-Суздальского княжества и его династии в
русской земле, владимирские книжники не останавливались перед созданием исторических легенд,
например, о крещении русского северо-востока во
время Владимира Святого и об основании им Владимира-на-Клязьме, а также усиленно творились
новые религиозные мифы, возвышавшие Владимирскую землю» [5, с. 20].
В числе организационно-идеологических мероприятий Андрея, направленных на повышение
церковного авторитета Владимиро-Суздальского
княжества, значится создание культа Владимирской Божьей матери и ее чудотворной иконы, строительство новых белокаменных богородичных храмов во Владимире, учреждение без санкции митрополита и патриарха нового владимирского
праздника Покрова Богородицы, организованное в
1160 г. «открытие» мощей ростовского епископа
Леонтия с написанием его «Жития» с заведомо
ложными сведениями о христианизации Ростовской земли при Владимире I в конце Х в. [4, с. 31].
Таким образом, именно во владимиро-суздальском
княжестве при Андрее Боголюбском имелся богатый опыт по части церковного мифотворчества. Создание еще одной церковной легенды вполне отвечало общей направленности идеологических мероприятий Андрея.
Целью всех церковных нововведений была попытка князя Андрея учредить отдельную от Киева
Владимирскую митрополию, то есть добиться полной независимости от Киева в церковных делах.
Даже строительная деятельность князя была подчинена той же цели. Воронин подчеркивал, что
настойчивое желание Андрея сделать свой стольный город Владимир как можно более равноценным Киеву по красоте архитектурных ансамблей
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преследовало цель создать во Владимире собственную, независимую от Киева митрополию [3, с. 73 –
74]. И хотя Боголюбский не стремился к отделению
владимирской церкви от Константинополя, эти
планы вызвали противодействие киевского митрополита и решительный отказ константинопольского патриарха Луки Хрисоверга. Кандидат во
владимирские митрополиты, епископ Федор Владимирский был обвинен в ереси и подвергнут в Киеве жестокой казни. Таким образом, в среде владимирских идеологов, неутомимо работавших над повышением церковного престижа княжества, вполне
могла возникнуть потребность освятить апостольским присутствием и русские земли, вопреки хорошо известному со времен митрополита Илариона
тезису, что «апостолы на Русь не ходили».
Предположению о владимирском происхождении русской редакции Сказания, казалось бы, противоречит то обстоятельство, что владимирский
князь находился во враждебных отношениях с Киевом, в то время как в Сказании именно Киеву апостол предрекает славу будущего религиозного центра. Однако в 1169 г. Андрей стал фактическим хозяином Киева, посадив здесь на княжение своего
младшего брата Глеба. С захватом и подчинением
Киева был исчерпан и религиозный конфликт. По
справедливому замечанию А. В. Назаренко, «как
номинальному главе Руси отдельная Владимирская
митрополия Андрею Боголюбскому была уже не
нужна, а требовалось, совершенно напротив, единство Киевской митрополии» [19, с. 81]. Этой задаче
вполне отвечала миссия апостола Андрея, который
прошел всю Русь – от Киева до Новгорода в соответствии с геополитическими амбициями владимирского «самовластца».
Невозможно сказать, каким представал словено-дунайский Новгород в дунайском первоисточнике легенды. Однако не исключено, что уже в нем
имело место определенное противопоставление
русского Киева словенскому Новгороду. По крайней мере, в тексте Повести временных лет имеется
еще один эпизод аналогичного характера, в котором проглядывает противопоставление двух этнических групп – руси и словен. Это коротенький рассказ о парусах, сшитых по указанию князя Олега:
шелковых («паволочитых») у руси и «кропиньных»
у словен. Ветер разодрал паруса словен, и они вернулись к «своим толстинам, не даны суть словеном
пре [паруса] паволочиты» [15, с. стб. 142 – 143].11
Смысл этого анекдота неясен, однако налицо ирония русского князя над словенами и перекличка с
антитезой русский Киев – словенский Новгород из
Хождения Андрея. Торжественное благословение
апостолом Киева контрастирует с подчеркнуто бытовым образом новгородских бань. Такой не-

Перипетии этого многопланового и запутанного конфликта, закончившегося кровавой расправой над Федором
Владимирским, освещены, хотя и с разных позиций, в монографических исследованиях Н. Н. Воронина и А. Ю.
Карпова, посвященных Андрею Боголюбскому [3, с. 86 –
91; 11, с. 231, 245 – 255; см. также: 26, с. 147].

11

10

Вполне вероятно, что оба рассказа: о парусах и о посещении апостолом русского Киева и словенского Новгорода, – были изначально частью единого повествования
о Дунайской Руси. Однако из оставшихся от него бессвязных отрывков трудно установить первоначальный смысл
данных эпизодов.
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сколько сниженный образ Новгорода, не получившего апостольского благословения, вполне отвечает реалиям 70-х гг. XII в. После захвата и разгрома Киева в марте 1169 г. князь Андрей в следующем году организовал поход на Новгород. Однако
в феврале 1170 г. суздальское войско под руководством сына Боголюбского потерпело поражение от
новгородцев и вынуждено было уйти из новгородских пределов. Подчинить Новгород, как до этого
Киев, Боголюбскому не удалось. Не исключено, что
ввиду этой неудачи идеологи Андрея и «отказали»
Новгороду в благословении апостола.
Следует учитывать и то обстоятельство, что
именно при Андрее новая столица княжества – город Владимир – стала одним из центров летописания. Летописные записи стали вестись во Владимире с 1158 г., с момента закладки Владимирского
Успенского собора и завершились составлением
летописного свода, начатого еще при жизни Боголюбского и законченного уже после его смерти – в
конце 70-х годов. М. Д. Приселков и Н. Н. Воронин
датировали завершение свода 1177 годом, а начало
этой работы Воронин относил к 1169 г., когда Киев
попал в руки Андрея [23, с. 65; 6, с. 52].12 Преимущественно церковный характер этих записей и ярко
выраженный провиденциализм владимирского
свода заставляет видеть в его составителе духовное
лицо. М. Д. Приселков в качестве такого лица полагал настоятеля Успенского собора Феодула. Н. Н.
Воронин доказывал, что и летописцем, и автором
включенных в летопись повестей, и сводчиком был
глава капитула Успенского собора и вероятный советник князя Андрея – поп Микула. Феодул мог
быть причастен лишь к последующему редактированию владимирского свода 1177 г. [23, с. 76; 6, с.
27, прим. 6, с. 38 – 39, с. 49 – 51].
В основе владимирского летописания лежала
Мономахова «Повесть временных лет», дополненная летописцем Переяславля Русского – вотчины
Мономашичей, – который продолжал традиции летописания Владимира Мономаха с его объединительными идеями. Самый выбор князем Андреем и
его хронистом летописных источников для владимирского свода определялся стремлением получить
наиболее широкий, общерусский охват жизни.
Упорное напоминание владимирской литературой
и летописанием, что владимирские князья – потомки Владимира Мономаха, было своеобразной
аргументацией общерусских притязаний владимирской династии. Ведь Мономаху удалось ненадолго
скрепить единство Русской земли: будучи великим
князем киевским, он держал в своих руках не
только Ростов и Киев с Переславлем, но также Новгород и Смоленск. По причине своего масштаба, не
замкнутого рамками одного княжества, именно
владимирский свод 1177 г. заложил основы общерусского летописания. Как отмечали М. Д. Приселков и Д. С. Лихачев, летописание Киева в XII веке
утрачивает «широту общерусского горизонта», а
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попытка черниговского летописания Игоря Святославича стать общерусским не дала прочных результатов [23, с. 53; 16, с. 184 – 185]. Правда, сам
Владимирский свод 1177 года до нас не дошел, но
его отражением является прежде всего Лаврентьевская летопись. По заключению А. Н. Насонова, «до
1206 г. мы в Лаврентьевской имеем сравнительно
«чистый» владимирский текст» [20, с. 168]. К такому же выводу приходил и Н. Н. Воронин. По его
оценке, в Лаврентьевской летописи «андреевское
летописание предстает почти непосредственно» [6,
с. 26].
Таким образом, и по своей церковной окраске,
и по масштабу притязаний – от Киева до Новгорода, и по заложенному в нем провиденциальному
взгляду на историю Хождение Андрея на Русь как
нельзя лучше соответствовало идейной направленности владимирского свода. Владимирский летописец, кто бы он ни был – Феодул, Микула или другое
духовное лицо – во всем находивший проявление
предначертаний божественной воли, не мог не искать предзнаменований торжества христианства на
Руси. Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что куратором владимирского свода был
тезоименитый апостолу князь Андрей, в княжение
которого «и летописание, и литература явно
настроены в одном ключе, как в отношении своей
провиденциалистской позиции, так и в смысле политической направленности: церковные сочинения
нацелены на политические задачи, а летописание
облачает политику владимирского княжого дома в
одежду непогрешимости и божественного покровительства». По мысли Воронина, это свидетельствует о «единой направляющей силе литературного и летописного труда, в которой скорее всего
нужно признать руку Андрея» [6, с. 52].
Если конкретное авторство русской редакции
Сказания об Андрее и причастность к ее созданию
Андрея Боголюбского остаются в области гипотез,
то хронологические рамки ее создания можно считать установленными. Нижней границей появления
русского варианта хождения Андрея служат церковные события конца 40 – 60-х гг. XII в., когда три
князя – Изяслав Мстиславич (в 1147 – 1154 гг.), его
сын Мстислав (в 1158 – 1159 гг.) и младший брат
Изяслава Ростислав (в 1163 г.) – пытались поставить во главе русской церкви русского по происхождению митрополита. На церковном соборе 1147
г. в качестве аргумента с русской стороны использовалась ссылка на каноническое право поставления церковных иерархов собором епископов. Хождение Андрея в качестве аргумента (как на РуисУрбнисском соборе грузинского епископата) не
фигурировало. Следовательно, как минимум до середины 60-х гг. XII в., во время церковного конфликта, связанного с поставлением в митрополиты
Климента Смолятича, русской редакции легенды об
Андрее еще не существовало, так как важнейший
довод в пользу апостольского предвозвещения русской церкви еще не использовался сторонниками

Приселков М. Д. История русского летописания XI –
XV вв. Л., 1940. С. 65; Воронин Н. Н. К характеристике

Владимирского летописания 1158 – 1177 гг. // Летописи
и хроники. 1976. М.: Наука, 1976. С. 52.
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автокефалии. Значит, русская редакция легенды об
Андрее не могла появиться ранее второй половины
60-х гг. XII в.
Можно указать и верхнюю границу, позже которой русская версия Сказания не могла возникнуть. Это 1204 год – захват Константинополя крестоносцами и создание ими на части территории
Византии Латинской империи. Столицей государства ромеев до изгнания крестоносцев в 1261 г. стал
город Никея в Малой Азии. В истории Византии
наступил период Никейской империи, а хозяевами
черноморской торговли стали итальянские купцы
из Генуи и Венеции. Путь «из грек» и «в греки» для
русских купцов потерял былую актуальность. И
хотя греки в 1261 г. восстановили суверенитет над
всей территорией Византии, для Руси тема какихлибо международных путей надолго утратила значение. Ко второй половине XIII в. русские земли
оказались отрезанными от всех морей: Каспийского
и Черного – монголами и генуэзцами, Балтийского
– немцами, датчанами и шведами, которые поставили под свой контроль все выходы в Балтику. Из
русских письменных источников полностью исчезают упоминания о русских плаваниях по Днепру
[17, с. 394 – 396].13
Итак, учитывая многоплановый исторический
контекст, можно предполагать, что русская переделка дунайского первоисточника был осуществлена владимирскими идеологами в 70-х гг. XII в. Ее
создание вытекало из потребностей политики Андрея Боголюбского, в отличие от остальных князей
претендовавшего на власть над всеми русскими
землями. В пользу того, что русский вариант легенды мог быть создан именно во Владимире в 70е гг. XII в. говорит и общая ситуация в русском летописании этого периода. Суздаль в это время утратил роль центра летописания, каким он был при
Юрии Долгоруком. Киевское летописание после
смерти Владимира Мономаха сосредоточилось на
местных событиях, новгородское с самого начала
стояло особняком (Новгородская первая летопись,
включая ее младший извод 40-х гг. XV в., Сказания
об Андрее не содержит). Остается владимирское,
которое начинается в 1158 г. с приходом во Владимир на Клязьме князя Андрея Боголюбского; его
итогом стал владимирский свод 1177 г. По согласной оценке исследователей, именно владимирский
свод 1177 г., сохранивший общерусский масштаб в
изображении событий, лег в основу всего последующего летописания.
Владимирское летописание 1158 – 1177 гг. отличалось рядом специфических черт, из которых
наиболее характерная – ярко выраженный провиденциализм в освещении исторических событий.
Легенда о хождении Андрея на Русь и апостольском предвозвещении здесь христианства как
нельзя лучше отвечала направленности мышления
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владимирских идеологов. В пользу владимирского
происхождения русского варианта легенды говорит
и культ апостола Андрея, существовавший именно
в этой ветви княжеского рода, и имя куратора и
вдохновителя владимирского свода, тезоименитого
апостолу, – князя Андрея Боголюбского. Поэтому
наиболее вероятно, что русская переделка славянодунайского Сказания о хождении Андрея «из грек
в Рим» (вместо Дуная – по Днепру и Волхову) стала
одним из звеньев масштабной идеологической работы андреевских книжников по созданию церковно-идеологической базы Владимиро-Суздальской земли, претендовавшей на гегемонию во всех
русских землях – от Киева до Новгорода. Совокупность рассмотренных фактов приводит к выводу,
что русская редакция Хождения апостола Андрея
на Русь была создана владимирскими идеологами
после захвата Киева князем Андреем Боголюбским
и его неудачного похода на Новгород в интервале
1170 – 1177 гг.

В результате немецкой, датской, а затем шведской экспансии в Прибалтике Смоленское и Полоцкое княжества,
а также Новгородская республика лишились возможности совершать торговые плавания по Балтийскому морю.
В начале XIII в. немцы получили контроль над выходом

в Балтику по Западной Двине (Рига, 1201 г.), а также рекам Омовже (Эмайыге) и Пернаве (Пярну) после захвата
Юрьева в 1224 г.; Тевтонский орден – по Неману (1227
г.); датчане – по реке Нарове (1219 – 1223 гг.).
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані особливості функцій управління сектору безпеки України, які притаманні адміністративного-правовому регулюванню. У контексті критеріїв класифікації функцій управління сектору
безпеки виділені: а) загальні; b) допоміжні. Встановлено авторське визначення «функції управління сектору безпеки». Зауважується, що функції управління сектору безпеки відображають окремі напрями діяльності суб’єктів сектору безпеки, включаючи відносно самостійні групи якісно однорідних дій керуючого
суб'єкта у секторі безпеки з питань забезпечення національної безпеки.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the management function of the security sector of Ukraine, which are
inherent in administrative regulation. In the context of classification criteria, security sector management functions
are distinguished: a) general; b) auxiliary. The author’s definition of “security sector management function” is
established. It is noted that the security sector management functions reflect certain areas of activity of security
sector entities, including relatively independent groups of qualitatively similar actions by the managing entity in
the security sector in matters of ensuring national security.
Ключові слова: сектор безпеки, функції управління, державно-управлінська діяльність‚ адміністративно-правове регулювання.
Keywords: security sector, management functions, public administration, administrative regulation.
Постановка проблеми. Виникнення нових та
поширення вже існуючих загроз, наприклад, таких
як тероризм, збройні конфлікти, масове поширення
нелегальної зброї, поставило перед державою низку питань і загроз, пов’язаних із переглядом ефективності управління сектору безпеки та визначенням нових пріоритетних напрямів її розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження функцій в управлінні‚ в тому
числі і державному управлінні‚ в науковій літературі приділяли увагу ряд науковців, зокрема, такі як
В.Б. Авер’янов, В.Г. Афанасьєв, Г.В. Атаманчук‚
В.М. Гаращук, О. М. Бандурка [1]‚ Ю. П. Битяк,
Н.М. Матюхіна, Ю.А. Тихомиров, О.М. Шевчук та
ін. Так‚ Лемак О.В. вивчав особливості забезпечення національної безпеки як функції держави [2].
Прокопенко О.Г. вказує на функцію безпеки як політичну функцію держави поряд із економічною,
соціальною, ідеологічною та екологічною, характеризуючи її як «забезпечення державної або суспільної безпеки, соціального та національного благополуччя, охорону суверенітету держави від зовнішніх
посягань» [3, с. 48]. Білокур Є. І. з’ясувала специфіку функції державного управління [4] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Управління, як владний організуючий процес, відбувається за окремими напрямами
та складається з відповідних самостійних груп‚ або
дій суб’єкта управління сектору безпеки, таких як
«функції». Питання змісту та особливостей функцій управління сектору безпеки України не отримало в юридичній літературі належного правового
та наукового аналізу. Тому обрана тема даного дослідження є актуальною та має практичне значення,
особливо під час сучасного реформування сфери
управління як окремих суб’єктів, так і в цілому системи, сектору безпеки.
Мета статі: встановити поняття функцій управління сектору безпеки‚ з’ясувати їх особливості‚
здійснити аналіз критеріїв їх класифікації.
Виклад основного матеріалу. В наукових
джерелах та в національному законодавстві не має
єдиного визначення змісту терміну «функція управління». Розкриємо термін «функція». Так‚ у енциклопедичному словнику цей термін означає (від латинського functio – виконання, здійснення) діяльність, обов’язок, роботу; зовнішній прояв
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властивостей якого-небудь об’єкта; роль, яку виконує певний об'єкт або процес щодо цілого [5, с.
1430]. В юридичній літературі термін функція управління визначається по-різному. Вперше «функції управління» визначив А. Файоль. Автор зміст
управління (адміністративні операції) вказував через термін «функції» (сутнісні моменти управління), до яких зараховував: передбачення, організацію, розпорядництво, координування і контроль
[6, с. 10]. Терміном «функції управління» позначаються досить різні прояви змісту управлінської діяльності. На думку В. Б. Авер’янова, «поняття функцій, у його загальносоціологічному сенсі, покликане охопити і відобразити внутрішню природу,
найглибший зміст, тобто суть діяльності». Автор
вважає що «функції слід розуміти як складові змісту управлінської діяльності, що відображають окремі напрями (види) цієї діяльності, включаючи відносно самостійні групи якісно однорідних дій керуючого суб’єкта ... Функції – це відносно
самостійні складові змісту управлінської діяльності, які характеризуються якісною однорідністю дій
і цільовою спрямованістю» [7, с. 17].
Інші вчені, такі як Д. М. Бахрах, С. Д. Хазанов,
А. В. Демин зазначають, що у наукових джерелах
найчастіше функція розуміється у двох аспектах, з
яких перший ‒ предметний підхід. В даному випадку функція пов’язується з об’єктом адміністративного впливу. Розрізняють наступні види функції
державної адміністрації як забезпечення: 1) безпеки
особистості, суспільства, держави, 2) розвитку економіки, 3) адміністративно-господарської діяльності, 4) реалізації соціальної політики держави. Другий підхід ‒ інструментальний. Коли функція визначається як один із загальних способів
організації, адміністративного впливу виконавчої
влади на підвладних. Такі функції в юридичній літературі мають назву – загальні [8, c. 166].
Погоджуємось з думкою Є. І. Білокур, що відносно самостійні та однорідні складові змісту державно-управлінської діяльності, які відображають
окремі напрями цієї діяльності, здійснюються уповноваженими органами (посадовими особами) державного управління і спрямовані на забезпечення
виконання цілей і завдань державного управління
[4, с. 166].
Функції ж управління сектору безпеки, з нашої
точки зору, це – складові змісту управлінської діяльності сектору безпеки, що відображають окремі
напрями діяльності сектору безпеки. Вони характеризуються якісною однорідністю дій і цільовою
спрямованістю напрямків управлінської діяльності
у секторі безпеки з метою забезпечення національної безпеки.
Щоб розкрити ознаки функцій управління сектору безпеки, необхідно визначити особливості
цього правового явища, зокрема, в наукових джерелах. Так‚ Ю. П. Битяк зазначає, що функція управління – це певний напрям спеціалізованої діяльності управління, зміст якої характеризується однорідністю та цільовою спрямованістю [9, с. 124]. Ю. А.
Тихомиров вказує, що «функції характеризують основний напрямок і зміст діяльності суб’єкта» [10, с.
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47]. В. Г. Афанасьєв висловлює думку про те, що
«функції системи як цілого визначають функції, які
виконує у системі кожен з її компонентів» [11 c.
133]. В. М. Старилов вказує, що функції кожного
виду управління визначаються згідно з об’єктом
управління (суспільство, держава тощо). [12, с.
174]. Отже‚ зміст функції управління характеризується однорідністю та цільовою спрямованістю‚
указує на основний напрямок і зміст діяльності
суб’єкта управління‚ а функції певного виду управління визначаються згідно з його об’єктом.
В управлінні трапляються випадки, коли впровадження різних заходів з організації керуючої системи, підготовки та доведення управлінських рішень, перевірки вищестоящими нижчестоящих органів і посадових осіб та інформування другими
перших, кадрових переміщень тощо автоматично
видається за засіб посилення керуючих впливів на
суспільну систему, керовані об’єкти, тоді як насправді цього й не відбувається [13‚ с 51]. З позицій
науково обґрунтованого розподілу функцій управління суттєвою вимогою до їх правової регламентації є забезпечення відповідності між закріпленими
за органами державного управління завданнями та
повноваженнями. Ефективна реалізація будь-якої
функції є неможливою, якщо для виконання відповідних завдань орган управління не володіє достатнім об’ємом повноважень [14, с. 12]. Обсяг управлінських функцій обумовлений місцем державного
органу в структурі системи управління та окреслює
роль (завдання) і межі даного органу в управлінні
суспільними процесами, відносинами, інститутами
[15, c. 255–257]. Тобто‚ для правової регламентації
розподілу функцій управління важливою вимогою
є забезпечення відповідності між закріпленими за
органами управління завданнями та повноваженнями‚ а обсяг управлінських функцій обумовлений
місцем органу в структурі системи управління.
Враховуючи вищенаведене‚ дії суб’єкта управління у системі сектору безпеки не можна назвати
його функціями. Функції управління у секторі безпеки притаманна цільова спрямованість і якісна однорідність, тобто вона є узагальненням певних видів управлінської діяльності в системі сектору безпеки, а дії їх суб’єкта випливають із функцій
управління. Зміст функцій управління може бути
пов’язаним як з безпосереднім управлінським
впливом суб’єктів сектору безпеки (планування,
організація, регулювання, координація), так і з допоміжною діяльністю, без безпосереднього впливу
на поведінку людей у цій сфері, наприклад облік.
Розглядаючи класифікації функцій управління
сектору безпеки, слід погодитись з думкою В.Г.
Афанасьєва в тому, що кількість і зміст функцій залежать від того, за яким принципом вони класифікуються [11, с. 77]. Класифікація функцій управління сектору безпеки повинна відповідати завданням, для розв’язання яких вона здійснюється. З
цього приводу‚ Ю.М. Козлов, підкреслює що суть
справи полягає «не в тому, щоб назвати функції, а в
тому, щоб із достатньою мурою обґрунтованості та
чіткості визначити службове призначення кожної з
них» [16, c. 150] . Це завдання може бути вирішено‚
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при дослідженні функцій управління сектору безпеки‚ на основі виокремлення основного, що є характерним для діяльності з управління взагалі».
Так‚ Ю. Д. Кунєв визначає‚ що під управлінські функцій підпадають тільки загальні функції управління: аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, контроль. Крім названих, виділяють також облік, мотивацію, роботу з персоналом,
координацію, аналіз проблем, прийняття рішень
тощо, але ці функції не відповідають визначенню
загальних функцій або є складниками вже перелічених [17‚ с. 59]. В. Я. Малиновський також вважає
об’єктивною та методологічно обґрунтованою класифікацію за ознаками систематизації управлінських функцій. На основі цього класифікаційного підходу усе різноманіття управлінських функцій він
поділяє у межах єдиної системи на три найбільш загальні види: а) основні; б) загальні; в) допоміжні
[18, с. 201].
В.Д. Чернадчук також відмічає‚ що в процесі
управління реалізуються різноманітні за своїм змістом та призначенням функції, які можна об’єднати
в три групи: загальні, спеціальні та допоміжні. До
загальних функцій належать: інформаційна, прогнозування, планування, організаційна, регулювання, координаційна, обліку та контролю [19‚
с.56]. Старилов В.М. розрізняє три групи функцій
управління за їх змістом: функції орієнтування системи (прогнозування, планування, нормативне регулювання, методичне керівництво); функції забезпечення системи (кадрова, матеріально-технічного
забезпечення, фінансування, організаційно-структурного забезпечення, інформаційного забезпечення); функції оперативного управління системою
(безпосереднє регулювання діяльності, обліку, контролю, оцінки (всієї роботи, окремих працівників,
виконання конкретних завдань) [12, с. 174] .
Враховуючи вищенаведене‚ з нашої точки
зору‚ функції управління сектору безпеки доцільно
поділити на такі групи: а) загальні; b) допоміжні.
Загальні функції управління сектору безпеки такі:
аналітична (аналізу), прогнозування, планування,
організаційна, керівництва, координації та контролю. Допоміжні функції ‒ кадрова, фінансова, обліку, матеріально-технічна, інформаційна тощо.
Далі розглянемо сутність окремих загальних
функцій управління сектору безпеки. В узагальненому вигляді аналіз полягає у дослідженні та виявленні певних причинно-наслідкових зв’язків у системі сектору безпеки, визначенні форм та методів
впливу на відповідні зв’язки і відносини з метою
підвищення ефективності функціонування усієї системи безпеки та її подальшого розвитку. Функція
аналізу є вихідною функцією управління сектору
безпеки, адже на її основі здійснюються усі інші
функції. Аналіз є передумовою планування, прийняття управлінських рішень у секторі безпеки, здійснення контролю тощо. З даною функцією аналізу
дуже тісно пов’язана функція інформаційного забезпечення сектору безпеки. Суть її полягає її організації збору та узагальнення необхідної для аналітичної роботи інформації.
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Функція прогнозування полягає в застосуванні
заходів передбачення стану системи сектора безпеки в майбутньому, її перспективних напрямів розвитку, цілей, завдань. Це ж саме стосується, відповідно, окремих структурних елементів системи управління сектору безпеки. Функція прогнозування
допомагає забезпечити найбільш оптимальний вибір форм та методів управління системи сектора
безпеки. Можливість досягнення прогнозованих
перспектив, визначити внутрішні та зовнішні загрози з метою вжиття відповідних заходів реагування, передбачити відповідні наслідки управлінських дій суб’єктів сектора безпеки.
Функція планування управління сектору безпеки передбачає розробку системи заходів для досягнення відповідних цілей управління, як-то: вибір оптимальної організаційної структури органу,
виконання рішень вищих інстанцій чи розробка моделі роботи з кадрами. Планування є однією з основних частин управління сектору безпеки і визначає
мету, види заходів, що будуть вживатися відповідними суб’єктами, форми, способи та терміни реалізації, а також визначає критерії вимірювання. В органах управління сектору безпеки функцію планування виконують усі керівники, водночас в
апаратах територіальних органів створюються спеціальні підрозділи, які спеціалізуються на цій діяльності.
Зміст організаційної функції управління сектору безпеки виявляється у впорядкуванні процесу
управління, розподілі повноважень між виконавцями, визначенні пріоритетів. Мета цієї функції –
безпосереднє створення дієвої системи управління
сектору безпеки, встановлення відносин і зв’язків
між її елементами. У зміст організаційної функції
входить формування організаційних структур системи сектору безпеки України, створення органів
управління, визначення структури апарату управління, формування управлінських підрозділів, здійснення правової регламентації діяльності системи
управління сектору безпеки України.
Керівництво як функція управління сектору
безпеки характеризується тим, що керівництвом
встановлюються загальні правила та нормативи діяльності органів і підрозділів, що стосується безперечно і сектору безпеки України. Дана функція
пов’язана із так званим «розпорядництвом», що полягає в оперативному врегулюванні відносин всередині організаційних структур сектору безпеки
стосовно реалізації її працівниками закріплених повноважень. Є. І. Білокур, вказує що основною формою розпорядництва є прийняття адміністративних
актів, чи надання вказівок уповноваженими особами своїм підлеглим [4, c. 147].
Функція координації забезпечує узгодженість
дій усіх органів та суб’єктів управління сектору
безпеки, де погоджуються дії не тільки окремих керівників та виконавців, але й окремих структурних
елементів системи управління сектору безпеки.
Мета цієї функції ‒ це досягнення злагодженості та
єдність розробки та виконання управлінських рі-
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шень у системі сектору безпеки. Вона забезпечується виконанням спільних заходів, проведенням
інформаційного обміну.
Контроль як функція управління сектору безпеки ‒ це встановлення відповідності стану та процесу функціонування системи управління в секторі
безпеки, її організаційних структур, процесів планування, прийняття та виконання управлінських рішень.
Отже‚ загальні функції управління сектору
безпеки є універсальними та пристосованими до
будь-яких управлінських процесів. А допоміжні
функції управління в системі сектору безпеки України зумовлені особливостями цього управління,
специфікою правового статусу суб’єктів. Вони призначені для більш якісної реалізації загальних функцій управління в системі сектору безпеки. Допоміжні функції управління створюють необхідні умови
для нормальної діяльності усіх управлінських структур системи управління сектору безпеки.
У процесі здійснення управлінської діяльності
у секторі безпеки саме використання усіх функцій
у комплексі зможе забезпечити ефективне управління та розвиток.
Висновки і пропозиції. Управління в секторі
безпеки повинно реалізовуватись, враховуючи надбання управлінської науки з метою досягнення цілей та більш ефективного виконання завдань, які
стоять перед системою сектору безпеки України.
Функції управління сектору безпеки ‒ це відносно
самостійні складові змісту державно-управлінської
діяльності, які відображають окремі напрями діяльності у секторі безпеки, здійснюються уповноваженими органами (посадовими особами) системи управління сектору безпеки і спрямовані на забезпечення виконання цілей і завдань управління із
забезпечення національної безпеки. Функції управління сектору безпеки поділено на групи‚ а саме: а)
загальні; b) допоміжні. До першої групи належать
такі функції: аналітична (аналізу), прогнозування,
планування, організаційна, керівництва, координації та контролю. Допоміжні функції ‒ кадрова, фінансова, обліку, матеріально-технічна, інформаційна тощо.
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АНОТАЦІЯ
Прослідковано соціальне значення діяльності та елементи правового статусу відповідача у справах
про оскарження рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства. Досліджено його права та обов’язки а також взято його процесуальний статус в адміністративному судочинстві, і виокремлено притаманні йому риси як учасника бюджетно-деліктних відносин.
ABSTRACT
The social significance of the activity and the elements of the legal status of the defendant in cases of appealing the decision on the application of influence measures for violation of budgetary legislation were traced. His
rights and obligations were investigated, as well as his procedural status in administrative proceedings, and features
inherent to him as a party to the budget-delinquent relations were distinguished.
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Постановка проблеми. У ч. 4 ст. 46 КАС
України визначено, що відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо
інше не встановлено КАС України. Судова практика в адміністративних справах за участю
суб’єктів владних повноважень свідчить про
постійне й досить часте здійснення цими суб’єктами адміністративних процесуальних повноважень одного й того ж учасника адміністративного
процесу ‒ саме відповідача, тому таку діяльність
слід сприймати як узвичаєну форма участі суб’єктів
владних повноважень в адміністративному судочинстві та найбільш поширену порівняно з іншими
формами участі [1, с. 54]. При цьому необхідно
брати до уваги загальні умови, за яких конкретний
суб’єкт владних повноважень може взяти участь в
адміністративній справі як відповідач [2, с. 58]. Як
вірно відзначає О. В. Кощій, по-перше, повноваження відповідача здійснюватиме лише та особа,
яка є повноцінним носієм матеріальної правосуб’єктності, жодним чином не обмежена чи
позбавлена дієздатності. По-друге, аби особа
набула правосуб’єктності відповідача необхідно
щоби вона до початку відкриття провадження у
справі, була учасником матеріальних публічно-правових відносин [3, с. 518], в яких виник спір саме
між конкретним позивачем та відповідачем. Тобто
реалізація прав та обов’язків відповідача в
адміністративному судочинстві ‒ суб’єкта владних

повноважень, який застосував захід впливу за порушення бюджетного законодавства, тісно пов’язана
з матеріально-правовим статусом такої особи як
учасника бюджетно-деліктних відносин, що дає
можливість повторно наголосити на доцільності
використання в адміністративному судочинстві поняття «правовий статус відповідача (позивача)».
В адміністративних справах про оскарження
рішень про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства відповідачем
визнається суб’єкт владних повноважень, який
прийняв оскаржуване рішення. У ст. 118 БК
України наведено перелік таких суб’єктів владних
повноважень ‒ Міністерство фінансів України, органи Державної казначейської служби України, органи державного фінансового контролю, місцеві
фінансові органи, головні розпорядники бюджетних коштів (приймають відповідно до своїх повноважень рішення про застосування зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних
асигнувань, повернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів
з місцевих бюджетів), учасники бюджетного процесу, уповноваженими БК України на здійснення
контролю за дотриманням бюджетного законодавства ‒ органи бюджетного контролю (виносять попередження про неналежне виконання бюджетного
законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства). Норми глави 17
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БК України наділяють контрольними повноваженнями у сфері дотриманням бюджетного законодавства Верховну Раду України та Комітет Верховної
Ради України з питань бюджету (стаття 109 БК
України), Рахункову палату України (стаття 110 БК
України), Міністерство фінансів України та місцеві
фінансові органи (стаття 111 БК України), Державну казначейську службу України (стаття 112 БК
України), органи державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства (стаття 113 БК України), Верховну
Раду Автономної Республіки Крим та відповідні
місцеві ради (стаття 114 БК України), Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації та виконавчі органи
відповідних місцевих рад (стаття 115 БК України).
Зважаючи на належність до різних гілок влади, на
особливості правового статусу та на їхні завдання,
узагальнюючим поняттям щодо цих суб’єктів поряд з поняттям «органи бюджетного контролю» є
можливим використання поняття «органи публічної адміністрації, уповноважені Бюджетним кодексом України на притягнення до фінансово-правової
відповідальності».
Аналіз практики адміністративних судів дозволяє стверджувати, що серед наведених органів
публічної адміністрації, уповноважених БК
України на притягнення до фінансово-правової
відповідальності, найчастіше статус відповідача у
справах про оскарження рішення про застосування
заходів впливу за порушення бюджетного законодавства отримують органи Державної аудиторської
служби України та органи Державної казначейської
служби України. Правовий статус органів Державної аудиторської служби України як суб’єкта бюджетного контролю визначається низкою законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів.
Стаття 1 Закону України «Про основні засади
здійснення державного фінансового контролю в
Україні» органом державного фінансового контролю в Україні називає центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів
України на реалізацію державної політики у сфері
державного фінансового контролю, а відповідно до
п. 1 Положення про Держаудитслужбу саме Державна аудиторська служба України є цим суб’єктом. Серед функцій органу державного фінансового контролю, що зумовлюють його діяльність у
сфері бюджетних відносин і як наслідок впливають
на його правовий статус в адміністративному судочинстві, доцільно виокремити такі: 1) здійснення
державного фінансового контролю за: цільовим та
ефективним використанням коштів державного і
місцевих бюджетів; достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових
бюджетних показників; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних
коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі); веденням бухгалтерського обліку, а також
складанням фінансової і бюджетної звітності, пас-
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портів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних
коштів; усуненням виявлених недоліків і порушень; 2) розроблення пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у
подальшому; 3) вживання в установленому порядку
заходів до усунення виявлених під час здійснення
державного фінансового контролю порушень бюджетного законодавства та притягнення до
відповідальності винних осіб (стаття 8 Закону
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»).
Виконання функцій органів Держаудитслужби
забезпечуються комплексом повноважень, що найяскравіше проявляються у процесі проведення державного фінансового аудиту та інспектування. Державний фінансовий аудит є різновидом державного
фінансового контролю і полягає у перевірці та
аналізі органом державного фінансового контролю
фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних
коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Інспектування
здійснюється органами Держаудитслужби у формі
ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення
наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.
Саме під час ревізій виявляється переважна
більшість бюджетних деліктів, що фіксуються в
акті, на підставі якого приймається рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства. У багатьох випадках позивачі,
оскаржуючи такі заходи, вказують на те, що в акт
ревізії було безпідставно та необґрунтовано внесено порушення [7], висновок, зроблений в акті
ревізії є хибним [8] або ж просять суд визнати неправомірними дії представників Держаудитслужби, які полягають у наданні безпідставних і
протиправних висновків стосовно встановлених
порушень в акті ревізії та скасувати акт ревізії [9].
В останньому випадку суд обґрунтовано зазначив,
що дії службової особи щодо включення до акта
висновків не можуть бути предметом окремого
спору в суді, оскільки заперечення, зауваження до
акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є
невід’ємною частиною акта. Це свідчить про те, що
дії, пов’язані з включенням до акта висновків, є
обов'язковими, тоді як самі висновки такими не є.
Обов’язковою ознакою дій суб’єкта владних повноважень, які можуть бути оскаржені до суду є те, що
вони безпосередньо породжують певні правові
наслідки для суб’єктів відповідних правовідносин
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(обмежують чи порушують права, свободи чи законні інтереси особи) і мають обов’язковий характер. Висновки, викладені в акті, не породжують
обов’язкових юридичних наслідків. Акт ревізії не є
рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 19 КАС України, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, діяльність яких перевірялася, тому його висновки не можуть бути предметом оскарження [9]. При цьому
адміністративний суд був змушений дослідити ті
елементи правового статусу органів Держаудитслужби, що визначають повноваження під час проведення ревізії, а також правове значення акта
ревізії. Очевидно, що ці елементи вплинули на
участь в адміністративному судочинстві органів
Держаудитслужби як відповідачів у справі про оскарження застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.
Найбільший вплив серед матеріально-правових норм на правовий статус органів державного
фінансового контролю як відповідачів у зазначеній
категорії адміністративних справ мають нормативні конструкції, що визначають повноваження
щодо усунення виявлених порушень бюджетного
законодавства. Так, відповідно до пункту 7 статті
10 Закону України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні» органи Держаудитслужби мають право пред’являти
керівникам та іншим особам підприємств, установ
та організацій, що контролюються, обов’язкові до
виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку
до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед
відповідними органами питання про припинення
бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з
порушенням чинного законодавства. Деталізовано
цей законодавчий припис в Положенні про Держаудитслужбу, відповідно до якого цей суб’єкт
вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного
фінансового контролю порушень законодавства та
притягнення до відповідальності винних осіб.
Державна казначейська служба та її управління здійснюють діяльність спрямовану на збір та
концентрацію бюджетних коштів в єдиній системі
рахунків, створюють та надають інформацію про
стан виконання бюджетів, що дає можливість
оцінити якість складеного бюджетного плану та
його ефективність; перші на практиці виявляють
недоліки бюджетного плану на поточний період,
про що терміново повідомляють відповідний орган
влади; сприяють погашенню внутрішньо-касових
розривів, що сприяє економії бюджетних коштів
[10, с. 118].
Загальновідомо, що Державна казначейська
служба України характеризується наявністю правового статусу, серцевину якого становлять повноваження юридично-владного характеру, що дає
підстави відносити цей державний орган до
суб’єктів владних повноважень. При цьому владні
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повноваження Казначейства розглядають як сукупність юридичних прав та юридичних обов’язків (у
тому числі, обов’язку нести відповідальність за
наслідки виконання повноважень), які покладені
державою на цей орган та його посадових, службових осіб для здійснення державних функцій у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів
[11, с. 70, 71].
У наукових дослідженнях правового статусу
Державної казначейської служби України, відзначається тісний зв’язок між бюджетним контролем
та застосуванням заходів впливу за порушення
бюджетного законодавства. С. І. Харченко відзначає, зо виконуючи функцію обслуговування державного й місцевих бюджетів, Казначейство
здійснює попередній і поточний контроль, який, по
суті, є запобіжним заходом для бюджетних установ
щодо можливих зловживань та порушень при використанні ними бюджетних коштів. Саме завдяки
йому кількість випадків нецільового використання
бюджетних коштів їх розпорядниками значно зменшилася [12, с. 14]. О. П. Гетьманець пропонує доповнити ст. 112 БК України правом органів Державної казначейської служби притягати порушників
бюджетного
законодавства
до
відповідальності, що сприятиме результативності
бюджетного контролю і розумному балансу економічних та адміністративних заходів контролю
[13, с. 232].
Підставою таких висновків є аналіз норм правових актів, що складають основу правового статусу Казначейства. Відповідно до п. 4 Положення
про Державну казначейську службу України Казначейство здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за: веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та
місцевих бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
фінансової і бюджетної звітності; бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень
бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників
бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
відповідністю взятих розпорядниками бюджетних
коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі); відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та
відповідним бюджетним асигнуванням; дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами
в іноземній валюті; дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі
реального часу; дотриманням розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, іншими
клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в
частині наявності, відповідності та правильності
оформлення документів. Якщо під час фінансовоконтрольної діяльності виявлено порушення бюджетного законодавства чи виникли інші правові
підстави Державна казначейська служба виносить
попередження про неналежне виконання бюджет-
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ного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, складає протоколи про порушення бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу, на підставі яких
зупиняє в межах повноважень, передбачених законом, операції з бюджетними коштами, ініціює призупинення бюджетних асигнувань, а також
здійснює безспірне списання коштів державного та
місцевих бюджетів або боржників на підставі
рішення суду.
Правове регулювання особливостей застосування примусових заходів органами Казначейства
здійснюється на підставі Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів
впливу за порушення бюджетного законодавства
[14]. Систематизація правових підстав і процесуальних особливостей застосування відповідних заходів впливу в одному нормативно-правовому акті
справляє позитивний вплив на правозастосовну
практику органів Казначейства. У цьому наказі вказано, що порушення термiнiв надання мережi
розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштів,
реєстрацiйної картки розпорядниками бюджетних
коштiв (одержувачами бюджетних коштiв) та змiн
до неї, документiв, що застосовуються в процесi виконання бюджету, порушення порядку вiдкриття
або закриття рахункiв розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів та низка інших порушень тягне за собою винесення органами Державної казначейської служби попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з
вимогою щодо усунення порушення бюджетного
законодавства. Можливе одночасне застосування і
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, і зупинення операцій з бюджетними коштами.
У день виявлення факту порушення бюджетного законодавства або не пiзнiше наступного робочого дня посадова особа органу Казначейства
складає у довiльнiй письмовiй формi попередження. Таке попередження складається та
вiзується посадовою особою органу Казначейства,
яка виявила факт порушення бюджетного законодавства, та пiдписується керiвником (заступником
керiвника) органу Казначейства. У разi неусунення
порушення бюджетного законодавства у термiн,
встановлений у попередженнi, посадовою особою
органу Казначейства складається протокол про порушення бюджетного законодавства у двох примiрниках. У випадку ж застосування одночасно і попередження, і зупинення операцій з бюджетними коштами, орган Казначейства (пiсля отримання
пояснень або вiдмови вiд їх надання) протягом одного робочого дня, складає розпорядження про
зупинення операцiй з бюджетними коштами [14].
Поширеність
випадків
залучення
до
адміністративного судочинства як відповідачів у
справах про оскарження рішення про застосування
заходів впливу за порушення бюджетного законодавства органів Державної казначейської служби
зумовлена не лише окремими правозастосовними
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помилками посадових осіб цих суб’єктів, але й кількісними показниками застосування ними примусових заходів.
Органи Державної аудиторської служби, Державної казначейської служби, Міністерства
фінансів України та інші організаційні структури,
що приймають рішення про застосування заходів
впливу за порушення бюджетного законодавства, в
адміністративному судочинстві виступають як
суб’єкти владних повноважень. У зв’язку з слід
наголосити на відмінності заінтересованості в
адміністративному судочинстві відповідача суб’єкта владних повноважень і приватних осіб.
Відмінною, передусім, є матеріальна заінтересованість сторони - суб’єкта владних повноважень,
яка
має
виключно
суспільно-державний
(публічний) характер і полягає, по-перше, у виконанні положень Конституції та нормативно-правових актів України, згідно з якими на цих суб’єктів
покладено виконання загальнозначущих обов’язків
у сфері бюджетної діяльності. По-друге, матеріальна заінтересованість сторони – суб’єкта
владних повноважень – в адміністративному судочинстві зводиться до захисту публічних інтересів,
які
вони,
здійснюючи
правосуб’єктність
відповідача, представляють в адміністративному
суді. Саме представлення в адміністративному суді
несуб’єктивних прав, свобод, інтересів і навпаки −
забезпечення публічно-державного інтересу принципово відрізняє сторони – суб’єкти владних повноважень від сторін – приватних осіб [15, с. 115116].
Набуття суб’єктом владних повноважень ‒ органом бюджетного контролю статусу відповідача
передбачає наявність адміністративного позову, в
якому викладені позивачем вимоги стосуються
рішення відповідного суб’єкта владних повноважень. Однак слід враховувати, що вказання в позові
певної особи автоматично не призводить до її
визнання відповідачем. Позивач може помилятися
як щодо загалом порушення своїх прав чи свобод
рішенням органу бюджетного контролю, так щодо
конкретного суб’єкта владних повноважень, який
може бути і не причетний до порушень таких прав
чи свобод. Тому коли постає питання про залучення
до адміністративного судочинства певного суб’єкта
й допоки не відкрито провадження в адміністративній справі, цей суб’єкт, який визначений у позовній
заяві як відповідач, вважається лише можливим
відповідачем [3, с. 157].
Також необхідно враховувати, що відповідачем вважається особа, яка, не лише порушила права
чи інтереси позивача, але й повинна усунути це порушення чи компенсувати шкоду [16, с. 278], а
якщо відповідач ‒ суб’єкт владних повноважень, то
необхідним є його участь у спірних правовідносинах, що виникли в результаті виконання ним владних управлінських функцій [17, с. 29]. Органи
публічної адміністрації, уповноважені БК України
на притягнення до фінансово-правової відповідальності, під час застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства безперечно виконують владні управлінські функції, а відтак є
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учасниками спірних матеріально-правових відносин. У позовах розпорядників чи одержувачів бюджетних коштів вимагається визнати протиправним
і скасувати рішення про застосування відповідного
заходу впливу, чим буде усунуто порушення їх
прав чи інтересів. На підставі постанови суду органи бюджетного контролю відновлюють операції
з бюджетними коштами, відновлюють дію бюджетних асигнувань та здійснюють інші дії, якими поновлюються права та інтереси позивачів.
Таким чином, відповідачем в адміністративній
справі про оскарження рішень про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства є суб’єкт владних повноважень ‒ орган публічної адміністрації, уповноважений Бюджетним кодексом України на притягнення до фінансовоправової відповідальності, який, на думку позивача, виконуючи владні управлінські функції у
сфері бюджетно-деліктних відносин, порушив її
права та інтереси, та повинен усунути це порушення.
Відповідач як особа, яка бере участь у справі,
має такі ж права як і позивач (стаття 44 КАС України) ‒ ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових
рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати
участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам,
спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового
розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з
протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з
приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом
процесуальними правами. Це дозволяє стверджувати, якщо органи бюджетного контролю у межах
процедури застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства приймають рішення самостійно, на власний розсуд, використовуючи своє домінуюче становище щодо підконтрольного учасника бюджетного процесу, то в
адміністративному суді такі суб’єкти набувають
вже однопорядкового статусу [18, с. 177]. Як відзначає В. М. Бевзенко своєрідну процесуальну природу суб’єкта владних повноважень – відповідача
характеризує притаманний виключно йому
обов’язок доказування у справі: обов’язок подати
суду всі наявні у цього суб’єкта документи і матеріали, які можуть бути використані як докази у
справі; обов’язок довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності, якщо він заперечує
проти адміністративного позову (ч. 2, 4 ст. 77 КАС
України) [1, с. 56]. У справах про оскарження рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства обов’язок доказування правомірності цього рішення КАС України
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покладає на відповідача ‒ суб’єкта владних повноважень. Окрім доказування правових підстав для
рішення (тобто правомірності), правозастосовний
суб’єкт повинен доказувати фактичну підставу,
тобто наявність фактів, з якими закон пов’язує можливість прийняття рішення щодо учасника бюджетного процесу чи вчинення дії. Так, адміністративні суди, наголошуючи на приписах частини 2
статті 77 КАС України, приймають рішення не на
користь органу бюджетного контролю відзначаючи, що «відповідач, факти порушень вказаних в
акті ревізії та правомірність письмової вимоги
«Про усунення порушень», яким позивачу пред’явлено вимогу забезпечити повернення коштів в сумі
150219,00 грн., належним чином не довів» [19],
«відповідачем не доведено правомірності письмової вимоги «Про усунення виявлених ревізією порушень та недоліків», що зумовлює висновок про
необґрунтованість її прийняття (тобто без урахування всіх обставин, необхідних для прийняття такого рішення)» [20], «Державна фінансова інспекція в Сумській області не довела правомірності
своїх дій щодо прийняття розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами Конотопської районної державної лікарні ветеринарної медицини на рахунках, та правомірності цього розпорядження» [21].
Отже, відповідачем в адміністративній справі
про оскарження рішень про застосування заходів
впливу за порушення бюджетного законодавства є
суб’єкт владних повноважень ‒ орган публічної адміністрації, уповноважений Бюджетним кодексом
України на притягнення до фінансово-правової відповідальності, який, на думку позивача, виконуючи
владні управлінські функції у сфері бюджетно-деліктних відносин, порушив її права та інтереси, та
повинен усунути це порушення. Органи Державної
аудиторської служби України (Державної фінансової інспекції України) та Державної казначейської
служби України найбільш активно залучаються як
відповідачі у справах про оскарження рішень про
застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.
У справах про оскарження рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства обов’язок доказування правомірності цього рішення КАС України покладає на
відповідача ‒ суб’єкта владних повноважень. Окрім
доказування правових підстав для рішення (тобто
правомірності), правозастосовний суб’єкт повинен
доказувати фактичну підставу, тобто наявність
фактів, з якими закон пов’язує можливість прийняття рішення щодо учасника бюджетного процесу
чи вчинення щодо нього певної дії.
У досліджуваній категорії адміністративних
справ заперечення проти позову слід розглядати як
вимогу відповідача до адміністративного суду про
відхилення адміністративного позову у зв’язку з
необґрунтованістю чи неправомірністю позовних
вимог про скасування (визнання протиправним)
рішення, яким застосовано захід впливу за порушення бюджетного законодавства чи інших вимог
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позивача або через відсутність підстав для виникнення (продовження) судового процесу.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню дискусійного та важливого питання виявлення ознак, що характеризують співвідношення складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді
необережного заподіяння смерті особі, що впливають на правила кримінально-правової кваліфікації, як у
теоретичному, так і в практичному аспектах.
ABSTRACT
The article is devoted to research the debatable and important issue of identifying features that characterize
the correlation syllables of crimes a common feature of which are socially dangerous consequences in the form of
careless infliction of death to the person that influence on the rules of criminal qualification, both in theoretical
and practical aspects.
Ключові слова: злочин, кваліфікація, необережне заподіяння смерті особі, наслідок.
Keywords: crime, Qualification, careless infliction of death on a person, сonsequence.
Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини кожна людина має
право на життя, свободу та особисту недоторканність. Згідно з положеннями ст. 6 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права та ст. 2
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на життя є невід’ємним правом
людини, яке охороняється законом. Зазначені положення міжнародних правових стандартів мають
універсальний характер і відображені в Конституції
України. Зокрема, у ст.3 закріплено, що людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. На практиці під час розслідування
кримінальних проваджень про злочини, які потягли
за собою смерть потерпілого та при їх подальшому
судовому розгляді часто постає питання щодо правильності кваліфікації дій винної особи та вибору
статті Кримінального кодексу України (далі КК)
яку слід застосувати.
Стан дослідження. Питання, пов’язані із вчиненням злочинів, що мають своїм наслідком необережне заподіяння смерті особі, останніми роками
досліджуються такими українськими та зарубіжними вченими як О. В. Гороховська, С. В. Бородін, О.П. Литвин, Л.П. Брич,, В. О. Навроцький,
М.І. Хавронюк, О.Ф. Пасєка, І.Б. Газдайка-Василишин та ін.
Метою цієї наукової статті є висвітлення окремих питань кримінально-правової кваліфікації необережного заподіяння смерті особі та висвітлення
ознак складів злочинів передбачених ст. 119 КК
(вбивство через необережність) та ст. 166 КК

(злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка
чи піклування), що впливають на кваліфікацію та
враховуються судом при призначенні покарання.
Виклад основних положень. Злочинність є
невід’ємною характеристикою суспільства. Вона
певною мірою відображає соціально-психологічний його стан та є своєрідним індикатором
якісних змін і тенденцій у його розвитку.
Нинішня складна соціальна обстановка в
країні призвела до суттєвого загострення проблеми
забезпечення прав людини. Поряд з системним порушенням її прав у соціально-економічній, політичній та духовній сферах, порушується також і природне право людини на життя.
Суспільне життя людей регулюється нормами
та правилами, які складаються в навколишньому
соціальному середовищі. За відсутності таких правил суспільне життя стає хаотичним та не прогнозованим. Норми як регулятори поведінки окремої
особи та соціальних груп надають соціальній спільноті регламентованості та передбачуваності, упорядковують життєдіяльність людини в суспільстві.
Проте, не завжди та не всі вчинки окремих осіб
відповідають соціальним очікуванням. Нехтуючи у
різних життєвих ситуаціях елементарними правилами поведінки, вживаючи алкоголь та психотропні речовини, не дотримуючись посадових та
технічних інструкцій, люди піддають реальному
ризику та небезпеці життя інших людей, власне
життя й здоров’я [1].
Підставою кримінальної відповідальності є
вчинення особою суспільно небезпечного діяння,
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яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним Кодексом України.
Визнати особу винною у вчиненні необережного заподіяння смерті передбачає встановити в її
діях наявність усіх ознак того чи іншого складу злочину.
Здійснюючи аналіз судової практики щодо необережного заподіяння смерті особі, зустрічаються
випадки неправильного застосування норм закону.
В першу чергу причиною цьому є наявність багатьох статей в чинному КК, що мають своїм
наслідком необережне заподіяння смерті особі, в
другу чергу – не з’ясування правоохоронними органами починаючи від слідчого, керівника слідчого
відділення, процесуального керівника та закінчуючи судом під час судового розгляду всіх ознак
складу злочину.
Прикладом неправильного застосування закону, є наявність в Єдиному реєстрі судових рішень
двох аналогічних за фактичними обставинами
справ, що кваліфіковані правоохоронними органами за двома різними статтями КК.
В першому випадку розглянемо вирок Липовецького районного суду Вінницької області від 05
жовтня 2019 року, на підставі якого особу було
визнано винною у вчиненні злочину передбаченого
ч.1 ст. 119 КК України за наступних обставин:
01.02.2018, обвинувачена, в період часу з 05:30 год.
по 08:00 год., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у спальній
кімнаті житлового будинку, в якому вона мешкає
разом із своєю сім'єю, перебуваючи в сонливому та
втомленому стані, почала здійснювати грудне вигодування своєї новонародженої доньки. Під час вказаного вигодовування обвинувачена, маючи можливість передбачити можливі суспільно небезпечні
наслідки своїх дій, проявляючи злочинну
недбалість, з необережності, перекрила своєю молочною залозою дихальні шляхи новонародженій
доньці, в результаті чого настала смерть останньої
[2].
Як вбачається з аналізу судового рішення, правоохоронні органи на мою думку правильно
кваліфікують такі діяння як вбивство через необережність.
Для підтвердження правильності кваліфікації,
проведемо юридичний аналіз даного складу злочину. Об’єктом виступає життя особи, об’єктивна
сторона характеризується: 1) діянням – будь-якою
дією чи бездіяльністю у вигляді посягання на життя
іншої людини; 2) наслідком – біологічною смертю
потерпілого; 3) причинним зв’язком між дією і
наслідком [3, с. 13]. Суб’єкт загальний – фізична
осудна особа, яка на момент учинення злочину досягла 16-річного віку, суб’єктивна сторона характеризується лише необережністю: злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю. Необережність, як і умисел, є основною формою вини, але
розглядається як менш небезпечна форма вини
порівняно з умислом. Злочинна самовпевненість
суспільно небезпечніша, свідчить про більш суспільну небезпеку винної особи, аніж злочинна
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недбалість, а тому вона може тягнути за собою
більш суворе покарання.
На практиці складно виявити психічне ставлення особи до суспільно небезпечного наслідку
при необережності, а особливо – при злочинній
недбалості. Особа, яка діє з необережністю, не скеровує вольове зусилля на досягнення злочинного
наслідку і не припускає його настання. При злочинній легковажності особа розраховує, що суспільно
небезпечний наслідок не настане. При злочинній
недбалості ж особа зовсім не передбачає можливості шкідливого наслідку, і саме це непередбачення стає обставиною, яка зумовлює його
настання.
В другому випадку, Ківерцівським районним
судом Волинської області від 18 грудня 2019 року
особу було засуджено за ст. 166 КК за наступних
обставин: обвинувачена, всупереч ч. 2 ст. 150
Сімейного кодексу України щодо обов`язку батьків
виховувати дітей, піклуватися про їх здоров`я,
фізичний, духовний і моральний розвиток, наглядати за дитиною та убезпечувати її від різноманітних негативних чинників, злісно ухилилася від цих
обов`язків, не здійснила належного догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді
смерті малолітньої дитини.
28.04.2019 року обвинувачена в період часу з
04 год. до 05 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні
кімнати кухні домогосподарства за місцем свого
проживання, вживала алкогольний напій - горілку в
загальній кількості близько 350 грам. В подальшому, після вживання алкоголю, перебуваючи у
стані алкогольного сп`яніння, близько 07 год. 15
хв., під час перебування в житловій кімнаті за вказаним місцем проживання, поклала дочку на ліжко
біля себе та почала годувати грудним молоком, під
час чого заснула. Під час сну та годування дитини
грудним молоком, отвори рота, носа вказаної дитини були закриті предметами постелі та тілом матері, що призвело до механічної асфіксії, від якої,
згідно висновку судово-медичної експертизи № 197
від 02.07.2019, настали тяжкі наслідки у вигляді
смерті малолітньої дитини.
Допитана в ході судового слідства обвинувачена свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнала повністю та показала суду, що
28.04.2019 року в період з 04 год. до 05 год. перебувала в приміщенні кухні за місцем свого проживання, де проживала з чоловіком та новонародженою донькою. В той час вона вжила близько 350
грам горілки. Після чого вона пішла спати в іншу
кімнату, де проспала кілька годин, та прокинувшись почала годувати грудним молоком свою
дочку і знову, під час годування, заснула. Через невеликий проміжок часу вона прокинулась та побачила, що дитина лежить незворушно, і з її рота виливається грудне молоко, вона злякалась, оскільки
зразу запідозрила, що дитина знаходиться без ознак
життя, заходи зі штучного дихання результатів не
дали. В подальшому вони викликали працівників
поліції і лікарів, які констатували смерть немовляти. В скоєному щиро розкаюється та просить суворо не карати. [4].
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Органами досудового розслідування такі дії
обвинуваченої кваліфіковані за ст. 166 КК України
- злісне невиконання матір`ю встановлених законом обов`язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Диспозиція цієї статті містить ознаки, які в основному характеризують об’єктивну сторону
розглядуваного злочину. Певні з них викладені із
застосуванням оціночних понять «злісне невиконання» та «тяжкі наслідки», що ускладнює сприйняття їх змісту на практиці. Також законодавець використовує формулювання «встановлені законом
обов’язки по догляду за дитиною або за особою,
щодо якої встановлена опіка чи піклування», що вимагає звернення до норм цивільного та сімейного
законодавства для з’ясування змісту таких обов’язків.
У правовій доктрині, оціночні поняття суттєво
ускладнюють застосування норм, в яких вони
містяться, і сприяють допущенню помилок на практиці. Це пояснюється суб’єктивним моментом в їх
застосуванні, оскільки зміст оціночного поняття
значною мірою залежить від правосвідомості
працівника правоохоронного органу, який застосовує положення закону та здійснює кримінальноправову кваліфікацію.
Вважаю, що в другому випадку кваліфіковано
діяння невірно, оскільки правоохоронними органами на етапі досудового слідства та безпосередньо
під час судового розгляду не приділено належної
уваги повному встановленню об’єктивних та
суб’єктивних ознак, та не проведено паралелей по
встановленню розбіжностей із ст. 119 КК.
Основним безпосереднім об'єктом злочину передбаченого ст. 166 КК є всебічний (фізичний,
психічний i соціальний) розвиток дитини або
особи, стосовно якої встановлена опіка чи піклування, а також встановлений порядок догляду за такими особами. А життя може виступає лише додатковим факультативним його об'єктом. Потерпілими
можуть бути: 1) діти (особи, які не досягли 18 річного віку); 2) iншi, кpiм дітей, особи, стосовно яких
встановлена опіка чи піклування.
У
кримінально-правовій
літературі
відмічається, що об’єктивна сторона розглядуваного злочину може виражатися у залишенні дітей
без будь-якого нагляду на тривалий проміжок часу,
безпідставному обмеженні дітей або підопічних у
харчуванні, одязі, інших предметах першої необхідності; ненаданні грошового утримання; ухиленні від догляду і лікування, ухиленні від виховання дітей (незабезпечення відвідування ними
школи, відсутність контролю за проведенням
дозвілля), незабезпеченні потерпілому безпечних
умов за місцем проживання або в іншому місці,
штучному створенні незадовільних побутових
умов тощо, що призвело до тяжких наслідків [5, 6,
7]. Натомість, Д.П. Євтєєва, вважає, що, до цих
форм неможна відносити безпосереднє ненадання
грошового утримання, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. 164 КК України [8].
Обставинами, якi вказують на злісний характер такого невиконання, можуть, зокрема, бути
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його тривалість, системність, багаторазовість, а також неодноразові звернення представників влади,
освітніх, медичних та інших закладів, opгaнів опіки
та піклування, громадян з приводу неналежного виконання зазначених вище обов'язкiв. Злісне невиконання вказаних уст. 166 обов'язкiв утворює склад
цього злочину лише у разi, коли воно потягло тяжкі
наслідки. Вважаю, що одноразове нетривале невиконання обов’язків, навіть якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, не можна вважати злісним. При
аналізі ознак даного складу злочину, вбачається,
що це поняття характеризує як об’єктивну сторону
діяння (суспільну небезпечність), так і суб’єктивну
його сторону (вказує на умисел).
Суб'єкт злочину - спецiальний. Ним можуть
бути лише батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом, на що вказує злісний характер
дiяння. Ставлення винної особи до наслідків може
бути як необережним, так i умисним (непрямий
умисел).
Аналізуючи другий судовий вирок, можна
стверджувати, що обвинувачувана не бажала смерті
своїй дитині, а допустила її лише в результаті власної необережності заснувши під час годування дитини грудним молоком. В її діях відсутня така
ознака об’єктивної сторони злочину передбаченого
ст. 166 КК як «злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною», тобто ознака «злісності»,
оскільки вона навпаки намагаючись виконати покладені на неї обов’язки, бажаючи накормити дитину, в результаті власної необережності випадково
заснула – та як наслідок допустила удушення дитини. В даному випадку її дії характеризуються необережністю. Крім цього, з допиту обвинуваченої,
суть якого зазначено у вироку суду, можна зрозуміти, що у неї не було жодного умислу на невиконання своїх обов’язків, а наявна вина у формі необережності. Як наслідок, маємо ситуацію із неправильним застосуванням закону про кримінальну
відповідальність.
У цьому контексті, приходимо до висновку, що
органам досудового розслідування, прокуратурі та
суду необхідно більш ретельно аналізувати не лише
об’єктивні, а й суб’єктивні ознаки складів злочинів.
Визначаючи форму вини, якою характеризується позбавлення життя потерпілого, судам
необхідно виходити з обставин, встановлених під
час кримінального провадження, зокрема: характеру дій підсудного, внаслідок яких потерпілого
позбавлено життя; обстановки, яка передувала вчиненню злочину, знаряддя злочину; локалізації
тілесних ушкоджень; поведінки підсудного стосовно потерпілого до та після вчинення злочину.
Відсутність чітких критеріїв розмежування
суміжних злочинів як показує аналіз судових
ішень, негативно позначається на правозастосовній
практиці в цій категорії справ, а відірваність теорії
від практики, особливо на початковій стадії, призводить до помилок в кримінально-правовій
кваліфікації злочинів у процесі здійснення кримінального судочинства, що в подальшому серйо-
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зно впливає на організацію, напрямок розслідування, розкриття злочину, на кінцеву кваліфікацію,
а також розгляд його судом та справедливе покарання винних.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду зарубіжного досвіду становлення та реалізації антикорупційних політик
задля аналізу їх дієвості та ймовірності запозичення іноземної моделі Україною.
Розгляд сучасного стану антикорупційної політики та заходів, що реалізуються провідними державами, які зарекомендували себе як лідери у цьому процесі завжди буде актуальним з огляду філософську
правової, соціально-економічної, транскордонної та іншої сутності корупції. З огляду на зазначене сформовано мету дослідження – надати відповідь на запитання, чи може Україна викорінити корупцію на своїх
теринах, і якщо так, то за аналогією застосування яких заходів.
Позитивний досвід окремих країн переконливо свідчить про можливість існування альтернатив, тобто
кращих умов, обставин та ресурсів для людського існування. І найголовніше, що основним фактором який
унеможливлює позитивну трансформацію України є ніщо інше, як корупція. Корупція людей, що знаходиться при владі.
Відповідаючи на основне питання в межах даної роботи чи має Україна шанс викорінити корупцією
– так, має. Приклад Грузії найкращий тому доказ. Однак скласти конкуренцію Данії, Люксембургу та Нідерландам Україні в найближчі роки навряд чи вдасться. Основним заходом, позитивним до негайного
запровадження визначено розбудову вільного українського громадянського суспільства від корупції.
ABSTRACT
The article devoted to consideration foreign experience of formation and implementation anti-corruption policies in order to analyze their effectiveness and likelihood of borrowing a foreign model by Ukraine.
Consideration of current state anti-corruption policies and measures implemented by leading states that have
established themselves as leaders in this process will always be relevant in view of the philosophically legal, socio-
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economic, cross-border and other nature of corruption. In view of the above, the purpose of the study is to answer
the question whether Ukraine can eradicate corruption in its territories and, if so, by analogy with what measures.
The positive experience of individual countries clearly demonstrates the possibility of alternatives, that is,
better conditions, circumstances and resources for human existence. And most importantly, the main factor preventing a positive transformation of Ukraine is nothing but corruption.
Answering the main question within the scope of this paper is whether Ukraine has a chance to smoke out
corruption - yes, it does. Georgia's example is the best proof of this. However, in the coming years, it is unlikely
that Ukraine, Luxembourg and the Netherlands will compete with Ukraine. Building a free Ukrainian civil society
against corruption is a major measure positive for immediate implementation.
Ключові слова: антикорупційна політика, антикорупційний досвід, боротьба, громадянське суспільство, корупція, моніторинг, протидія.
Keywords: anti-corruption experience, anti-corruption policy, civil society, corruption, counteraction, monitoring, struggle.
Постановка проблеми. Усі країни різні. У
всіх аспектах. Немає ідентичних. У одних панує
верховенство права і закону, злагоджено функціонує державний апарат, стало розвивається економіка, громадяни захищені соціально, а молодь розвиває свої таланти та навики.
А в інших панує хаос – громадяни скаржиться
на державну владу, пенсіонери та молодь є вразливою практично незахищеною верствою населення,
а правляча еліта має всі можливості, що виходять за
рамки розуміння – небачені статки: офшорні рахунки, власні повітряні та морські судна, закордонні
вілли або ж, навіть, замки.
Риторичним буде запитання до якого різновиду запропонованої типізації слід віднести Україну. І зрозуміло, що такий стан речей для українців
є нормою, адже системна корупція в державному
апараті була при всіх главах держави та й на всіх
етапах її розвитку. Ми, українці, не бачили іншої
моделі, однак це не означає, що ми на неї не заслуговуємо.
Позитивний досвід окремих країн переконливо
свідчить про можливість існування альтернатив,
тобто кращих умов, обставин та ресурсів для людського існування. І найголовніше, що основним фактором який унеможливлює позитивну трансформацію України є ніщо інше, як корупція. Корупція
людей, що знаходиться при владі. У цьому аспекті
корисним вбачається аналіз зарубіжного досвіду
боротьби з корупційними проявами тих країн світу,
які змогли своїм прикладом репрезентувати «збій
системи» або як правильніше буде сказано – мінімізували корупційні прояви на їх території.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Зарубіжний досвід аналізувався багатьма вченими
у різні періоди світового розвитку й різних країн.
Однак розгляд сучасного стану антикорупційної
політики та заходів, що реалізуються провідними
державами, які зарекомендували себе як лідери у
цьому процесі завжди буде актуальним з огляду філософську правової, соціально-економічної, транскордонної та іншої сутності корупції. З огляду на
зазначене метою дослідження є пошук відповіді на
запитання, чи може Україна викорінити корупцію
на своїх теринах, і якщо так, то за аналогією застосування яких заходів.
Виклад основного матеріалу. Небезпека аналізованого феномена для всього людства зростає з

кожним роком. Світова практика показує, що корупція не знає державних кордонів і вже давно вважається міжнародною, транснаціональною, інтернаціональною проблемою. Сьогодні вона властива всім
країнам світу незалежно від державного устрою, рівня політичного і економічного розвитку і розрізняється у масштабах, глибиною проникнення в різні інститути держави і сфери життєдіяльності людей [1; 2, с. 117]. Однак різниця в тому, наскільки
громадянське суспільство окремо взятої країни здатне їй протистояти.
Так, вивчення різних джерел, що стосуються
закордонного досвіду протидії корупції, дозволяє
виділити три основні антикорупційні стратегії [3, c.
235]:
– вертикальна (азіатська модель – Сінгапур,
Японія, Південна Корея) сконцентрована на суворому контролі над чиновниками і характеризується
жорсткими покараннями за вчинення корупційного
правопорушення, тобто пріоритетом є безпосередньо «боротьба з корупціонерами»;
– горизонтальна (скандинавська модель –
Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Нідерланди)
зосереджена на нівелюванні ґрунту для корупції.
Досягається за рахунок антикорупційних стимулів.
Наприклад, зняття обмежень в економіці, забезпечення максимальної публічності в державних справах і впровадження високих етичних нормах для
чиновників. Таким чином, пріоритетом є «недопущення появи корупціонера»;
– змішана (Нідерланди, Німеччина, США) об'єднує комплекс заходів як вертикальної, так і горизонтальної стратегій [4].
Позитивний досвід якої країни буде доречним
для запозичення Україною може стати відомим
лише розглянувши конкретні приклади, оскільки за
останніми показниками Індексу сприйняття корупції, із пострадянських держав нашу випередили всі
країни Балтії, а також Грузія, Вірменія, Молдова і
Білорусь [5]. Тому зазначимо декілька слів про Грузію, адже саме вона (та Молдова, однак її показники
Індексу сприйняття корупції всього на декілька балів вищі від України) наразі знаходяться з Україною на рівних позиціях в ЄС – мають перспективу
членства.
У випадку із Грузією важко визначитись, в
якому місці речення ставити українське «попри».
Можна сказати: попри нещодавню війну, країна
має добрі темпи економічного зростання. А можна:
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попри реформи, тут все ще безліч безробітних і кожен п’ятий живе за межею бідності. Втім, на відміну від України, Грузія сьогодні – це країна, яка
успішно переступила через багато пережитків минулого. А тепер, експериментуючи, шукає своє місце на мапі світу [6], у тому числі на арені протистояння корупційним проявам.
У 2008 році країна мала показник 39 балів і100
можливих. А станом на 2019 рік – 56 [7]. Для прикладу, в Україні показники в зазначені роки були 25
і 30 балів [8] відповідно. Риторичне запитання: яка
країна має більшу преспективу бути повноцінним
членом ЄС. Відповідь очевидна.
Наразі в Грузії корупція має низький діловий
ризик для компаній, що бажають інвестувати в країну. В цілому, вона досягла успіху в скороченні корупції шляхом підвищення прозорості та ефективності державного управління. Це призвело до того,
що Грузія перетворилась в одне з найлегших місць
у світі, де можна почати бізнес і мати справу з ліцензіями та дозволами. Грузія добилася великих успіхів в боротьбі з видимою корупцією на низькому рівні, але корупція на високому рівні з боку державних чиновників залишається проблемою [9].
До безумовних здобутків Грузії належить докорінна зміна суспільної толерантності до фактів
корупції. Завдяки новинам на всіх телеканалах постійно висвітлюються факти затримання злодії в законі чи чиновника-хабарника. А все розпочалося у
2005 році, коли в телеефірі стали з’являтися відеозйомки та аудіозаписи, що фіксували моменти отримання хабара посадовцями. Більшість громадян
країни перестали вважати корупцію прийнятним
сервісом і почали сприймати її як гріх [10].
Антикорупційне законодавство Грузії в значній мірі міститься в Кримінальному кодексі, який
передбачає відповідальність за спробу корупції, активний і пасивний підкуп, розтрату, підкуп іноземної посадової особи і відмивання грошей. Зловживання державними посадами і пасивний підкуп караються позбавленням волі на строк до 15 років і
конфіскацією майна, в той час за активний підкуп штраф і / або мінімальний тюремний термін в два
роки [9].
Суб’єктами корупційних правопорушень, зокрема за хабарництво також є корпорації та фізичні
особи. Закон Грузії про конфлікт інтересів та корупцію в державній службі забороняє отримання неправомірної вигоди серед державних службовців і
вимагає розкриття їх активів (записи доступні в Інтернеті, щоб забезпечити прозорість). Закон встановлює суворі обмеження на вартість подарунків і
передбачає, що всі подарунки на суму, що перевищують п'ять відсотків річного окладу, який одержує посадова особа (крім інших обмежень), мають
бути відомі та санкціоновані Службою обслуговування Міністерства фінансів Грузії. Закон забороняє участь державних службовців у приватному бізнесі. Правова база також включає Закон про боротьбу з відмиванням грошей [9].
Як Грузії вдалося досягти таких успіхів? Зокрема було реалізовано наступне:

Sciences of Europe # 49, (2020)
– звільнено майже 15 тисяч поліцейських – це
весь склад грузинської ДАІ;
– При МВС Грузії було створено внутрішню
генеральну інспекцію, яка розслідує факти хабарництва її працівниками;
– створено спеціальну «служба провокаторів»,
які пропонують співробітникам поліції хабарі;
– збільшено поліцейським заробітну плату більше чим у 10 раз. З урахуванням високого рівня
безробіття в Грузії, служба в поліції є досить престижним заняттям;
– прийнято ряд законів, які спростили процедуру арешту чиновників, підозрюваних у хабарництві і передбачали конфіскацію всієї власності, законність придбання якої чиновник не зміг довести;
– ліквідовано бюрократичний бар’єр. Запрацювала система електронного документообігу, яка
в максимально-стислі терміни забезпечує оформлення необхідних документів – від паспорта до сертифіката про реєстрацію підприємства. Введена
прозора електронна система державних закупівель;
– запроваджено незалежне оцінювання у сфері
освіти. На відміну від України, 95% жителів Грузії
вважають, що це зробило неможливою корупцію у
вузах;
– ліквідовано наступні органи: санепідемстанція та пожежна інспекція. Апарати міністерств і відомств скорочені майже наполовину;
– здійснено масові арешти чиновників;
– легалізовано частину корупційних послуг
(наприклад, якщо раніше за термінове оформлення
документів потрібно було дати хабар, то нині за терміновість практично всіх видаваних державою документів можна заплатити до державного бюджету) [11].
Отже, досвід Грузії переконливо свідчить про
дієвість окремих радикальних заходів. Більшість із
них в Україні теж впроваджено, однак позитивних
зрушень мало. Це репрезентує пряму взаємозалежність політичної волі осіб при владі та важливості
просвітницьких заходів серед населення – без вільного від корупції суспільного мислення ніякі реформи дієвими не будуть.
Зазначене підтверджується позитивним досвідом Данії, країни, де суспільство дійсно вільне від
корупції. Це означає прозоре, відповідальне та свідоме прийняття рішень, формування антикорупційної політики та, відповідно, доброчесна її реалізація. Громадяни, в першу чергу, поважають себе та
оточуючих – порушення їх прав вважається не припустимим. Будь-які дискримінаційні прояви здебільшого відсутні, оскільки про абсолют у даному випадку говорити не доцільно, однак стверджувати
про ідеал – цілком можливо.
Данія – це приклад країни, де суспільство реально наділене можливістю впливу на владу шляхом
реалізації свого конституційного права на участь у
прийнятті різноманітних політичних та економічних рішень. Громадяни і влада підкорені верховенству закону, однак мають право на вільне висловлення своїх думок, чесне і відкрите ЗМІ та на власне
морально-етичне
право
протистояти
корумпованим чиновникам та бізнесменам.
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Данці люблять себе і свою країну, що, на жаль,
неможна сказати про більшість українців. Розвиток
громадського волонтерства у досліджуваній сфері –
запорука позитивних зрушень.
Саме завдяки цьому країна посідає вже декілька років поспіль лідируючі позиції в рейтингу по
мінімізації проявів корупції.
Уточнимо й про Люксембург та Нідерланди.
Це країни в якій корупція також не є проблемою для
бізнесу. Вони мають потужну правову базу для боротьби з корупцією, яка не тільки грамотно побудована та відповідає міжнародним стандартам, а й
ефективно реалізовуються.
Нормативно-правова база Люксембурга передбачає кримінальну відповідальність за хабарництво, виплати за сприяння, подарунки та зловживання службовим становищем, а також за інші злочини [12]. До речі, в країні наявна одна із найбільш
ефективних систем захисту інформаторів у світі
[13]. У свою чергу, Кримінальний кодекс Нідерландів забороняє давати або отримувати хабарі в державному або приватному секторі, в тому числі іноземній державній посадовій особі. Голландські і
іноземні компанії та їх дочірні компанії можуть
бути притягнуті до відповідальності за корупційні
правопорушення, вчинені особами, які працюють
від їх імені, і на них може бути наказано стягнення
до 10% від їх обороту. Платежі за спрощення формальностей не допускаються, а подарунки та гостинність нерідко вважаються як незаконні дії (це залежить від намірів і отриманої вигоди) [14].
У зазначених країнах дрібної корупції майже
немає, а державне управління прозоре, ефективне
побудоване на високих етичних стандартах, додержання яких є пріоритетом. Правові рамки боротьби
з корупцією в цілому відповідають положенням основних антикорупційних конвенцій, а їх результативність можна пояснити високим рівнем правової
культури громадянського суспільства.
Справа в тому, що зазначені країни розвивались поступово, без нав’язування «глобальних правил гри», адже громадянське суспільство там було
і є потужним. Більшість громадян освічені та за ментальністю мали схильність до неприпустимості існування такого явища, як корупція. Це люди, які
знають ціну собі та своєї праці, цінують власний
час та мають історично сформований набір соціальних цінностей.
Додатково відзначимо, що створення антикорупційних органів не забезпечує гарантованого викорінення корупції. Навіть більше – успішна боротьба можлива й без таких органів. Наприклад, в Естонії обмежились спеціальною програмою, яка
включала декілька міністерств. І цього було достатньо. Однак, слід розуміти, що там була політична
воля політиків викорінити хабарництво. Після
краху радянської моделі з’явилась і можливість. Після того, як естонська мова стала офіційною, багато
російськомовних мігрантів втратили свої посади і
замість них прийшли молоді естонці. Це повністю
зруйнувало радянські корумповані мережі. А
швидке відновлення економіки дозволило дати де-
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ржслужбовцям високі зарплати. Про це пишуть дослідники данського Орхуського університету Ларс
Йоханнсен та Карін Хілмер Педерсен у статті «Задля суспільного блага: Боротьба з корупцією у нових державах-членах ЄС» [13].
Висновки та пропозиції. Відповідаючи на основне питання в межах даної роботи чи має Україна
шанс викурити корупцією – так, має. Приклад Грузії найкращий тому доказ. Однак скласти конкуренцію Данії, Люксембургу та Нідерландам Україні в
найближчі роки навряд чи вдасться.
Україна – це нація, яка завжди завойовувала
свій авторитет клопіткою працюю, мужністю та витримкою. Одним із пріоритетів боротьби з корупцією (не запобіганням, а саме боротьби, оскільки
найбільш вдалою є змішана модель антикорупційної політики для країни) є розвиток громадянського
суспільства у повазі, перш за все, до себе та оточуючих, небайдужості до біди інших та в дусі зрощування власної позиції.
Тільки за таких умов ми матимемо змогу розбудувати країну на засадах реального демократизму, із панівними принципами справедливості, рівності прозорості та відкритості, доброчесності,
тощо. Вони мають бути практично дієвими та помітними пересічному громадянину, а не сукупністю
нормативно закріплених гасел.
Україна знаходиться лише на початку процесу
становлення верховенство права, а тому – має
пройти шлях докорінної трансформації задля репрезентації світу своєї готовності бути конкурентом, гравцем на міжнародній арені.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню сутності конституційно-правової відповідальності КСУ та його суддів. У ході дослідження автором було встановлено, що конституційно-правова відповідальність у системі
конституційної юстиції передбачає наступні особливості: 1) наявність як позитивної (перспективної), так
і негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності як самого Конституційного Суду
України, так і його суддів; 2) поєднання у структурі цієї відповідальності колегіального аспекту (у частині
всього Конституційного Суду України та його колегіальних органів) та індивідуального аспекту (у частині
відповідальності його суддів).
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the essence of the constitutional legal responsibility of the Constitutional
Court of Ukraine and its judges. During the study, the author found that constitutional and legal responsibility in
the system of constitutional justice provides for the following features: 1) the presence of both positive (prospective) and negative (retrospective) constitutional and legal responsibility of both the Constitutional Court of Ukraine
and its judges; 2) a combination in the structure of this responsibility of the collegial aspect (in terms of the entire
Constitutional Court of Ukraine and its collegial bodies) and the individual aspect (in terms of the responsibility
of its judges).
Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, юридична відповідальність, конституційно-правова відповідальність, конституційне провадження, конституційно-правова відповідальність
Конституційного Суду України, конституційно-правова відповідальність суддів Конституційного Суду
України.
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constitutional proceedings, constitutional and legal responsibility of the Constitutional Court of Ukraine, constitutional and legal responsibility of judges of the Constitutional Court of Ukraine.
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Постановка проблеми. Невід’ємним елементом правового статусу Конституційного Суду
України в цілому та його суддів зокрема є юридична відповідальність як загальна правова категорія та конституційно-правова відповідальність як
видове поняття. Враховуючи зазначене, доцільно
звернути увагу на розуміння змісту та обсягу поняття конституційно-правової відповідальності як
методологічної основи нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання юридичної та конституційно-правової
відповідальності на загальнотеоретичному рівні досліджували С. Алексєєв, А. Бобильов, О. Вітченко,
В. Гойман, В. Горшеньов, Ю. Гревцов, Л. Завадська, О. Зайчук, В. Казимирчук, В. Кудрявцев,
Ю. Кривицький, С. Лисенков, О. Малько, О. Мельник, Н. Оніщенко, А. Поляков, П. Рабінович, Ю. Решетов, В. Сирих, О. Скакун, Т. Тарахонич, Ю.
Шемшученко, Л. Явич.
На рівні конституційного права питанням конституційно-правової відповідальності присвячені
наукові дослідження, які здійснили К. Басін, В. Кафарський, В. Книш, І. Кресіна, О. Майданик, В. Погорілко, В. Полевий, В. Федоренко, А. Червяцова В.
Шаповал та інші науковці.
Проблематику конституційної юстиції на дефінітивному рівні прямо чи опосередковано
висвітлювали у своїх наукових публікаціях Н.
Вітрук, Л. Д. Воєводін, А. П. Гаранов, М. М. Гультай, В. В. Копєйчиков, В. А. Кучинський, С. Л. Лисенков, В. А. Масленніков, О. Марцеляк, В. І. Новоселов та інші науковці.
Питання правового статусу особи та учасників
конституційного провадження їх у тій чи іншій мірі
досліджували В. Котюк, Є. Лукашева, О. Марцеляк,
Н. Матузов, Н. Оніщенко, В. Патюлін, М. Строгович, Ю. Шемшученко.
Глобальні
питання
структури
та
функціонування Конституційного Суду України,
проблеми правового статусу учасників конституційного провадження, а також засади реформування конституційної юстиції в Україні
висвітлювали у своїх публікаціях В. М. Кампо та Н.
К. Шаптала.
Дослідження вищенаведених науковців та
практиків мали вагомий внесок для вирішення
низки проблем, пов’язаних зі статусом; проблем
формування та функціонування Конституційного
Суду України, питань реформування зазначеної
державної інституції та правового статусу учасників конституційного провадження.
Виокремлення раніше не виділених частин
проблеми. Разом з тим, окремого наукового дослідження потребує проблема конституційно-правової відповідальності Конституційного Суду
України та його суддів з урахуванням новітніх конституційних та законодавчих змін у питаннях правового становища Конституційного Суду України.
Мета статті. Враховуючи зазначене, метою
даної наукової статті є дослідження сутності конституційно-правової відповідальності КСУ та його
суддів. З мети випливають наступні завдання
статті: 1) дослідити основні підходи до розуміння

61
юридичної
природи
конституційно-правової
відповідальності; 2) визначити правову основу регулювання конституційно-правової відповідальності КСУ та його суддів; 3) охарактеризувати види
та форми такої відповідальності зазначеного
суб’єкта конституційного провадження.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити,
що В. В. Книш, досліджуючи дану проблематику,
виділяє такі наукові підходи до розуміння конституційно-правової відповідальності:
1) науковий напрям, який базується на обґрунтуванні вузького розуміння конституційно-правової відповідальності, яке базується на визнанні
лише ретроспективної (негативної) конституційноправової відповідальності;
2) науковий напрям, за яким обґрунтовується
широке
розуміння
конституційно-правової
відповідальності, що передбачає поєднання ретроспективної (негативної) та перспективної (позитивної) відповідальності;
3) науковий напрям, який розмежовує ретроспективну (негативну) та перспективну (позитивну) відповідальність;
4) науковий напрям, який обґрунтовує як поєднання ретроспективної (негативної) та перспективної (позитивної) відповідальності, так і існування
лише ретроспективної (негативної) відповідальності [1, с. 171; 2, с. 128].
Ми підтримуємо науковий напрям, за яким
обґрунтовується широке розуміння конституційноправової відповідальності, що передбачає поєднання ретроспективної (негативної) та перспективної
(позитивної) відповідальності.
Отже, конституційно-правова відповідальність
– це визначений конституційно-правовими нормами вид соціально-правової відповідальності,
який передбачає належне виконання суб’єктами
державно-політичних відносин своїх обов’язків у
зв’язку з набуттям ними спеціального конституційного статусу та здійсненням політичної влади, а
також встановлює негативні наслідки у вигляді
конституційно-правових санкцій у разі вчинення
ними конституційного делікту.
На основі взаємозв’язку конституційно-правової відповідальності з категоріями «юридична
відповідальність», «соціальна відповідальність» та
«відповідальність», а також враховуючи наявні наукові підходи до розуміння конституційно-правової відповідальності, можна виокремити наступні її
ознаки:
1) вона є різновидом соціально-правової, а не
суто юридичної (правової) відповідальності;
2) визначена у конституційно-правових нормах (нормах Конституції та конституційних законів
України;
3) належить до інститутів публічного права;
3) має системотворчий характер (визначає на
конституційному рівні загальні принципи юридичної відповідальності за порушення законодавства
України для інших видів юридичної відповідальності);
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4) носить політичний характер (поширюється
на тих суб’єктів конституційних відносин, які одночасно є суб’єктами політики та здійснюють
політичну владу);
5) виступає як у формі позитивної (перспективної), так і у формі негативної (ретроспективної)
відповідальності;
6) має особливі підстави застосування (для позитивної (перспективної) відповідальності – юридичний факт набуття спеціального конституційного статусу, а для негативної (ретроспективної)
відповідальності – юридичний факт конституційного делікту).
Приступаючи до дослідження конституційноправової відповідальності Конституційного Суду
України та його суддів, то тут слід також звернути
увагу на колегіальний та індивідуальний рівень такого виду відповідальності.
Перспективна (позитивна) конституційно-правова відповідальність на колегіальному рівні Конституційного Суду України зовні втілюється у його
повноваженнях, передбачених у ч. 1 ст. 7 Закону
України «Про Конституційний Суд України». Тут
зазначені повноваження можна об’єднати у межах
трьох аспектів даного виду відповідальності:
1)
позитивна
конституційно-правова
відповідальність за вирішення питань про
відповідність Конституції України актів законодавства України. Вона визначається у п. п. 1, 8 та 9 ч. 1
ст. 7 зазначеного Закону ( вирішення питань про
відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
вирішення питань про відповідність Конституції
України та законам України нормативно-правових
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
вирішення питань про відповідність Конституції
України (конституційність) законів України (їх
окремих положень) за конституційною скаргою
особи, яка вважає, що застосований в остаточному
судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України);
2)
позитивна
конституційно-правова
відповідальність за якість офіційного тлумачення
Конституції України (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України
«Про Конституційний Суд України»);
3)
позитивна
конституційно-правова
відповідальність за якість та фаховість висновків.
Відповідно до п. п. 3 – 7 ч. 1 ст. 7 вказаного Закону,
до повноважень Конституційного Суду України
належить: надання за зверненням Президента
України або щонайменше сорока п’яти народних
депутатів України, або Кабінету Міністрів України
висновків про відповідність Конституції України
чинних міжнародних договорів України або тих
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної
Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; надання за зверненням Президента
України або щонайменше сорока п’яти народних
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депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які
пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою; надання за
зверненням Верховної Ради України висновку
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в
межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції
України; надання за зверненням Верховної Ради
України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
надання за зверненням Верховної Ради України
висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або
законів України [3].
На індивідуальному рівні також регламентується
позитивна
конституційно-правова
відповідальність судді-доповідача у справі. Згідно
ч. 4. ст. 59 Закону України «Про Конституційний
Суд України», суддя-доповідач вивчає порушені у
зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати; витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються
справи, від суб’єкта звернення, Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій,
громадських об’єднань; дає доручення відповідним
підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх
виконання; залучає спеціалістів для консультацій,
дослідження документів; вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення
експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб’єкта права на
звернення, а також громадян, участь яких може
сприяти об’єктивному та повному розгляду справи;
здійснює інші повноваження, визначені Регламентом [3].
Разом з тим, Закон України «Про Конституційний Суд України» у також передбачає індивідуальну
негативну
конституційну
правову
відповідальність суддів Конституційного Суду
України, яка тісно переплітається з їх дисциплінарною відповідальністю. Згідно п. п. 2 та 3 ч. 1 ст. 21
даного Закону, підставами для звільнення судді
Конституційного Суду з посади є: порушення ним
вимог щодо несумісності, визначених у частинах
третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання
порушення Суддею вимог щодо несумісності
розглядається на спеціальному пленарному
засіданні Суду за наявності висновку постійної
комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі
підтвердження наявності обставин, що свідчать про
порушення Суддею вимог щодо несумісності,
Суддю попереджають про необхідність усунення
таких обставин упродовж строку, встановленого
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Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж
строку, встановленого Судом, Суд ухвалює
рішення про його звільнення; вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є
несумісним зі статусом судді Конституційного
Суду або виявило його невідповідність займаній
посаді. Питання про звільнення Судді з посади за
такою підставою Суд розглядає на спеціальному
пленарному засіданні за наявності висновку
постійної комісії з питань регламенту та етики
Суду. При цьому, рішення про звільнення з посади
судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного
складу [3].
Висновки. Таким чином, конституційно-правова відповідальність у системі конституційної юстиції передбачає наступні особливості:
1) наявність як позитивної (перспективної), так
і негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності як самого Конституційного
Суду України, так і його суддів;
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2) поєднання у структурі цієї відповідальності
колегіального аспекту (у частині всього Конституційного Суду України та його колегіальних органів)
та індивідуального аспекту (у частині відповідальності його суддів).
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується питання доцільності встановлення додаткових гарантій безпеки законної професійної діяльності журналістів. Розглянуто окремі проблемні питання, що виникають при застосуванні
спеціальних норм, спрямованих на захист свободи слова та професійної діяльності журналістів. Запропоновано внести зміни до чинного КК України, шляхом виключення спеціальних кримінально-правових
норм про відповідальність за посягання на права журналіста.
ABSTRACT
The author analyses the question of expediency of establishment additional security guarantees of the lawful
professional activities of journalists. He also considers some specific issues, which arise from the application of
special norms directed at protecting the freedom of speech and the professional activity of journalists. It is proposed
to amend the current Criminal Code of Ukraine by excluding special criminal rules on liability for encroachment
on journalist's rights.
Ключові слова: свобода слова, злочини проти журналістів, захоплення журналіста як заручника, посягання на життя журналістів.
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Постановка проблеми. Протягом 2019 року,
за підсумками моніторингового дослідження Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”
в Україні було зафіксовано 243 випадки порушень
свободи слова. З них 172 випадки стосувалися
фізичної
агресії проти журналістів.
Для
порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше

порушень свободи слова – 235 випадків[1]. Статистичні дані, останніх років показують, що ситуація
з дотриманням свободи слова в Україні є доволі
стабільною. Безперечно, на період кінця 2013 – початку 2014 року, ситуація була невтішною, адже
кількість порушень на кінець 2014-го сягнула
майже тисячі випадків, проте варто зауважити, що
до початку Революції гідності ситуація теж була
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стабільною і після її закінчення вона, по суті, продовжила такою бути.
На сьогодні Кримінальний кодекс України
(далі КК України) в арсеналі засобів боротьби зі
злочинами містить групу норм, спрямованих на захист свободи слова та професійної діяльності журналістів, зокрема ст. ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1,
349-1 КК України. Потреби у встановленні кримінальної відповідальності за посягання на свободу
слова та діяльності журналістів слід пов’язати із
необхідністю забезпечення таким чином безперешкодного функціонування інформаційного простору
в Україні як основи незалежного, демократичного,
правового розвитку держави[2, с. 65].
Однак, зазначені зміни не принесли бажаного
результату. Тиск на працівників мас-медіа істотно
не зменшився, а кількість порушень прав журналістів не знизилась. Внаслідок цього виникає закономірне питання: «Чи доцільним кроком було доповнення чинного КК України спеціальними нормами про відповідальність за посягання на права
журналістів?»
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Окремими питаннями кримінальної відповідальності за злочини що посягають на законну професійну діяльність журналістів займалися П.С.
Берзін, Р. В. Вереша, С.П. Головатий, С.Я. Лихова,
А.П. Марущак, О.В. Красильникова, В.І. Павликівський, Є.О. Письменський та ін.
Метою статті є з’ясування необхідності доповнення чинного КК України спеціальними нормами про відповідальність за злочини що посягають на законну професійну діяльність журналістів.
Виклад основного матеріалу. Події листопада 2013 р. – лютого 2014 р. в Україні показали незахищеність журналістів, про що свідчать непоодинокі випадки перешкоджання їх професійній діяльності, пошкодження їх майна, погроз чи насильства
над ними. Переважна більшість правопорушень
проти журналістів здійснюється саме представниками органів державної влади або за їх вказівкою
чи за безпосереднього сприяння. Це призвело до
необхідності встановлення на законодавчому рівні
додаткових гарантій безпеки законної професійної
діяльності журналістів, зокрема і в частині посилення кримінальної відповідальності за вчинення
злочинів проти цих осіб[3].
Для вирішення поставлених завдань у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення гарантій законної
професійної діяльності журналістів» від 27 листопада 2014 р. № 0924. Метою вказаного законопроекту було приведення законодавчого регулювання
гарантій безпеки законної професійної діяльності
журналістів до європейських стандартів правового
регулювання діяльності засобів масової інформації,
а також внесення до КК України змін щодо встановлення відповідальності за низку спеціальних
складів злочинів: 1) погрозу або насильство щодо
журналіста, у тому числі за здійснення такої погрози або насильства працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою (ст. 345-1,
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ст. 345-2 КК України); 2) умисне знищення або
пошкодження майна журналіста (ст. 347-1 КК
України); 3) посягання на життя журналіста (ст.
348-1 КК України); 4) захоплення журналіста як заручника (ст. 349-1 КК України)[4]. Після проходження обов’язкових законотворчих процедур 14
травня 2015 р. зазначений законопроект був прийнятий, внаслідок чого до КК України було внесено
кілька спеціальних складів злочинів проти журналістів (статті 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК
України) та доповнено положення ст. 18 Закону
України «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів» щодо
обов’язку держави встановлення стосовно цих осіб
та їх близьких родичів у зв’язку зі здійсненням
ними законної професійної діяльності системи
особливих заходів державного захисту, передбачених законодавством України для працівників суду
та правоохоронних органів.
Проте прийняття вказаного закону не можна
вважати достатньо обґрунтованим. Так, запровадження вказаних спеціальних норм за погрозу
вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких
родичів чи членів сім’ї, умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності (ст. 345-1 КК України) не
виглядають юридично обґрунтованими. Адже кримінальна відповідальність за такі діяння вже була
передбачена чинним КК: зокрема, до моменту
набрання вказаним законом юридичної сили, якщо
перешкоджання професійній діяльності журналіста
виявлялося у погрозі вбивства або застосуванні
насильства, а так само у безпосередньому вчиненні
насильницьких дій, за наявності підстав слід було
кваліфікувати як сукупність злочинів за ст. 171 КК
України та, відповідно, статтями 121, 122, 125-127,
129 КК України. Якщо ж перешкоджання професійній діяльності журналіста полягало в знищенні або пошкодженні майна (ст. 347-1 КК
України), то такі дії за наявності підстав кваліфікувалися як сукупність злочинів за ст. 171 та ст. 194
КК України. Так само вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів
сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ст. 348-1 КК
України) мало кваліфікуватись за п. 8 ч. 2 ст. 115
КК України.
На думку спеціалістів Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради
України, внесення до кримінального законодавства
спеціальних норм має бути обумовлено підвищеним (або пониженим) рівнем суспільної небезпечності діяння порівняно з діянням, передбаченим загальною нормою[5]. У цьому аспекті в наукових
публікаціях безліч запитань викликає стаття 349-1
КК України, а саме: - чому воля, особиста безпека
журналіста розцінюється як більша соціальна
цінність, ніж воля та безпека усіх інших осіб, та потребує посиленого кримінально-правового захисту
(ще й без жодної «прив’язки» цього складу злочину
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до законної професійної діяльності журналістів)?
Мета захоплення журналіста як заручника визначена кримінальним законом, як спонукання цього
журналіста вчинити або утриматися від вчинення
будь - якої дії як умови його звільнення. Як у такому випадку кваліфікувати захоплення журналіста
як заручника, вчинене з метою спонукати інших
осіб до вчинення (чи не вчинення) будь - яких дій,
як умови звільнення заручника? За статтею 147 КК
України? Чому тримання журналіста «як заручника» з метою, до прикладу, спонукати його повернути позичені ним кошти, або утриматись від статевих зв’язків із дружиною винного, або вчинити
будь - які інші дії, не пов’язані із професійною
діяльністю потерпілого повинно впливати на
кваліфікацію цього діяння та збільшувати ступінь
його суспільної небезпечності (порівняно із випадками вчинення такого ж роду діянь щодо
працівників інших професій чи безробітних)[6, с.
41-42]?
Чимало запитань викликає стаття 345-1 КК
України, адже вона є прикладом недосконалості в
плані своєї структурної побудови. І ч. 1 і ч. 2, і ч. 3
ст. 345-1 КК України – містять основні склади злочинів. При цьому якщо зважати на назву статті, то
вона є більш вузькою аніж її зміст, оскільки в назві
йдеться лише про журналістів, а в тексті диспозиції
йдеться також про близьких родичів та членів сім’ї,
що вже є підставою для дискусії: кого вважати потерпілим?
Не менш проблемними видаються положення
ст. 348-1 КК України. Так, по-перше, санкція ст.
348-1 КК України є менш суворою, ніж санкція п. 8
ч. 2 ст. 115 КК України, зважаючи на її нижню
межу. Як слушно зауважує С. Я. Лихова, очевидно
цей момент законодавець відносить на рахунок
формулювання діяння: якщо вбили , то слід призначити покарання строком від 10 до 15 років позбавлення волі, а якщо мав місце лише замах, то можна
призначити і 9 років позбавлення волі [7, с. 273]. В
такому випадку виникають обґрунтовані сумніви в
необхідності прийняття окремої норми про
відповідальність за посягання на життя журналіста.
Якщо санкція статті умисного вбивства особи чи її
близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку передбачає аналогічне покарання, достатньо змінити
певні положення п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України, тим
самим уникаючи необхідності дублювання
спеціальних норм щодо посягання на життя окремої групи потерпілих (працівників правоохоронних
органів, державних діячів, захисників тощо). Так,
корегування редакції п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України як
умисного вбивства особи чи її близького родича
або члена сім’ї у зв’язку з виконанням цією особою
професійної або громадської діяльності, дозволяє
мінімізувати кількість спеціальних складів злочинів. По-друге, ні в назві статті, ні в тексті диспозиції не вказується на форму вини злочинного
діяння. Але і справді, призначити довічне позбавлення волі за необережний злочин, навіть пов’язаний із позбавленням життя людини , не є проявом
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принципу справедливості, гуманізму й інших конституційних лозунгів (принципів)[7, с. 273]. Потретє, поєднання в межах однієї частини статті двох
самостійних стадій вчинення злочинного діяння,
замаху та закінченого злочину, викликає суттєві зауваження. А по-четверте, у ч. 2 ст. 22 КК України
міститься перелік злочинів, відповідальність за які
настає з 14-річного віку, у цій частині перераховано
усі злочини, пов’язані із посяганням на життя
спеціальних потерпілих, однак ст. 348-1 КК
України до цього переліку не включено. Таким чином кримінальній відповідальності за посягання на
життя журналіста не підлягатимуть особи у віці від
14 до 16 років. Таке «нововведення» фактично звужує сферу кримінально-правової охорони життя
журналістів у зв’язку із здійсненням ними законної
професійної діяльності.
Водночас, виникають небезпідставні питання
щодо вибору розділу Особливої частини КК
України, до якого вносяться зміни. Адже основними
безпосередніми
об’єктами
злочинів,
відповідальність за вчинення яких передбачена
розділом XV «Злочини проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян» КК України, є нормальна діяльність зазначених органів, їх авторитет,
а життя та здоров’я службовців, їх права можуть
бути їх додатковими безпосередніми об’єктами. У
свою чергу, основним безпосереднім об’єктом злочинів що посягають на законну професійну діяльність журналістів є життя, здоров’я, а також майнові права журналістів[8, с. 255]. Доповнення
розділу XV вказівкою на «злочини проти журналістів» не відповідає не тільки характеру злочинних посягань, що містяться в даному розділі, але й
взагалі нівелює систему критеріїв, за допомогою
яких формувалися розділи Особливої частини КК
України.
Слушною є думка М. І. Хавронюка, який установив певний зв’язок між демократичністю держави та загальною кількістю норм Особливої частини КК України: чим менше діянь криміналізовано, тим меншою є ймовірність того, що держава
значною мірою послуговується репресивними методами упорядкування суспільних відносин.
Натомість надзвичайно велика кількість норм
Особливої частини КК України підвищує
ймовірність того, що деякі з них дублюють одна
одну, створюючи небажану конкуренцію, а рівень
правової освіти та правосвідомості як населення,
так і представників законодавчого корпусу є
відносно низьким, що потребує надмірної деталізації і казуальності при формулюванні кримінально-правових приписів[9, с. 257]. Така позиція видається доволі обґрунтованою.
З огляду на вищенаведене, варто погодитись з
думкою В. І. Павликівського, який вважає, що
логічним кроком було б відмовитись від спеціальних норм про відповідальність за посягання на
права журналіста. Більш ефективним видається запровадження у складах умисного вбивства (п. 8 ч. 2
ст. 115 КК України), умисних тілесних ушкодженнях (ст. ст. 121, 122, 125 КК України), побоях (ст.
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126 КК України), умисного знищення майна (ст.
194 КК України), захоплення заручників (ст. 147
КК України) такої кваліфікуючої ознаки, як вчинення зазначених дій стосовно особи чи її близького родича або члена сім’ї у зв’язку з виконанням
цією особою професійної або громадської діяльності, що надасть достатні можливості правоохоронним органам у боротьбі зі злочинними проявами у сфері свободи слова та діяльності журналістів[10, с. 28-29].
Висновки. Підсумовуючи, можна зробити
висновок, що на сьогоднішній день немає особливого тиску на журналістів, не зростає кількісна динаміка потерпілих осіб, а ситуація зі свободою
слова є доволі статичною. Стан кримінально-правового забезпечення охорони професійної діяльності
журналістів, навіть без урахування нововведених
спеціальних норм, є більш ніж достатнім. Доповнення чинного КК України статтями, що передбачають додаткові гарантії захисту прав журналістів, призвело до невиправданого збільшення
обсягу кримінального закону, причому за рахунок
кількості, а не якості кримінально-правових норм.
Для ефективного правового захисту журналістів
варто вдосконалити механізм застосування вже
існуючих кримінально-правових заборон, а не перевантажувати КК України новими статтями.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається поняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження на
стадії досудового розслідування. Надано визначення цьому процесуальному рішенню з урахуванням поняття кримінально-правовий конфлікт. Розглянуто проблеми закриття кримінального провадження у разі
закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ABSTRACT
The article deals with the concept of procedural decision to close criminal proceedings at the stage of pretrial investigation. The definition of this procedural decision is given taking into account the concept of criminal
conflict. The problems of closing criminal proceedings in case of expiry of the limitation period of criminal prosecution are considered.
Ключові слова: досудове розслідування, закриття кримінального провадження, мета кримінального
процесу, кримінально-правовий конфлікт, закінчення строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності.
Keywords: pre-trial investigation, closing of criminal proceedings, purpose of criminal proceedings, criminal-legal conflict, expiry of the limitation period of criminal prosecution.
Постановка проблеми. Процесуальне рішення
про закриття кримінального провадження (до 2012
року – закриття кримінальної справи) відоме
українському судочинству не одне десятиліття та
було об’єктом не одного наукового дослідження.
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012
року (далі – КПК України), відмовився від стадії порушення провадження, а також суттєво поширив
засади змагальності на стадію досудового розслідування. Такі зміни значно вплинули на поняття та
підстави процесуального рішення про закриття
кримінального провадження на стадії досудового
розслідування.
Закриттю кримінального провадження науковці надавали різні визначення. Так П.М. Давидов
та Д.Я. Мирський розуміли його як кримінальнопроцесуальну дію визначених в законі суб’єктів,
що застосовується в порядку, передбаченому законом, якою завершується діяльність по збиранню доказів [5, с. 5]. Н.В. Жогін та Ф.П. Фаткуллін зазначали, що закриття кримінального провадження – це
процесуальне
рішення
про
неможливість
здійснювати кримінальне судочинство за певних
передбачених законом обставин. [7, с. 8]. На думку
А.Я. Дубинського це юридичний факт, що є заключним етапом розслідування, на якому уповноважений державою орган підбиває підсумок проведеної роботи, аналізує та оцінює зібрані докази і на
їх основі формулює в постанові висновок про неможливість подальшого провадження у зв’язку з наявністю передбачених законом обставин, а також
вирішує всі питання, що витікають з цього рішення

[6, с. 25]. С.М. Благодир вважає це рішення заключним етапом розслідування, під час якого слідчий, прокурор у межах своїх повноважень аналізує
та оцінює зібрані докази і на їх основі констатує
закінчення провадження по суті у зв’язку з наявністю передбачених законом підстав [2, с. 23].
Г.В. Рось визначає це рішення як форму закінчення
досудового розслідування, що реалізується на заключному етапі розслідування, коли уповноважений державою орган (слідчий, прокурор) підбиває
підсумок проведеної роботи, аналізує й оцінює сукупність зібраних доказів і на їх основі формулює у
постанові висновок про неможливість подальшого
провадження у зв’язку з наявністю передбачених
законом обставин та вирішує питання, що випливають із ухваленого рішення про закриття провадження у справі [12, с. 26 ].
Попри значну увагу до цього процесуального
рішення, залишається відкритим питання щодо
визначення закриття кримінального провадження
з урахуванням мети кримінального процесу.
Мета статті полягає в отриманні нових наукових результатів щодо поняття та підстав закриття
кримінального провадження на стадії досудового
розслідування.
Розпочинаючи дослідження поняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження, доцільного визначити лінгвістичне значення самого терміну «закриття кримінального
провадження». Термін «закрити» означає «припиняти діяльність кого-, чого-небудь, забороняти
щось» [3, с. 398]. Таким чином слово «закриття»
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охоплює термін «припинення». В свою чергу «припинення» означає зупинення руху кого-, чого-небудь; зупинення потоку чого-небудь; переривання
якої-небудь дії, процес, стан і т. ін., що триває; переривати яку-небудь дію, діяльність, якийсь процес
[3, с. 1126]. З аналізу слів «припинення» та «закриття», можна дійти висновку, що для прийняття
рішення про закриття кримінального провадження
слідчий, прокурор зобов’язані встановити докази з
яких будуть виявлені підстави припинення їх діяльності. Тобто припинити діяльність, яка відбувається [13, с. 19].
У словосполученні «кримінальне провадження», слово «провадження» слід розуміти як
здійснювати, робити т. ін. [3, с. 19], тобто виконання певних дії компетентною особою. Згідно п.
10 ч. 1 ст. 3 КПК України, кримінальне провадження – досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням
діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
З проведеного аналізу випливає висновок про
те, що кримінальне провадження це передбачена у
нормах КПК України процесуальна діяльність
визначеного законом суб’єкта кримінального процесу, що здійснюється в межах його прав і обов’язків. Якщо говорити про стадію досудового розслідування, то можливо стверджувати, що основною діяльністю яка на ній здійснюється є функція
обвинувачення (або кримінального переслідування).
Втім щоб ґрунтовно проаналізувати поняття
закриття кримінального провадження, доцільно
врахувати підстави його початку. Аналізуючи ч. 1
ст. 214 КПК України можливо зазначити, що
підставою до початку досудового розслідування є
встановлення слідчим або прокурором обставин,
що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення. Таким чином, розпочинаючи досудове розслідування (вносячи інформацію до
ЄРДР), слідчий, прокурор тим самим розпочинають
здійснювати кримінальне переслідування особи.
Кримінальне переслідування здійснюється і стосовно невідомої особи, коли на час внесення інформації до ЄРДР вона не була встановлена. Ми
поділяємо думку І. Рогатюка про те, що з моменту
початку досудового розслідування до появи в процесі підозрюваного, слідчий здійснює функцію
кримінального переслідування поки що невстановленої особи, виходячи з розумного припущення:
якщо є злочин, значить його хтось вчинив. Коли
буде встановлено, що не буде події злочину, тоді зазначене переслідування варто визнати позбавленим
із самого початку внутрішнього змісту (переслідували того, кого в природі не існує) [1, с.81].
Аналізуючи підставу початку досудового розслідування можливо стверджувати, що початок досудового розслідування не означає що злочин взагалі було вчинено. Початок досудового розслідування це перш за все процесуально обґрунтоване
припущення на етапі початку досудового розслідування. Воно ґрунтується на фактичних даних, які
були зібрані впродовж максимально можливих 24
годин з моменту подання заяви, повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення відповідних обставин.
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Для початку досудового розслідування ст. 214
КПК України не вимагає від слідчого, прокурора
встановити ознаки кримінального правопорушення, тобто певні елементи складу кримінального
правопорушення (злочину, або кримінального проступку). З урахуванням таких вимог, сторона обвинувачення розпочинає досудове розслідування при
наявності мінімальної кількості фактичних даних,
що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, і цим самим надає потенційній стороні захисту (у тому числі ще не встановленій)
можливість здійснювати свій захист. Такий порядок початку досудового розслідування вказує на те,
що воно розпочинається за наявності обґрунтованого (підтвердженим фактичними даними) припущення про те, що було вчинено кримінальне правопорушення. Особа, яка подає заяву до правоохоронних органів не може достовірно знати про те, що
стосовно неї вчинено саме кримінальне правопорушення. Це пояснюється тим, що такий висновок заявник робить лише з урахуванням виявлених
наслідків (завданої фактичної шкоди). Достовірно
знати, що завдана шкода є результатом саме вчинення кримінального правопорушення на етапі початку досудового розслідування неможливо. Тому
на цьому етапі фактично встановлюється наявність
кримінально-правового конфлікту, що виник між
двома сторонами, внаслідок припущення однією
стороною про вчинення стосовно неї іншою стороною дій, які посягають на права та інтереси, що охороняються законом України про кримінальну
відповідальність.
Враховуючи особливості початку досудового
розслідування можливо стверджувати про те, що
закриття кримінального провадження є логічним
рішенням стосовно його початку у тих випадках,
коли буде встановлено, що кримінально-правовий
конфлікт виник не внаслідок вчинення злочину.
Тобто кримінально-правовий конфлікт виник внаслідок помилкового уявлення однією із сторін
цього конфлікту про противоправні діяння стосовно неї. У разі виявлення зазначеного факту органи досудового розслідування зобов’язані припинити свою процесуальну діяльність (здійснення
кримінального переслідування), оскільки було
чітко встановлено факт відсутності події (або
складу) злочину (кримінального проступку).
Закрити кримінальне провадження можна і
тоді, коли буде виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, але також будуть встановлені передбачені законом обставини, що унеможливлюють здійснення обвинувальної діяльності
сторони обвинувачення (здійснення кримінального
переслідування). Такий випадок вказує на те, що
кримінально-правовий конфлікт присутній, але
розв’язаний він може бути лише на користь сторони захисту шляхом закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування.
Примусово, на користь сторони обвинувачення, кримінально-правовий конфлікт може бути
розв’язаний лише судом. Такими рішеннями можуть бути обвинувальний вирок, застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або ухвала про звільнення від кримінальної
відповідальності.
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З викладеного можливо зробити висновок, що
кримінально-правовий конфлікт вирішується будьяким процесуальним рішенням, яке є кінцевим для
кримінального провадження. На нашу думку метою
кримінального судочинства є вирішення кримінально-правового конфлікту. Будь-яке судочинство, у тому числі і кримінальне, є засобом
розв’язання конфліктів, які виникають у суспільстві (наприклад такі конфлікти як: кримінально-правовий,
цивільно-правовий,
адміністративно-правовий та інші). І.Б. Михайловська справедливо зазначає, що будь-який злочин це перш за все конфлікт між особистістю та
владою, тобто між порушником кримінально-правової заборони та державою, яка встановила таку
заборону В свою чергу кримінально-процесуальна
форма виступає засобом вирішення такого конфлікту [10, с. 35]. Мету кримінального судочинства
необхідно доречно формулювати урахувавши суспільне призначення кримінального судочинства,
яке проявляється саме у вирішенні конфліктів між
особистістю і державною владою з наслідками, що
будуть найменш негативними для суспільства» [9,
с. 114].
З проведеного аналізу можна констатувати, що
мета кримінального судочинства має бути пов’язана
з вирішенням кримінально-правових конфліктів,
внаслідок виникнення яких і розпочинається таке судочинство. Суспільне призначення кримінального
судочинства – вирішення кримінально-правового
конфлікту, а його мета повинна бути спрямована на
досягнення цього призначення. Враховуючи викладене, заслуговує на увагу думка В.П. Гмирка, який
вважає, що мета діяльності може описуватися
наступними базовими характеристиками, а саме : 1)
метою є образ кінцевого продукту який є бажаним
та зафіксованим у його проекті; 2) мета як проект
не може ототожнюватися з продуктом як результатом його реалізації; 3) трактована у проектному
плані мета має відповідати призначенню діяльності
[4, с. 106-107]. Враховуючи зазначені характеристики, І.І. Статіва доречно наголошує, що мета кримінального судочинства повинна визначатися як
ґрунтована на образі точної юридичної кваліфікації
діяння, що породило кримінально-правовий конфлікт, сукупність образів процесуальних рішень
про вибір способу розв’язання такого конфлікту на
одному з етапів процесу [4, с. 70].
Аналізуючи зазначені визначення, можливо зазначити, що кримінально-правовий конфлікт є видом
юридичного конфлікту, який, у свою чергу, є різновидом суспільних конфліктів, що виникає між двома
сторонами у зв’язку з припущенням першою стороною про вчинення діяння другою стороною, яке посягає на охоронювані кримінальним законом права і інтереси першої сторони. Розв’язаним кримінальноправовий конфлікт слід вважати у разі припинення
дій усіх протиборчих сторін незалежно від причини,
внаслідок якої це сталося [8, с. 43].
Меті кримінального судочинства, а саме
вирішенню кримінально-правового конфлікту повинно відповідати і процесуальне рішення про закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Цим процесуальним рішенням зазначений конфлікт може бути розв’язаний

69
лише на користь сторони захисту. Розв’язання кримінально-правового конфлікту на стадії досудового
розслідування можливе лише за обставин що реабілітують особу стосовно якої здійснювалося кримінальне переслідування, або за передбачених у законі обставин, що унеможливлюють здійснення
кримінального провадження.
З наведеного аналізу можливо стверджувати,
що закриття кримінального провадження це остаточне рішення стадії досудового розслідування,
яким слідчий, прокурор на підставі аналізу сукупності фактичних даних, зібраних під час його провадження, підбивають підсумок діяльності та шляхом припинення кримінального переслідування
констатують примусове вирішення кримінальноправового конфлікту на користь сторони захисту.
З урахуванням наданого визначення проаналізуємо деякі підстави закриття кримінального
провадження. Нещодавно, 04 жовтня 2019 року,
КПК України було доповнено новою підставою закриття кримінального провадження. Згідно з п. 3-1
ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження
закривається якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я
особи або злочину, за який згідно із законом може
бути призначено покарання у виді довічного
позбавлення волі.
Подібна підстава раніше була передбачена у п.
3 ч. 1 ст. 6 КПК УРСР 1960 року. Зазначена підстава
тоді застосовувалася слідчим, прокурором у кримінальних провадженнях, де не було встановлено
особу, яка вчинила злочин.
Чинний КПК України надає право прийняття
процесуального рішення за п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК
України лише суду. Такий процесуальний порядок
передбачено п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Встановивши підстави закриття кримінального провадження за п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК
України, прокурор відповідно до абзацу 4 ч. 4 ст.
284 КПК України звертається з клопотанням до
суду про прийняття такого рішення.
Зазначений порядок закриття кримінального
провадження за розглядуваною підставою схожий
на той, що був передбачений ст. 11-1 КПК України
1960 року. У ч. 3 зазначеної статті зазначалося:
«Якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, зазначених у частині першій статті
49 Кримінального кодексу України (далі – КК
України), не встановлено особу, яка вчинила злочин, прокурор або слідчий за згодою прокурора
направляє кримінальну справу до суду для
вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою частиною другою цієї статті». Втім, ще
у ті часи такий порядок прийняття цього процесуального рішення критикувався, оскільки ст. 49 КК
України передбачала звільнення особи від кримінальної відповідальності. Таке рішення можливо
прийняти лише стосовно встановленої особи. Щодо
невстановленої особи таке рішення прийняти неможливо.
Варто звернути увагу і на ст. 49 КК України
якою визначено випадки звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням
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строків давності». Аналіз цієї статті дає можливість
зрозуміти, що вона може бути застосована лише
стосовно особи, особистість якої була встановлена
під час досудового розслідування. Окрім того, перебування цієї статті у Розділі ІХ КК України
«Звільнення від кримінальної відповідальності» говорить про те, що зазначена стаття не може застосовуватися до невідомої особи.
Таким чином виникає питання: на закінчення
яких саме строків давності притягнення до кримінальної відповідальності посилається п. 3-1 ч. 1 ст.
284 КПК України? Адже усі строки, що вказані у ст.
49 КК України стосуються встановленої особи, яка
притягується до кримінальної відповідальності. Як
правило, кримінальні провадження за вказаною підставою закриваються після спливу 15-ти річного
терміну, окрім випадків, коли закриття кримінального провадження неможливо [1, с. 22-24]. Однак
слід зазначити, що застосовувати 15-ти річний термін для закриття кримінального провадження за п.
3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України неправильно. Це поясняється тим, що відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України цей термін застосовується щодо встановленої
особи. Окрім того, ч. 4 ст. 3 КК України забороняє
застосовувати закон про кримінальну відповідальність за аналогією.
Виникає питання і до процесуального порядку
застосування п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме
неможливості застосування такої підстави прокурором на стадії досудового розслідування.
Закриття кримінального провадження судом
відбувається лише у тому випадку, коли кримінально-правовий конфлікт може бути вирішено
на користь сторони обвинувачення. Наприклад,
звільнення від кримінальної відповідальності.
Звільнити особу від такої відповідальності можливо лише встановивши можливість понести таку
відповідальність певною особою, що відповідно до
засади презумпції невинуватості може здійснити
тільки суд.
Інша справа, коли минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у провадженнях про злочини, де особа підозрюваного
взагалі не була встановлена. У таких кримінальних
провадженнях здійснювалося кримінальне переслідування спрямоване на встановлення такої
особи. Втім незважаючи на проведене розслідування особистість особи, яка вчинила противоправні діяння не була встановлена. Невстановлення
такої особи означає те, що відсутня друга сторона
кримінально-правового конфлікту, яка повинна
була б притягуватися до відповідальності. Таким
чином кримінально правовий конфлікт ніяким чином не може бути розв’язаний на користь сторони
обвинувачення, а значить рішення про закриття
кримінального провадження може прийняти сама
сторона обвинувачення.
Підсумовуючи викладене можливо говорити
про доцільність перегляду процесуального порядку
закриття кримінального провадження на підставі п.
3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, передбачивши мож-
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ливість його застосування прокурором. Також потребує доповнень КК України щодо визначення
строків давності притягнення до кримінальної
відповідальності у провадженнях, де не було встановлено особу, яка вчинила злочин.
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