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Abstract
The article reflects the relevance and importance of work to combat alcoholism and drug addiction, proves
necessity of an integral assessment of the drug dispensary services, the author's approach to the formation of the
methodology and the results of its practical testing are substantiated.
Аннотация
В статье отражена актуальность и значимость работы по борьбе с алкоголизмом и наркоманией; обоснована необходимость интегральной оценки деятельности наркологических медицинских учреждений, авторский подход к формированию методики и результаты ее практической апробации.
Keywords: alcoholism, drug addiction, drug dispensary, complex approach, medical results rating, social
results rating, resource utilization rating, generalizing and private integral indices.
Ключевые слова: алкоголизм; наркомания; учреждения наркологического профиля; комплексный
подход; результативность – медицинская, социальная, использования ресурсов; обобщающий и частные
интегральный индексы.
Проблемы алкоголизма и наркомании являются приоритетными для сферы здравоохранения
любого государства.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) алкоголь является причиной более чем 200 нарушений здоровья, среди которых
выделяют психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые
болезни. Ежегодно от последствий употребления
алкоголя в мире умирает 3 млн. человек, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Помимо последствий для здоровья, вредное употребление алкоголя
наносит существенный социальный и экономический ущерб отдельным людям и обществу в целом
[2].
На сегодняшний день Российскую Федерацию
нельзя назвать самым пьющим государством. Согласно данным отчета ВОЗ «Мониторинг здоровья»
за 2018 г., наибольшее количество потребления алкоголя наблюдается в Республике Молдова (15,2 л
/ год на чел.), Литве (15,0 л / год на чел.) и Чехии
(14,4 л/год на чел.). Российская Федерация занимает 18 место с потреблением 11,7 л/год на чел. [5].
Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное исследование, итогом которого стал доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов

Российской Федерации – 2018». В качестве основы
для составления рейтинга были выбраны шесть
критериев:
1. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (отравления алкоголем);
2. Численность больных, состоящих на учете
в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;
3. Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения (единица);
4. Региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта;
5. Число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового
спирта и алкогольной продукции (единица);
6. Сила регионального антиалкогольного законодательства, - рассчитывалась на основе двух
подпоказателей: «Количество часов запрета продажи алкоголя в сутки» и «Количество дней в году,
когда полностью запрещена продажа алкогольной
продукции».
Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых им мест по
каждому из критериев. Ранжирование регионов
производилось от самого благополучного к самому
проблемному. В первой тройке находятся следующие регионы: Чеченская республика (12,78 балла),
Республика Ингушетия (12,82 балла), Республика
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Дагестан (14,18 балла). Самыми «нетрезвыми» регионами оказались: Ненецкий автономный округ
(46,85 балла), Магаданская область (46,98 балла),
Чукотский автономный округ (48,14 балла). Ярославская область заняла 71 место и получила 41,00
балла соответственно [1].
Согласно результатам исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), 3% населения нашей планеты являются химически зависимыми (210 млн. из 7 млрд. человек
в абсолютном выражении). Кроме того, имеет место тенденция «омоложения» наркомании. Если 10
лет назад возрастной диапазон находился в пределах 15-17 лет, то на сегодняшний день он составляет 12-17 лет [6].
Проблема наркомании в России привлекла общественное внимание еще в конце 80-х годов с
началом структурных изменений в государстве и
обществе в целом. С 1990 по 2001 год количество
наркозависимых, состоящих на учете в специализированных медицинских учреждениях, выросло в
4,5 раза, с 67 тыс. до 300 тыс. человек. По состоянию на 2017 данный показатель составляет 820 тыс.
человек [7].
Официальные статистические данные по
наркозависимым, предоставляемые МВД, на
начало февраля 2019 г. свидетельствуют о сокращении лиц, потребляющих психотропные вещества,
на 7,5%, в том числе подростков – на 24%. Однако
официальная статистика регистрирует лишь тех
наркозависимых, которые состоят на учете в специализированных медицинских учреждениях [5]. Таким образом, мы не можем сделать объективные
выводы, поскольку основная часть людей, потребляющих наркотические вещества, не обращается за
медицинской помощью. Не учитываются и потребители тех препаратов, которые официально не
включены в группу наркотических веществ.
По данным ФСКН, в Российской Федерации в
2019 г. наркозависимых всего – 6 млн. чел., 20 % из
которых – школьники в возрасте от 9 до 13 лет, 60%
- молодые люди 16-30 лет, около 20% - старше 30
лет [7].
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Ежегодно около 90 тыс. чел. начинают принимать психотропные вещества. В то же время от действия наркотиков погибает 70 тыс. чел. каждый год
[7].
В 2018 г. в рамках федерального проекта
«Трезвая Россия» был составлен «Антинаркотический рейтинг регионов – 2018», в целях предоставления заинтересованным кругам актуальной информации об эффективности антинаркотической
работы субъектов РФ. Данный рейтинг объединяет
в себе статистические показатели различных ведомств в единую систему, состоящую из пяти критериев:
1. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами);
2. Численность больных, состоящих на учете
в лечебно-профилактических учреждениях: контингенты пациентов с наркоманией;
3. Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения;
4. Количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов (ст.6.8. и
ст.6.9. КоАП РФ);
5. Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В тройке лидеров оказались: Архангельская
область (22,62 балла), Чукотский автономный
округ (23,97 балла), Вологодская область (23,99
балла). Аутсайдерами стали: Сахалинская область
(46,01 балла), Еврейская автономная область (47,52
балла) и Приморский край (56,62 балла). Ярославская область заняла 63 место и получила 36,41 баллов соответственно [3].
На сегодняшний день основным ориентиром
для наркологической службы РФ является государственная программа «Развитие здравоохранения»,
утвержденная Постановлением Правительства РФ,
от 26.12.2017 № 1640. Указанный документ включает в себя подпрограммы, состоящие из федеральных проектов, ведомственных целевых программ,
отдельных мероприятий и координирующие деятельность учреждений данного профиля (табл. 1).
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Одной из проблем, препятствующей принятию
оптимальных решений по дальнейшему управлению и развитию отрасли, является отсутствие единого интегрального показателя оценки результатов
реализуемых мероприятий для различных видов и
профилей медицинской помощи. Данный показатель, на наш взгляд, должен характеризовать деятельность учреждения с позиции медицинской, социальной и экономической результативности. Причем экономическая результативность не может
являться определяющей в здравоохранении при выборе, например, тех или иных способов лечения,
профилактики и т.д. Однако ее влияние должно
учитываться наряду с медицинской и социальной
компонентой результативности в условиях ограниченности финансовых ресурсов. При этом, под экономической результативностью будет пониматься
«результативность использования ресурсов», которая включает не только финансовый аспект, но и
кадровый, материально-технический потенциал
учреждения, что является особенно важным в условиях современной политики государства в сфере
здравоохранения.
Ядром любой методики анализа и оценки результативности деятельности экономического
субъекта является система показателей, к которой
предъявляются следующие важнейшие требования:
1. Соответствие и значимость для достижения целей деятельности субъекта;
2. Охват всех существенных сторон изучаемого субъекта;
3. Учет интересов различных стейкхолдеров;
4. Содержательная и формальная связь отдельных показателей, их логическая непротиворечивость;
5. Обозримость и однозначность вычисления
показателей;
6. Контролируемость и устойчивость показателей к манипулированию;
7. Разумное ограничение количества оценочных показателей.
Исходя из перечисленных требований, была
сформирована система показателей для комплексной оценки деятельности учреждения, оказывающего наркологическую помощь населению
(табл. 2).
Таблица 2
Система показателей результативности деятельности учреждений, оказывающих наркологическую помощь населению
№
Показатели
Алгоритм расчета
п/п
Медицинская результативность
Фактическое количество законченных случаев
Средняя длительность лечения (пребывания в
1.
лечения (пролеченных больных) / Фактическое
стационаре), дни
число койко-дней
Суммарные показатели ремиссии у пациентов с
Число пациентов, находящихся в ремиссии, синдромом зависимости * 100 / Среднегодовой
2.
на 100 больных среднегодового контингента
контингент (за минусом контингента с установленным диагнозом - алкогольный психоз)
Число пациентов, снятых с диспансерного и
Число пациентов, снятых с диспансерного учета
иного наблюдения в связи с выздоровлением
3.
в связи с выздоровлением * 100 / Среднегодо(стойким улучшением), на 100 больных средвой контингент
негодового контингента

Предпринимаемые государством серьезные
меры по развитию здравоохранения требуют
оценки результативности деятельности медицинских учреждений.
Однако, как показывает анализ экономической
отечественной и зарубежной литературы, посвященной этому вопросу, проблема трактовки понятия результативности деятельности, критериев, показателей и методики ее оценки для учреждений
здравоохранения разного типа изучена недостаточно. Имеющиеся исследования характеризуются
противоречивостью понятийного аппарата, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы; несистемностью и сложностью практической реализации расчета предлагаемых для комплексной
оценки
показателей.
Все
это
свидетельствует об актуальности методических
разработок для решения данных проблем. В данной
статье излагается авторский подход к формированию методики интегральной оценки результативности деятельности медицинского учреждения,
оказывающего наркологическую помощь населению, и результаты ее практической апробации на
примере ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» (ГБУЗ ЯО
ЯОКНБ).
На основе критического обзора имеющихся
подходов к определению понятия «результативность деятельности организации» была сформирована собственная позиция. На наш взгляд, результативность деятельности медицинского учреждения представляет собой степень достижения
стратегических (сформулированных в государственных программах) и тактических (поставленных самим учреждением) целей. Степень достижения этих целей должна оцениваться на основе системы
количественных
и
качественных
показателей.
На протяжении ряда лет в РФ используются
различные показатели и критерии оценки результативности деятельности медицинских учреждений.
В их основе лежит оценка качества оказываемых
медицинских услуг путем сравнения многочисленных статистических показателей без учета взаимосвязи с управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью медицинских учреждений.
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№
Показатели
п/п
4.

5.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Алгоритм расчета

Повторность госпитализации пациентов, %
от числа госпитализированных

(Количество больных, поступивших в отчетном
году - количество больных, поступивших впервые в данном году) / Количество больных поступивших в отчетном году * 100%

Показатели включения пациентов наркологического профиля в реабилитационные программы:
- включено в программы амбулаторной реабилитации, % от числа состоящих под наблюдением на конец года;

Количество больных, проходивших амбулаторную реабилитацию / Количество больных, находящихся под наблюдением на конец года *
100%

Количество больных, включенных в стационарные реабилитационные программы / Количество больных, выбывших из стационара * 100%
Социальная результативность
Количество зарегистрированных ФЛ в отчетном
Общая заболеваемость наркологическими
году * 100 тыс. / Численность прикрепленного
расстройствами, на 100 тыс. населения
населения в отчетном году
Количество зарегистрированных ФЛ (впервые)
Первичная заболеваемость наркологичев отчетном году * 100 тыс. / Численность прискими расстройствами, на 100 тыс. населения
крепленного населения в отчетном году
Выявлено лиц, совершивших преступление в
По данным статистики
состоянии алкогольного опьянения
Выявлено лиц, совершивших преступление в
По данным статистики
состоянии наркотического опьянения
Число врачей психиатров-наркологов на конец
Обеспеченность населения врачами психиатгода * 10 тыс. / Среднегодовая численность
рами-наркологами, на 10 тыс. населения
населения
Процент врачей психиатров-наркологов, име- Число врачей психиатров-наркологов, имеющих
ющих сертификат специалиста, от общего
сертификат специалиста * 100 /Общее число
числа ФЛ
врачей психиатров-наркологов
Обеспеченность прикрепленного населения
Среднегодовое количество коек * 10 тыс./ Среднаркологическими койками, на 10 тыс. насенегодовая численность населения
ления
Удовлетворенность качеством МУ, оказываеКк=∑Кудов.i/К респ*n
мых в условиях стационара
Доступность МУ, оказываемых в условиях
Кд=∑Кудов.i/К респ*n
стационара
Удовлетворенность качеством МУ, оказываеКк=∑Кудов.i/К респ*n
мых в амбулаторных условиях
Доступность МУ, оказываемых в амбулаторКд=∑Кудов.i/К респ*n
ных условиях
Результативность использования ресурсов
Коэффициент обновления основных фондов, Кобновл = сумм. введенных ОФ*100/ ст-ть ОФ
%
на конец периода
Число должностей, занятых врачами психиатКоэффициент совместительства врачей псирами-наркологами /Число ФЛ врачей психиатхиатров-наркологов
ров-наркологов
Число посещений в отчетном году /Количество
Выполнение функции врачебной должности,
врачей психиатров-наркологов, занятых на амкол-во посещений
булаторном приеме
Фактическое количество койко-дней / КоличеПроизводительность врачебного персонала в
ство врачей психиатров-наркологов, занятых в
стационарных условиях, кол-во койко-дней
стационаре
Укомплектованность врачебными кадрами,
Количество фактически занятых врачей*100 /
%
Количество штатных единиц
Количество фактически занятого среднего
Укомплектованность средним МП, %
МП*100 / Количество штатных единиц
Количество физических лиц - врачей, имеющих
Доля врачей, имеющих квалификационную
квалификационную категорию *100 /Количекатегорию, %
ство физических лиц-врачей всего
- включено в программы стационарной реабилитации, % от числа выбывших из стационара

1.
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№
п/п

Показатели

Алгоритм расчета

8.

Доля среднего медицинского персонала
(СМП), имеющего квалификационную категорию, %

Количество физических лиц СМП*100 / Количество физических лиц С МП всего

9.

Количество дней работы койки в году

10.

Средняя стоимость обращения в связи с заболеваемостью, руб.

11.

Средняя стоимость посещения с профилактическими целями, руб.

12.

Коэффициент соотношения профилактических посещений и обращений по заболеванию

13.

Средняя стоимость законченного случая лечения (пролеченного больного), руб.

Фактическое число койко-дней / Среднегодовое
количество коек
Кассовый расход, произведенный на обращения
в связи с заболеваемостью / Фактическое число
обращений в связи с заболеваемостью
Кассовый расход, произведенный на посещения
с профилактическими целями / Фактическое
число обращений с профилактическими целями
Процент выполнения плана профилактических
посещений /Процент выполнения плана обращений по заболеванию
Общие кассовые расходы по стационару / Фактическое число законченных случаев лечения
(пролеченных больных)

В целях соблюдения требования комплексного подхода необходимо использовать обобщающий интегральный индикатор результативности деятельности медицинского учреждения. Локальные интегральные индикаторы позволят оценить их динамику по годам и вклад в общую результативность (рис.1).

Рис. 1 Система показателей комплексной оценки результативности деятельности учреждений здравоохранения
При разработке методики для комплексной
оценки результативности учреждений наркологического профиля учитывались основные цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения, отраслевая специфика деятельности, а
также особенности организационно-правовой
формы бюджетных учреждений. От этого зависит
иерархия компонент результативности и набор соответствующих им показателей.
Главной целью деятельности бюджетных
учреждений является предоставление качественных и доступных услуг населению. Таким образом,

как отмечалось ранее, компоненты результативности для медицинского учреждения будут расположены по приоритетности следующим образом: медицинская результативность, социальная результативность и результативность использования
ресурсов.
Кроме того при формировании системы показателей, был учтен еще ряд особенностей деятельности медицинских учреждений.
1. Наибольшую долю источников финансирования бюджетных учреждений, как правило, составляют средства бюджета, направляемые на вы-

Danish Scientific Journal No30, 2019
полнение государственного задания. При формировании системы показателей необходимо отразить
влияние целенаправленной деятельности учреждения на основные показатели, сформулированные в
государственном задании.
2. Зависимость от бюджетных источников
финансирования. Несвоевременное или неполное
поступление бюджетных средств может отрицательно отразиться на интегральном показателе результативности, и учреждение не в силах на это повлиять.
3. На социальные результаты деятельности,
помимо самого учреждения, оказывают влияние
другие факторы (политика государства в иных сферах деятельности, экономическое развитие, культура, всесторонний характер и уровни осуществления соблюдения политики в отношении алкоголя
(наркотиков) и т.д.).
Информационным обеспечением для расчета
отобранных показателей являются: формы статистической отчетности учреждения (ф. № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстрой-
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ствами», ф. № 30 «Сведения о медицинской организации», ф. № 37 «Сведения о пациентах, больных
алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» и
другие); статистический сборник «Основные показатели деятельности наркологической службы Российской Федерации в 2017-2018 годах»; портал
правовой статистики. Стоимостные и натуральные
показатели государственного задания были получены из мониторинга выполнения государственного задания учреждения за 2017 и 2018 гг. При
расчете показателей, характеризующих ресурсный
потенциал учреждения, использовались: «Сведения
о движении нефинансовых активов учреждения»
(ф. № 0503768), оборотно-сальдовая ведомость по
счету 18 «Выбытия денежных средств»).
Оценка качества и доступности медицинских
услуг, предоставляемых в амбулаторных и стационарных условиях, производилась на основе результатов внутреннего анкетирования пациентов.
В табл. 3 представлены результаты расчетов
отобранных в систему показателей в разрезе компонент результативности за 2017 и 2018 гг.
Таблица 3
Расчет показателей результативности деятельности ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница» за 2017-2018 гг.
2017
2018
№
значение
значение
Показатели
рекомендуемое
рекомендуемое
п/п
ГБУЗ ЯО
ГБУЗ ЯО
значение
значение
ЯОКНБ
ЯОКНБ
Медицинская результативность
Средняя длительность лечения
1.
12,90
12,80
12,60
12,40
(пребывания в стационаре), дни
Число пациентов, находящихся в
ремиссии, на 100 больных средне13,12
13,08
12,72
13,30
годового контингента: - от 1 года
2.
до 2-х лет
- свыше 2-х лет
11,41
10,72
11,24
11,00
Число пациентов, снятых с диспансерного и иного наблюдения в
3.
связи с выздоровлением (стойким
2,35
3,90
2,12
3,60
улучшением), на 100 больных среднегодового контингента
Повторность госпитализации паци4.
ентов, % от числа госпитализиро17,98
24,40
14,45
25,10
ванных
Показатели включения пациентов
наркологического профиля в реабилитационные программы: - включено в программы амбулаторной
4,25
3,80
4,47
5,00
реабилитации, % от числа состоя5.
щих под наблюдением на конец
года
- включено в программы стационарной реабилитации, % от числа
1,75
5,40
1,76
5,70
выбывших из стационара
Социальная результативность
Общая заболеваемость наркологи1.
ческими расстройствами, на 100
1 518,85
1 524,38
1 486,54
1 385,47
тыс. населения
Первичная заболеваемость нарко2.
логическими расстройствами, на
115,74
129,94
159,91
119,14
100 тыс. населения
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2018
значение
рекомендуемое
рекомендуемое
ГБУЗ ЯО
значение
значение
ЯОКНБ

2017
№
п/п
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатели

значение
ГБУЗ ЯО
ЯОКНБ

Выявлено лиц, совершивших преступление в состоянии алкоголь2786,00
4 102,08
ного опьянения
Выявлено лиц, совершивших преступление в состоянии наркотиче398,00
228,40
ского опьянения
Обеспеченность населения врачами
психиатрами-наркологами, на 10
0,58
0,35
тыс. населения
Процент врачей психиатров-наркологов, имеющих сертификат специ100,00
99,60
алиста, % от общего числа физических лиц
Обеспеченность прикрепленного
населения наркологическими кой2,82
1,38
ками, на 10 тыс. населения
Удовлетворенность качеством медицинских услуг, оказываемых в
0,84
1,00
условиях стационара
Доступность медицинских услуг,
оказываемых в условиях стацио0,84
1,00
нара
Удовлетворенность качеством медицинских услуг, оказываемых в
0,71
1,00
амбулаторных условиях
Доступность медицинских услуг,
оказываемых в амбулаторных усло0,98
1,00
виях
Результативность использования ресурсов
Коэффициент обновления основ10,02
10,00
ных фондов, %
Коэффициент
совместительства
1,50
1,60
врачей психиатров-наркологов
Выполнение функции врачебной
3 431,57
3 237,50
должности, кол-во посещений
Производительность
врачебного
персонала в стационарных усло3 337,83
3 528,87
виях, кол-во койко-дней
Укомплектованность врачебными
98,93
100,00
кадрами, %
Укомплектованность средним МП,
100,00
100,00
%
Доля врачей, имеющих квалифика71,26
100,00
ционную категорию, %
Доля среднего медицинского персонала, имеющего квалификацион83,33
100,00
ную категорию, %
Количество дней работы койки в
307,08
314,00
году
Средняя стоимость обращения в
561,60
616,10
связи с заболеваемостью, руб.
Средняя стоимость посещения с
223,30
303,40
профилактическими целями, руб.
Коэффициент соотношения профилактических посещений и обраще1,22
1,00
ний по заболеванию
Средняя стоимость законченного
случая лечения (пролеченного 17 699,22
18 545,89
больного), руб.

2 422,00

3 803,64

174,00

130,44

0,57

0,35

100,00

99,50

2,82

1,37

0,84

1,00

0,84

1,00

0,73

1,00

1,00

1,00

3,14

10,00

1,51

1,60

3 689,39

3 214,29

3 138,30

3 333,35

99,27

100,00

99,20

100,00

73,03

100,00

81,88

100,00

288,72

313,00

1 251,88

1 182,59

562,32

601,70

0,98

1,00

33 674,45

32 192,75

Danish Scientific Journal No30, 2019
11
Для расчета интегрального показателя необходимо определить единичные индексы по каждому показателю компонент результативности. Единичные индексы вычисляются путем отношения фактического
значения показателя к эталонному – для показателей стимуляторов, отношением эталонного значения к
фактическому – для показателей дестимуляторов. В качестве эталона использовались значения показателей по государственному заданию (плану) или среднеотраслевые значения. При их отсутствии - рассчитывался коэффициент роста. Результаты расчетов представлены в табл. 4
Таблица 4
Расчет единичных индексов по показателям деятельности ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница»
Индексы
№
Показатели
п/п
2017 2018
Медицинская результативность
1. Средняя длительность лечения (пребывания в стационаре), дни
1,04 1,05
Число пациентов, находящихся в ремиссии, на 100 больных среднегодового кон1,00 0,96
2. тингента: - от 1 года до 2-х лет
- свыше 2-х лет
1,06 1,02
Число пациентов, снятых с диспансерного и иного наблюдения в связи с выздоров3.
0,60 0,59
лением (стойким улучшением), на 100 больных среднегодового контингента
4. Повторность госпитализации пациентов, % от числа госпитализированных
1,36 1,74
Показатели включения пациентов наркологического профиля в реабилитационные
программы: - включено в программы амбулаторной реабилитации, % от числа со- 1,12 0,89
5. стоящих под наблюдением на конец года
- включено в программы стационарной реабилитации, % от числа выбывших из
0,32 0,31
стационара
Социальная результативность
1. Общая заболеваемость наркологическими расстройствами, на 100 тыс. населения
1,00 0,93
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами, на 100 тыс. населе2.
1,12 0,75
ния
3. Выявлено лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения
1,47 1,57
4. Выявлено лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения 0,57 0,75
Обеспеченность населения врачами психиатрами-наркологами, на 10 тыс. населе5.
1,64 1,64
ния
Процент врачей психиатров-наркологов, имеющих сертификат специалиста, % от
6.
1,00 1,01
общего числа физических лиц
Обеспеченность прикрепленного населения наркологическими койками, на 10 тыс.
7.
2,04 2,06
населения
Удовлетворенность качеством медицинских услуг, оказываемых в условиях стаци8.
0,98 0,99
онара
9. Доступность медицинских услуг, оказываемых в условиях стационара
0,84 0,84
Удовлетворенность качеством медицинских услуг, оказываемых в амбулаторных
10.
1,00 1,00
условиях
11. Доступность медицинских услуг, оказываемых в амбулаторных условиях
0,98 1,00
Результативность использования ресурсов
1. Коэффициент обновления основных фондов, %
1,00 0,31
2. Коэффициент совместительства врачей психиатров-наркологов
1,06 1,06
3. Выполнение функции врачебной должности, кол-во посещений
1,06 1,15
Производительность врачебного персонала в стационарных условиях, кол-во
4.
0,95 0,94
койко-дней
5. Укомплектованность врачебными кадрами, %
0,99 0,99
6. Укомплектованность средним МП, %
1,00 0,99
7. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, %
0,71 0,73
8. Доля СМП, имеющего квалификационную категорию, %
0,83 0,82
9. Количество дней работы койки в году
0,95 0,94
10. Средняя стоимость обращения в связи с заболеваемостью, руб.
1,10 0,94
11. Средняя стоимость посещения с профилактическими целями, руб.
1,36 1,07
Коэффициент соотношения профилактических посещений и обращений по заболе12.
1,22 0,98
ванию
13. Средняя стоимость законченного случая лечения (пролеченного больного), руб.
1,05 0,96

12
Для расчета интегральных показателей результативности деятельности организации используют
различные алгоритмы, основанные на следующих
методах:
1. Метод расчета среднего процента отклонения значений показателей
от эталонных;
2. Метод определения удельного веса индексов больше единицы в общем количестве;
3. Метод суммы мест;
4. Метод суммы баллов;
5. Метод вычисления среднегеометрического;
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6. Метод вычисления среднего гармонического;
7. Метод расстояний до показателя-эталона.
На основании предварительного анализа преимуществ и недостатков перечисленных методов,
для практической апробации были выбраны три метода для расчета групповых и итогового интегральных индексов результативности деятельности исследуемого учреждения деятельности - ГБУЗ ЯО
«Ярославская областная клиническая наркологическая больница». Результаты расчетов представлены
в табл. 5, 6, 7.

Таблица 5
Расчет интегрального индекса результативности деятельности ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» в 2017-2018 гг. на основе метода определения удельного веса индексов больше единицы в общем количестве
№
Компоненты результативности
2017
2018
п/п
1.
Медицинская результативность
0,71
0,43
2.
Социальная результативность
0,64
0,55
3.
Результативность использования ресурсов
0,62
0,23
Интегральный индекс результативности
0,64
0,39
Таблица 6
Расчет интегрального индекса результативности деятельности ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» в 2017-2018 гг. на основе метода вычисления среднегеометрического
значения
№
Компоненты результативности
2017
2018
п/п
1.
Медицинская результативность
0,85
0,84
2.
Социальная результативность
1,09
1,08
3.
Результативность использования ресурсов
1,01
0,88
Интегральный индекс результативности
0,98
0,93
Таблица 7
Расчет интегрального индекса результативности деятельности ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» в 2017-2018 гг. на основе метода суммы мест
Показатели
Сумма
Год
мест
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Медицинская результативность
2017
2
1
1
1
2
1
1
х
х
х
х
х
х
9
2018
1
2
2
2
1
2
2
х
х
х
х
х
х
12
Социальная результативность
2017
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
х
х
17
2018
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
х
х
13
Результативность использования ресурсов
2017
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
2018
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
22
Интегральный индекс результативности в 2017 г.
41
Интегральный индекс результативности в 2018 г.
47
Результаты апробации разработанной системы
показателей для учреждений наркологического
профиля показывают, что деятельность ГБУЗ ЯО
ЯОКНБ в 2017 г. была более результативной, чем в
2018 г. Следует отметить, что рекомендуемые значение при расчете большинства показателей меняются в зависимости от анализируемого периода.
Сравнивая результативность деятельности учреждения по годам, мы сравниваем между собой не

отдельные фактические значения компонент, а индексы, отражающие уровень показателя для конкретного периода.
Исходя из данных, полученных при расчете
интегральных индексов компонент результативности, делаем вывод, что медицинская результативность деятельности ГБУЗ ЯО ЯОКНБ в целом ухудшилась. На это повлияло увеличение разрыва
между фактическими и рекомендуемыми значениями по показателям ремиссии (от 1 года до 2-х лет,
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свыше 2-х лет), выздоровления и включения пациентов в программы стационарной и амбулаторной
реабилитации. Следует отметить, что такой показатель как «повторность госпитализации пациентов»
(% от числа госпитализированных) намного ниже
среднеотраслевого (17,98 против 24,40 в 2017 г. и
14,45 против 25,10% в 2018 г.) и имеет тенденцию
к дальнейшему снижению, что свидетельствует об
эффективности медицинских услуг, оказываемых в
стационарных условиях.
Социальная результативность в динамике претерпела незначительные изменения. Ухудшились
результаты по показателям общей и первичной заболеваемости, преступности в состоянии наркотического опьянения по сравнению с рекомендуемым
уровнем для данных периодов. Положительной
оценки заслуживает повышение в 2018 г. доступности и качества медицинских услуг, предоставляемых населению в амбулаторных условиях (с 71% до
73% от числа опрошенных). По показателям доступности и качества услуг, оказываемых в стационарных условиях, удалось сохранить стабильно высокий уровень – 84 % удовлетворенных от числа
опрошенных.
Результативность использования ресурсов
ГБУЗ ЯО ЯОКНБ демонстрирует отрицательные
результаты в 2018 г. по сравнению с 2017 г.:
1. Коэффициент обновления основных фондов уменьшился с 10,02 в 2017 г. до 3,14% в 2018 г.
Таким образом, снизился материально-технический потенциал учреждения (доля новых наиболее
эффективных основных фондов);
2. В 2018 г. имел место перерасход по сравнению с плановым показателем по средней стоимости
законченного случая лечения (1481,7 руб. перерасход в расчете на 1 законченный случай лечения);
3. Перерасход на 69,29 руб. в расчете на 1 обращение также возник в 2018 г.;
4. Коэффициент соотношения профилактических посещений и обращений по заболеванию в
2018 г. стал меньше 1, что свидетельствует о превышении темпов роста заболеваемости над темпами роста профилактических посещений. Это оценивается отрицательно, поскольку одно обращение
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по заболеваемости обходится бюджету области дороже, чем посещение с профилактическими целями.
В заключение хочется отметить, что практическое применение разработанной методики, на наш
взгляд, будет способствовать более объективной
оценке результативности деятельности медицинских учреждений, оказывающих населению наркологическую помощь, выявлению позитивных сдвигов и проблемных зон в их работе. Это поможет органам государственной власти в принятии
обоснованных управленческих решений по вопросам совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и
больным алкоголизмом.
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Abstract
The existing criteria are analyzed: gross domestic product, domestic national product, national income, labor
productivity, competitiveness and others. It is established that they are factual indicators. Do not take into account
the costs of environmental pollution and consumption of a certain amount of natural resources. To assess the
economic development of the country, a new criterion is proposed - net national income and the methodology for
its calculation is given.
Аннотация
Анализированы существующие критерий: внутренний валовой продукт, внутренний национальный
продукт, национальный доход, производительность труда, конкурентоспособность и другие.
Установлены, что они являются фактологическими показателями. Не учитывают затраты на загрязнение
окружающей среды и расход определенного количества природных ресурсов. Для оценки экономического
развития страны предложен новый критерий - чистый национальный доход и приведена методология его
расчета.
Keywords: analysis, economic development, state, justification, new criteria, calculation methodology
Ключевые слова: анализ, экономические развития, государство, обоснование, новые критерий,
методология расчета
Актуальность. На современном уровне развитие экономики отдельных стран и в целом мировой
экономики в основном оценивается показателем
внутренний валовой продукт (ВВП). В то же время
для оценки экономики имеются множество других
критериев: внутренний национальный продукт
(ВНП), национальный доход (НД), производительность труда, конкурентоспособность или другие.
Более обобщенным, учитывающий социальные
условия и проблемы охраны окружающей, а также
продолжительность жизни является критерий - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Все же можно заключить, что действующие критерий не совершенны. Указанные выше критерии являются фактологическими данными, констатирующий тот или иной уровень развития страны, и им не
свойственны стимулирующие эффекты. Так природные ресурсы истощались и истощаются, окружающая среда загрязнялась и происходят дальнейшее их загрязнение. Надвигается общемировой
коллапс, реальным становиться процесс глобального изменения климата. Откуда вывод, что одними отдельными призывами экологическую обстановку в биосфере и тем самым создание благоприятных
и
комфортных
условий
для
жизнедеятельности человека нет возможности. На
современном уровне, укоронились также положе-

ния о том, что богатые страны должны помогать отсталым и беднейшим странам. Такой призыв также
являются благими намерениями.
Поэтому разработка нового реального и обобщенного критерия по оценке экономической мощности отдельного государства или мирового сообщества в целом как с учетом влияния на состояние
окружающей среды, так и расходов на строительства и эксплуатацию народнохозяйственных объектов является актуальной проблемой.
Исходные предпосылки. Всесторонне и скурупулезно анализированы экономические положения, экономическая обстановка, а также развитие
экономики в разрезе стран содружества СНГ и в
странах G20 [1, 2, 3]. Приводятся общие формулировки и ограничиваются общими выражениями и
терминами. Констатируются фактические положения дел, от которых якобы зависят развитие экономики того или иного государства.
В Великобритании доля ВВП в расчете на
душу населения возрастает, а выбросы в окружающую среду (в данном примере серы) уменьшается
[4 ]. Именно, такая постановка должна быть у всех
государств мира. При этом, если не учитываются
влияние на состояние ОС, то должны быть разработаны специальные тарифы – штрафы за загрязнение. В настоящее время, такой прием (субсидии)
предусматриваются на выброс углекислого газа.

Danish Scientific Journal No30, 2019
В оценке развития экономик стран выделяются
отдельные четыре фактора успешности Казахстана
[5]. Развитие экономики Республики Казахстан глубоко проанализировано в докладе Президента РК
Н. Назарбаева [6]. Важным показателем является
эффективное использование ресурсов (ЭИР) [7].
Однако, этот показатель может выступать не как
индикатор оценки развития экономики, а как показатель подчеркивающий результат - следствие.
В соответствии с предложениями [8] в качестве индикаторов экономического роста принимаются следующие показатели: фактический рост
ВВП; реальный рост дохода населения; уровень инфляции; обменный курс валюты; дефицит государственного бюджета; уровень внешнего долга правительства относительно ВВП; торговый баланс
государства ( экспорт, импорт и торговое сальдо);
реальный рост привлекаемой инвестиции в экономику. Анализ показывает, что все указанные показатели, кроме фактического роста ВВП, выступает
как последствия развития экономики.
Подготовлен радикальный документ: Проект мирового антикризисного плана [9]. Однако,
имеются некоторые поправки к отдельным статьям
проекта и выдвигаются некоторые предложения.
В работе [10] подчеркивается, для обеспечения
эффективных механизмов ликвидности, необходимо согласовать налоговую - бюджетную и денежно - кредитные операций. Например, на сегодня
в РК активно обсуждаются реформирование фискальной политики. И внутри него, самый спорный
вопрос: замена налога на добавленную стоимость
(НДС) на налог с продаж (НСП).
В статье [11] для стран в качестве Критериев
«Политическая значимость» выдвинуты 7 индикаторов устойчивого развития. Внутри них, особого
внимания заслуживает, показатель: « уровень
энергоемкости» и « уровень водоемкости». Однако, и эти показатели могут выступать не как индикаторы оценки развития экономики, а как показатели подчеркивающие их результат - следствие.
Статистическим отделом ООН [11] для контроля за
достижением Целей развития тысячелетия предложено 48 индикаторов. Среди них, для контроля за
достижением цели 7 « Обеспечение экологической устойчивости » предложено 8 индикаторов.
В реализацию целей тысячелетия, был предложен
следующий индикатор по устойчивому развитию:
Обеспечение устойчивого функционирования
важных для жизнедеятельности человека экосистем водных бассейнов.
В программе [12] для важных экосистем государственного значения выделяется специальные
природоохранные (экологические ) попуски. В процессе планирования использования природных ресурсов, необходимо обеспечивать устойчивое
развитие отраслей экономики и сохранение природных комплексов [13]. В целом действуют одни
те же правила, как на государственном уровне, так
и для домашнего хозяйства [14]. Если потребляется
меньше, чем зарабатывается, то благосостояние
растет. То есть, при обеспечении теста на слабое
устойчивое развитие, чистые сбережения всегда
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имеет положительный знак и тем самым, потенциал
физического капитала всегда возрастает. Таким образом, анализируемый критерий можно представить, как:
(Z) = (S/Y) - (D1/Y) - (D2/Y),

(1)

где (Z) - показатель устойчивости;
(S/Y)- доля валовых сбережений в ВНП;
(D1/Y)- доля амортизации (износа) физического капитала в ВНП;
(D2/Y) - доля амортизации (износа) природного капитала в ВНП.
По нашим обозначениям:
(УЧНД)= (ВВП) - (ИФК) -(ИПК)= (ВВП) - ИППР, (2)

где (УЧНД): Усеченный чистый национальный доход (потому что не учитываются народнохозяйственные затраты);
Z (УЧНД) – устойчивость развития (социально-эколого-экономический результат);
(ВВП) – внутренний валовой продукт;
(ИФК) – издержки производства;
(ИПК) - издержки производства при использовании природных ресурсов.
С другой стороны (ИФК) + (ИПК) = ИППР.
ИППР –издержки производства и использования
природных ресурсов, то есть, представляет одну из
составляющих частей приведенных затрат.
Выше указанное уравнение имеет ограниченное применение, так как не учитывают величины
капиталовложений и ущербы окружающей среде.
В целом выполненный анализ показывает, что
на сегодня, общая величина ВВП принимается как
интегральный показатель по оценке развитости
экономики страны. Однако, показатель не учитывает уровень использования природных ресурсов и
проблемы обеспечения экологической безопасности в окружающей среде: «вклад» отдельного государства или «общий вклад» стран на истощение и
загрязнение природных ресурсов и их «вклад» на
глобальное изменение климата. Откуда вытекает,
что коренным образом необходимо пересмотреть
научно-методологические принципы оценки развития мировой экономики. В том числе необходимо
разработать совершенно новый критерий по оценке
развития экономики как в отдельно взятой стране,
так и мировой экономики в целом. Необходимо отметить, что предлагаемый критерий должен обладать стимулирующим фактором, способствующий
и подталкивающий к созданию благоприятных
условий жизни для населения как в своей стране,
так и в странах и регионах сопряженных.
Научно-методологические основы оценки
развития экономики. Долгосрочной задачей является обеспечение социально-экономического развития государства и при этом сохранение возможности воспроизводства и качества природных ресурсов, на уровне требований нормативного
качества природы – «устойчивое природопользование». Суверенное и независимое развитие государства обеспечивается, если экономика Казахстана
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успешно интегрируется в мировую экономику и соответственно займет свое достойное место. Страна
должна достигнуть в эффективности использования ресурсов (ЭИР) показателя, не ниже 53%, увеличить продолжительность жизни населения и
обеспечить повышение индекса экологической
устойчивости [7].
Современная индустриально-аграрная экономика Республики Казахстан была сформулирована
во второй половине прошлого столетия. На сегодня, специализация казахстанского экспорта – сырьевые материалы [15,16]. По разнообразию и количеству минерально-сырьевых ресурсов Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире. Анализ
уровня использования природных ресурсов на современном уровне показывают, что происходят как
истощение, так и их загрязнение. Из-за того, что нет
экономического механизма защиты социальных проблем и окружающей среды. Поэтому экономическая
зависимость Республики от внешних факторов,
остается на высоком уровне и в особенности при
нестабильности мировой конъюнктуры на товарных рынках. И то, что разработка многих видов сырья обходится все дороже, в будущем сырьевой экспорт может быть не выгодной. Причинами являются: как отсутствие соответствующего критерия
по обоснованию эффективности использования
природных ресурсов. Так и отсутствия заинтересованности потребителей в их рациональном использовании.
В решении задач в области рационального использования природных ресурсов, приоритетными
является подходы, в которых проблемы решаются
совместно, то есть, проблемы экономики не отрываются от проблемы экологии. При этом должны
исходить из условия, что общество отдает предпочтение вопросам охраны окружающей среды
[17,18,19,20,21].
Так как измененная хозяйственной деятельностью человека природа, в свою очередь, представляет опасность для самого человека. Чем выше уровень влияния человека на состояние окружающей
среды, тем выше ответная реакция природы (эффект бумеранга
Вопросы оценки устойчивости природных
комплексов играет огромную роль. Принципы
обеспечения экологической безопасности на анализируемом уровне составляющей территориального
природного комплекса или экосферы в целом установлены в работе [22]. Если изменения равновесного экологического состояния в биосфере до возникновения человека происходило только под влиянием естественных природных процессов, то
после ее возникновения естественные процессы
протекают еще и под влиянием антропогенной деятельности. Новое равновесное состояние может
сформироваться в недалеком будущем, очевидно
при стабилизации численности населения нашей
планеты в пределах 8…10 млрд. человек. Отсюда
вытекает, что необходимо обосновать возможность
формирования нового равновесного состояния на
нашей планете на рубеже ХХI века.
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На сегодня, общая величина ВВП характеризует лидерство страны в мировом пространстве. Но,
если развитие экономики государства измерять общим валовым внутренним продуктом (ВВП), то как
учитывать проблемы обеспечения экологической
безопасности в окружающей среде? Как учитывать
«вклад» отдельного государства или «общий
вклад» стран на истощение и загрязнение природных ресурсов? Как оценивать их «вклад» на глобальное изменение климата? Тогда, не ясен вопрос,
кому же отдать пальму первенства? Тому государству, у кого самый большой ВВП, или же ВВП на
душу населения, или же тому государству, у кого
указанные показатели определены с учетом их
«вклада» на состояние окружающей среды?
Таким образом, оценка экономического развития отрасли или страны в целом должна осуществляться на основе совершенно нового критерия. Когда первенство объективно дается той стране, у которой максимальное значение удельного ВВП в
расчете на одного жителя, как с учетом влияния на
состояние окружающей среды, так и с учетом расходов на возведение и эксплуатацию народнохозяйственных объектов. За критерий принимается, показатель - чистый национальный доход (ЧНД).
ЧНДi= ВВПi - УОСi - ЗНОi ,

(3)

где ЧНДi – чистый национальный доход при i ом варианте развития экономики; ВВПi - валовой
внутренний продукт при i - ом варианте развития
экономики; УОСi - ущерб от истощения и загрязнения окружающей среды при i - ом варианте развития экономики. В свою очередь:
УОСi = УПСi + УПРi,

( 4)

где УПСi - ущербы от загрязнения природной
среды при i - ом варианте развития экономики;
УПРi – ущербы от истощения и загрязнения природных ресурсов при i - ом варианте развития экономики; ЗНОi - затраты на строительство и эксплуатацию народнохозяйственных объектов при i - ом
варианте развития экономики. В свою очередь:
ЗНОi = Ен ∙КНОi + ЭИНi ,

( 5)

где Ен – коэффициент экономической эффективности; КНОi – капиталовложения (инвестиции)
в народнохозяйственные объекты при i - ом варианте развития экономики; ЭИНi – эксплуатационные издержки народнохозяйственных объектов при
i - ом варианте развития экономики; (Примечание.
Эксплуатационные издержки народнохозяйственных объектов состоят из составляющих: доля амортизации (износа) физического капитала в ВНП и
доля амортизации (износа) природного капитала в
ВНП. Откуда вытекает:
ЭИОi = ИФКi + ИПКi .

(6)

Danish Scientific Journal No30, 2019
Примечание. Положение о том, что необходимо принимать во внимание факторы времени
оставлены на последующие исследования.
Производятся технико-экономические расчеты по оценке экономического развития отрасли
или страны (при различных вариантах) в целом на
различные расчетные периоды. Вариантами могут
быть: различные варианты развития экономики
страны. Основными расчетными периодами могут
быть: ретроспективный, современный (анализируемый), перспективный периоды. В свою очередь за
перспективные периоды могут приниматься как
краткосрочные (10-15 лет) среднесрочные (25-30
лет) и дальнесрочные (50 и более лет).
В перспективе для повышения результативности осуществления в жизнь проблем обеспечения
экологической безопасности в окружающей среде,
предлагается. Если уровень загрязнения окружающей среды, выше чем среднемировые масштабы
уровня загрязнения, то должны взиматься налоги
(штрафы). Определенная доля налогов отчисляется: мировому сообществу (подразделениям
ООН); отрасли Охраны окружающей среды Республики Казахстан для компенсации здоровья населения региона; местному бюджету. Такое же предложение распространяется и на проблемы использования природных ресурсов. Разработка принципов
отчисления различным ведомствам местного, республиканского и мирового масштаба, а также установление их доли является предметом последующих исследований.
Вывод и заключения.
1.Развитие экономики стран на современном
уровне оценивается показателем ВВП - внутренним
валовым продуктом. Анализ развития экономик
стран как в постсоветском пространстве, так и в
разрезе стран G20 показывает, что пальму первенства занимает США, затем Китай и далее другие
государства.
2.Анализ показывает, что критериями оценки
развития экономик страны относятся производительность труда, уровень конкурентоспособности,
показатели ВВП и ВНП, НД, ВВП на душу населения. Однако, они не учитывают качества и продолжительность жизни. Поэтому, ПРООН предложил:
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
и тем самым учитывают распределение дохода, нищету, состояние окружающей среды и социологические факторы.
3.На современном уровне к указанным проблемам добавляются изменения экологического состояния биосферы, которые в свою очередь вызваны
загрязнением окружающей среды и идет процесс
глобального изменения климата. Если до возникновения человека экологическое состояние в биосферы зависело только от естественных процессов
в природе, то после возникновения человека, его
состояние зависит еще от антропогенной деятельности. Поэтому в перспективе, необходимо установить, и по возможности предвидеть и предугадать
параметры нового равновесного состояния на
нашей планете.
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4. Критерий оценки развития экономики стран
необходимо пересмотреть. Потому что существующие критерий не учитывают затраты на достижение
намечаемого ВВП, а также загрязнение окружающей среды и расход определенного количества природных ресурсов. Таким образом, оценка экономического развития страны должна осуществляться на
основе совершенно нового критерия. За критерий
принимается, показатель - чистый национальный
доход (ЧНД), зависимость (3).
5. В перспективе для повышения результативности осуществления в жизнь проблем обеспечения
экологической безопасности в окружающей среде,
предлагается. Если уровень загрязнения окружающей среды, выше чем среднемировые масштабы
уровня загрязнения, то должны взиматься налоги
(штрафы). Определенная доля налога отчисляется:
мировому сообществу (подразделениям ООН); отрасли Охраны окружающей среды Республики Казахстан для компенсации ухудшения здоровья
населения региона; местному бюджету. Такое же
предложение распространяется и на проблемы использования природных ресурсов.
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Abstract
The article discusses the desire of professors of the university of sea and river transport to present in their
study, under the guise of allegedly revealed by them “criteria and factors for increasing the competitiveness of
inland water transport during cargo transportation” only factual information stolen from official materials about
areas of primary use different modes of transport, it was proved that this desire was not properly implemented, but
only led to an unacceptable distribution among readers peer-reviewed journal of false representations not only
about the rules of the author's formulation of the results of original research in scientific articles.
Аннотация
В статье рассмотрено стремление профессоров вуза морского и речного транспорта представить в
своем исследовании под видом, якобы, выявленных ими выявленных ими «критериев и факторов повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта при перевозке грузов» только похищенные
ими из официальных материалов фактографические сведения о сферах преимущественного использования
разными видами транспорта, Доказано, что это стремление не получило должного воплощения, а лишь
привело к неприемлемому распространению среди читателей рецензируемого журнала ложных представлений не только о правилах авторского формулирования результатов оригинальных исследований в научных статьях.
Keywords: Transportation of goods by various modes of transport, characteristics, indicators and efficiency
parameters, competitive advantages of individual modes of transport, areas of primary use.
Ключевые слова: Перевозка грузов различными видами транспорта, характеристики, показатели и
параметры эффективности, конкурентные преимущества отдельных видов транспорта, сферы преимущественного использования.
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Если кошка ворует цыплят,
ее от этого не отучишь.
Китайская пословица
Многие лгут для того, чтобы обманывать,
другие же – потому, что обмануты сами.
Сенека Младший
Проблемы конкуренции между отдельными
видами транспорта беспрерывно исследуются и обсуждаются не менее 40 последних лет, соответствующие результаты давно общепризнаны и достаточно подробно приведены в многочисленных публикациях
и
обнародованных
экспертных
материалах. Вместе с тем, многие новые авторы,
явно незнакомые с указанными результатами, пытаются «открыть Америку» - снова кратко изложить уже известные и приведенные в газетах, тезисах конференций, студенческих пособиях и учебниках истины в весьма спорной собственной
редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, новоявленных публикациях, как правило, предпочитают
обходиться без положенных библиографических
ссылок на указанные источники и даже на статьи в
рецензируемых научных изданиях, фундаментальные труды и другие исследовательские работы монографического характера.
Типичным примером таких публикаций является, якобы, «рецензируемая» журнальная статья
(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта
[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник
Астраханского государственного технического
университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С.
68-77).
Анализ утверждений 1-10, представленных во
введении и во втором разделе указанной статьи
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен
в публикациях [1,2] автора настоящей работы. Верификация же утверждений 11-19, представленных
в третьем разделе «Проблемы конкурентоспособности внутреннего водного транспорта в составе
транспортной системы России» той же статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., осуществлена в
двух последующих публикациях автора настоящей
работы. Рассмотрение утверждений 20-22 из четвертого раздела «Критерии и факторы повышения
конкурентоспособности внутреннего водного
транспорта при перевозке грузов», представленных
в «рецензируемой журнальной статье» указанных
«высококвалифицированных специалистов» представлено в предыдущей публикации автора настоящей работы.
Анализ утверждений 23-25 из четвертого раздела «Критерии и факторы повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта при
перевозке грузов», представленных в «рецензируемой журнальной статье» указанных «высококвалифицированных специалистов» позволил выявить
целый ряд следующих в основном негативных обстоятельств.
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Утверждение 23– «Перевозки грузов, осуществляемые в Российской Федерации разными видами транспорта – автомобильным, внутренним
водным, железнодорожным – имеют как различные качественные характеристики и показатели
коммерческой эффективности с точки зрения перевозчиков и грузовладельцев, так и разные параметры экологичности, энергоэффективности и
безопасности, которые в комплексе формируют
те или иные конкурентные преимущества и возможности эффективного использования транспортных средств и инфраструктуры разных видов
транспорта».
Анализ содержаний данных утверждений 2022 из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить
следующие негативные обстоятельства^
а) если условно согласиться со смысловым содержанием данного утверждения Пантиной Т.А. и
Бородулиной С.А., то можно обнаружить свойственные ему следующие грамматические, фразеологические и структурно-редакционные ошибки и
неточности:
- во-первых, для отражения взаимосвязи данного утверждения с содержанием предыдущего
фрагмента (абзаца) 22 из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. им
следовало бы начать его (утверждения 23) с какогото приемлемого связующего словосочетания,
например, «в связи с чем необходимо отметить,
что»;
- во-вторых, в данном утверждении своей «рецензируемой журнальной статьи» упомянутым
«специалистам» следовало бы после завершающего
причастный оборот слова «железнодорожный» поставить запятую;
- в-третьих, применение в итак уже фразеологически неправильно построенном одном предложении данного утверждения однокоренных слов
«разными», «различные», «разные» и «разных»
представляется недопустимым для жанра всяких
научных статей плеоназмом [3], поэтому Пантиной
Т.А. и Бородулиной С.А. вместо некорректных слов
и выражений «различные», «разные параметры» и
«разных видов» следовало бы соответственно употребить приемлемые словосочетания, например,
«отличающиеся меж собой», «индивидуальные для
каждого из них значения параметров» и «каждого
указанного здесь вида транспорта в отдельности»;
- в-четвертых, в связи с тем, что примененное
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в данном утверждении определение «которым» непонятно к чему
относится (либо только к «параметрам», либо – к
«показателям» и «параметрам», либо – к «характеристикам», «показателям» и «параметрам» вместе),
то им следовало бы после слова «безопасности» поставить точку и вместо некорректно примененного
ими указанного определения употребить приемлемое словосочетание, начав его с заглавной буквы,
например, «Сравнение значений всех этих (упомянутых и т. п.) характеристик, показателей и параметров»;
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- в-пятых, затем в связи с тем, что в результате
сравнения значений какого-то одного показателя
(параметра, характеристики) одного вида транспорта и одноименного показателя (параметра, характеристики) другого вида транспорта можно выявить лишь одно соответствующее «конкурентное
преимущество», то вместо ошибочно примененного Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в данном
утверждении некорректного (в том числе и по другим причинам) выражения - «в комплексе формируют те или иные» - им следовало бы употребить
приемлемое словосочетание, например, «может выявить соответствующие» или «обычно (традиционно) помогает выявить соответствующие»;
- в-шестых, далее Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в данном утверждении следовало бы вместо ошибочно примененного ими некорректного
выражения – «и возможности эффективного использования» - употребить приемлемое словосочетание, например, «в использовании для (в сфере)
указанных перевозок» или «то есть возможности
более эффективного использования для (в сфере)
указанных перевозок»;
- в-седьмых, и, наконец, примененное в данном
утверждении Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.
последнее выражение – «транспортных средств…
видов транспорта» - представляется недопустимым
для жанра всяких научных статей тавтологией [3],
поэтому этим «высококвалифицированным специалистам» вместо некорректного в данном случае
термина «транспортных средств» следовало бы
употребить приемлемое понятие, например, «подвижной состав»;
- в-восьмых, в результате налицо – отнюдь не
последний факт неграмотного формулирования
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. утверждения
своей опубликованной в рецензируемом журнале
статьи, а также факт недосмотра рецензента и редакции журнала «Вестник Астраханского государственного технического университета» за качеством публикации;
б) если же условно согласиться с научно-практической ценностью данного утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., то следует отметить,
что оно грешит смысловыми нелепицами в отражении научных представлений о различных явлениях
(событиях) окружающего мира и реальной российской действительности в сфере отечественной экономики, регулируемой соответствующими законами и другими нормативно-правовыми актами:
- во-первых, по мнению автора настоящей работы, в научных (особенно в рецензируемых) статьях необходимо наиболее точно представлять
факты и детали явлений и событий, при этом любые
допущения приблизительности их описания или
произвольного авторского выбора числа рассматриваемых элементов из их состава должны четко
оговариваться в целях адекватного отражения фундаментальной теории и реальной действительности;
- во-вторых, так для достижения указанной
точности в данном утверждении из «рецензируе-
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мой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., посвященной описанию именно конкурентоспособности внутреннего водного транспорта
(ВВТ), им в соответствии с положениями ГК РФ и
ГОСТ Р 51006-96 (Услуги транспортные) следовало
бы указать, что коммерческие «перевозки грузов в
РФ» обеспечиваются транспортом общего пользования (то есть железнодорожным. воздушным,
морским, автомобильным и речным транспортом)
на основе уставов и кодексов соответствующих видов транспорта и иных федеральных законов и правовых актов РФ [4, с. 322]. Поэтому, не упоминая в
своем данном утверждении «воздушный и морской
транспорт общего пользования», этим «специалистам» следовало бы сделать соответствующие оговорки, например, исключая «воздушный транспорт», указать, что они рассматривают только
«массовые перевозки грузов». Налицо – первые две
методологические нелепицы, допущенные Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., в данном утверждении из их «рецензируемой журнальной статьи»;
- в-третьих, затем в данном утверждении среди
всех «характеристик, показателей и параметров»
Пантина Т.А. и Бородулина С.А. почему-то обозначили (причем без ремарок «в частности» или
«например») только три параметра – «экологичности», «безопасности» (относящихся к эксплуатационно-техническим показателям), и «энергоэффективности» (являющегося натуральным показателем), никак не объяснив их выбор для упоминания.
Хотя известные транспортные специалисты в своем
популярном учебнике [5, с. 172] кроме «безопасности» включают в состав эксплуатационно-технических показателей еще и регулярность, сохранность
грузов, надежность, маневренность транспорта и
др., а в состав натуральных показателей кроме потребности в топливе и электроемкости – еще и потребность в рабочей силе, производительность
труда, материалоемкость, металлоемкость и др.
Впрочем, если рассмотреть последующие утверждения и, в частности, рис 7 из «статьи» этих «высококвалифицированных специалистов», то станет
понятен их латентно-корыстный мотив выбора упомянутых ими трех «параметров» - ведь именно значения этих параметров как раз и обеспечивают
«конкурентные преимущества» ВВТ относительно
железнодорожного и автомобильного видов транспорта. Хотя и здесь Пантина Т.А. и Бородулина
С.А. грубо ошиблись, обозначив в данном утверждении вместо приемлемого (согласно рис. 7 из их
«статьи») критерия «энергоемкости» невыгодный
для ВВТ (и, естественно, для их выводов) параметр
«энергоэффективности», уступающий соответствующему показателю железнодорожного транспорта.
Налицо – очередные две методологические нелепицы, допущенные Пантиной Т.А. и Бородулиной
С.А., в данном утверждении из их «рецензируемой
журнальной статьи»;
- в-четвертых, далее в данном утверждении из
своей «рецензируемой журнальной статьи» Пантина Т.А. и Бородулина С.А. субъективно-голословно сообщают откорректированную в настоя-
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щей работе выше информацию о том, что «сравнение значений всех характеристик, показателей и параметров перевозок грузов разными видами транспорта может выявить», якобы, только (и больше ничего) «конкурентные преимущества». Однако в
результате сравнения значений какого-то одного
показателя (параметра, характеристики) одного
вида транспорта и одноименного показателя (параметра, характеристики) другого вида транспорта
можно выявить не только соответствующее «конкурентное преимущество» первого над вторым, но
и соответствующий недостаток («конкурентное
ограничение») второго по сравнению с первым.
Так, например, в том же учебнике для студентов
транспортных вузов [5, с. 172] говорится, что «при
оценке работы, сравнении и выборе потребителями
того или иного вида транспорта обычно оперируют
различными показателями, определяющими преимущества и особенности (выделено жирным
курсивом нами – Р.Л.) рассматриваемых способов
перевозки грузов и пассажиров». Более того в обширной учебной литературе (например, [6-13]) при
освещении проблем выбора различных видов
транспорта для оказания услуг по перевозкам грузов перечисляются как преимущества (конкурентные) или достоинства этих видов, так и их недостатки или ограничения (конкурентные). Более
того в научном издании [4] представлены не только
текущие и стратегические конкурентные преимущества отдельных видов транспорта, но и текущие
и стратегические конкурентные ограничения (подробнее об этом – ниже). Налицо – пятая методологическая нелепица от Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., в данном утверждении из их «рецензируемой журнальной статьи»;
- в-пятых, к тому же, ошибочно и безоговорочно упоминая в данном утверждении из своей
«рецензируемой журнальной статьи», в частности,
о «точке зрения перевозчика», Пантина Т.А. и Бородулина С.А. непродуманно не учли тот факт, что
с одной стороны, «перевозчик» отнюдь не участвует в практическом выборе выбора вида транспорта для оказания услуг по перевозкам грузов их
владельцам, поскольку такой выбор исключительно остается за последними, а с другой стороны,
мнение радеющего за «родной» вид транспорта перевозчика априори будет сугубо субъективным
Впрочем, как и у Пантиной Т.А. и Бородулиной
С.А., предвзято «хлопочущих» в свое «статье»
только за «конкурентные преимущества ВВТ»).
Налицо – шестая методологическая нелепица, допущенная этими «высококвалифицированными
специалистами» в данном утверждении из их «рецензируемой журнальной статьи»;
- в-шестых, вместе с тем в данном утверждении из своей «рецензируемой журнальной статьи»
Пантина Т.А. и Бородулина С.А. субъективно-голословно пытались игнорировать то объективно-непреложное обстоятельство, что на выбор потребителями вида транспорта, оказывающего услуги по
перевозкам грузов, влияют не только его конкурентные преимущества (достоинства), но и в не
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меньшей степени свойственные этому же виду недостатки (конкурентные ограничения). Налицо –
главная седьмая методологическая нелепица, допущенная Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., в данном утверждении из их «рецензируемой журнальной статьи»;
- в-седьмых, таким образом в данном своем
утверждении в целом Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. предопределен для использования в их
«рецензируемой журнальной статье» нарочитопредвзятый, субъективный и потому ущербный
(якобы, методологический) подход к выявлению
конкурентных преимуществ ВВТ без учета его недостатков и позитивных и негативных особенностей других видов транспорта общего пользования
при оказании услуг по перевозкам грузов. Налицо –
отнюдь не последний факт противоречащего теории и практике формулирования упомянутыми
«высококвалифицированными
специалистами»
утверждения из опубликованной в рецензируемом
журнале их статьи, а также факт недосмотра редакции журнала «Вестник Астраханского государственного технического университета» за ее качеством;
в) что касается фактической достоверности,
практической применимости и признания российским и мировым научными сообществами приведенных в данном утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. сведений, то здесь можно выявить
следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, о «будущем научном открытии»
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А в 2018 году о
том, что де «перевозки грузов осуществляются в
Российской Федерации разными видами транспорта - автомобильным, внутренним водным, железнодорожным», оказываются знали еще в 70-х годах прошлого столетия советские дети младшего
школьного возраста. Так, например, в детской энциклопедии Академии педагогических наук СССР
[14, с. 138] сообщалось и о том, что «для перевозки
людей и грузов существуют разные виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской, речной». Не менее осведомленными об этом давно и широко известном факте являются и современные российские школьники,
особенно старшего возраста, а уж студенты транспортных вузов, изучавшие на младших курсах дисциплины «Единая транспортная система», «Общий
курс транспорта» и «Организация перевозок и
управление транспортом» (например, [5-13]), тем
более;
- во-вторых, вместе с тем следовало бы устранить проблемы установления авторства текста
утверждения 23 (а также рассмотренных здесь
ниже утверждений 24 и 25) из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной
С.А. следующими способами:
- если это предположение (гипотеза) или
утверждение сформулировано ими лично, то данный абзац необходимо было начать с авторской ремарки, например, «как нам представляется» или
«по мнению авторов настоящей статьи», и привести
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в «рецензируемой журнальной статье» сформулированные указанными «высококвалифицированными специалистами»: либо обосновывающие гипотезу предпосылки или доказательства справедливости
утверждения;
либо
сделать
библиографическую ссылку на свои предыдущие
публикации, где представлены эти предпосылки
или доказательства;
- если же сведения, приведенные в утверждения 23 «рецензируемой журнальной статьи», принадлежат другим авторам, то Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы осуществить следующие действия (расположенные здесь в порядке
уменьшения их предпочтительности): либо сослаться на публикации (программные документы,
материалы исследований и др.) этих авторов и при
этом привести в своей «статье» выдержки (цитаты)
из этих публикаций, в которых изложены соответствующие факты и доказательства, подтверждающие достоверность указанных сведений; либо просто сделать ссылку на публикации этих же авторов
без цитирования их содержимого; либо данное
утверждение 23 начать с ремарки «известно, что»,
то есть сообщить об известности указанных сведений о «проявлении при перевозках грузов конкурентных преимуществ разных видов транспорта»;
- в-третьих, более того сравнение выдержки из
учебника для студентов транспортных вузов [5, с.
172], гласящей о том, что «при оценке работы, сравнении и выборе потребителями того или иного вида
транспорта обычно оперируют различными показателями, определяющими преимущества… (выделено жирным курсивом нами – Р.Л.) рассматриваемых способов перевозки грузов и пассажиров», с
утверждением 23 из статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. формально позволило зафиксировать
факт неправомерного (без указания библиографической ссылки) заимствования этими лицами чужой идеи (мысли) (см. ниже табл.). В связи с этим
при рассмотрении утверждения 23 в целом следует
отметить, что Пантина Т.А. с Бородулиной С.А,
авантюрно-неправомерно используя представленную учебника для студентов транспортных вузов
[5, с. 172] идею «об оперировании показателями,
определяющими преимуществ отдельных видов
транспорта при осуществлении перевозки грузов»,
решили (вероятно для сокрытия плагиата) существенно откорректировать ее содержание, чтобы не
ссылаться на соответствующий источник цитирования. Однако упомянутые «высококвалифицированные специалисты» либо по своему незнанию,
либо сознательно не учли то, что в соответствии с
основами экономических исследований [15] изложение даже существенно откорректированных ими
принципиальных положений других авторов
должны включаться в их статью со ссылками на источники;
- в-четвертых, на самом деле путем формулирования данного утверждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. была осуществлена неудачная попытка обнародовать свои собственные неграмотно
изложенные и недостоверные представления о широко известных самых элементарных сведениях
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(азбучных или прописных истинах) об «осуществлении перевозок грузов в РФ разными видами
транспорта» и «характеристиках, показателях и параметрах, формирующих конкурентные преимущества отдельных видов транспорта при оказании ими
услуг по перевозке грузов». Причем с указанными
обязательными профессиональными сведениями
должны быть подробно и давно знакомы не только
студенты первых курсов транспортных вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений,
изучившие начальные дисциплины «единая транспортная система» и «общий курс транспорта» [513], но и преподаватели вузов, специалисты, чья деятельность связана с транспортом, и все интересующихся транспортно-экономической проблематикой, для которых собственно и предназначена «рецензируемая журнальная статья» Пантиной Т.А. и
Бородулиной С.А.;
- в-пятых, в итоге неприемлемое для научного
исследования утверждение 23 в целом (с недостаточно грамотным фразеологическим построением и
де факто недостоверным и де юре ничтожным содержанием) из анализируемой в настоящей работе
«рецензируемой журнальной статьи» следовало бы
безболезненно изъять, что принесло бы несомненную пользу не только поддержанию нормальных
реноме ее авторов и редакции журнала «Вестник
Астраханского государственного технического
университета», но и главным образом студентам,
преподавателям транспортных вузов и техникумов
(колледжей) и специалистам, поскольку освободит
их от ложных или искаженных тривиальных (к великому сожалению) представлений о «перевозках
грузов различными видами транспорта» и «характеристиках, показателях и параметрах, определяющих конкурентные преимущества отдельных видов
транспорта при оказании ими услуг по перевозке
грузов».
Утверждения 24 и 25 – «Сферы преимущественного эффективного использования отдельных видов транспорта определяются их техникоэкономическими особенностями, стоимостью перевозок и размещением транспортной инфраструктуры на территории страны. При этом речь
идёт о сферах, устанавливаемых конкурирующими
транспортными линиями, на основе расчётов сравнительной эффективности нескольких вариантов
перевозок. В некоторых же случаях существует
естественная монополия отдельных видов транспорта, сферы применения которых очевидны. Так,
массовые грузовые межконтинентальные перевозки и связи с островными территориями страны
осуществляет, в основном, морской транспорт.
Вне конкуренции пока находится речной транспорт в районах Крайнего Севера при доставке сухогрузов в навигационный период. На суше массовые перевозки топлива и сырья целесообразно осуществлять железнодорожным и (в период
навигации) внутренним водным транспортом.
При планировании и организации перевозок часто приходится делать выбор между конкурирующими вариантами доставки грузов. В связи с этим
для грузовых перевозок могут быть использованы
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заранее обоснованные типовые сферы эффективного использования разных видов транспорта. Они
различаются по родам грузов, возможным схемам
транспортировки, видам сообщений и условиям перевозок».
Анализ содержаний данных утверждений 24 и
25 из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить
следующие негативные обстоятельства:
а) прежде всего следует отметить, что сведения, представленные в данных утверждениях 23-25

23
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. без всяких ссылок на библиографические источники, отнюдь им
не принадлежит в силу следующих негативных и
неприемлемых обстоятельств:
- во-первых, как уже отмечалось выше, сравнение выдержки из учебника для студентов транспортных вузов [5, с. 172], с утверждением 23 из статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. формально
позволило зафиксировать факт неправомерного
(без указания библиографической ссылки) заимствования этими лицами чужой идеи (мысли) (см.
табл.).
Таблица
Неправомерные заимствования (плагиат) идеи и цитат из учебника [5]
Выдержка и цитаты из учебника для
Заимствования, присутствующие в
студентов транспортных вузов [5] (2001)
утверждениях 23-25 из статьи (2018)
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.
Выдержка с идеей из учебника [5], стр. 172
Заимствование идеи. Утверждение 23:
«При оценке работы, сравнении и выборе потре- «Перевозки грузов… разными видами трансбителями того или иного вида транспорта обычно порта… имеют… характеристики и показатели
оперируют различными показателями, определяю- коммерческой эффективности…, так и разные
щими преимущества и особенности рассматрива- параметры…, которые… формируют… преимуемых способов перевозки грузов».
щества и возможности… разных видов транспорта».
Цитата 1 из учебника [5], стр. 206
Заимствование 2. Утверждение 24:
«Сферы преимущественного эффективного ис- «Сферы преимущественного эффективного использования различных видов транспорта опреде- пользования отдельных видов транспорта определяются их технико-экономическими особенно- ляются их технико-экономическими особенностями, стоимостью перевозок и размещением стями, стоимостью перевозок и размещением
транспортной инфраструктуры по территории транспортной инфраструктуры на территории
страны. При этом речь идет о сферах, устанавли- страны. При этом речь идёт о сферах, устанавливаемых конкурирующими транспортными лини- ваемых конкурирующими транспортными линиями на основе расчетов сравнительной эффектив- ями, на основе расчётов сравнительной эффективности нескольких вариантов перевозок. В некото- ности нескольких вариантов перевозок. В некоторых же случаях существует естественная рых же случаях существует естественная
монополия отдельных видов транспорта, сферы монополия отдельных видов транспорта, сферы
применения которых очевидны и в текущих усло- применения которых очевидны. Так, массовые
виях не требуют специальных расчетов. Так, мас- грузовые межконтинентальные перевозки и связи
совые грузовые межконтинентальные перевозки и с островными территориями страны осуществсвязи с островными территориями страны осу- ляет, в основном, морской транспорт. Вне конкуществляет, в основном, морской транспорт. Вне ренции пока находится речной транспорт в райоконкуренции пока находится речной транспорт нах Крайнего Севера при доставке сухогрузов в
Сибири при доставке сухогрузов в. навигацион- навигационный период. На суше массовые переный период… На суше массовые перевозки топ- возки топлива и сырья целесообразно осуществлива и сырья целесообразно осуществлять желез- лять железнодорожным и (в период навигации)
нодорожным транспортом».
внутренним водным транспортом».
Цитата 2 из учебника [5], стр. 206
Заимствование 325Утверждение 19:
«Вместе с тем при планировании и организации «При планировании и организации перевозок чаперевозок часто приходится делать выбор между сто приходится делать выбор между конкурируюконкурирующими вариантами доставки грузов и щими вариантами доставки грузов. В связи с этим
перемещения пассажиров. Поскольку не всегда для грузовых перевозок могут быть использоимеется возможность делать… подробные рас- ваны заранее обоснованные типовые сферы эфчеты, для грузовых перевозок используют заранее фективного использования разных видов трансобоснованные типовые сферы эффективного ис- порта. Они различаются по родам грузов, возможпользования видов транспорта. Они различаются ным схемам транспортировки, видам сообщений и
по родам грузов, возможным схемам транспорти- условиям перевозок.
ровки, видам сообщений и условиям перевозок».
Примечание: принципиальные различия цитаты и заимствования выделены курсивом

- во-вторых, затем сравнение абзацных цитат,
изложенных на стр. 206 изданного еще в 2001 году
учебника для студентов транспортных вузов [5], с
текстами утверждений 24 и 25 из вышедшей в свет
лишь в 2018 году (то есть через 17 лет!) «рецензи-

руемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволило выявить факты незаконных (без указания библиографической ссылки) заимствований этими «высококвалифицированными
специалистами» чужих цитат (табл.);

24
- в-третьих, все перечисленные заимствования
представляют собой не только неправомерные цитирования, подпадающие под действие статьи 1274
(часть 1, пункт 1) «Гражданского кодекса Российской Федерации», но и самый настоящий плагиат
(литературное воровство [3]), выраженный в опосредованной форме [16] - без высказывания в тексте прямых непосредственных претензий Пантиной
Т.А. и Бородулиной С.А. на соответствующие чужие мысли (идеи). То есть эти мысли (идеи), как бы,
в неявном виде (по умолчанию) закрепляются за
упомянутыми лицами (поскольку нет положенных
библиографических ссылок на использованные источники) как за авторами рассматриваемой в настоящей работе их «рецензируемой журнальной статьи»;
- в-четвертых, при этом следует отметить, что
для любой научной статьи, опубликованной в журнале из «Перечня рецензируемых научных изданий», необходимо строгое выполнение установленных требований (ГОСТ Р 7.0.5-2008) по оформлению библиографических ссылок. И потому
согласно этим требованиям такие библиографические ссылки на конкретный источник или его авторов следовало бы привести во всех утверждениях
23-25 из «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. (табл.);
- в-восьмых, налицо – факты нравственно-неприемлемого и неправомерного плагиата (литературного воровства [3]),) Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. из нисколько не потерявшего свою актуальность и сегодня фундаментального по
содержанию учебника для студентов транспортных
вузов [5], авторами которого являются широко известные в стране специалисты и исследователи в
области транспорта В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимошин, Н.А. Троицкая и С.В. Милославская (табл.);
б) при рассмотрении неправомерно списанных
Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. с текста учебника для студентов транспортных вузов [5] утверждений 24 и 25 из «рецензируемой журнальной статьи» следует констатировать, что в них можно обнаружить недопустимое для всякой научной статьи
целое множество добавленных (вероятно, с целью
сокрытия плагиата) этими «высококвалифицированными специалистами», фактических нелепостей
в отражении известной информации о действительном положении дел в сфере российского транспорта общего пользования:
- во-первых, в списанном с текста учебника для
студентов транспортных вузов [5] утверждении 24
«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной
Т.А. и Бородулиной С.А. можно обнаружить допущенные этими «высококвалифицированными специалистами» чересчур откровенные и нескромные
«ляпы»: 1) при воспроизведении Пантиной Т.А. и
Бородулиной С.А. в своем утверждении цитаты из
учебника [5] (табл.) они вместо адекватного действительности термина «различных видов транспорта», означающего совокупность всех 6-и видов
транспорта (железнодорожный, автомобильный,
воздушный, морской, речной, трубопроводный)

Danish Scientific Journal No 30,2019
ошибочно применили выражение «отдельных видов транспорта», под которыми могут подразумеваться не вся эта совокупность, а только выделенная по какому-то признаку ее часть, то есть 2-5 видов
транспорта
(например,
только
железнодорожный, автомобильный и речной); 2)
при воспроизведении Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в своем утверждении 24 последнего предложения из перечисления «естественных монополий» в цитате, списанной с учебника [5] (табл.), «На суше массовые перевозки топлива и сырья целесообразно осуществлять железнодорожным
транспортом» - они после слова «железнодорожным» ошибочно вставили неприемлемое выражение – «и (в период навигации) внутренним водным»;
3) однако, с одной стороны, «железнодорожный и
речной виды транспорта» одновременно не могут
быть «естественной монополией»; 4) а с другой стороны, Пантина Т.А. и Бородулина С.А., также списав предыдущее предложение из учебника [5]
(табл.), оставили в нем термин «речной транспорт»,
тогда как в последующем предложении они вдобавок нелогично упомянули не о том же «речном», а
о «внутреннем водном»; 5) и, наконец, известно
[17], что «суша» - это земля как противоположность
водному пространству; 6) именно поэтому сляпанное неуместно вставленное этими высококвалифицированными специалистами выражение о том, что
де «на суше массовые перевозки… целесообразно
осуществлять… и (в период навигации) внутренним
водным транспортом», с точки зрения строгого
научного знания представляется нонсенсом, к тому
же авантюрно разрушающим правильно построенную фразеологическую конструкцию соответствующей цитаты из учебника [5] (табл.);
- в-третьих, и в списанном с текста учебника
для студентов транспортных вузов [5] утверждении
25 «рецензируемой журнальной статьи» Пантиной
Т.А. и Бородулиной С.А. можно обнаружить допущенные этими «высококвалифицированными специалистами» чересчур откровенные и нескромные
«ляпы»: 1) убрав из цитаты 2 учебника [5] (табл.)
вполне уместный союз «вместе с тем», они тем самым нарушили стройную фразеологическую конструкцию из двух объединенных единым смыслом
абзацев (цитат) из текста этого учебника, с которых
Пантина Т.А. и Бородулина С.А. списали и, как говорят в народе, «сляпали» утверждения 24 и 25
своей «статьи»; 2) а ведь примененный авторами
учебника [5] союз «вместе с тем» на самом деле
означал, что, несмотря на давно определенные
«сферы преимущественного использования разных
видов транспорта», все-таки, «часто приходится делать выбор между ними»; 3) затем Пантина Т.А. и
Бородулина С.А. напрасно не применили выражение из учебника [5] (табл.) - «поскольку не всегда
имеется возможность делать… подробные расчеты» - и вместо него использовали в своем утверждении 25 союз «в связи с этим», ведь тем самым
они невежественно исказили правильный смысл
списанной ими цитаты 2 из этого же учебника; 4) на
самом же деле «заранее обоснованные типовые
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сферы» отнюдь не являются единственным средством осуществления указанного «выбора», ведь
кроме них главным образом должны применяться
«подробные сравнительные расчеты»; 5) поэтому
этим «специалистам» следовало бы либо полностью списать цитату 2 из учебника [5] (табл.), либо,
применяя союз «в связи с этим», вдобавок употребить после слова «перевозок» приемлемое словосочетание, например, «кроме подробных сравнительных расчетов»; 6) далее Пантина Т.А. и Бородулина
С.А., беззастенчиво и неправомерно списывая второе предложение цитаты 2 из учебника [5] (табл.),
напрасно вставили перед словом «видов» свое
определение «разных», поскольку употребление
подряд словосочетаний «разных видов» и «они различаются» - представляет собой неприемлемую для
всякой научной стать тавтологию [3,17]; 7) более
того, если уж что-то добавлять, то отнюдь не неприемлемое по смыслу слово «разных», а как-раз, адекватное действительности определение «отдельных» (видов транспорта);
- в-четвертых, в результате налицо – очередные образчики безграмотных, якобы, «авторских»
несущественных по объему добавлений в неэтично
и неправомерно списанные Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. чужие цитаты и факты явных профессиональных «ляпов» рецензентов и редакторов
журнала «Вестник Астраханского государственного технического университета»;
в) что касается фактической достоверности,
практической применимости и признания российским и мировым научными сообществами приведенных в данных утверждениях Пантиной Т.А. и
Бородулиной С.А. сведений, то здесь необходимо
отметить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, на самом деле, как говорят в
народе», «сляпанные» путем нравственно неэтичного и неправомерного списывания цитат из учебника [5] (табл.) данные утверждения Пантиной Т.А.
и Бородулиной С.А. следует квалифицировать как
неудачную попытку выдать их за свои собственные
(как оказалось неграмотно изложенные и недостоверные) представления относительно широко известных тривиальных сведениях о «сферах преимущественного использования разными видами
транспорта» и о «заранее обоснованных типовых
сферах эффективного использования отдельных
видов транспорта при оказании ими услуг по перевозке грузов». Причем с указанными обязательными специальными профессиональными сведениями должны быть подробно и давно знакомы не
только студенты первых курсов транспортных вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений, изучившие начальные дисциплины «единая транспортная система» и «общий курс транспорта» [5-13], но и преподаватели вузов,
специалисты, чья деятельность связана с транспортом, и все интересующихся транспортно-экономической проблематикой лица, для которых собственно и предназначена «рецензируемая журнальная статья» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.;
- во-вторых, в итоге утверждения 24 и 25 в целом (с неграмотными, де факто недостоверными и
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де юре ничтожными добавлениями), неправомерно
заимствованные из учебной литературы и далее
фактически неиспользуемые в анализируемой в
настоящей работе «рецензируемой журнальной
статьи», следовало бы безболезненно изъять, что
принесло бы несомненную пользу не только поддержанию нормальных реноме ее продуцентов и
редакции журнала «Вестник Астраханского государственного технического университета», но и
главным образом студентам, преподавателям
транспортных вузов и техникумов (колледжей) и
специалистам, поскольку освободит их от (к великому сожалению) ложных представлений об истинном авторстве сведений о «сферах преимущественного использования разными видами транспорта» и
о «заранее обоснованных типовых сферах эффективного использования отдельных видов транспорта при оказании ими услуг по перевозке грузов».
--------Что касается выраженного в утверждениях 2325 из анализируемой в настоящей работе журнальной статьи (Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурентоспособности внутреннего водного
транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник Астраханского государственного
технического университета. Сер.: Экономика. 2018. - № 3. - С. 68-77) стремления ее продуцентов
– профессоров вуза морского и речного транспорта
– как-то представить под видом, якобы, выявленных ими «критериев и факторов повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта
при перевозке грузов» только похищенные ими из
чужих материалов фрагменты фактографических
сведений о сферах преимущественного использования разными видами транспорта, то следует отметить, что оно (стремление) не только не получило
должного воплощения, но и привело к неприемлемому распространению среди читателей журнала
ложных представлений о правилах авторского формулирования результатов оригинальных исследований в научных рецензируемых статьях.
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Abstract
This article discusses the potential sources of financing innovation and their choice, the main organizational
forms of financing innovation.
Аннотация
В данной статье рассматриваются потенциальные источники финансирования инноваций и их выбор,
основные организационные формы финансирования инновационной деятельности.
Keywords: innovation, sources of financing, stocks, crowdfunding.
Ключевые слова: инновационная деятельность, источники финансирования, акции, краудфандинг.
Проблема финансирования инновационной деятельности всегда была актуальной для России.
Обеспеченность инновационного проекта финансовыми ресурсами на всех стадиях жизненного цикла

способствует снижению риска отторжения инновации рынком, увеличивает ее эффективность. Источниками финансирования инновационной деятель-
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ности могут быть предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т. д. Все
они участвуют в хозяйственном процессе и тем или
иным образом способствуют развитию инновационной деятельности [2].
Разберем некоторые важные источники финансирования инновационной деятельности:
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1. Заемные средства, кредитование
2. Акционерный капитал
3. Бизнес-инвесторы
4. Краудфандинг
Финансирование за счет долга означает получение средств от третьей стороны и согласие выплатить деньги с процентами к будущей дате. Чаще
всего задолженность возникает за счет займов финансовых и кредитных учреждений.
Таблица 1
Преимущества и недостатки заемных, кредитных средств
Недостатки
Преимущества

Бизнес сохраняет капитал

Фиксированные процентные ставки
Гибкие варианты погашения
Финансирование через акционерный капитал это получение средств от третьей стороны с соглашением предоставить инвестору долю в бизнесе.
Долевое финансирование может поступать из многих источников.
Благодаря инвестициям в акционерный капитал инвестору предоставляется определенный про-

Если бизнес основан на интеллектуальной собственности на ранней стадии, денежного потока
может быть недостаточно для регулярного погашения долгового финансирования
Инвесторы могут не инвестировать, если соотношение долга к собственному капиталу слишком
велико
Возникают дополнительные обязательства, которые должны регламентировано управляться
цент акций (или паев) в бизнесе. В качестве обеспечения этих инвестиций в акционерный капитал, как
правило, инвестору потребуется некоторое влияние
на бизнес-решения. Он, скорее всего, захочет иметь
хотя бы одного представителя в совете директоров
и другие договорные уступки [3].

Таблица 2
Преимущества и недостатки инвестиций акционерного капитала
Преимущества
Недостаток
Вы владеете меньшим количеством бизнеса и моВы получаете средства без необходимости погажете потерять некоторый контроль со стороны
шения указанной суммы денег
руководства
Бизнес-инвестор, или бизнес-ангел - это частный венчурный инвестор с высоким уровнем дохода, который вкладывает средства непосредственно в предпринимательский бизнес. Как правило, это «умные деньги», где, помимо капитала, он
обеспечивает экспертную поддержку компании,

что увеличивает ценность бизнеса, в котором находится объект инвестиций. Их цель получить стабильную отдачу от инвестиций либо за счет прибыли, либо за долю участия в бизнесе. Опытные инвесторы могут также вкладывать знания в бизнес, а
также в капитал, обычно проходя процесс развития
бизнеса раньше.
Таблица 3
Преимущества и недостатки бизнес-инвестирования
Преимущества
Недостатки
Инвестор может подождать более длительный пе- Инвестор может попытаться захватить бизнес, пориод, прежде чем возврат будет реализован
тому что они верят, что знают больше
Инвестор может принести бизнесу большой опыт Такого инвестора очень трудно найти и привлечь,
и знания
особенно в России

Краудфандинг - это способ финансирования
вашего бизнеса путем пожертвования денег от общественности. Это обычно происходит через
краудфандинговые сайты [1].
Как правило, вы публикуете свою бизнес-идею
в виде кампании на веб-сайте с описанием вашего
проекта. Если люди хотят поддержать вашу кампанию, они могут пожертвовать деньги, чтобы помочь вам в достижении вашей цели. На некоторых

веб-сайтах вам необходимо установить денежную
цель и временные рамки для достижения этой цели.
Чтобы побудить людей поддержать вашу кампанию, вы можете предлагать поощрения и вознаграждения в зависимости от суммы, которую они
жертвуют.
Подводя итог, можно отметить, что источники
финансирования разнообразны и каждый вид из
них имеет свои плюсы и минусы. Самым популяр-
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ным в России на сегодняшний день источником финансирования является краудфандинг, так как предприниматель имеет возможность напрямую взаимодействовать с клиентами, которые также являются
вашими
инвесторами,
а
также
предприниматель полностью владеет своим бизнесом и имеет меньше риска банкротства.
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Abstract
This scientific article discusses and clarifies the role of personnel management in the organization’s quality
management system. The important components of the functions of HR management are revealed as the basis of
an effective personnel policy.
Аннотация
В данной научной статье рассмотрена и уточнена роль управления персоналом в системе менеджмента качества организации. Раскрываются важные составляющие функции менеджмента управления персоналом как основы эффективной кадровой политики.
Keywords: personnel management, management system, motivation, maintenance, personnel selection.
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Управление персоналом является элементом
менеджмента и в первую очередь ориентировано на
подбор и развитие сотрудников. Задача управления
персоналом также может рассматриваться как
управление рабочей силой, которая включает в себя
получение, использование и обслуживание рабочей
силы.
Сотрудники являются одним из наиболее ценных ресурсов в организациях, потому что сотруд-

ники стимулируют рост компании. Навыки и способности сотрудников помогают организации развиваться и получать конкурентные позиции в отрасли. По этой причине привлечение, набор и поддержание
лучших
сотрудников
является
важнейшим элементом управления человеческими
ресурсами.
Управление персоналом также связано с поддержкой сотрудников. То есть, цель управления
персоналом состоит в том, чтобы сотрудники были
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довольны работой в организации. В частности, организация отвечает за то, чтобы сотрудники были
ориентированы на достижение общей цели. По этой
причине важно стимулировать каждого сотрудника
полностью раскрыть свой потенциал для достижения организационных показателей. Следовательно,
целью управления персоналом является эффективное использование человеческих ресурсов компании при одновременном стимулировании взаимоотношений между сотрудниками фирмы.
В целях найма и развития сотрудников, функция управления персоналом определяет разрыв
между внутренними возможностями компании и
желаемыми ценностями сотрудников. По этой причине управление персоналом отвечает за координацию между различными действиями по управлению человеческими ресурсами, которые включают
необходимость вознаграждений работников, обучение, компенсации и других услуг персоналу.
Менеджеры по персоналу обычно выступают в
качестве советников и политиков, чтобы обеспечить одинаковые возможности для сотрудников.
Другой функцией управления персоналом является
создание и ведение базы данных сотрудников, которая включает в себя необходимые данные о сотрудниках. Это включает в себя поддержание страхования сотрудников, пенсий и вознаграждений.
Следующая функция - активное участие в мониторинге изменяющейся внешней среды в отношении
законов и коллективных трудовых соглашений.
Разберем каждую функцию более подробно.
1. Планирование ресурсов и набор персонала:
Эта функция связана с созданием, обслуживанием и развитием базы данных сотрудников. Как
описано выше, первым шагом является набор походящих людей, но также и в необходимом количестве. По этой причине важной частью управления
персоналом является определение сочетания навыков и способностей, необходимых для выполнения
определенной должности. Это включает в себя
определение задач и обязанностей для работы, а
также определение желаемой комбинации характеристик потенциального сотрудника.
2. Повышение операционной эффективности
посредством обучения персонала:
Эта функция связана с оказанием помощи сотрудникам в улучшении их качеств. Цель состоит в
том, чтобы найти подходящую среду для обучения
сотрудников с целью повышения операционной эффективности и результативности. Управление персоналом по этой причине отвечает за создание и координацию программ обучения для сотрудников
всех уровней организации. Эта функция дополнительно включает в себя оценку потенциала сотрудников.
После того, как потенциал был определен,
функция управления персоналом должна определить возможности для личного обучения. Это может включать посещение курсов рядом с работой,
которые улучшат развитие сотрудника для достижения организационных целей. Кроме того, планирование персонала дополнительно оценивает планирование карьеры отдельных сотрудников. Цель
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состоит в том, чтобы помочь сотруднику достичь
его карьерных амбиций, предоставляя образование,
а также выписывая рекомендации, если этот сотрудник готов покинуть организацию.
3. Мотивация персонала:
Эта часть в первую очередь отвечает за предоставление справедливой компенсации наемным работникам. Пакет вознаграждений должен соответствовать вкладу, который сотрудник внес в организацию. По этой причине он отвечает за
исследование классификаций заработной платы,
которые включают в себя анализ должностных инструкций и взаимосвязи с заработной платой и политикой в области заработной платы. Поэтому
управление персоналом также занимается созданием надлежащего пакета вознаграждений. Это
важно, потому что пакет вознаграждения связан с
мотивацией работника для достижения организационных целей.
4. Техническое обслуживание сотрудников:
Функция технического обслуживания постоянно оценивает и улучшает текущие условия работы. Это означает, что обязанность руководства
заключается в оценке условий труда с точки зрения
здоровья и безопасности. Управление персоналом
по этой причине отвечает за обеспечение безопасного рабочего места. Обязанность распространяется и не ограничивается предоставлением работникам жилья, транспортных услуг, образования, а
также декретного отпуска и льгот [2].
5. Интеграционная функция:
Основная цель этой функции - убедиться, что
сотрудник согласен с условиями, установленными
организацией. Как следствие, профсоюзы создаются работниками для их представления в организациях. Эти союзы пытаются реализовать согласованное соглашение между работником и руководством. Управление персоналом придает большое
значение достижению общих договоренностей, поскольку оно ведет к более быстрому росту и повышению производительности.
Таким образом, в настоящее время сущность
управления персоналом — это системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационно-экономических и
социальных мер на процесс формирования, распределения, перераспределения рабочей силы на
уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей
силы) в целях эффективного функционирования организации и всестороннего развития занятых работников.
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Продуктивная стратегия ценообразования
предприятия и создание условий, определяющих
стоимость продукции, — наверное, самый главный
метод, применяемый для повышения конкурентоспособности торговой фирмы. Именно стоимость
определяет соперничество продукции в аспекте ценообразования. Сначала продавцу необходимо

сформулировать ключевые показатели эффективности, опираясь на свои намерения реализовать те
цели. Далее распределяются задачи, которые помогают выстроить политику ценообразования. Грамотная стратегия дает возможность решить эти вопросы с максимальной продуктивностью [2].

Рисунок 1 - Основные элементы стратегии ценообразования организации
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Рассмотрим лишь некоторые направления
стратегий ценообразования в пределах организации.
1. Ценообразование на проникновение или
для получения доли рынка
Некоторые компаний применяют эту стратегию для того, чтобы выйти на рынок и завоевать его
долю. Некоторые компании либо предоставляют
несколько услуг бесплатно, либо сохраняют низкую цену на свою продукцию в течение ограниченного периода, который составляет несколько месяцев. Эта стратегия используется компаниями
только для того, чтобы настроить свою клиентскую
базу на определенном рынке [1].
Аналогичным образом поступают компании,
когда хотят продвигать первоклассный продукт или
услугу, они повышают цены на продукты и услуги
на определенное время.
2. Экономичные цены или без излишеств
Стратегии ценообразования на эти продукты
рассматриваются как излишне низкие цен, когда
продвижение и маркетинговая стоимость продукта
сводятся к минимуму. Экономичное ценообразование устанавливается на определенное время, когда
компания не тратит больше средств на продвижение продукта и услуги. Экономичное ценообразование также можно назвать или объяснить как бюджетное ценообразование на продукт или услугу.
3. Психологическая стратегия ценообразования
Психологическая стратегия ценообразования это подход к получению эмоционального ответа потребителя вместо его рационального ответа. Например, компания будет оценивать свой продукт по
цене 99 рублей, а не 100 рублей. Цена товара находится в пределах до 100 рублей, поэтому покупатель чувствует, что товар не очень дорогой. Для
большинства потребителей цена является определяющим фактором для покупки продукта.
4. Стратегия ценообразования, нацеленная на
акции
Рекламные цены очень распространены на сегодняшний день. Ценообразование посредством акций для продвижения продукта является еще одной
очень полезной стратегией. Эти рекламные предложения могут включать в себя предложения скидок,
подарочные или денежные купоны или ваучеры,
купить один и получить один бесплатный и т. д.
5. Премиальное ценообразование
Премиум-продукты ценятся выше благодаря
своему уникальному брендинговому подходу. Высокая цена на продукцию премиум-класса является
огромным конкурентным преимуществом для производителя, поскольку высокая цена на эти продукты гарантирует им безопасность на рынке благодаря их относительно высокой цене. Премиальные цены могут взиматься за товары и услуги,
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такие как драгоценности, драгоценные камни, роскошные услуги, круизы, роскошные гостиничные
номера, деловые авиаперевозки и т.д [3].
6. Скимминг цен
Предназначен для того, чтобы помочь компаниям максимизировать продажи новых продуктов и
услуг и предполагает установление высоких ставок
на начальной стадии продукта. Затем компания постепенно снижает цены, так как на рынке появляются товары конкурентов.
Одним из преимуществ скимминга цен является то, что он позволяет компаниям максимизировать прибыль от первых пользователей, прежде чем
снижать цены, чтобы привлечь более чувствительных к цене потребителей. Скимминг цен не только
помогает малому бизнесу окупить затраты на разработку, но также создает иллюзию качества и эксклюзивности, когда вы впервые представляете свой
продукт на рынке.
7. Стратегия уникальности товара
Стратегия уникальности характеристик товара
предполагает придание уникальных черт продукции, за что полагается наценка. Чаще всего наценка
обусловлена качественными характеристиками товара (долговечность, надежность и т. п.), а также
дизайном, высоким качеством обслуживания потребителей, бесперебойным снабжением запчастями, удлинением гарантийного срока, качеством
послепродажного обслуживания и др.
Ценообразование полностью зависит от выбранной стратегии в маркетинге, которая очень
важна, и ее необходимо учитывать перед оцениванием любого продукта. Руководство компании
должно очень эффективно оценивать свои продукты и услуги, поскольку они не хотят вступать в
какие-либо ситуации, когда их продажи пострадают из-за относительно высокой цены по сравнению со своими конкурентами, и при этом компания
не захочет сохранять цену слишком низко, чтобы
не минимизировать прибыль или не войти в
убытки. Следовательно, ценообразование должно
быть сделано очень разумно и эффективно, необходимо организации учитывать каждый аспект,
прежде чем оценивать продукт.
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Abstract
This article discusses the nature of financial instruments such as leasing and factoring. A theoretical substantiation of these concepts, a statistical analysis of the use of leasing and factoring among Russian small and mediumsized enterprises, as well as comparative characteristics of these tools are carried out.
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность таких финансовых инструментов, как лизинг и факторинг.
Проводится теоретическое обоснование данных понятий, статистический анализ использования лизинга и
факторинга среди российского малого и среднего предпринимательства, а также сравнительные характеристики этих инструментов.
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Современный уровень российской экономики
свидетельствует о значительной потребности России в инвестициях для технического перевооружения и внедрения новых технологий практически во
всех отраслях промышленности. Поэтому использование таких инструментов как лизинг и факторинг приобретают все более значимую роль.
Факторинг — разновидность финансовой
сделки, при которой специализированная финансовая компания покупает дебиторскую задолженность, имеющуюся у клиента.
Лизинг — разновидность финансовой сделки
между двумя участниками, где один из них (лизингополучатель) может пользоваться имуществом,
которое находится в собственности другого (лизингодателя).
Эти инструменты предоставляют предпринимателям возможности, которые более традиционные виды банковского финансирования не могут
обеспечить предпринимателям. В будущем они
вполне могут оказаться незаменимым звеном в до-

стижении оптимального сочетания финансирования для предприятий. Во времена экономической
стагнации, когда предприниматели испытывают
трудности с получением достаточного финансирования, а банки повышают критерии отбора своих
кредитных предложений, необходимо стимулировать знание и применение лизинга и факторинга
среди малых и средних предприятий (МСП) [1].
Степень использования лизинга и факторинга
оказывается параллельной знанию этих инструментов. На сегодняшний день наиболее распространенным инструментом среди малых и средних предприятий является лизинг транспортных средств, за
которым следует лизинг оборудования. За последние два года почти 40% всех российских малых и
средних предприятий использовали лизинг. Доля
использования факторинга для удовлетворения
своих потребностей в финансировании составила
30% за последний год (с 2018 по 1полугодие 2019).
Эти акции по-прежнему сильно отстают от банковского кредита как основной формы финансирования. Тем не менее, остается место для позитивного
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прогноза. Ожидаемое будущее использование каждого из этих инструментов неизменно превышает
нынешнее использование. Особенно довольны
предприниматели, имеющие предыдущий опыт использования этих инструментов. Прямые поставщики лизинга и факторинга (это лизинговые и факторинговые фирмы, банк-компании и поставщики)
являются и остаются основными каналами, по которым МСП приобретают лизинг и факторинг [2].
Российские МСП также рассматривают этих
прямых поставщиков в качестве основных каналов,
через которые следует расширять знания о лизинге
и факторинге, и уделяют значительное внимание
роли финансовых консультантов в этом процессе.
Предприниматели в российских МСП считают, что самые большие возможности для лизинга
и факторинга лежат в тех секторах, где проникновение инструментов все еще слабо. Факторинг,
например, является мощным инструментом в торговле между предприятиями и поэтому уже часто
используется в оптовой торговле.
Аналогичная ситуация складывается и с лизингом транспортных средств в сфере бизнесуслуг. Там уже наблюдается наибольший объем использования, однако возможности для этого инструмента считаются слабыми в данном секторе
[3].
Лизинг и факторинг предоставляют МСП в основном преимущества, связанные с оборотным капиталом. Использование лизинга позволяет сохранить в неприкосновенности оборотный капитал, а
использование факторинга обеспечивает немедленное стимулирование оборотного капитала. Простота использования является вторым главным преимуществом обоих инструментов. В случае полной
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операционной аренды пользователям не нужно отвлекать свое внимание на техническое обслуживание и ремонт, в то время как факторинг позволяет
осуществлять полный аутсорсинг управления
должником.
Как лизинг, так и факторинг имеют репутацию
среди предпринимателей малого и среднего бизнеса дорогостоящих инструментов финансирования. Это основной недостаток инструментов, перечисленных предпринимателями. В то же время
предприниматели затрудняются дать справедливую оценку стоимости этих инструментов по отношению к традиционному банковскому кредиту. Однозначное сравнение лизинга и факторинга, с одной стороны, и традиционных форм кредитования
– с другой, не может быть простым: оба инструмента предоставляют пользователю дополнительную услугу. Помимо этих затрат предприниматели
также отмечают ограниченность договора лизинга
и высокие издержки, связанные с преждевременным расторжением договора, а в случае факторинга
– потенциальное негативное влияние на отношения
с клиентами.
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Abstract
This article discusses the theoretical aspect of management as a management system. Also the reasons of
occurrence of management, the main elements of this system, levels of the organization of managers and modern
tendencies in this category of management are specified.
Аннотация
В данной статье рассматривается теоретический аспект менеджмента как системы управления. Также
указываются причины возникновения менеджмента, основные элементы данной системы, уровни организации менеджеров и современные тенденции в данной категории управления.
Keywords: management, management, organization, control, resources.
Ключевые слова: менеджмент, управление, организация, контроль, ресурсы.
Менеджмент - это процесс объединения людей
для достижения поставленных целей и задач в организации, где эффективно и результативно используются доступные ресурсы. Поскольку организацию можно рассматривать как систему, управление организацией также можно определить как
интеграцию всех внутренних процессов для облегчения получения полезных результатов из системы.
Потребность в управлении организацией:
 Управление организацией создает безопасность и единство для сотрудников.
 Эффективное управление требуется для
лучшей координации между различными отделами.
 Сотрудники выполняют задачи в установленные сроки в результате эффективного управления организацией.
 Сотрудники остаются лояльными к своей
работе и не считают работу бременем.
 Эффективное управление организацией
приводит к мирной и позитивной обстановке на рабочем месте.
Менеджмент включает в себя основные элементы: планирование, организацию, руководство,
контроль и мотивацию:
1. Планирование
Планирование дает возможность подготовить
эффективный бизнес-план. Важно определиться с
будущим курсом действий, чтобы избежать недочетов в дальнейшем.
2. Организация
Организация означает разумное использование ресурсов для достижения наилучших результатов среди сотрудников, например, подготовка месячного бюджета для плавного движения денежных
средств.
3. Руководство
Руководители должны установить четкие цели
для членов команды.
Руководители должны быть убеждены, что сотрудники работают в одном темпе для достижения
общей цели.
4. Контроль
В функции контроля заключается своевременный мониторинг за действиями своих сотрудников.
Организуются уровни менеджеров для более эффективного управления и контроля работы.

5. Мотивация
Оценка сотрудников за их хорошую работу
или выгодные схемы стимулирования имеют большое значение для мотивации сотрудников и заставляют их работать в течение более длительного промежутка времени.
Большинство организаций имеют три уровня
управления: менеджеры первого, среднего и высшего уровня. Менеджеры первого уровня - это самый низкий уровень управления, который управляет работой неуправляемых лиц, которые непосредственно связаны с производством или
созданием продуктов организации. Первоклассных
менеджеров часто называют супервайзерами, но их
также называют линейными менеджерами, офисменеджерами или даже мастерами. Менеджеры
среднего звена включают в себя все уровни управления между первым уровнем и высшим уровнем
организации. Эти менеджеры управляют работой
менеджеров первой линии и могут иметь такие
должности, как руководитель отдела, руководитель
проекта, руководитель завода или руководитель
подразделения. Топ-менеджеры несут ответственность за принятие общеорганизационных решений
и определение планов и целей, которые влияют на
всю организацию.
Современные тенденции в управлении благоприятствуют гибким, итеративным процессам, которые фокусируются на инновациях, разработке
программного обеспечения и социальных воздействиях. Управление является быстро развивающейся областью. Даже сейчас стартапы во всем
мире пробуют новые, инновационные способы
взглянуть на то, как выровнять свои ресурсы, как
принимать решения и какие управленческие подходы (или отсутствие управленческих подходов)
могут дать лучшую культуру для роста.
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Abstract
The article deals with the scientific and technical forecasting of the development of the main indicators of the
economic system. Predictions of different types are defined: first type (innovative), second type (programmatic),
third type (organizational). Together, these types of forecasts complement each other, forming a data system for
economic decision-making. The importance of allocating the intervals of forecasting the state of the economic
system and stable for the given period of market characteristics is established. Making optimal management decisions is possible based on mathematical modeling methods. Unlike extrapolation methods and expert appraisals,
their application involves the construction of a rather complicated but logical model of the future operation of the
forecasting object in the conditions of investment and innovation market requirements. In determining the impact
of scientific and technological progress on production activity and the production process itself, its probabilistic
nature is taken into account (the influence of probabilistic factors can be considered in two ways: exogenous and
endogenous). The basis for the construction of a system of models of economic dynamics is based on the hypothesis of decomposition of the economic system into two subsystems: the block of "production" and the block "innovation management".
Анотація
У статті розглянуто науково-технічне прогнозування розвитку основних показників економічної системи. Визначено прогнози різних типів: першого типу (інноваційний), другого типу (програмний), третього типу (організаційний). Разом ці типи прогнозів взаємно доповнюють один одного, формуючи систему даних для прийняття рішень на рівні економічної системи. Встановлено важливість виділення інтервалів прогнозування стану економічної системи та стійких для даного періоду характеристик ринку.
Прийняття оптимальних управлінських рішень можливе на основі методів математичного моделювання.
На відміну від методів екстраполяції та експертних оцінок їх застосування передбачає побудову досить
складної, але логічної моделі майбутнього функціонування об’єкта прогнозування в умовах інвестиційних
та інноваційних вимог ринку. При визначені впливу науково-технічного прогресу на виробничу діяльність
і сам процес виробництва враховано його ймовірнісний характер (при цьому вплив ймовірнісних факторів
можна врахувати двома способами: екзогенним та ендогенним). В основу побудови системи моделей економічної динаміки покладено гіпотезу декомпозиції економічної системи на дві підсистеми: блок «виробництва» та блок «інноваційний менеджмент».
Keywords: forecasting, economic and mathematical model, management, optimization, economic system,
indicators.
Ключові слова: прогнозування, економіко-математична модель, управління, оптимізація, економічна
система, показники.
За сучасних умов важливим фактором успішного ведення бізнесу є розробка моделей удосконалення прийняття системних управлінських рішень

у виробничій діяльності підприємств. У даний час
моделі економічної динаміки окремих факторів
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економічного зростання використовуються ще недостатньо в практиці управління для вивчення та
обґрунтування траєкторії руху сукупності показників у часі. При цьому формулювання і розробка задач і моделей таких класів передбачає формалізацію (опис) основних складників: фазового простору
станів економічної системи; часу; технологічних
можливостей економічної системи; цільової функції розвитку економічної системи або цільових функцій окремих підсистем.
Основною метою аналізу моделей економічної динаміки є визначення або вибір серед технологічно можливих траєкторій таких, за якими економічна система справді рухається або бажано, щоб
рухалася, й опис властивостей цих траєкторій. Існують різні шляхи вирішення цієї проблеми. Одним з
них є науково-технічне прогнозування розвитку основних показників економічної системи, що передбачає ймовірну оцінку шляхів і результатів економічної системи та необхідних для їх реалізації ресурсів і організаційних заходів. Методика науковотехнічного прогнозування охоплює систематичний
аналіз тенденцій і періодично уточнювальну оцінку
можливих альтернатив розвитку. Таке прогнозування має системний характер, який враховує інноваційний менеджмент, потреби, стимули та умови
ефективного функціонування.
В основу класифікації прогнозів на рівні окремого підприємства покладено ідею, що випливає з
прийнятого визначення прогнозу як комплексу взаємопов’язаних оцінок: технологічних, економічних
цілей, шляхів досягнення їх і потреб у всіх видах
ресурсів.
Прогноз першого типу (інноваційний), що спирається на відомі потреби, тенденції та закономірності розвитку економічної системи, повинен виявити ринкові (сегментні) можливості і перспективні напрямки діяльності підприємства. Завданням
науково-технічного прогнозу другого типу (програмного) є програми і методи визначення можливих
шляхів і умов для досягнення мети та розв’язання
поставлених задач. Прогноз третього типу (організаційний) поєднує наявні ресурси та дозволяє обґрунтувати гіпотезу про майбутній стан та ефективність підприємства, умови розширення, можливі
негативні тенденції розвитку тощо.
Виступаючи в комплексі ці типи прогнозів взаємно доповнюють один одного, формуючи систему
даних для прийняття рішень на рівні економічної
системи. В той же час в ході реалізації прогнозів
можливості безпосереднього впливу на них організаційних та економічних факторів істотно відмінні,
що впливає на обґрунтування системних характеристик і методів менеджменту та маркетингу.
За умов ринкової економіки для окремих підприємств важливо виділити інтервали прогнозування стану економічної системи та стійкі для даного періоду характеристики ринку, що істотно змінюють вимоги до програмного забезпечення.
Особливістю створеної системи безперервного
прогнозування є те, що на час реалізації етапів виробничої діяльності весь період прогнозування про-
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довжують на t і кожен із його складників уточнюють на величину приросту окремих компонентів. Система прогнозування, що ґрунтується на спеціалізованих комплексах економіко-математичних
моделей, може забезпечити оперативне розв’язання
таких важливих завдань як постійне інформаційне
спостереження за тенденціями функціонування ринку, систематична оцінка ефективності виробництва та формулювання уточнених варіантів прогнозних гіпотез і поточне переоцінювання їх.
Це пов’язано з тим, що на сучасному етапі наявні:
 істотна географічна (регіональна) і концептуальна (диверсифікаційна) глобалізація як збуту,
так і постачання, у тому числі для дрібних і середніх виробників і територій в цілому;
 різке зниження періоду життя окремих видів продукції на ринку;
 значне збільшення ролі і кількості замовних виробництв, які найбільш повно відбивають
концепцію «стійкість і ефективність споживання»
(наприклад, виробництво продукції екологічного
підприємства, з наперед заданими лікувальними
властивостями тощо);
 зростання конкуренції і, врешті-решт, зниження середньої маржі, що отримується виробником; як наслідок – істотне збільшення інтересу до
оптимізації управління витратами на одиницю виробленої продукції;
 переміщення проблем збуту і логістики до
дрібного і середнього виробника, істотне підвищення вимог до оперативності (мобільності) управління.
Системне врахування наведених факторів і
умов з метою прийняття управлінських рішень можливе на основі методів математичного моделювання. Доцільність виділення методів моделювання
в окремий клас зумовлена тим, що на відміну від
методів екстраполяції та експертних оцінок їх застосування передбачає побудову досить складної,
але логічної моделі майбутнього функціонування
об’єкта прогнозування в умовах інвестиційних та
інноваційних вимог ринку [2,4].
Однією з актуальних задач, які стоять перед
математичною економікою, є моделювання технологічних і економічних процесів, обумовлених
впливом інноваційних досягнень на виробництво, і
тому постає питання про способи впровадження
інновацій у моделях економічної динаміки [3].
Як правило, розглядаються моделі економічної
динаміки двох класів. Перший клас макромоделі
базується на понятті виробничої функції, тобто функції, що враховує залежність випуску продукції
від основних факторів, які впливають на цей випуск
(обсяг капіталу, затрат праці, інвестицій тощо). До
другого класу моделей економічної динаміки належать багатопродуктові моделі. Їх можна сформулювати наступним чином: є деякий простір ресурсів (продуктів) Х і вектор початкових ресурсів
x0  X . Кожному переліку (складу) ресурсів х,
який може бути використаний у момент (період) t з
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метою отримання певної продукції, ставиться у відповідність сукупність тих продуктів Т ( x)  X ,
які можуть бути одержані із цієї сукупності (множини) ресурсів до моменту часу t+1. Цю відповідність назвемо технологічним відбитком і познаt





чимо Т t  Т t ( x ) .
При цьому програмою функціонування виробництва називається така послідовність x1 , x2 ,..., xt
t 1

, що х T ( x ) . Зазначимо, що план розвитку
організаційних формувань у такого роду моделях є
функцією часу (бізнес-план). Для кожного припустимого плану в структурі технологічного процесу
задається значення функціоналу, який необхідно
максимізувати чи мінімізувати. З іншого боку, локальний критерій для знаходження оптимального
плану можна обґрунтувати на основі подвійних оцінок. У такому випадку вимоги і вплив науково-технічного прогресу в моделях задаються у вигляді залежності виробничої функції або технологічного
відбитку від часу у вигляді екзогенного фактора
(тобто задаються як позамодельні фактори).
Один з можливих підходів до ендогенного врахування науково-технічного прогресу в макромоделях, що ним послуговуються у деяких наукових дослідженнях, полягає у тому, що окремо розглядаються інноваційні ресурси (капіталовкладення) для
розширення виробництва і власне вкладення у науково-технічний прогрес, і на основі попередньо обраного критерію оптимальності знаходять оптимальне співвідношення між ними.
Ендогенне врахування науково-технічного
прогресу у багатопродуктових моделях передбачає
можливість цілеспрямованої зміни технологічної
множини. При цьому умови і темпи її розширення,
тобто вірогідна поява нових технологічних способів виробництва, зумовлюються затратами ресурсів, які має у своєму розпорядженні складна економіко-виробнича система (фінансові, трудові, матеріальні).
Вплив науково-технічного прогресу на стан
економіки окремих видів виробничої діяльності і
сам процес виробництва мають ймовірнісний характер. При цьому вплив ймовірнісних факторів можна врахувати двома способами: при першому способі передбачається, що параметри економічної системи залежать від деякого випадкового процесу,
на перебіг якого ми не можемо вплинути. Це спосіб
екзогенного врахування випадкових факторів на
стан виробництва. Другий спосіб врахування випадковості (ендогенний) передбачає можливість
впливу на ймовірнісні характеристики випадкового
процесу (наявність резервів, додаткових потужностей тощо).
В основу побудови системи моделей економічної динаміки покладено гіпотезу декомпозиції
економічної системи на дві підсистеми, перша з
яких включає виробничу сферу (блок «виробництва»), яка формалізується за допомогою технологічних відтворень. За умов оптимізації окремих вироt
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бництв технологічні відтворення охоплюють ресурси, що використовуються, затрати праці, продуктивність праці тощо.
Друга підсистема охоплює всю сферу отримання науково-технічних нововведень (блок «інноваційний менеджмент»). При цьому технологічна
множина блоку «виробництво» із часом може розширюватися за рахунок приєднання нових способів
виробництва, які є елементами блоку «інноваційний менеджмент». Щоб це відбулося, необхідно частину ресурсів передавати блоку «інноваційний менеджмент».
Поява нових технологічних способів виробництва має ймовірнісний характер, тому доцільне
припущення, що ймовірнісні характеристики одержання цих способів залежить від розміру вкладень
ресурсів у науково-технічний прогрес.
Через це сучасне функціонування економічної
системи в ринкових умовах необхідно розглядати з
позиції оперативного і довгострокового прогнозів.
Довгостроковий прогноз передбачає опис поведінки системи та її основних показників на більш агрегованому рівні. При цьому рівень агрегованості
буде збільшуватися по мірі відхилення технологічної множини від початкового стану економічної системи (підприємства).
Такий підхід виявив, що технологічні процеси
можна розглядати і аналізувати з двох точок зору,
зокрема інноваційного менеджменту. Науково-технічний прогрес передбачає появу нових базисних
способів, які спричиняють розширення технологічної множини. При цьому не виключається поява нових видів продукції, оскільки її можна завжди
пов’язати зі зміною способу виробництва (при переході до нових технологій виникає не тільки агрегування, але й додаються нові інгредієнти). Кожна
нова технологія породжується деяким переліком
раніше реалізованих способів виробництва. У разі
фіксованої технології блок «виробництво» можна
формалізувати наступним чином. Точки простору
X T відповідають можливим станам цього об’єкта.
Під станом об’єкта, процесу чи явища, що функціонують в економічній системі, будемо розуміти
весь перелік (набір) інгредієнтів, що характеризують економіку при заданій технології (фізичні розміри природних і трудових ресурсів, капіталу, продуктів споживання, послуг тощо). Пара (u,v), де
u, v  X T називається виробничим процесом, що
може бути здійснений при даній технології, де u –
затрати, а v – випуск, і яка визначається переліком
базисних способів, якщо із наявних на даний момент ресурсів ми можемо одержати до наступного
періоду часу t+1 окремі види продукції v.
Сукупність виробничих процесів, які здійснюються при заданій технології, будемо називати виробничим описом технології (Т) [1]. За такого підходу на технологію можна дивитися як на множину
в просторі пар (u,v), де u, v  X T
( технологічна
множина), і як відтворення (технологічне відтворення), яке ставить у відповідність кожній точці
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u  XT

v X

T , які можуть
множину V(u) тих
бути із цього u отримані до наступного моменту
часу.
Для управління станом технології економіковиробничої системи в момент t її стан задано елеме-

нтами

 t  T t , X t , Y t  , де Tt – вид технології,

X t  X Tt

–

вектор

ресурсів,

y   y ,   G (T ), y  X
t

t

t

t
v

t
T

вектор

 характеризує

вкладення в нові елементи процесів технології Tt,
які її вдосконалюють.
Для кожного можливого стану  передбачено
t

управління а ( ) , яке визначає:
1. Розподіл наявних на час t ресурсів xt між
об’єктами затрат на виробництво і вкладення у
сферу інноваційного менеджменту, тобто обґрунтуt 1

t

вання вибору векторів
що

x u
t

t 1

q

u t 1  X Tt , qt 1  X Tt

таких,

t 1

.
2. За існуючі затрати ut+1 здійснюється вибір
деякого випуску vt+1 у виробничій сфері, такого, що

(ut 1 , vt 1 ) T t .
3. Вибір способів   G(T ) , які підпадають
під заміну або модернізацію і розподіл ресурсів qt
t

між ними, тобто q 
t

 

t 1

.

Залежно від того, які нові технологічні способи з’являються в інтервалі

 t , t  1 , тобто яка
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технологічна множина буде реалізована в цьому інтервалі, економічна система перейде до нового
стану  .
Процедура знаходження оптимального плану
виробничої програми передбачає послідовне
розв’язання детермінованих задач економічної динаміки. Оптимальний план будемо будувати послідовно, спочатку для стану S1 прийнятої технології,
потім для стану S2, S3, …Sn.
Основою такої реалізації розробленого алгоритму є економічний ефект, який планується досягти
на кінець планового періоду в натуральному або
грошовому виразі.
t 1
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Проведення порівняльно-правової характеристики кримінальної відповідальності за злочини,
пов’язані з незаконною трансплантацією в законодавстві окремих зарубіжних країн має важливе значення для можливості впровадження позитивного
зарубіжного досвіду в Україні. Дослідження кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією можна провести шляхом
порівняння санкцій, передбачених за аналогічні діяння в законодавстві зарубіжних країн. Для комплексної порівняльно-правової характеристики ми будемо використовувати досвід окремих європейських
держав світу, а також пострадянських республік.
В окремих країнах питання про встановлення
кримінальної відповідальності за незаконну трансплантацію вирішуються різними законами. Зокрема, норми про відповідальність за порушення порядку трансплантації органів або тканин людини
містяться в одних країнах у Кримінальному кодексі, а в інших – законах про трансплантацію.
Так, у Бельгії з 1 червня 2019 року вступив у
дію новий Закон «Про торгівлю людськими органами та про принцип непокарання жертв торгівлі
людьми», який передбачає сувору відповідальність
за незаконну трансплантацію. Кримінальна відповідальність настає за будь-яке незаконне вилучення

людських органів або тканин. Найсуворіше покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років і штраф в розмірі від 750 до 75 000 євро –
передбачено за чотири нових види злочинів: незаконне вилучення органів; незаконна трансплантація;
дії, які супроводжують незаконне вилучення органів
і набір кандидатів донорів або одержувачів органів
для отримання прибутку [5].
За інші злочини покарання є дещо менш суворими, а саме тюремне ув’язнення на термін від одного року до п’яти років і штраф від 500 до
50 000 євро. Такі покарання застосовуються за
сприяння або заохочення незаконного вилучення
органів або трансплантації або підбурювання до такої практики; або до тої людини, що рекламувала
цю незаконну практику; або особи, яка прямо чи
опосередковано оприлюднить інформацію про наявність органів для отримання прибутку для себе або
для третьої сторони. До обтяжуючих обставин кримінальної відповідальності за незаконну трансплантацію у Бельгії відноситься вчинення злочину
щодо неповнолітньої або недієздатної особи, або
коли життя жертви було навмисно поставлено під
загрозу, або коли незаконні дії являють собою злочин [5].
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Як бачимо, у Бельгії санкції кримінального законодавства за незаконну трансплантацію значно
суворіші, ніж у нашій країні.
У Великобританії діє Закон «Про людські тканини» [2], який консолідував попереднє законодавство і був створений з метою «регулювати видалення, зберігання, використання та утилізацію людських тіл, органів і тканин». У Законі вказується,
яким чином має бути отримана необхідна згода на
зберігання або використання відповідних матеріалів
(включаючи відповідні органи або тканини для трансплантації). У цьому важливому питанні Закон передбачає створення спеціального регулюючого органу – Управління за тканинами людини, який здійснює нагляд за будь-якими діями, пов’язаними з
видаленням органів чи тканин з людського тіла для
їх використання в межах Закону [19].
Щоб протистояти можливим незаконним продажам органів на «чорному ринку» і порушенням
черги пересадки органів, Закон встановлює кримінальну відповідальність за будь-яке вилучення органів без згоди людини. Згідно даного Закону,
особа буде визнана винною у вчиненні злочину,
якщо вона: здійснює або отримує будь-яку оплату
за поставку або пропозицію щодо постачання органу, який був або має бути вилучений у мертвої чи
живої людини і призначений для трансплантації в
іншу особу у Великобританії, або в іншому місці;
прагне знайти людину, згідну постачати за оплату
орган, або пропонує постачати такий орган, за
плату; ініціює або веде переговори, пов’язані з
прийняттям будь-якої плати за поставку або для
пропозиції на поставку такого органу, або бере участь в управлінні чи контролі за особами корпоративного або некорпоративного органу, діяльність
яких складається або передбачає ініціювання чи переговори стосовно таких угод [2].
Окрім відповідальності фізичних осіб, відповідно до закону, кримінальна відповідальність передбачена і щодо юридичних осіб. Зокрема, згідно
із законом, якщо буде доведено діяння, вчинене
юридичною особою, здійснене за згодою або шляхом потурання, або через бездіяльність із боку
будь-якого директора, менеджера, секретаря або іншої аналогічної посадової особи відповідної корпорації, або будь-якою особою, яка має намір діяти як
така, то така особа, як і юридична особа, винна у
вчиненні злочину і підлягає судовому переслідуванню і відповідному покаранню [2].
У Великобританії донорство органів дітей та
органів психічно хворих людей дозволяється тільки
у «вкрай рідкісних випадках» і тільки після попереднього судового дозволу [2].
У Німеччині питання трансплантації анатомічних матеріалів людини регулюється окремим законом, який визначає, як повинен тривати процес донорства органів та регулює обов’язки і відповідальність
усіх зацікавлених сторін. Рекомендації приймаються
Німецькою медичною асоціацією та реалізуються після затвердження Федеральним міністерством охорони здоров’я (BMG) [18].
Закон «Про пожертвування, вилучення та пе-
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ресадку органів і тканин (Закон про трансплантацію)» (TPG) є правовою основою для донорства органів і тканин. Даний закон вступив у дію 5 листопада 1997 року і був доповнений у 2007 році Законом про тканини для вирішення проблеми
донорства тканин. Права і обов’язки всіх учасників
донорства органів і тканин в Законі чітко прописані. Суворо заборонена торгівля органами в Німеччині [1].
У Данії та Швеції положення про криміналізацію деяких видів незаконного вилучення анатомічних матеріалів людини частково містяться у Кримінальних кодексах та частково в спеціальному законодавстві, що стосується трансплантації людських
органів. Законодавство Данії та Швеції, подібно до
українського забороняє брати органи у людини без
їх згоди.
У Данії, на відміну від України, немає спеціальної статті Кримінального кодексу, яка б встановлювала відповідальність за незаконну трансплантацію. Незаконне вилучення органів в людини у кримінальному законодавстві Данії може бути
кваліфіковане за статтями 245-246 Кримінального
кодексу Данії, які містяться у Розділі про тяжкі тілесні пошкодження [6]. Окремі питання щодо суспільних відносин у сфері трансплантації містяться
також у Законі про здоров’я та Законі про рівність,
розтин та трансплантацію.
У главі 4 Пункту 1а Кримінального кодексу
Швеції передбачено, що особа, яка за допомогою
незаконного примушування, обману, експлуатації,
домагання чи будь-яких інших неправомірних дій
здійснює вербування, перевезення, передає, розміщує або приймає людину з метою експлуатації для
вилучення органів, засуджується до тюремного
ув’язнення на термін від двох до десяти років.
Особа, яка вчиняє такий акт проти потерпілого,
який не досяг вісімнадцятирічного віку, буде засуджена за торгівлю людьми, навіть якщо такі неправомірні дії, які заявлені в Законі, не були застосовані [17].
Відповідно до Закону Швеції про трансплантацію [3], біологічний матеріал, призначений для трансплантації чи іншої медичної мети, не можна
брати у живої людини, якщо ця процедура може
призвести до серйозної небезпеки для життя чи здоров’я цієї людини-донора. Особливі положення поширюються на неповнолітніх і осіб з психічними
розладами. Кожен, хто навмисно забирає біологічний матеріал у живої чи померлої людини з порушенням Закону про трансплантацію, засуджується
до штрафу. Положення про покарання за торгівлю
біологічним матеріалом прописані у главі 8 Розділів 6 та 7 Закону про генетичну цілісність, прийнятого у 2006 році [4].
У пострадянських державах норми кримінального законодавства у сфері незаконної трансплантації є частково схожими з відповідними українськими нормами, адже ці країни мають спільні із Україною кордони та давню історію.
Кримінальні кодекси України, Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Тад-
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жикистан передбачають кримінальну відповідальність за незаконну трансплантацію як окремий
склад злочину, а також як кваліфікуючі ознаки інших кримінальних правопорушень. Крім спільних
ознак, норми кримінальних кодексів вказаних країн
мають і чимало відмінностей щодо питання незаконної трансплантації. Наприклад, КК Республіки
Таджикистан [15] та Республіки Білорусь [12] встановлюють відповідальність за незаконне донорство
органів або тканин людини і за незаконну трансплантацію, тоді як ч.1 ст. 143 КК України [8] – тільки
за випадки незаконної трансплантації. Наступною
розбіжністю в кримінально-правовому регулюванні незаконної трансплантації цих держав є те,
що в КК Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан передбачено відповідальність за порушення порядку і умов проведення трансплантації, а в Україні криміналізовано
лише порушення порядку трансплантації, хоча законодавець, визначаючи її правомірність в ст. 13
Закону України «Про застосування трансплантації
анатомічних матеріалів людині» [9], підкреслює необхідність дотримання як порядку, так і умов проведення таких операцій. Отже, криміналізація порушення умов трансплантації залишилася поза увагою українського законодавця. З метою усунення
прогалини, що виникла, вважаємо за необхідне доповнити ч.1 ст. 143 КК України вказівкою щодо порушення, крім порядку, також і умов трансплантації.
КК Республіки Білорусь [12], на відміну від КК
України, чітко відмежовує примушування до давання органів чи тканин для трансплантації (ст. 163)
і, власне, порушення порядку проведення трансплантації (ст. 164). Окрім цього, також передбачена
кримінальна відповідальність за: торгівлю людьми з
метою вилучення у потерпілого органів чи тканин
для трансплантації (п. 4 ч. 2 ст. 181), а також відповідальність за викрадення людини з такою ж метою
(п. 5 ч. 2 ст. 182); незаконне вилучення органів чи
тканин від неживого донора (ст. 348) [20, с. 33].
У КК Киргизької Республіки законодавцем
встановлено кримінальну відповідальність за можливі вчинення наступних злочинів, пов’язаних з незаконною трансплантацією, а саме: вбивство з метою використання органів чи тканин потерпілого
(п. «6» ч. 2 ст. 130); умисне заподіяння тяжкої
шкоди здоров’ю з метою одержання органа чи тканин потерпілого (п. «5» ч. 2 ст. 138); примушування
особи до вилучення у неї або її близьких людей органів або тканин для трансплантації, вчинене із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для
життя і здоров’я особи, або з погрозою його застосування, або шляхом обману, при відсутності наслідків заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (ст. 146);
умисне або необережне порушення умов і порядку
вилучення органів і (або) тканин людини або умов
і порядку трансплантації, передбачених законом,
які завдали з необережності тяжкої шкоди, або незаконна торгівля органами і (або) тканинами людини (ст. 147); незаконне вилучення тканин або органів померлої людини з метою їх використання в
медицині, вчинене медичним працівником (ст.
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154); викрадення особи без її волі, що супроводжується переміщенням з місця її постійного або тимчасового перебування з подальшим утриманням в
місці, відмінному від її місцеперебування з метою
вилучення у особи або у померлої людини органів
або тканин для трансплантації (п. «7» ч. 2 ст. 170),
торгівля людьми з метою вилучення в особи органи
або тканини для трансплантації (п. «1» ч. 3 ст. 171)
[11].
У КК Республіки Таджикистан передбачено
кримінальну відповідальність за: вбивство з метою
використання органів чи тканин потерпілого (п. «н»
ч. 2 ст. 104); умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з метою використання органів чи тканин потерпілого (п. «н» ч. 2 ст. 110); порушення умов і порядку вилучення органів чи тканин людини або
умов та порядку трансплантації, передбачених законом, що призвело через необережність до заподіяння тяжкої або середньої тяжкості шкоди здоров’ю донора чи реципієнта (ст. 121); примушування до донорства з метою вилучення органів чи
тканин потерпілого для трансплантації (ст. 122); те
ж діяння щодо особи, яка завідомо для винного перебувала у безпорадному стані або в матеріальній
чи іншій залежності від винного, щодо завідомо малолітнього чи неповнолітнього, щодо двох чи більше осіб, вчинене зі застосуванням насильства,
групою осіб чи групою осіб за попередньою змовою, організованою групою; торгівля неповнолітніми з метою вилучення органів чи тканин для трансплантації (п. «д» ч. 2 ст. 167); те ж діяння, вчинене організованою групою, або таке, що через
необережність спричинило смерть потерпілого; застосування до осіб, які перебувають під владою іншої сторони, затриманих чи будь-яким іншим чином позбавлених волі, будь-якої медичної процедури, яка не є необхідною за станом їх здоров’я для
зазначених осіб і не відповідає загальноприйнятим
медичним нормам, що застосовуються за аналогічних, з медичного огляду, обставин до громадян країни, а також застосування до таких осіб, навіть за їх
згодою дій, що призвели до фізичного каліцтва;
проведення медичних або інших експериментів,
операцій із видалення тканин чи органів для пересадки (ст. 404) [15].
Кримінальні кодекси Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан, Латвійської Республіки, Республіки Молдова та Республіки Узбекистан передбачають кримінальну відповідальність
лише за окремі види порушень порядку і умов незаконної трансплантації. Зокрема, одні з них встановили відповідальність тільки за примушування до
вилучення органів або тканин людини для трансплантації (Республіка Молдова, Республіка Казахстан), а інші – за незаконне донорство органів та
тканин людини (Латвійська Республіка, Республіка
Узбекистан) [21].
КК Азербайджанської Республіки передбачає
кримінальну відповідальність за такі види злочинів,
пов’язаних із незаконною трансплантацією: вилучення органів для трансплантації у військовополонених та інших осіб, що знаходяться під охороною
міжнародного гуманітарного права (ч. 2 ст. 115); те
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ж діяння, що спричинило смерть чи заподіяло тяжку шкоду їх здоров’ю; умисне вбивство, вчинене
з користі чи на замовлення, з метою використання
органів чи тканин потерпілого (п. 2.5 ч. 2 ст. 120);
умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з метою
використання органів чи тканин потерпілого (п. 2.5
ч. 2 ст. 126); те ж діяння, що спричинило через необережність смерть потерпілого; умисне заподіяння
менш тяжкої шкоди здоров’ю з метою використання органів чи тканин потерпілого (п. 2.4 ч. 2 ст.
127); купівля-продаж або примушування до вилучення для трансплантації органів чи тканин людини; примушування до вилучення органів чи тканин людини для трансплантації, вчинене із застосуванням насильства чи з погрозою його
застосування; те ж діяння, вчинене з використанням безпорадного стану потерпілого або його матеріальної, службової чи іншої залежності від винного (ст. 137) [10].
Слід звернути увагу на ст. 139 КК Латвійської
Республіки [7], яка встановлює кримінальну відповідальність за незаконне вилучення тканин і органів
живої чи мертвої людини з метою їх використання
в медицині, вчинене медичним працівником. Очевидно, що поза полем зору законодавця Латвійської
Республіки залишився захист прав реципієнта [21].
У ст. 133 КК Республіки Узбекистан [16] межі
криміналізації ще вужчі: передбачено відповідальність лише за вилучення органів чи тканин померлої людини з метою їх трансплантації, консервації
в наукових чи освітніх цілях без зажиттєвої згоди
на це померлого чи згоди його близьких родичів; те
ж діяння, вчинене з корисливих чи інших мотивів,
повторно або рецидив. Звідси випливає, що права і
свободи живого донора та реципієнта при трансплантації взагалі не захищені, що є безсумнівним
недоліком цієї норми.
У КК Республіки Казахстан передбачено кримінальну відповідальність за: вбивство, вчинене з
метою використання органів чи тканин потерпілого
(п. 12 ч. 2 ст. 99); умисне заподіяння тяжкої шкоди
здоров’ю з метою вилучення органів чи тканин потерпілого (п. 9 ч. 2 ст. 106); примушування до вилучення органів чи тканин людини для трансплантації
або для іншого використання (ст. 116); купівля-продаж неповнолітнього або укладення інших угод
стосовно неповнолітнього в формі його передачі
або заволодіння ним з метою вилучення у нього органів або тканин для трансплантації (п. 6 ч. 2 ст.
135) [13].
КК Республіки Молдови передбачає кримінальну відповідальність за: умисне вбивство, вчинене
з метою вилучення і (або) використання чи продажу
органів або тканин потерпілого (п. «n» ч. 2 ст. 145);
умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження
або іншої тяжкої шкоди здоров’ю з метою вилучення і (або) використання чи продажу органів або
тканин потерпілого (п. «l» ч. 2 ст. 151); торгівля
людськими органами, тканинами і клітинами (ст.
158); торгівля дітьми з метою вилучення органів
або тканин, або клітин для трансплантації (п. «f» ч.
1 ст. 206) [14].
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На відміну від ст. 143 КК України, у Республіці
Молдова кримінальну відповідальність за торгівлю
людськими органами, тканинами і клітинами несуть крім фізичних, також і юридичні особи. Також
у Республіці Молдова санкції кваліфікованих складів даного виду злочину значно суворіші, ніж в Україні. Так, наприклад, якщо торгівлю людськими
органами, тканинами і клітинами вчинено організованою злочинною групою або злочинною організацією, або призвели до заподіяння тяжкого тілесного
ушкодження чи іншої тяжкої шкоди здоров’ю або
смерть або самогубство особи, то такі дії караються
позбавленням волі на строк від 10 до 20 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 до 5 років, а
в разі юридичної особи – штрафом в розмірі від
8 000 до 10 000 умовних одиниць з позбавленням
права здійснювати певну діяльність або з ліквідацією юридичної особи [14].
Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що
в проаналізованих нормах кримінального законодавства зарубіжних держав регламентовано кримінальну відповідальність за незаконну трансплантацію. Цікавим та важливим для України є можливість імплементації у вітчизняне кримінальне
законодавство кримінально-правових норм щодо
незаконної трансплантації анатомічних матеріалів
людини, які містяться в законодавчих актах окремих проаналізованих держав.
Зокрема, до вказаних заходів імплементації та
вдосконалення чинного законодавства України можна віднести:
– суб’єктом даного кримінального правопорушення в окремих наведених зарубіжних країнах можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи
(Великобританія та Республіка Молдова);
– примушування до вилучення органів або тканин людини для трансплантації повинно бути не
способом, як це передбачено у КК України, а окремим діянням (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька
Республіка та Республіка Молдова);
– встановити покарання у вигляді штрафу та
позбавлення волі до тієї особи, яка наказує опублікувати чи поширити або свідомо публікує чи розповсюджує рекламу стосовно залучення осіб до постачання за оплату органів або пропонує постачати
органи за оплату, а також якщо рекламодавець готовий розпочати переговори стосовно купівлі органів (Бельгія, Великобританія, Іспанія та Німеччина);
– збільшити межі покарання за незаконну трансплантацію (ч. 5 ст. 143 КК України) та встановити найсуворіше покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від п’яти до десяти років (Бельгія);
– створити спеціальний регулюючий орган,
який би здійснював повний контроль та нагляд за
будь-якими діями, пов’язаними з видаленням анатомічних матеріалів з людського тіла для використання у межах Закону (Великобританія);
– забезпечити охорону дітей та недієздатних
осіб від незаконної трансплантації шляхом дозволу
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донорства органів таких осіб тільки після попереднього надання дозволу рішенням суду (Великобританія);
– доповнити ч. 2 ст. 115 КК України пунктом
15 «вчинене з метою вилучення і (або) використання чи продажу анатомічних матеріалів потерпілого» (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова та Республіка
Таджикистан);
– доповнити ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне
тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що
має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого
або інших осіб, чи з мотивів расової, національної
або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого; або з метою вилучення і (або) використання
чи продажу анатомічних матеріалів потерпілого»
(Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка,
Республіка Молдова та Республіка Таджикистан);
– доповнити ч. 3 ст. 149 КК України «Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або
вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для
життя або здоров’я потерпілого чи його близьких,
або з погрозою застосування такого насильства, або
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, або торгівля
дітьми з метою вилучення органів або тканин, або
клітин для трансплантації» (Республіка Молдова).
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Abstract
The article considers the innovations in the criminal procedure legislation of Ukraine on preventing and combating domestic violence, defines their impact on the investigation of this type of criminal offence, as well as the
positive and negative aspects of such changes.
Анотація
У статті розглянуто новели кримінального процесуального законодавства України щодо запобігання
та протидії домашньому насильству, визначено їх вплив на розслідування даного виду кримінальних правопорушень, а також позитивні і негативні аспекти таких змін.
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діяльність, спрямована на популяризацію та вихоПроблеми протидії домашньому насильству, вання в суспільстві традиційних цінностей.
як і насильству в сім’ї, відносяться на сьогодні до
Як відомо, Україна виступила однією з деродних із найбільш гострих і тому потребують засто- жав-розробниць Конвенції Ради Європи про запобісування радикальних та дієвих заходів, спрямова- гання насильству стосовно жінок і домашньому наних на подолання цього ганебного для цивілізова- сильству та боротьбу з цими явищами (або Стамбуного суспільства явища. Разом із цим динаміці льської конвенції) від 11 травня 2011 року та
стану та зниженню рівня цих злочинних проявів не- підписала цей документ 7 листопада 2011 року,
достатньо приділяється уваги. Відсутні як реальні проте досі не ратифікувала. Після тривалого обгозаходи загальнодержавного рівня, спрямовані на ворення у парламенті та завдяки зусиллям правозадонесення до свідомості громадян інформації про хисників 6 грудня 2017 року був прийнятий Закон
неприпустимість застосування насильства, обме- України «Про запобігання та протидію домашжень, примусу в будь-якій формі, так і заходів, що ньому насильству», а також внесені зміни до чиндоречно застосовувати на спеціально-криміноло- ного законодавства, що передбачили кримінальну
гічному чи індивідуальному рівнях і тому шпальти та адміністративну відповідальність за домашнє назасобів масової інформації рясніють заголовками сильство (набули чинності 11 січня 2019 року), згіпро черговий випадок побиття, зникнення чи вияв- дно з яким внесено суттєві зміни до Кримінального
лення бродячої дитини чи неповнолітнього. Пооди- кодексу України (далі – КК України) та Кримінальнокі програми організації «Ла Страда – Україна», ного процесуального кодексу України(далі – КПК
Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), бе- України), що стосується справ домашнього насильзумовно, сприяють актуалізації нагальних проблем, ства [2].
але їх не вирішують, адже діяльність з протидії таОднією з ключових новел стала – криміналізакому поширеному явищу повинна мати системний ція домашнього насильства. Відповідно, КК Украхарактер та здійснюватися постійно. Питання дома- їни було доповнено ст. 1261 (домашнє насильство),
шнього насильства активізується також через зне- яка передбачає кримінальну відповідальність за доцінення інституту сім’ї як такого, адже відсутня і машнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного
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насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває
(перебував) у сімейних або близьких відносинах,
що призводить до фізичних або психологічних
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості
життя потерпілої особи [3]. Починаючи з січня 2019
року, почала напрацьовуватись судова практика за
відповідною ст. КК України. Станом на серпень
2019 року судами було ухвалено 58 вироків у кримінальних справах за ст. 1261 КК, які є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http:// www.reyestr.court.gov.ua).
Крім того, новели КК України та КПК України,
що стосуються зміни поведінки кривдника та захист постраждалої особи від домашнього насильства у переважній більшості залишаються на практиці поза увагою з боку органів досудового слідства, прокуратури та суду.
Таким чином, слідчо-судова практика вже протягом десяти місяців поступово накопичує відповідний досвід. Можна не сумніватись, що з огляду
на відносну новизну цього напряму діяльності для
профільних підрозділів Національної поліції України, недостатню обізнаність працівників щодо наявних повноважень і механізмів їх застосування
наша держава потребує для належної організації запобігання та протидії домашньому насильству урахування кращих іноземних (насамперед європейських) прикладів правового регулювання роботи правоохоронних органів та корисних напрацювань у
сфері їх взаємодії з іншими державними структурами та неурядовими організаціями.
З прийняттям на початку грудня 2017 р. низки
законодавчих актів, покликаних стати нормативноправовою базою викорінення домашнього насильства, як вже зазначалося вище, до чинного Кримінального процесуального кодексу України було внесено низку змін, що покликані надати можливість
реалізуватися відповідним нормам матеріального
права. Розглянемо норми-новели КПК України.
Тепер тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом, як право на володіння та носіння
зброї.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у
ст. 177 КПК України (спроби підозрюваного, обвинуваченого: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення
обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим
чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується),
слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами
кримінального провадження матеріалів зобов’яза-
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ний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі, серед іншого, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв’язку з його доступом до
зброї [4].
Під час розгляду клопотання про застосування
запобіжного заходу слідчий суддя, суд відповідно
до ч. 6 ст. 194 КПК України в інтересах потерпілого
від злочину, пов’язаного з домашнім насильством,
крім обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194, якими є:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора
або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи
суд про зміну свого місця проживання та/або місця
роботи; 4) утримуватися від спілкування з будьякою особою, визначеною слідчим суддею, судом,
або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти
курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або
до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних
органів державної влади свій паспорт (паспорти)
для виїзду за кордон, інші документи, що дають
право на виїзд з України і в’їзд в Україну; 9) носити
електронний засіб контролю), суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні такого
кримінального правопорушення, один або декілька
таких обмежувальних заходів:
1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;
2) обмеження спілкування з дитиною у разі,
якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;
3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово
проживати, тимчасово чи систематично перебувати
у зв’язку із роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;
4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи
електронних комунікацій особисто або через третіх
осіб;
5) направлення для проходження лікування від
алкогольної, наркотичної або іншої залежності, від
хвороб, що становлять небезпеку для оточуючих,
направлення для проходження програми для кривдників.
Обов’язки, передбачені ч. ч. 5 та 6 ст. 194 КПК
України, можуть бути покладені на підозрюваного,
обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У
разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення
строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені від-
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повідні обов’язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і
обов’язки скасовуються.
Кримінальне провадження закривається в разі,
якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК
України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім насильством.
Угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з домашнім насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного
представника.
Якщо дії чи інтереси законного представника
суперечать інтересам особи, яку він представляє, за
рішенням прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим із числа
осіб, визначених ст. 44 КПК України [5].
Наведені норми покликані під час кримінального провадження надати можливість органам правопорядку більш зважено підходити до захисту
прав та законних інтересів осіб, які постраждали від
домашнього насильства, що в свою чергу, повинно
позитивно вплинути на боротьбу з цим соціальнонегативним явищем.
Підбиваючи підсумок, можна зробити висновок, що законодавчі новели у справах домашнього
насильства, що стосуються зміни поведінки кривдника та захисту постраждалої особи, не застосовуються на практиці. Так само застосування відповідних норм має бути здійснено відповідно до оцінки
ризиків насамперед безпеки постраждалої особи.
Разом із тим можна звернути увагу сторін кримінального провадження, а так само суду, на такі рекомендації:
1. У справах домашнього насильства, сторона
обвинувачення обов’язково має вказувати у обвинувальному акті п. 61 ч. 1 ст. 67 КК України як обтяжуючу обставину вчинення злочину.
2. У справах домашнього насильства суд має
застосовувати положення ст. 91 КК України або на-
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лежним чином обґрунтовувати недоцільність їх застосування в інтересах постраждалої особи. Сторони кримінального провадження мають звертати
на це особливу увагу.
3. Якщо суд доходить висновку звільнення
особи, яка вчинила домашнє насильство від відбування покарання з випробуванням, суд має застосовувати положення ч. 2 ст. 76 КК України в обов’язковому порядку. Сторони кримінального провадження мають звертати на це особливу увагу.
4. Якщо злочини домашнього насильство вчинюються у стані алкогольного сп’яніння, сторона
обвинувачення має аргументувати суду доцільність
застосування положень п. 5 ч. 6 ст. 143 КК України.
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Abstract
The article defines that human trafficking is a global criminal business, a modern form of slavery, and a gross
violation of human rights. These activities are rapidly growing criminal activities in the world. The author analysed
ways to detect and investigate trafficking in persons and suggested ways to improve the process.
Анотація
У статті визначено, що торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю
у світі. Автором проаналізовано шляхи виявлення і розслідування торгівлі людьми та запропоновано
шляхи вдосконалення цього процесу.
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Європейський день боротьби з торгівлею
людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.
Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі. За оцінками Міжнародного центру із запобігання
злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після торгівлі наркотиками.
Україна була серед перших країн у Європі, яка
у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як
вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи
уразливого стану особи [1].
Існує чимало різноманітних видів експлуатації: усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях,
використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство,
примус до заняття проституцією, рабство і ситуації,
подібні до рабства, примусова праця, залучення в
боргову кабалу.
За оціночними даними Представництва МОМ
в Україні за час незалежності 230 тис. українців постраждали торгівлі людьми. Українці потрапляють
в тенета цього злочину не лише в Україні, але й у
Росії, Польщі, інших країнах Європи, Туреччині,
США, країнах Центральної Азії та Близького
Сходу.
Держава вживає заходів з попередження торгівлі людьми та боротьби з нею, притягнення до відповідальності злочинців та надання допомоги постраждалим. Та попри все, проблема торгівлі людьми
не може бути розв’язана на рівні однієї країни: нові
виклики та загрози вимагають консолідації - як зусиль інституцій на державному рівні та міжнародної спільноти, так і зусиль кожного з нас. Та для
того, щоб протидіяти цьому явищу, необхідно чітко
розуміти його основні елементи.
Метою торгівлі людьми є експлуатація. Поперше, що слід зазначити, торгівля людьми не тотожна проституції. Ці два явища часто поєднані у
публічному дискурсі з тієї простої причини, що
більшість поширених сценаріїв торгівлі людьми в
Європі належить саме до випадків торгівлі людьми
з метою сексуальної експлуатації, продажу жінок за
кордон з метою розпусти, використання в порнобізнесі і т.д.

47

Сексуальна експлуатація – це один з видів експлуатації праці людини, зокрема в галузі проституції (здійснення природних статевих актів, задоволення статевої пристрасті неприродним способом,
вчинення будь-яких інших дій сексуального характеру з метою отримання доходів, а не на основі приязні чи особистої симпатії) чи в суміжних з нею
сферах. Використання в порнобізнесі – це фактичне
використання людини для створення предметів порнографічного характеру, незалежно від її ролі в даному процесі.
Відомою у боротьбі з торгівлею людьми серед
останніх міжнародних документів стала Гаазька
Міністерська Декларація європейських рекомендацій щодо ефективних заходів з попередження та боротьби із торгівлею жінками з метою сексуальної
експлуатації 1997 року. У цій Декларації запропоновано цілий комплекс заходів у рамках Європи,
Європейського Союзу, країн-кандидатів у члени
співтовариства. Торгівля жінками у цьому документі визначається як будь-які дії, спрямовані на легальне або нелегальне ввезення, провезення, перебування або вивезення з території країни жінок з
метою їх прибуткової сексуальної експлуатації, з
використанням примушування, зокрема насильства, погроз або обману, зловживання службовим
становищем, або іншого тиску, в наслідок якого
особа не має ніякого реального та задовільного вибору як тільки скоритися цьому тиску або вчиненим протиправним діям. [2]
Що ж до України, то в останні роки збільшується кількість випадків експлуатації з метою трудової експлуатації. У випадку експлуатації праці кінцевою метою торгівлі людьми є саме примусова
праця. Про те, що праця є примусовою, може свідчити:
- використання людини, яка працює через погрозу застування насильства;
- невиплата винагороди за раніше виконану роботу;
- погроза видачі працівника-нелегала органам
влади;
- обмеження свободи пересування;
- неповернення невідібраного паспорту або
інші обставини.
Поміж іншим, до трудової експлуатації на
практиці відносять примусову консумацію та примусове залучення особи до жебрацтва, особливо дітей. Найпоширенішими злочинами щодо неповнолітніх українців є експлуатація в дитячій порностудії, схиляння до проституції, дитяча праця у сфері
послуг та жебрацтво. Діти в силу свого віку є найменш захищеною та вразливою категорією громадян. За статистикою, в Україні 30% дівчат і 10%
хлопців до 14 років ставали жертвами насилля. Торгівля дітьми відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, який є одним з найбільш латентних
та складних для розслідування злочинів проти волі,
честі та гідності особи.
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Інший напрям боротьби з торгівлею людьми
спрямовує зусилля на протидію такому явищу як
втягнення у злочинну діяльність. Втягнення у злочинну діяльність – це дії, пов’язані з безпосереднім
психічним чи фізичним впливом на особу та вчиненні з метою викликати у неї прагнення взяти участь в одному з кількох злочинів. При цьому можуть використовуватись різноманітні способи
впливу.
Залучення в боргову кабалу – фактичне поставлення особи в стан повної матеріальної залежності
іншої особи. Експлуатація такої особи триває до
тих пір, поки вона не відпрацює свій “борг” (у більшості випадків – ціну, яку за неї було сплачено та
витрати пов’язані з її утриманням). Часто такі борги
є сфабрикованими, до яких зараховуються суми
грошей, витрачених на проживання, харчування та
продовження терміну перебування на території іноземної країни за підробленими візами. Таким чином, людина опиняється в запланованій борговій
залежності, яка постійно зростає. До неї додаються
надумані штрафи (наприклад в сексуальній експлуатації: спізнення до клієнта чи від нього, відмова
вживати з клієнтом алкогольні напої та інше).
Усиновлення чи удочеріння в комерційних цілях – це оформлення спеціальним юридичним документом встановлення батьківської опіки над
дітьми, позбавленими батьківського піклування, з
метою подальшого їх використання для отримання
доходів (у жебракуванні, занятті азартними іграми
чи для подальшого укладення щодо них угод
пов’язаних з фактичною передачею права власності). Про недопущення отримання комерційної вигоди із усиновлення та здійснення посередництва
вказують міжнародно-правові документи. Так, відповідно до ст. 32 Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення
ніхто не повинен одержувати невиправдану фінансову чи іншу вигоду від діяльності, що стосується
міждержавного усиновлення. Тільки витрати та видатки, включаючи розумні професійні гонорари
особам, які приймають участь в процесі усиновлення, можуть встановлюватись або виплачуватись. Керівники, адміністратори і службовці органів, що приймають участь в процесі усиновлення,
не одержують винагородження за надані послуги,
яке є безпідставно високим. При цьому кожна держава - учасниця Конвенції про права дитини щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії забезпечує, щоб, як мінімум, наступні діяння і види діяльності були повною мірою охоплені
її кримінальним або карним правом, незалежно від
того, чи були ці злочини вчинені на національному
або транснаціональному рівні, або в індивідуальному чи організованому порядку, зокрема неправомірне схиляння в якості посередництва до згоди на
усиновлення дитини з порушенням застосовних
міжнародно-правових актів щодо усиновлення.
Використання у збройних конфліктах - використання особи для виконання нею бойових завдань, пов’язаних з поваленням державної влади
або порушенням суверенітету і територіальної цілі-
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сності інших держав тощо. Збройні конфлікти стають каталізаторами збільшення фактів торгівлі
людьми, що обумовлюється багатьма факторами.
Серед них – складна криміногенна обстановка в
зоні конфлікту, послаблення державних інститутів,
дисфункція правоохоронних органів у зоні збройних конфліктів, складність правового статусу непідконтрольних територій, зміна гендерного балансу
на окремих територіях та інші.
В умовах збройних конфліктів найбільш розповсюдженими формами торгівлі людьми з метою
подальшою експлуатації стають:
- вербування, переміщення, передача, переховування або одержання осіб чоловічої статі з метою
поповнення лав особового складу збройних сил
сторін, що беруть участь у конфлікті;
- використання примусової праці і рабства для
задоволення потреб озброєних груп;
- сексуальна експлуатація (військова проституція, насильницька вагітність);
- втягнення у злочинну діяльність;
- вилучення органів.
Крім того, під час збройного конфлікту факти
торгівлі людьми найчастіше супроводжуються вчиненням інших тяжких протиправних дій, як-то сексуальне насильство, катування тощо, або погроза
застосування таких дій.
Слід зазначити, що Україна докладає багато
зусиль у сфері протидії торгівлі людьми, особливо
в частині поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
Статистичні дані на 2019 рік наступні. Кількість осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми становить 157 осіб
(станом на 18/10/2019 згідно статистики Міністерства соціальної політики України). Кількість осіб,
які потерпіли від злочинів, передбачених ст. 149 КК
України становить 190 осіб (станом на 31/09/2019
згідно статистики Генеральної прокуратури України).
Попри статистику, оцінити реальні масштаби
торгівлі людьми в Україні важко, ураховуючи доволі високий рівень латентності цих злочинів.
Таким чином, виявлення і розслідування злочинів про торгівлю людьми та ідентифікація ймовірно постраждалих від торгівлі людьми вимагає глибоких знань та свідомого ставлення кожного громадянина України до протидії торгівлі людьми.
Для досягнення цієї мети та з прийняттям Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Міністерство соціальної політики, як національний
координатор, проводить інформаційно-просвітницькі акції з протидії торгівлі людьми з метою інформування громадян України про цю проблему.
З нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня, Міністерство соціальної
політики України анонсує старт загальнонаціональної інформаційної кампанії, метою якої є привернення уваги до проблеми торгівлі людьми, роз’яснення громадянам виді і форм цього злочину, а також шляхів надання підтримки і допомоги
потерпілим.
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Сучасне рабство – це міжнародний злочин,
який вражає усі нації, та впливає на людей усіх рівнів достатку. Істина полягає в тому, що без усвідомлення проблеми, її важко подолати. Україна має
на меті розвивати діалоги, які будуть сприяти покращенню підтримки постраждалих та переслідуванню торговців людьми на глобальному рівні.
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and mutual legal assistance in criminal cases have been analyzed in order to identify, search and seize assets
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Considerable attention is paid to the regulation of these issues, both at the national level and international
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Анотація
Проаналізовано окремі питання міжнародного співробітництва органів прокуратури України під час
кримінального провадження та надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з метою виявлення, розшуку та накладення арешту на активи, одержані від корупційних та інших злочинів.
Значна увага приділена нормативно-правовому регулюванню зазначених питань, як на національному
рівні так і міжнародними нормативно-правовими актами та принципам міжнародного співробітництва.
Висвітлено напрями міжнародного співробітництва органів прокуратури під час кримінального провадження щодо міжнародної правової допомоги з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей,
отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам та забезпечення його збереження.
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У сучасному суспільстві йде процес інтернаціоналізації практично в усіх сферах життя, в тому
числі і у протидії злочинній діяльності, яка набуває
характеру транснаціональної, тобто виходить за
межі окремих держав. Особливо це стосується організації та фінансування тероризму, незаконного
обігу наркотичних засобів, зброї, злочинів у сфері
економічних відносин, навіть торгівлі людьми. У

таких умовах надзвичайно важливого значення набуває об’єднання зусиль багатьох держав у протидії
таким вкрай негативним явищам.
На думку А.Г. Волеводз, міжнародна боротьба
із злочинністю має глибоке історичне коріння і
може бути віднесена до витоків виникнення держави і права. Інтереси боротьби із злочинністю з давніх-давен зобов’язували держави об’єднувати свої
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зусилля, надавати одна одній правову допомогу [1,
с. 8].
У Законі України «Про прокуратуру» [2] (ст.
92) сказано, що органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та
кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення
процесуальних дій при розслідуванні кримінальних
правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами
прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.
Водночас наголошено, що таке співробітництво не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов’язанням щодо прав людини.
Питанням, пов’язаним із здійсненням міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження, свої праці присвячували Ю. П. Аленін, П. Д. Біленчук, О. І. Виноградова, Т. С. Гавриш,
Л. А. Гарбовський, В. М. Гребенюк, М. І. Карпенко,
А. Г. Маланюк, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко,
М. І. Пашковський, А. С. Сизоненко та ін.
Однак, сучасні тенденції розвитку кримінальної процесуальної науки, а також інтеграція України, в цілому, та її національного законодавства, зокрема до Європейської спільноти, вимагають нових
поглядів на окремі питання міжнародного співробітництва.
Метою статті є визначення напрямів міжнародного співробітництва органів прокуратури України під час кримінального провадження та надання
взаємної правової допомоги у кримінальних справах з метою виявлення, розшуку та накладення арешту на активи, одержані від корупційних та інших
злочинів, а також розкриття їхнього змісту.
Одним із важливих напрямів кримінальної
процесуальної діяльності органів прокуратури є
міжнародне співробітництво, що регламентується
зокрема наказом Генерального прокурора України
від 18.09.2015 р. № 223 «Про організацію роботи
органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва»(далі - Наказ ГПУ № 223) [3].
Відповідно до п. 1 зазначеного наказу міжнародне співробітництво під час кримінального провадження разом із наглядовою діяльністю здійснюється посадовими особами прокуратури України
відповідно до вимог Конституції України, чинного
законодавства, міжнародних договорів України, а
також загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. При цьому органи прокуратури України повинні дотримуватися принципів взаємної поваги до національного суверенітету і прав людини,
добросовісного виконання зобов’язань та невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
На думку Баранніка Р.В. на сьогодні можна виділити три основні групи принципів, на основі яких
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здійснюється взаємодія договірних сторін у сфері
кримінального судочинства:
- загальні принципи міжнародного права
щодо співробітництва держав у всіх сферах;
- спеціальні принципи міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства;
- спеціальні принципи надання взаємної
міжнародної правової допомоги у кримінальних
справах;
- принципи внутрішнього (національного)
законодавства договірних сторін (кримінального,
кримінального процесуального, конституційного
права тощо) [4, с. 12].
На нашу думку можна погодитися з такою класифікацією принципів міжнародного співробітництва та необхідно відзначити, що вони мають витоки
з міжнародної практики співробітництва та визнані
фундаментальною базою міжнародних відносин.
Якою б не була правова форма закріплення
принципів, до якої б форми міжнародного співробітництва вона не належала, ці принципи завжди є
нормами загального і керівного значення, основою
процесу правозастосування в усіх напрямах взаємодії держав, у тому числі – й при наданні взаємної
правової допомоги у кримінальних справах[5, с.
115].
Принципи національного законодавства України, що діють у сфері міжнародного співробітництва, доповнюють закріплені у міжнародних договорах принципи співробітництва держав і разом з
ними створюють єдину систему принципів, яка є
основоположною базою здійснення діяльності по
виконанню завдань кримінального судочинства.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження має свої напрями закріплені у
Кримінальному процесуальному кодексі України
(далі – КПК України) та деталізовані у Наказі ГПУ
№ 223. Відповідно до п.2 зазначеного наказу до головних напрямів взаємодії органів прокуратури України із компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями відноситься
виконання зобов’язань української держави за міжнародними договорами про міжнародне співробітництво, зокрема:
- виконання у межах компетенції органів прокуратури зобов'язань України за міжнародними договорами про міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження, зокрема щодо надання міжнародної правової допомоги, видачі осіб
(екстрадиції), перейняття кримінального провадження та з інших передбачених такими договорами питань;
- установлення, підтримання та розвиток контактів із компетентними установами іноземних держав і міжнародними організаціями, проведення заходів міжнародного співробітництва - зустрічей,
переговорів, конференцій, семінарів, круглих столів та тренінгів, а також реалізацію проектів і програм співпраці;
- удосконалення договірної бази співробітництва, механізмів та процедур надання правової допо-
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моги шляхом укладання міжвідомчих угод, які стосуються компетенції прокуратури, та участі в підготовці міжнародних договорів України у галузі
співробітництва під час кримінального провадження, а також законодавства з цих питань.
На сьогоднішній день особливих складнощів у
наданні міжнародної правової допомоги під час
кримінального провадження не виникає, однак є невідповідність кримінального законодавства України кримінальному законодавству більшості демократичних країн світу, що може викликати складнощі під час надання міжнародної правової
допомоги при проведенні окремих процесуальних
дій.
Зокрема, застосування конфіскації майна судом, як кримінального покарання за чинним Кримінальним кодексом України, ми вважаємо, це пережиток часів Радянського Союзу. У більшості розвинених демократичних країнах Європи і світу
загальна конфіскація майна як така, що порушує
принцип недоторканості власності особи та принцип індивідуалізації покарання, вилучена з кримінальних кодексів. Замість неї застосовується конфіскація знарядь злочину, предметів злочину, майна,
нажитого злочинним шляхом та прибутків чи доходів, отриманих від такого майна.
Законодавство України та зарубіжних країн
визначає, що міжнародний розшук, арешт та конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових
сум та майна – це акт міжнародної правової допомоги, який здійснюється угодами, укладеними чи
прийнятими на основі доручень компетентних правоохоронних органів або судів зарубіжних країн,
методом виявлення та забезпечення збереження належних конфіскації грошей, цінностей та майна,
отриманих злочинним шляхом, що належать обвинуваченому, а також доходів від злочинної діяльності, їх передача іншій державі для використання у
кримінальному судочинстві як доказу або для відшкодування шкоди [6, с.145].
Відповідно до ст. 568 КПК України відповідні
органи України проводять процесуальні дії на підставі запиту про міжнародну правову допомогу з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна,
яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам. Однак ця стаття передбачає проведення процесуальних дій на підставі запиту про
міжнародну правову допомогу, а як бути з кримінальними провадженнями, що розслідуються українськими органами досудового розслідування і де
вбачається необхідність виявлення цінностей,
майна, коштів, активів, що в майбутньому можуть
підлягати конфіскації, як такі, що добуті злочинним
шляхом?
Їх конфіскація стане можливим лиш у тому випадку, якщо будуть створені відповідні механізми,
які дадуть можливість своєчасно виявляти, відслідковувати і накладати арешт на майно, яке підлягає
конфіскації, а також оперативно встановлювати обставини, що підтверджують злочинні джерела походження такого майна (або безпосереднє відно-
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шення його до злочинної діяльності), для пред’явлення їх суду і винесення на їх основі рішення про
конфіскацію.
Такий механізм був частково передбачений ст.
125 КПК України (1960р.), що втратив чинність. Ця
стаття передбачала обов’язок органів досудового
розслідування забезпечити цивільний позов і передбачену законом конфіскацію майна. Однак, органи досудового розслідування часто виконували
вимоги цієї статті в останню чергу, в результаті
конфісковувати вже не було що, і суд виносив вирок з конфіскацією майна, але виконати його було
неможливо. Такий стан речей, на нашу думку, був
можливим у зв’язку з тим, що у статті не вказано
строк накладення арешту на майно підозрюваного
чи обвинуваченого під час досудового розслідування і слідчий виконував цей обов’язок на свій розсуд.
На відміну від попереднього, чинний КПК України не передбачає обов’язку органів досудового
розслідування забезпечити майбутнє виконання вироку в частині конфіскації майна чи виконання цивільного позову. А передбачене главою 16 «Тимчасове вилучення майна» та главою 17 «Арешт
майна» скоріше за все це право слідчого застосувати такі заходи забезпечення кримінального провадження, а от коли їх застосувати законодавець залишив на розсуд слідчого.
Щодо забезпечення збереження. Чинний КПК
України (ч. 4 ст. 168) зобов’язує уповноважену службову особу, забезпечити схоронність вилученого
майна, а щодо майна на яке накладено арешт такого
обов’язку не передбачено.
У ч. 1 ст. 170 КПК України зазначено, що слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів
з метою виявлення та розшуку майна, на яке може
бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Однак протягом якого часу не зазначено.
На нашу думку такі постанови слідчому необхідно
складати безпосередньо після того, як особі оголошено про підозру, коли вже точно відомо про те, що
обставинами справи або статтею КК України, за
якою оголошено підозру, передбачена конфіскація.
А строк необхідно визначити такий, який би гарантував виконання вироку в частині конфіскації (наприклад: не пізніше 5 днів). Після цього необхідно
здійснити опис та вжити заходів до вилучення
майна, на яке накладено арешт або забезпечити
його збереження.
Аналіз практики досудового розслідування резонансних кримінальних проваджень показує, що
після накладення арешту на «хатинки» в яких находиться цінностей на сотні тисяч, а то і більше здійснивши опис арештованого майна та опечатавши
вхідні двері покидають їх з чистою совістю та відчуттям виконаного обов’язку, без відповідної охорони. А через деякий час журналісти показують ганьбу роботи правоохоронних органів – обідрані
стіни, вкрадені цінності, а то і зовсім спалені «хатинки». А це втрачені речові докази та надходження
до бюджету. І це ще не повна біда. А якщо суд розглянувши справу дійде висновку, що майно, на яке
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накладено арешт, набуте законним шляхом тоді постане питання про відшкодування нанесених збитків, а це з державного бюджету. А хто відповідатиме? На нашу думку в КПК України повинен бути
передбачений обов’язок слідчого забезпечити схоронність арештованого майна. Щоб вирішити цю
проблему, на державному рівні, законодавцем вирішено створити спеціальний орган, на який покласти обов’язок не тільки управляти арештованим
майном, а й виявляти та розшукувати його.
З метою формування та реалізації державної
політики у цій сфері створено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, надалі - АРМА), яке є центральним
органом виконавчої влади із спеціальним статусом,
що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері виявлення та розшуку активів, на
які може бути накладено арешт у кримінальному
провадженні, та управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному
провадженні, а також активів, на які накладено
арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.
Нормативно-правовою
базою
діяльності
АРМА є Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 р. № 772 – VIII
[7] та Постанова Кабінету Міністрів України від 11
липня 2018 р. № 613 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [8], водночас ним використовуються міжвідомчі правові
документи, зокрема, спеціальний наказ Державної
судової адміністрації України та АРМА від 23 грудня 2018 р. № 254/107 «Про затвердження Порядку
надання електронних примірників копій судових
рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по
кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу
суду», а також міжнародні стандарти, які спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Основними завданнями АРМА щодо реалізації
державної політики у сфері виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів є:
- виявлення та розшуку активів, на які може
бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
- управління активами, на які накладено арешт
або які конфісковано у кримінальному провадженні;
- управління активами, на які накладено арешт
або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;
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- здійснення міжнародного співробітництва у
сфері виявлення, розшуку та управління активами;
- участь у забезпеченні представництва прав та
інтересів України у закордонних юрисдикційних
органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших
злочинів.
Для виконання зазначених завдань АРМА активно взаємодіє з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що
стосуються передачі в управління АРМА активів,
на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також з Державною службою фінансового
моніторингу України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
В межах цієї взаємодії речові докази вартістю
понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати,
якщо це можливо без шкоди для кримінального
провадження, передаються за письмовою згодою
власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду до АРМА для здійснення заходів з
управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості,
а речові докази, що не містять слідів кримінального
правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або
з інших причин неможливо без зайвих труднощів
або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові
докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню – для їх реалізації.
Якщо такої згоди власника речових доказів немає тоді слідчий за погодженням із прокурором або
прокурор звертається з клопотанням про арешт
майна та вирішення питання щодо нього, до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної
юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження.
Прокурор у випадку, позитивного рішення
щодо клопотання, не пізніше наступного робочого
дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду, якою дозволяється управління активами
(у тому числі реалізація), надсилає копію цієї ухвали до АРМА, зі зверненням щодо прийняття активів в управління, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів в управління.
Щодо міжнародного співробітництва АРМА
та органів прокуратури у питаннях виявлення, розшуку та поверненням в Україну активів, одержаних
від корупційних та інших злочинів то відповідно до
Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,
підписана 08.11.1990р. у Страсбурзі, держави –
члени Ради Європи, учасником якої стала Україна
та інші держави, які підписали цю конвенцію, вважають, що при здійсненні кримінального переслідування правопорушників необхідно створити життєздатну систему міжнародного співробітництва,
забезпечити взаємодію судово-слідчих органів різних держав та спільними зусиллями позбавляти доходів, одержаних злочинним шляхом[9, с. 203].

Danish Scientific Journal No30, 2019
Одним із завдань АРМА є здійснення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку
та управління активами та участь у забезпеченні
представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних
від корупційних та інших злочинів. Цілком зрозуміло, що ці завдання можливо виконати за цілковитої співпраці з органами прокуратури України.
Отже, аналіз чинного законодавства щодо забезпечення виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів дозволяє зробити висновок, що на сьогодні вітчизняне законодавство в основному відповідає
сучасним вимогам міжнародних організацій з протидії проявам організованої злочинності та забезпечує активну участь правоохоронних органів України у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження.
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Abstract
The article considers the financial security of the State and the areas of improvement of the activities of
customs authorities to ensure the financial security of the State. Attention is drawn to the need to form a state
structure, effectively perform law enforcement, human rights and analytical functions aimed at solving the task of
ensuring the financial and economic interests of the State in the context of strategic European integration processes,
as well as to the need to optimize the distribution of competence, eliminate its duplication in matters related to
ensuring the financial security of the State. It is proposed to establish a central executive body in the field of
ensuring and protecting the financial interests of the State (Financial Investigation Service). It is offered to allocate
functions of the central executive authority: preventive, criminal procedure, operational search, search, information
and analytical, anti-corruption in a certain sphere - the sphere internally - organizational activity of this body.
Attention is drawn to the fact that an important aspect in the work of the new body, including the implementation
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of customs security as an integral part of the economic sphere of the State. Bills 8157, 8157-1, 8157-2, directed to
the section of service and law-enforcement function of the Public fiscal service of Ukraine by liquidation of tax
police are analysed, To optimize the structure and number of bodies involved in combating crime in the field of
finance, Eliminate duplication of State financial security functions and establish a new State body, Which is entrusted with the tasks of ensuring the prevention, detection, suppression, investigation and disclosure of crimes in
the field of formation and use of financial resources of the State, economic security of Ukraine. It is noted that the
tasks and powers of the financial security body are introduced elements of democratic control over its activities,
rights, duties and responsibilities of its employees, cooperation with authorities and local self-government bodies,
enterprises, institutions and organizations, competent bodies of other States and international organizations, legal
and natural persons.
Анотація
В статті розглядається фінансова безпека держави та напрями удосконалення діяльності митних органів для забезпечення фінансової безпеки держави. Звернено увагу на необхідність формування державної структури, що ефективно виконуватиме правоохоронну, правозахисну та аналітичну функції, спрямовані на вирішення завдання забезпечення фінансово-економічних інтересів держави в умовах стратегічних
євроінтеграційних процесів, а також на необхідність оптимізації розподілу компетенції, усунення її дублювання з питань, пов’язаних із забезпеченням фінансової безпеки держави. Запропоновано створення
центрального органу виконавчої влади в сфері забезпечення і захисту фінансових інтересів держави (Службу фінансових розслідувань). Запропоновано виокремити функції центрального органу виконавчої
влади: превентивна, кримінально-процесуальна, оперативно-розшукова, пошукова, інформаційно-аналітична, антикорупційна у певній сфері – сфері внутрішньо-організаційної діяльності цього органу. Звернено
увагу на те, що важливим аспектом у діяльності нового органу у тому числі має бути здійснення митної
безпеки як невід’ємної складової економічної сфери держави. Проаналізовано Законопроекти 8157, 81571, 8157-2, які спрямовані на розділ сервісної та правоохоронної функції Державної фіскальної служби України шляхом ліквідації податкової міліції, оптимізувати структуру та чисельність органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю у сфері фінансів, усунути дублювання функцій із забезпечення фінансової безпеки
держави та створити новий державний правоохоронний орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування
та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки України. Зазначено, що завдання та
повноваження органу з фінансової безпеки, запроваджуються елементи демократичного контролю за його
діяльністю, права, обов’язки та відповідальність його працівників, співробітництво з органами влади та
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.
Keywords: customs authorities, financial security of the state, central executive body, Financial Investigation
Service, tax police.
Ключові слова: митні органи, фінансова безпека держави, центральний орган виконавчої влади, Служба фінансових розслідувань, податкова міліція.
Реформування органів кримінальної юстиції в
Україні спрямовано на вдосконалення їхньої діяльності за європейськими стандартами з метою підвищення рівня захисту прав людини і основоположних свобод, посилення боротьби з кримінально караними діяннями і, як наслідок, на зростання довіри
населення до цих органів. Одним із основних напрямків реформування правоохоронної системи є
протидія злочинності у фінансово-економічній
сфері, яка охоплює оподаткування, бюджетні видатки, валютне регулювання, кредитно-фінансові та
банківські послуги, митні правовідносини. Забезпечення безпеки належного функціонування цих ключових для держави галузей є одним із найважливіших завдань всіх гілок влади України[1].
Стратегією національної безпеки України, затвердженої Указом ПрезидентаУкраїни від
26.05.2015 року № 287/2015, серед актуальних загроз національній безпеці України визначені економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення. Однією з
причин виникнення таких загроз є високий рівень
«тінізації» та криміналізації національної еконо-

міки[2].У зв’язку з цим питання підвищення ефективності забезпечення фінансової та митної безпеки активно обговорюється у державних та наукових колах протягом останніх чотирьох років та визначене декількома чинниками.
Насамперед – необхідністю формування державної структури, що ефективно виконуватиме
правоохоронну, правозахисну та аналітичну функції, спрямовані на вирішення завдання забезпечення фінансово-економічних інтересів держави в
умовах стратегічних євроінтеграційних процесів.
Тобто мова йде про необхідність інституційної реорганізації системи органів кримінальної юстиції та
запровадження нових форм і методів їхньої діяльності щодо боротьби зі злочинами в сферах фінансової та господарської діяльності. Наступним чинником, наявність якого обумовлює створення зазначеного
суб’єкта,
наділеного
необхідними
державно-владними повноваженнями, – є необхідність оптимізації розподілу компетенції, усунення
її дублювання з питань, пов’язаних із забезпеченням фінансової безпеки держави. Хоча коло таких
питань надзвичайно широке і до нього входять не
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тільки питання правоохоронної діяльності у фінансово-економічній сфері, але й проблеми організаційного характеру, проте вирішення проблеми оптимізації управлінських взаємозв’язків між уповноваженими суб’єктами у сфері забезпечення
фінансової безпеки держави сприятиме досягненню стратегічного завдання зменшення тіньового сектору економіки, «блокування» процесів
«тінізації». Одними із найбільш поширених у системі тіньових економічних відносин є порушення у
сфері митно-тарифних та податкових відносин [1].
У загальному розумінні забезпечення фінансової безпеки – це правоохоронний стандарт, який потребує ретельного адаптування до реалій і можливостей конкретної країни. Результати вивчення європейського досвіду демонструють, що на сьогодні
у 13 країнах ЄС служби, що забезпечують фінансову безпеку, входять до складу фіскальних органів, у 14 – до складу правоохоронних органів. У
складі фіскальних органів, таких як податкова, митна служба, міністерство фінансів, орган з фінансової безпеки діє в Австрії, Великій Британії, Греції,
Естонії, Ірландії, Іспанії, Кіпрі, Латвії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Польщі, Швеції. У
складі правоохоронних органів – поліції, прокуратури, або як окремий правоохоронний орган діє у
таких країнах Євросоюзу, як Бельгія, Болгарія, Данія, Литва, Люксембург, Італія, Мальта, Румунія,
Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія,
Франція, Чехія [1].
Існуюча в Україні модель, за якою компетенцією щодо забезпечення фінансової безпеки наділені органи державної податкової (фіскальної) служби, діє у таких країнах ЄС, як Австрія, Велика
Британія, Греція, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швейцарія, Швеція; інших
країнах – Австралії, Індії, Канаді, Новій Зеландії,
Південній Кореї, Південно-Африканській Республіці, США, Чилі [1].
В сучасних умовах інституційної реформи державних інститутів влади, проведення широкомасштабних заходів із дерегуляції економіки з метою
зменшення тиску на бізнес та протидії реальній організованій економічній злочинності в Україні назріла нагальна потреба консолідації функцій з протидії злочинам у сфері публічних фінансів та створення єдиного органу із забезпечення фінансової
безпеки на заміну існуючим суб’єктам протидії економічній злочинності, злочинності у фінансовій
сфері. Вказане також зумовлене різким зростанням
обсягів тіньової економіки, посиленням невдоволеності громадськості існуючою правоохоронною системою, фактичним дублюванням функцій і повноважень різними правоохоронними органами та
здійснення ними одних і тих же заходів по відношенню до суб’єкта господарювання [1].
Тому на сьогодні в нашій державі проводиться
робота щодо реформування економічної складової
правоохоронної системи та створення нового центрального органу виконавчої влади – Служби фінансових розслідувань. Її створення визначене пріоритетним Президентом України і Прем’єр-міністром
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України та передбачене Коаліційною угодою, Планом дій Уряду, підтримане бізнес-асоціаціями, експертами та іноземними партнерами [1].
Відповідно до Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» ліквідація
податкової міліції відбудеться з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Отже,
законодавець передбачає такі функції відповідного
центрального органу виконавчої влади: забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави
та/або місцевого самоврядування [3].
Україна має певні зобов’язання в рамках Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом щодо реформування податкової міліції, тому прогнозовано, що новий правоохоронний
орган європейського зразка буде протидіяти фінансовим злочинам та забезпечуватиме повернення тіньових коштів у легальне русло, детінізацію економіки, буде виступати одним із гарантів забезпечення фінансової безпеки держави. Основними
завданнями нового органу має бути профілактика
шахрайства з державними фінансами, забезпечення
невідворотності покарання розкрадачів бюджетних
коштів, і як наслідок, формування правосвідомості
платників податків добровільно їх сплачувати,
тому що оподаткування повинне перетворитись на
звичку, а не сприйматись як примусова повинність
[1].
Проектом Закону України «По Фінансову поліцію» (реєстр.№4228 від 15.03.2016) передбачено
розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби шляхом створення єдиного органу
для попередження, виявлення, розкриття та розслідування економічних злочинів проти держави – Фінансової поліції. Фіскальна служба як сервісна взаємодіє з платниками податків до моменту реєстрації кримінального провадження, яке можливе лише
в разі незнаходження компромісу при застосуванні
механізму медіації. Фінансова поліція не бере участь у проведенні перевірок (лише аналітична робота з базами даних, збирання доказової бази без
втручання у діяльність бізнесу до порушення кримінального провадження). Такий підхід убезпечує
відмову від каральної моделі податкового контролю [4].
Передбачено, що Фінансова поліція буде:
- здійснювати заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави (в тому числі різних
форм фінансової допомоги іноземних держав), економічної безпеки;
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- детективи будуть здійснювати оперативнорозшукову діяльність, а також досудове розслідування злочинів. Крім того, даний орган матиме
право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні
органи або органи місцевого самоврядування, наявність достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів [1].
У березні 2017 року Міністерством фінансів
України презентовано Концептуальні засади створення Служби фінансових розслідувань та розроблено відповідний законопроект, який було заплановано, але не внесено до Верховної Ради України.
Серед концептуальних положень анонсовано виділення зі складу Державної фіскальної служби України правоохоронної функції. До повноважень віднесено:
- прийняття та реєстрація заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення, віднесені до її
компетенції у порядку, визначеному Кримінальним
процесуальним кодексом України;
- проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування в межах наданої
компетенції;
- розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, що віднесені до її компетенції;
- збір, аналіз та узагальнення інформації
щодо злочинів, віднесених до її компетенції, факторів, що їх детермінують, а також прогнозування розвитку негативних процесів кримінального та криміногенного характеру в цій сфері;
- отримання інформації про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних
осіб від фізичних та юридичних осіб, депозитарних,
клірингових, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію у встановленому законами
порядку [1].
Узагальнення наведених вище документів нормативного та інформаційного характеру дозволяє
вказати про такі функції центрального органу виконавчої влади, який буде створено з метою забезпечення і захисту фінансових інтересів держави: превентивна, кримінально-процесуальна, оперативнорозшукова, пошукова, інформаційно-аналітична,
антикорупційна у певній сфері – сфері внутрішньоорганізаційної діяльності цього органу [1].
Необхідність реалізації цих функцій майбутньою службою (Службою фінансових розслідувань, Фінансовою поліцією) визнається практично
усіма учасниками процесу формування новоствореного державного органу. Слід зауважити, що важливим аспектом у діяльності нового органу у тому
числі має бути здійснення митної безпеки як невід’ємної складової економічної сфери держави [1].
Необхідно погодитись з тим, що існує певний
негативний погляд на діяльність податкової міліції
у складі Державної фіскальної служби України,
який обумовлений суспільною думкою про високий рівень корупції у цих підрозділах, а також про
їх використання з метою незаконного тиску на бізнес і платників податків [1].
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Однак результати діяльності у сфері забезпечення фінансової безпеки держави за останні роки
все ж таки свідчать про ефективність вжитих податковою міліцією заходів із детінізації економіки.
Так, економічний ефект від діяльності податкової
міліції за останні роки складав: у 2013 році – 9,2
млрд. грн., 2014 році – 11,5 млрд. грн., 2015 році –
49 млрд. грн., 2016 році – 11,1 млрд. грн., 2017 році
– 11,7 млн. гривень. При цьому, відповідно до державної статистичної звітності, яка формується Генеральною прокуратурою України, економічна
ефективність розслідування кримінальних проваджень податкової міліції в рази більша, ніж всіх інших правоохоронних органів разом узятих, які протидіють злочинності в економічній сфері. За 2017
рік за даними державного статистичного звіту про
роботу органів досудового слідства за формою 1СЛ за кримінальними провадженнями, направленими до суду слідчими податкової міліції, до бюджетів усіх рівнів відшкодовано збитків на суму понад 486,7 млн. грн., для порівняння: органами прокуратури – 90,4 млн. грн., Національної поліції – 40
млн. грн., СБУ – 9,6 млн. грн. [1].
Саме тому необхідно обов'язково зберегти набутий роками передовий досвід податкової міліції з
боротьби з економічною злочинністю та передати
його новому органу, зберегти висококваліфіковані
кадри та передбачити збереження соціальних гарантій для тих працівників податкової міліції, які будуть звільнені у зв'язку з її ліквідацією [1].
Створення нового органу із забезпечення фінансової безпеки держави – це важливий і в той же
час складний процес. Він повинен бути комплексним та системним, з використанням позитивного
міжнародного досвіду, в першу чергу, досвіду країн
Євросоюзу та з обов'язковим науковим обґрунтуванням, що, насамперед, забезпечить ефективне
функціонування нового органу протидії фінансовим злочинам. Його формування має базуватись на
дотриманні принципів рівності громадян у конституційних правах та свободах, створення державою
умов для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантування рівних можливостей у виборі
професії та роду трудової діяльності, що передбачено Конституцією України [1].
Тому, на початку 2018 року проведеними консультаціями з громадськістю, бізнес-спільнотою та
науковцями досягнуто розроблення концепції створення органу з фінансової безпеки України.
У Верховній Раді України зареєстровано проекти Закони України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. №8157 від
19.03.2018, авторства народного депутата України
Н.Южаніної) та альтернативні до нього «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр.
№8157-1 від 20.03.2018, авторства народного депутата України А.Журжія) і «Про правові засади організації та діяльності Фінансової поліції» (реєстр.
№8157-2 від 03.04.2018, авторства народного депутата України Т.Острікової). Комітетом Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності 18.04.2018 ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України за
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результатами розгляду у першому читанні
прийняти за основу усі три законопроекти та доопрацювати їх з урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести на розгляд Верховної Ради України у другому
читанні.
Законопроектами 8157, 8157-1, 8157-2 ставиться завдання розділити сервісну та правоохоронну функції Державної фіскальної служби України шляхом ліквідації податкової міліції, оптимізувати структуру та чисельність органів, які ведуть
боротьбу зі злочинністю у сфері фінансів, усунути
дублювання функцій із забезпечення фінансової
безпеки держави та створити новий державний правоохоронний орган, на який покладаються завдання
щодо забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері
формування та використання фінансових ресурсів
держави, економічної безпеки України. Законопроектами визначаються завдання та повноваження органу з фінансової безпеки, запроваджуються елементи демократичного контролю за його діяльністю,
права, обов’язки та відповідальність його працівників, співробітництво з органами влади та місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, компетентними органами інших
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держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.
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Abstract
Despite quite a large number of studies in the field of abuse of law, a common approach among scientists to
this legal phenomenon has not yet been developed. In order to reveal the content of the concept of "abuse of rights",
it is necessary to elaborate on the different points of view, as well as the classification of abuse of rights on various
grounds, identifying negative and positive aspects.
Аннотация
Несмотря на достаточно большое количество исследований в сфере злоупотребления правом, единый
подход среди ученых к данному правовому явлению пока не выработан. В целях раскрытия содержания
понятия «злоупотребления правом» необходимо подробно остановиться на различных точках зрения, а
также классификации злоупотребления правом по различным основаниям, выявляя отрицательные и положительные аспекты.
Keywords: abuse of rights, exercise of rights, subject of abuse, legal restrictions.
Ключевые слова: злоупотребление правом, осуществление права, субъект злоупотребления, правовые ограничения.
Как известно, любое правовое явление не возникает в обществе и государстве спонтанно, для его
рождения необходимо наличие определенных
условий - совокупности исторических, материальных, психологических и иных предпосылок. Для
своего становления и развития оно проходит ряд
этапов, меняется и совершенствуется.
Деяния, основанные на злоупотреблении правом, давно известны человеческой цивилизации и
привлекли внимание юристов уже во времена Древнего Рима. В римском праве действовал принцип
qui jure suo utitur, neminem laedit, т.е. тот, кто пользуется своим правом, никому не причиняет вреда.
А это, в свою очередь, означает, что осуществление
права, в какой бы форме оно ни происходило и с
какими бы последствиями оно ни было связано, в
принципе не рассматривается как злоупотребление
правом. Как говорил в одном из своих выступлений
Гай, nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur, т.е.
никто не считается поступающим злоумышленно,
если он пользуется своим правом [9].
Течение времени не останавливало и развитие
такого правового явления как «злоупотреблением
права». В настоящее время некоторыми конституциями отдельно запрещаются коллективные формы
злоупотребления правами и свободами: уличные
собрания, собрания в общественных местах (под
открытым небом), демонстрации, манифестации,
нарушающие общественный порядок (раздел 79
Конституции Королевства Дании), общественную
безопасность (статья 21 Конституции Испании, статья 17 Конституции Итальянской Республики), общественно-экономическую жизнь (статья 11 Конституции Греции), в противном случае они могут
быть запрещены или прерваны, а к их участникам
может быть применена вооруженная сила (раздел
80 Конституции Королевства Дании)[4].
Аналогичные положения закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в ряде основополагающих международных правовых актов.
Так, согласно части 3 статьи 17 Конституции
Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Данное положение, по
сути, представляет собой запрет на злоупотребление правом. Например, В.А. Карташкин и Е.А. Лу-

кашева в комментарии к этому положению Конституции РФ пишут, что «ни одно общество не может
предоставить человеку безграничную свободу, поскольку это привело бы к проявлению эгоистического своеволия и анархизма, к бесконечному
столкновению и конфликтам индивидуальных интересов. Система прав и свобод человека и гражданина объективно формируется таким образом,
чтобы обеспечить свободу и законные интересы
людей и предотвратить возможные нарушения их
прав в результате злоупотреблений ими со стороны
других лиц» [6].
Указанное положение Конституции РФ соотносится со многими международными актами. Так,
в соответствии со статьей 30 Всеобщей декларации
прав человека [10], ничто в указанной Декларации
не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным
лицам права заниматься какой-либо деятельностью
или совершать действия, направленные на уничтожение прав и свобод.
Аналогичное положение находит свое воплощение в Конвенции о защите прав человека и основных свобод [10], причем название соответствующей статьи (статья 17. Запрещение злоупотреблений правами) совершенно четко указывает на
природу такого деяния. В соответствии с указанной
статьей, ничто в Конвенции не может толковаться
как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет
право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия,
направленные на упразднение прав и свобод, признанных в Конвенции, или на их ограничение в
большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.
В наши дни понятия «злоупотребление правом» и «недопустимость злоупотребления правом»
занимают подобающее место как в науке теории
права и отраслевых дисциплинах, так и в законодательстве, в том числе и в избирательном.
Вместе с тем, несмотря на достаточно большое
количество исследований в сфере злоупотребления
правом, единый подход среди ученых к данному
правовому явлению пока не выработан. Учитывая
тот факт, что подавляющее большинство исследований вопросов, связанных со злоупотреблением
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правом, было проведено учеными-цивилистами,
представляется оправданным обратиться к результатам именно их работ, акцентируя, однако, внимание на общетеоретических моментах, которые в
одинаковой мере относятся как к гражданско-правовым, так и к конституционно-правовым материям.
Во-первых, следует отметить, что некоторые
исследователи вообще отвергают необходимость
отдельного выделения понятия «злоупотребление
правом», считая его лишенным смысла.
Так, по мнению М.М. Агаркова, который в
этом отношении опирался на высказывания французского ученого Планиоля, осуществление права
не может быть противоправным. «Те действия, которые называют злоупотреблением правом, - писал
он, - на самом деле совершены за пределами права»
[3]. Аналогичную позицию занимала и М.В. Самойлова, полагающая, что, осуществляя свое право,
собственник всегда действует правомерно, что противоправного осуществления права вообще быть не
может [15].
Против употребления термина «злоупотребление правом» возражал и В.А. Рясенцев на тех основаниях, что, во-первых, термин «злоупотребление
правом» подчеркивает субъективный момент в поведении управомоченного в большей степени, чем
термин «осуществление права в противоречии с его
назначением», а во-вторых, он недостаточно четко
раскрывает суть данного социального явления [14].
Из современных авторов, придерживающихся
сходной точки зрения, можно отметить Н.С. Малеина, который считает, что если управомоченное
лицо действует в пределах своего права, то оно не
злоупотребляет им. Если же оно при осуществлении своего права выходит за установленные законом границы, то есть нарушает закон, то значит, что
оно не злоупотребляет правом, а совершает правонарушение, за которое должно привлекаться к ответственности. «В обоих случаях, - пишет Н.С. Малеин, - для идеи и общей нормы о злоупотреблении
правом нет места»[7].
Вместе с тем нам представляется, что при
наличии широкого использования в законодательстве, в теории права и в отдельных правовых науках
понятия «злоупотребления правом» позиция указанных авторов поддержана быть не может. Полагаем, что злоупотребление правом следует изучать
как явление объективной правовой действительности, выявлять его характерные признаки, классифицировать, а результаты такой деятельности использовать как в законодательстве, так и в науке. В этой
связи считаем необходимым согласиться с В.П.
Грибановым, который утверждал, что «использование термина «злоупотребление правом» в правовой
литературе, в законодательстве СССР и других социалистических стран с необходимостью требует
выяснения вопроса о том, что же означает злоупотребление правом, какие реальные общественные
отношения выражает это понятие. При этом с методологической точки зрения едва ли можно согласиться с подходом к понятию «злоупотребления
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правом» как к понятию условному. Такая методологическая предпосылка заранее обрекает исследование на неудачу, так как признание того или иного
понятия заведомо «условным» открывает широкий
простор для произвольного его истолкования» [5].
В научных работах встречаются самые разные
подходы к рассматриваемому явлению «злоупотребления правом», и для полноты настоящего исследования мы должны их проанализировать.
В.П. Грибанов в своей монографии, посвященной в том числе сущности явления злоупотребления правом, абсолютно обоснованно отмечал, что
«сам термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании означает употребление права
во зло. Уже из этого вытекает, что понятие «злоупотребления правом» может быть использовано лишь
тогда, когда управомоченный субъект обладает
определенным субъективным правом. В тех же случаях, когда лицо совершает какие-либо действия,
не основанные на субъективном праве, говорить о
злоупотреблении правом нельзя» [5].
Исследуя разницу между предоставленными
законом лицу субъективными правами и конкретным поведением уполномоченного лица по осуществлению таких прав, В.П. Грибанов сделал вывод о том, что о злоупотреблении правом речь может идти лишь в случае, когда управомоченный
субъект, действуя в границах принадлежащего ему
субъективного права, в рамках тех возможностей,
которые составляют содержание данного права, использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права, т.е. фактически указанный автор
разделял пределы субъективного права и пределы
осуществления права.
При этом он отмечал, что «злоупотребление
правом также представляет собою поведение, связанное с нарушением обязанности, и потому есть
поведение противоправное. Однако противоправность злоупотребления правом имеет известные
особенности. Особенность злоупотребления правом состоит в том, что оно возникает на базе осуществления субъективного права, т.е. на базе дозволенного законом поведения. При этом обязанность управомоченного лица состоит в том, чтобы
не нарушать пределов осуществления права. Мы
имеем в данном случае дело с тем положением, где
гражданские субъективные права органически соединяются с обязанностями управомоченного лица
использовать принадлежащее ему право надлежащим образом. При этом, как правильно отмечается
в литературе, обязанность эта носит общий характер» [5].
Оригинальную позицию занимает А.А. Малиновский, который в своей монографии, посвященной злоупотреблению правом, пишет, что «злоупотребление правом есть такая форма осуществления
права в противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет вред другим
участникам общественных отношений» [8].
Сущность злоупотребления правом А.А. Малиновский определяет через два его обязательных
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признака: 1) вред, причиненный в результате осуществления субъективного права, и 2) осуществление права в противоречии с его назначением.
При этом автор указывает, что «в зависимости
от того, каким общественным отношениям причиняется вред в процессе осуществления права в противоречии с его назначением, злоупотребления
правом можно классифицировать на правомерные
(легальные) и противоправные. В основу этого деления может быть положена как правовая природа
общественного отношения, то есть тот факт, находится оно в сфере правового регулирования или
нет, так и юридический критерий оценки вреда.
Если причинение вреда общественным отношениям противоправно и наказуемо, то перед нами
противоправное злоупотребление правом. Если нет
- правомерное» [8].
Профессор Я. Янев предлагает различать злоупотребление правом, правомерное поведение и
правонарушение, считая неправильной позицию
тех авторов, которые полагают, что злоупотребление правом представляет собой правонарушение.
Поясняя свою позицию, он пишет, что «когда действия или бездействие по осуществлению субъективных прав и исполнению возложенных юридических обязанностей находятся в полном согласии с
нормами права и правом в целом, с назначением
субъективных прав и юридических обязанностей, в
согласии с общим духом и принципами права, его
назначением в обществе и, как правило, с моральными принципами и правилами социалистического
общежития, то они правомерны.
Когда действия или бездействие находятся в
противоречии с данными правовыми нормами, когда осуществление субъективных прав и исполнение возложенных обязанностей выходят за рамки
преследуемых правовыми нормами результатов и
целей, вступают в противоречие с их назначением,
то такие действия или бездействие противоправны,
они есть правонарушения.
Когда действия или бездействие ни прямо, ни
косвенно не нарушают правовых норм и принципов
права, но находятся в противоречии с принципами
морали и правилами социалистического общежития, нарушают эти правила, в отношении которых
закон требует, чтобы они уважались и соблюдались, то в принципе это будет злоупотребление правом» [20].
Другой болгарский правовед, Л. Василев, исследуя рассматриваемый вопрос, приходит к выводу о том, что злоупотребление правом является
сознательно извращенным осуществлением субъективного права. Уточняя подход к злоупотреблению как к шикане, он формулирует несколько условий, при наличии которых злоупотребление правом
имеет место:
1) действия по осуществлению права не
должны прямо нарушать правовой нормы, а могут
быть сами по себе допустимыми, возможными;
2) такие действия в данном конкретном случае
совершаются для достижения целей, не соответствующих целям и функциям, в связи с которыми
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правовой нормой предусмотрены субъективные
права;
3) эти действия совершаются с намерением
нанести ущерб другим лицам или ухудшить их имущественное или общественное положение;
4) действия, о которых идет речь, совершаются
носителями субъективного права, не имеющего при
этом оправданного интереса.
Исходя из анализа вышеуказанных точек зрения полагаем, что на их основе можно сделать некоторые выводы. Так, следует констатировать, что
лица, используя свои права и не нарушая рамки
правовых ограничений, могут причинять вред правам других лиц или общественному благу, т.е. злоупотреблять правом. Такое явление объективной
правовой действительности, которое издревле известно человечеству, может проявляться во всех
правоотношениях, в том числе регулируемых как
публичным, так и частным правом.
Пройдя долгий путь развития, в подавляющем
большинстве современных правовых систем сложилась убежденность, что использование права для
причинения вреда другим лицам недопустимо. На
этой основе во многих отраслях права был закреплен запрет злоупотребления правом.
Так, согласно пункту 1 статьи 10 («Пределы
осуществления гражданских прав») Гражданского
кодекса РФ не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, а
также злоупотребления правом в иных формах.
При этом большинство исследователей видят в
указанной норме запрет злоупотребления правом,
тогда как само злоупотребление правом ими определяется по-разному: либо как особый вид правонарушения, либо как особый вид правового поведения, либо даже как правомерное деяние [16].
Кроме того, злоупотребление правом в той или
иной форме запрещается семейным [11], процессуальным [13], акционерным [17], налоговым [18],
трудовым [19] законодательством и т.д.
Зарубежные исследователи указывают на
наличие положений о недопустимости злоупотребления правом в международном, космическом,
морском праве [21].
При этом очевидно, что в различных отраслях
злоупотребление правом имеет свои особенности,
связанные со спецификой предмета и метода соответствующей отрасли.
В связи с этим злоупотребления правом могут
классифицироваться по различным основаниям.
Безусловно, каждая из классификаций имеет свои
плюсы и минусы, поскольку лишь частично охватывает исследуемое явление.
Наиболее полной представляется классификация по отраслевому принципу. Так, осуществление
права в противоречии с его назначением, в результате которого причиняется вред личности, обществу и государству, может быть классифицировано
на злоупотребления субъективными правами в
сфере конституционного, семейного, трудового,
гражданского права и т.д. Достоинство такого под-
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хода заключается в том, что он позволяет определить назначение конкретного субъективного права
на основе анализа принципов той отрасли права, в
рамках которой оно было предоставлено. А значит,
и выявить те случаи, когда субъект реализует свое
право в противоречии с его назначением.
По субъекту злоупотребления подразделяются
на злоупотребления физических и юридических
лиц, государственных органов и общественных
объединений. Сюда же можно отнести злоупотребление властью, служебным положением, должностными полномочиями. Эта классификация может
быть использована законодателем для более точного определения метода и типа правового регулирования соответствующих общественных отношений.
По субъективной стороне злоупотребления
классифицируются на умышленные и неосторожные. Умышленное злоупотребление правом представляет собой осуществление права с целью причинить вред другому лицу или целенаправленно использовать свое право вопреки интересам общества
и государства. При неосторожном злоупотреблении правом причиненный вред не охватывается
умыслом субъекта. Данный подход имеет не только
научное, но и практическое значение, поскольку
позволяет определить форму вины и направленность умысла. Это, безусловно, влияет на юридические последствия злоупотребления [12].
Вместе с тем, несмотря на различные теоретические подходы к злоупотреблению правом, на их
основе можно выделить основные (общеправовые)
характерные черты этого явления:
1) деяние по осуществлению права: при злоупотреблении правом субъект всегда действует в
пределах предоставленных прав;
2) злонамеренность: лицо, совершившее такое
деяние, должно осуществлять свое право в противоречии с его назначением и с целью причинения
вреда другим субъектам;
3) вред: результатом такого деяния должен
быть вред (зло).
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