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ВСТУП

Університет ДФС України упродовж 2016 року свою діяльність спрямував
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2015 року №1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної служби
України», а також наказів Державної фіскальної служби України від 15 січня
2016 року № 34 «Про утворення Університету ДФС України» та № 35 «Про
реорганізацію Національного університету ДПС України», на виконання умов
контракту, укладеного ректором з Державною фіскальною службою України,
вимог Закону України «Про вищу освіту», рішення колегії Міністерства освіти і
науки України від 01.12.2014 про імплементацію Закону України «Про вищу
освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2015
(протокол № 3/5-2) «Про Концепцію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді», рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 7/1-4
від 30.06.2016 «Про стан імплементації Закону України «Про вищу освіту»,
рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 8/3-4 від 04.08.2016
«Про проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року»,
рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.10.2016 (протокол
№ 10/4-13) «Про імплементацію Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», інших нормативних документів, виданих Президентом
України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством
освіти і науки України, Державною фіскальною службою України, Київською
обласною державною адміністрацією, положень Колективного договору, який
укладено на 2013–2016 роки, прийнятого Конференцією трудового колективу
Національного університету ДПС України 23 квітня 2013 року, Статуту
Університету, затвердженого Державною фіскальною службою України
15 січня 2016 року.

Новоутворений Університет державної фіскальної служби України –
потужний вищий навчальний заклад європейського рівня, метою якого є
забезпечення умов впровадження стандартів ЄС, відновлення діяльності
регіонального навчального центру Всесвітньої Митної Організації в Україні,
міжнародна стандартизація та уніфікація навчальних програм, планів та
практик, використовуючи можливості академічної мобільності, підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів в умовах наближення України до європейської
спільноти, формування нової структури фінансових розслідувань.

Університет ДФС України продовжує 95-річну історію навчального
закладу. У 2016 році перед колективом Університету постали нові виклики, які
потребували нагального вирішення. Відповідно до ст. 36, ст. 39 Закону України
«Про вищу освіту» у квітні 2016 року було обрано новий склад вищого
колегіального органу громадського самоврядування Університету –
Конференції трудового колективу та колегіального органу управління – Вченої
ради Університету, у яких представлені всі категорії учасників освітнього
процесу. Вперше на альтернативній основі було обрано голову Вченої ради –
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ректора Університету ДФС України, доктора економічних наук, професора
П.В. Пашка.

Одним із ключових моментів організації діяльності новоутвореного
навчального закладу стало проведення процедури ліцензування. Університет
пройшов процедуру ліцензування за усіма спеціальностями, за якими в
Національному університеті державної податкової служби України
проводилася підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським),
другим (магістерським) рівнями вищої освіти та ОКР спеціаліста. Проведене
ліцензування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти щодо
підготовки докторів філософії у розрізі спеціальностей.

Орієнтований на європейські стандарти освіти Університет має у своєму
складі розширену систему структурних підрозділів, в якій провадять освітню,
методичну, наукову та інноваційну діяльність: 7 інститутів – Навчально-
науковий інститут права, Навчально-науковий інститут обліку,  аналізу та
аудиту, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Навчально-
науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи, Навчально-
науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту, Навчально-
науковий інститут гуманітарних наук, Навчально-науковий інститут
спеціальної  фізичної і бойової підготовки та реабілітації; факультет
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції; Науково-дослідний інститут фіскальної політики; Навчально-науковий
центр організації освітнього процесу; Навчально-науковий центр інноваційних
освітніх технологій та регіонального навчання, в структурі якого функціонують
Вінницький ННІ, Кам’янець-Подільський ННІ, Сторожинецький ННІ,
Хмельницький ННІ, Житомирська філія.

Освітній процес забезпечують 36 кафедр, на яких працюють 46 докторів
наук, 288 кандидатів наук, 44 професори та 218 доцентів. У складі науково-
педагогічних працівників є 1 член-кореспондент Академії правових наук
України;  8 заслужених юристів України; 1 заслужений економіст України;
3 заслужених працівника освіти України; 4 заслужених діяча науки і техніки; 6
заслужених тренерів України; 3 заслужених працівника культури України; 12
майстрів спорту України.

В Університеті у 2016 році гендерний розподіл науково-педагогічних
працівників (завідувачів кафедр) набув рівномірного характеру.  18 кафедр
очолюють жінки, що становить 50 % від загальної кількості кафедр, інші  18
кафедр очолюють чоловіки, що також становить 50 %.

Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в Університеті вищу
освіту здобувають 6 936 студентів, з них: за денною формою навчання – 4 378,
за заочною – 1 923, у відокремлених структурних підрозділах – 635. Кількість
студентів за формою фінансування: бюджет – 4 696, контракт – 2 240.
Підготовка бакалаврів здійснюється за 9 напрямами: «Правознавство»,
«Правоохоронна діяльність», «Економічна кібернетика», «Міжнародна
економіка», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»,
«Менеджмент», «Комп’ютерні науки». Підготовка бакалаврів, спеціалістів та



8

магістрів здійснюється за 9 спеціальностями: «Економіка», «Міжнародні
економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа
та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Право», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,
«Соціальна робота».

За звітний період в Університеті функціонували дві докторські та одна
кандидатська спеціалізовані вчені ради за трьома спеціальностями. Протягом
2016 року у спеціалізованих вчених радах Університету захищено 39
дисертаційних робіт, з них 4 докторські роботи (з них працівниками
Університету – 2) та 35 кандидатських робіт (з них працівниками
Університету – 18).

За звітний період науково-педагогічними працівниками та співробітниками
Університету було захищено 26 дисертацій, з них докторських – 3,
кандидатських – 23.

У 2016 році у системі «Бібліометрика української науки» був створений
профіль Університету, до якого увійшли провідні наукові та науково-
педагогічні працівники. Серед 76 профілів, створених університетами та
науково-дослідними установами, Університет посів 34 місце.

Станом на кінець 2016 року 275 науковців університету зареєстровані в
системі «Бібліометрика української науки». Серед них 10 науковців мають
індекс цитування (h-індекс) більше «10».

Проведення наукових досліджень в Університеті забезпечують Науково-
дослідний інститут фіскальної політики та кафедри, головним завданням яких є
розробка прикладних досліджень у сфері фінансів, розробка основних напрямів
реформування системи оподаткування та модернізації фіскальної служби
України, підготовка висококваліфікованих кадрів, розвиток творчих здібностей
студентської молоді, видання власної наукової продукції. Для реалізації цього
завдання структурні підрозділи Університету співпрацюють з ДФС України,
іншими міністерствами та відомствами, поєднуючи теоретичні надбання з
практичним досвідом.

В Університеті ДФС України функціонує Рада молодих вчених, яка
об’єднує молодих, успішних, високофахових, енергійних та ініціативних
науковців, які у єдиній команді працюють на розвиток Університету в
самореалізацію кожної особистості. Діяльність Ради молодих вчених
направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді,
пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем,
захист інтересів у професійній та соціальній сферах.

Протягом звітного періоду відділом внутрішнього університетського
контролю та боротьби з корупцією постійно розроблялись та проводились
заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснювався
контроль за їх проведенням.

Затверджено Антикорупційну програму Університету державної
фіскальної служби України, якою передбачений вичерпний перелік та опис



9

антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання
(застосування).

За результатами претензійно-позовної роботи на користь Університету
стягнуто заборгованість на суму понад 550 тисяч гривень. Повернуто в
державну власність нерухоме майно за рішенням суду та розпочато роботу
щодо реєстрації права власності наступних об’єктів нерухомості: м. Житомир,
вул. Мануїльського, 18, та смт. Ворзель, вул. Кірова, 3, «Сосновий бір»
(господарська справа переглядається в касаційній інстанції).

Основним документом, що регулює соціально-трудові відносини між
ректором Університету та трудовим колективом, є колективний договір, який
укладено на 2013–2016 роки, схвалений конференцією трудового колективу
Національного університету ДПС України 23 квітня 2013 року. Конференцією
трудового колективу Університету ДФС України 15 грудня 2016 року схвалено
нову редакцію колективного договору на 2017–2019 роки.

Положення Колективного договору повною мірою реалізують права та
гарантії працівників Університету. Протягом 2016 року Університет
забезпечував виплату заробітної плати, надбавок, доплат, премій, матеріальної
допомоги на оздоровлення  в межах фінансування, визначеного ДФС України.

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України № 2433-о від
24.06.2016 Університет державної фіскальної служби України очолив доктор
економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Павло Володимирович Пашко.
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РОЗДІЛ 1
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1. Загальні положення

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” невід’ємними рисами
вищого навчального закладу є здійснення освітньої діяльності за відповідними
рівнями вищої освіти, провадження наукової, науково-технічної, інноваційної і
методичної діяльності, забезпечення організації освітнього процесу і здобуття
особами вищої освіти з урахуванням їх покликань, інтересів і здібностей.

Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка
висококваліфікованих і конкурентоспроможних (на національному та
міжнародному ринку праці) фахівців органів ДФС інших правоохоронних
органів, суб’єктів господарювання за всіма рівнями вищої освіти, формування
інтелектуальної еліти України, утвердження національних, культурних і
загальнолюдських цінностей. Додатковими напрямами освітньої діяльності
університету є підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою, довузівська
підготовка та підготовка за програмою офіцерів запасу.

Нині в Університеті триває складний процес реорганізації. Визначаються
основні пріоритети подальшого розвитку з урахуванням помилок, щоб і надалі
підтримувати високий лідерський статус у підготовці фахівців, що
забезпечується високою якістю надання освітніх послуг, особистим
професіоналізмом та науковим авторитетом науково-педагогічних кадрів
Університету. Це особливо актуально також у зв’язку із виникненням нових
зовнішніх загроз успішній діяльності Університету та посиленням впливу
існуючих негативних чинників, серед яких:

– зростання суспільно-політичних ризиків на рівні держави та негативні
тенденції розвитку економіки;

– особливості демографічної ситуації в Україні та зниження якості
підготовки учнів;

– надмірна пропозиція та недобросовісна конкуренція на ринку освітніх
послуг на території України;

– зростання доступності якісної вищої освіти за межами України;
– нині недостатня реальна інтеграція Університету до світового освітньо-

наукового простору, потреба у розвитку матеріально-технічної бази до рівня
провідних університетів світу, зменшення частки прикладних досліджень.

За 2016 рік Навчально-науковий центр організації освітнього процесу (далі
– ННЦ ООП) має здобутки за всіма напрямами діяльності, зокрема:

– у сфері ліцензування – ННЦ ООП було організовано підготовку
ліцензійних справ та забезпечено їх супровід у МОН. Таким чином ліцензовано
8 спеціальностей за першим (бакалаврський) та 7 спеціальностей за другим
(магістерським) рівнями вищої освіти;

– у навчальній роботі – налагоджена система контролю за дотриманням
навчальної дисципліни всіма учасниками освітнього процесу;
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– організація співпраці з ДФС в частині залучення фахівців до читання
лекцій студентам та курсантам Університету;

– впровадження АСУ «Управління університетом» в систему управління
освітнім процесом в Університеті;

– у методичній роботі – забезпечено розробку освітніх програм за 8
спеціальностями за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями
вищої освіти а також відповідних навчальних планів, забезпечено їх
погодження ДФС України; збільшення кількості науково-педагогічних
працівників, які пройшли підвищення кваліфікації;

– у профорієнтаційній роботі та практичній підготовці – організовано
проведення 4-ох днів відкритих дверей, інших профорієнтаційних заходів, в
яких брали участь більше 1000 потенційних вступників; направлено на
практику близько 2700 студентів Університету орієнтовно на 613 баз практики;
надано допомогу у працевлаштуванні близько 580 випускникам Університету.

ННЦ ООП у 2016 році розроблено нормативну базу забезпечення
освітнього процесу в новоутвореному Університеті ДФС України. Зокрема
відділами центру були розроблені відповідні положення, які затверджені
вченою радою Університету та введені в дію наказами ректора, а саме:

1) Положення про організацію освітнього процесу в Університеті ДФС
України;

2) Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної
комісії в Університеті ДФС України;

3) Положення про порядок забезпечення вільного вибору навчальних
дисциплін здобувачами вищої освіти І-ІІ рівня;

4) Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-
педагогічних та педагогічних працівників Університету ДФС України;

5) Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці
в Університеті ДФС України;

6) Положення про конкурс «Кращий науково-педагогічний працівник
Університету ДФС України»;

7) Положення про порядок проведення комплексних контрольних робіт
для здобувачів вищої освіти в Університеті ДФС України;

8) Порядок оформлення та видання навчально-методичної
документації, що регламентує освітній процес;

9) Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі
навчальні заклади;

10) Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти в
Університеті ДФС України;

11) Положення про диплом Університету ДФС України з відзнакою.
12) Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про

вищу освіту державного зразка та додатків до них в Університеті ДФС України;
13) Положення про анкетування здобувачів вищої освіти Університету

ДФС України «Викладач очима студентів (курсантів)»;
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14) Положення про порядок перевірки в Університеті ДФС України
текстових документів (курсових, дипломних робіт (проектів) на наявність
плагіату;

15) Положення  про науково-методичну раду Університету ДФС
України.

1.2. Ліцензування та акредитація

У 2016 році перед колективом Університету постали нові виклики, які
потребували нагального вирішення. Одним із таких викликів став процес
реорганізації Національного університету податкової служби України та
утворення Університету державної фіскальної служби України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2015 року № 1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної
служби України», а також наказів Державної фіскальної служби України від 15
січня 2016 року № 34 «Про утворення Університету ДФС України» та № 35
«Про реорганізацію Національного університету ДПС України» Університетом
розроблено відповідний План заходів.

Згідно із зазначеним Планом заходів та відповідно до Законів України
«Про вищу освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року
№ 1187, Університет ДФС України закінчує комплекс заходів, пов’язаних з
утворенням нового ВНЗ.

Одним із ключових моментів організації діяльності новоутвореного
навчального закладу стало проведення процедури ліцензування.

Оскільки відповідно до розділу I Закону України «Про вищу освіту»
вищий навчальний заклад  окремий вид установи, яка є юридичною особою
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти. Отже,
існування новоутвореного навчального закладу є можливим тільки за наявності
ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Університет був зобов’язаний пройти процедуру ліцензування за усіма
спеціальностями, за якими в Національному університеті державної податкової
служби України проводилася підготовка здобувачів вищої освіти за першим
(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти та ОКР
спеціаліста.

На сьогодні таку процедуру в Україні проходять лише два вищі навчальні
заклади – Криворізький національний університет України та наш Університет
державної фіскальної служби України.

Крім того, у зв’язку із затвердженням нових Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності виникла необхідність у ліцензуванні за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
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Таблиця 1.1
Проведене ліцензування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої

освіти щодо підготовки докторів філософії у розрізі спеціальностей
Шифр і назва
галузі знань

Код і найменування
спеціальності Ліцензований обсяг

05 – соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка 8

07 – управління та
адміністрування

071 Облік та
оподаткування

6

07 – управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та

страхування
8

08 – право 081 Право 50
Усього: 4 спеціальності 72

Таблиця 1.2
Проведене ліцензування другим (магістерським) рівнем вищої освіти у

розрізі спеціальностей
Шифр, назва
галузі знань/

спеціальність за
ступенями

ННІ/
факультет

Проект ліцензованого обсягу
(з урахуванням пропонованого)

денна
форма

заочна
форма

Сукупний
ліцензований обсяг

081 – право
ННІП

310 210 520
ФПППКППМ

051 – економіка ННІТМ 65 35 100ННІЕОМС
056 – міжнародні

економічні відносини ННІЕОМС 35 15 50

071 – облік і
оподаткування

ННІОАА
160 100 260ННІЕОМС

072 – фінанси,
банківська справа та

страхування

ННІФБС 135 115
300

ННІЕОМС 25 25
076 –

підприємництво,
торгівля та біржова

діяльність

ННІЕОМС 35 15 50

122 – комп’ютерні
науки та інформаційні

технології

ННІІТМ 25 25 50

Усього: 7 спеціальностей 790 540 1330
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Таблиця 1.3
Проведене ліцензування за першим (бакалаврським) рівнем вищої

освіти у розрізі спеціальностей
Шифр, назва
галузі знань/

спеціальність за
ступенями

ННІ/
факультет

Проект ліцензованого обсягу
(з урахуванням пропонованого)

денна
форма

заочна
форма

Сукупний
ліцензований обсяг

081 – право
ННІП

365 365 730ФПППКППМ

051 – економіка
ННІТМ

75 35 110
ННІЕОМС

056 – міжнародні
економічні відносини ННІЕОМС 50 30 80

071 – облік і
оподаткування

ННІОАА
220 75 295

ННІЕОМС

072 – фінанси, банківська
справа та страхування

ННІФБС
300 125 425

ННІЕОМС

073 – менеджмент ННІФБС 100 50 150ННІЕОМС
076 –

підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

ННІЕОМС 50 25 75

122 – комп’ютерні науки
та інформаційні технології ННІІТМ 45 40 85

Усього:                            8 спеціальностей 1325 775 2100
Крім ліцензування, в Університеті у квітні 2016 року було проведено

акредитацію за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» та подано до АК
акредитаційну справу за спеціальністю 8.03050803 «Оподаткування».

У Національному університеті ДПС України були акредитовані усі
напрями підготовки і спеціальності, за якими здійснювалась підготовка
фахівців. Переважна більшість сертифікатів мають термін дії до 2019-2021
років, але зі спеціальності 7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування» термін дії
сертифікату – до 01.07.2016.

У зв’язку з цим Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та
митної справи підготував акредитаційну справу, щоб розпочати процедуру
акредитації спеціальності 8.03050803 «Оподаткування» за освітнім рівнем
магістра.

За рештою спеціальностей до Акредитаційної комісії направлено заяви на
переоформлення сертифікатів за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти.

1.3. Навчальна робота

Основними досягненнями у сфері навчальної діяльності у 2016 році є:
– налагодження системи контролю за відвідуванням студентами

аудиторних занять. Зокрема, відповідно до розпорядження ректора,
здійснюється щотижневий моніторинг рівня відвідування студентами



16

навчальних занять у розрізі кожного навчально-наукового інституту
(факультету). У результаті протягом семестру загальна кількість пропусків
студентами навчальних занять скоротилась на третину, а кількість пропусків з
неповажних причин – на чверть;

– налагодження системи контролю за дотриманням навчальної дисципліни.
Зокрема, співробітниками відділу щоденно здійснюється перевірка присутності
викладачів в аудиторіях та своєчасності початку та закінчення навчальних
занять. У результаті протягом семестру спостерігається стійка тенденція
зростання виконавської дисципліни серед науково-педагогічних працівників;

– започаткування організації для студентів виїзних лекцій в центральному
апараті Державної фіскальної служби України представниками керівного
складу. З вересня проведено 6 виїзних лекцій і планується підтримка
започаткованої традиції;

– організація проведення лекцій провідними співробітниками Державної
фіскальної служби України для студентів всіх навчально-наукових інститутів
(факультету) в рамках співпраці між Університетом і ДФС. Протягом семестру
проведено 12 лекцій і планується підтримка започаткованої традиції;

– початок роботи в тестовому режимі для трьох навчально-наукових
інститутів АСУ «Управління університетом» та здійснено її синхронізацію з
ЄДЕБО. До кінця навчального року планується повноцінне впровадження АСУ
«Управління університетом» для всіх навчально-наукових інститутів і
факультету;

– забезпечення у рамках посилення співпраці між Державною фіскальною
службою України та Університетом погодження профільними департаментами
ДФС тематики магістерських робіт та голів екзаменаційних комісій;

– забезпечення замовлення і видачу студентських квитків всім студентам
денної форми навчання Університету державної фіскальної служби України;

– незважаючи на проблеми, пов’язані з переоформленням установчих
документів, що пов’язано з процедурою реорганізації Університету, всім
випускникам були вчасно замовлені й видані документи про вищу освіту.

Також з метою забезпечення всебічного розвитку студентів Університету
створено «Школу лідерства», у рамках якої постійно проводяться лекції-
тренінги з «Тайм-менеджменту» та «Ораторського мистецтва», та «Школу
економічної журналістики», навчальні курси з вивчення сучасних
інформаційних технологій у сфері бухгалтерського обліку – «Бухгалтер-
практик».

1.3.1. Формування контингенту здобувачів вищої освіти
Всього в Університеті навчається 6936 студентів, з них: за денною формою

навчання – 4378, за заочною – 1923, у відокремлених структурних підрозділах –
635 (рис. 1.1). Кількість студентів за формою фінансування: бюджет – 4 696,
контракт – 2 240 (рис. 1.2). Підготовка бакалаврів здійснюється за 9 напрямами:
«Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Економічна кібернетика»,
«Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит»,
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«Облік і аудит», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки». Підготовка бакалаврів,
спеціалістів та магістрів здійснюється за 9 спеціальностями: «Економіка»,
«Міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Фінанси,
банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність», «Право», «Комп’ютерні науки та інформаційні
технології», «Соціальна робота».

Денна форма
навчання; 4378

Заочна форма
навчання; 1923

Відокремлені
структурні підрозділи;

635

Рис. 1.1. Загальна чисельність студентів за формами навчання

Бюджет; 4696

Контракт; 2240

Рис. 1.2. Загальна чисельність студентів за формами фінансування
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За денною формою навчання здійснюється підготовка бакалаврів у
кількості 3 178 осіб, спеціалістів – 43 особи, магістрів – 1 157 (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Розподіл студентів денної форми навчання за освітніми
рівнями

За заочною формою навчання здійснюється підготовка бакалаврів у
кількості 1 236 осіб, спеціалістів – 641 особи, магістрів – 681 (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Розподіл студентів заочної форми навчання за освітніми
рівнями

На факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції навчається 514 студентів, з них: за денною
формою навчання – 443, заочною – 71.

На ННІ інформаційних технологій та менеджменту навчається 228
студентів, з них.: за денною формою навчання – 216, заочною – 12.
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На ННІ права навчається 2 296 студентів, з них: за денною формою
навчання – 1 290, заочною – 1 006.

На ННІ фінансів, банківської справи навчається 1 492 студентів, з них: за
денною формою навчання – 1 078, заочною – 414.

На ННІ обліку, аналізу та аудиту навчається 863 студентів, з них: за
денною формою навчання – 626, заочною – 237.

На ННІ економіки, оподаткування та митної справи навчається 908
студентів, з них: за денною формою навчання – 725, заочною – 183 (рис. 1.5).
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ННІ фінансів, банківської справи

ННІ права

ННІ інформаційних технологій та менеджменту

Факультет ППК працівників податкової міліції

Заочна форма навчання
Денна форма навчання

Рис. 1.5. Розподіл студентів за інститутами (факультетом)
У відокремлених структурних підрозділах Університету навчається 635

студентів, з них: Сторожинецький ННІ – 75, Кам’янець-Подільський ННІ – 166,
Житомирська філія – 185, Вінницький ННІ – 209 (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Розподіл студентів за відокремленими структурними
підрозділами
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В Університеті навчається 14 іноземних громадян, з них: 10 – з
Азербайджану, 2 – з Грузії, 1 – з Конго, 1 – з Російської Федерації (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Іноземні громадяни, які здобувають вищу освіту
Протягом 2016 року на навчання до Університету поновлено на навчання

73 особи, з них: 12 – за денною формою навчання, 61 – за заочною (рис. 1.8)
За цей же період відраховано 226 студентів, з яких: 62 – за денною формою

навчання, 164 – за заочною.
Переведено із ВНЗ Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської

областей за звітний період 4 студентів, з них: 3 особи – з ВНЗ Донецької
області та один студент – Луганської (рис. 1.9).

Рис. 1.8. Динаміка руху контингенту у 2016 році
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Рис. 1.9. Динаміка переведення до Університету студентів з тимчасово
непідконтрольних територій України

За 2016 рік зі складу студентів Університету відраховано 292 особи.
За денною формою навчання кількість відрахованих студентів становила

128 осіб.
Основними причинами відрахування студентів денної форми навчання є:
– відрахування за невиконання вимог навчального плану – 66 осіб, 51,6 %

від числа відрахованих;
– відрахування за власним бажанням – 40, 31,3 % від числа відрахованих;
– переведення до іншого навчального закладу – 7, 5,5 % від числа

відрахованих;
– відрахування у зв’язку із смертю –2, 1,6 % від числа відрахованих;
– відрахування за порушення умов контракту –2, 1,6 % від числа

відрахованих;
– інші причини відрахування – 11, 8,6 % від числа відрахованих.
За заочною формою навчання кількість відрахованих студентів становила

164 особи.
Основними причинами відрахування студентів заочної форми навчання є:
– відрахування за невиконання вимог навчального плану – 110 осіб, 67 %

від числа відрахованих;
– відрахування за власним бажанням – 23, 14 % від числа відрахованих;
– переведення до іншого навчального закладу – 2,1 % від числа

відрахованих;
– відрахування за порушення умов контракту – 11,7 % від числа

відрахованих;
– інші причини відрахування – 18,11 % від числа відрахованих.
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Рис. 1.10. Основні причини відрахування студентів у 2016 році (денна
форма навчання)

Рис. 1.11. Основні причини відрахування студентів у 2016 році (заочна
форма навчання)

Відрахування за
академ-

неуспішність; 66,;
51 %Відрахування за

власним
бажанням; 40,;

31 %

Переведення до
іншого навчального

закладу; 7,5 %

Відрахування у
зв’язку зі смертю;

2,2 %

Відрахування за
порушення умов
контракту; 2,2 %

Інші причини
відрахуванння; 11,;

9 %

Кількість студентів

Відрахування за
академ-неуспішність,

110; 67 %

Відрахування за
власним бажанням; 23,

14 %

Переведення до іншого
навчального закладу;

2,1 %

Відрахування за
порушення умов

контракту; 11,7 %

Інші причини
відрахуванння; 18,

11 %



23

1.3.2. Атестація здобувачів вищої освіти
У 2016/2017 н.р. було сформовано 210 екзаменаційних комісій, їх голови

були призначені згідно з наказом Університету державної фіскальної служби
України від 14.09.2016 № 1040 з числа провідних представників державних та
не державних підприємств, установ, організацій, інших навчальних закладів, які
готують фахівців з того ж напряму (спеціальності), Національної академії наук
України, Науково-дослідних установ, що сприяло вимогливості до дипломних
робіт і рівня знань продемонстрованих студентами на державному екзамені.

Рис. 1.12. Якісний склад голів екзаменаційних комісій

Загальна кількість голів екзаменаційних комісій становила 56 осіб:
– працівники ДФС України – 7 осіб;
– працівники ДФС України в областях, м. Київ та інших містах – 7 осіб;
– міністерства;
– секретаріат Кабінету міністрів України – 1 особа
– Державна казначейська служба України – 1 особа;
– управління Державної казначейської служби України у м. Київ та

обласних центрах – 2 особи;
– інші вищі навчальні заклади – 28 осіб;
– науково-дослідні установи – 6 осіб;
– Університет ДФС України – 1 особа;
– комерційний індустріальний банк – 1 особа;
– Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області –

1 особа;
– академік Національної академії правових наук України – 1 особа;
– академік Академії наук вищої школи України – 1 особа;
– член-кореспондент Національної академії правових наук України –

1 особа;
– професорів – 26 осіб;
– докторів наук – 31 особа;
– кандидатів наук – 9 осіб;
– заслужених працівників – 5 осіб.
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Таблиця 1.4
Показники випуску фахівців у 2016році

(денної та заочної форм навчання)
Навчально-науковий інститут економіки,

оподаткування та митної справи
І бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 160 0 0

Заочна форма навчання 41 6 0

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 142 11 0
Заочна форма навчання 52 18 0

Навчально-науковий інститут права
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 244 63 0
Заочна форма навчання 208 151 0

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 232 16 0
Заочна форма навчання 88 32 0

Навчально-науковий інститут
інформаційних технологій та менеджменту

бакалаври спеціалісти магістри
Денна форма навчання 26 – –
Заочна форма навчання – – –

Факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

бакалаври спеціалісти магістри
Денна форма навчання 804 90 15
Заочна форма навчання 389 207 0
Усього 1193 297 15
Разом 1505

Рис. 1.13. Випуск фахівців денної та заочної форм навчання
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Випуск фахівців денної та заочної форм навчання
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Таблиця 1.5
Присвоєння дипломів з відзнакою випускникам Університету

за результатами роботи ЕК у 2016 році
Навчально-науковий інститут економіки,

оподаткування та митної справи
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 6 – –
Заочна форма навчання – – –

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 9 – –
Заочна форма навчання 1 – –

Навчально-науковий інститут права
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 18 7 –
Заочна форма навчання 3 1 –

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
бакалаври спеціалісти магістри

Денна форма навчання 15 2 –
Заочна форма навчання 4 – –

Навчально-науковий інститут
інформаційних технологій та менеджменту

бакалаври спеціалісти магістри
Денна форма навчання 1 – –
Заочна форма навчання – – –

Факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

бакалаври спеціалісти магістри
Денна форма навчання – 5 –
Заочна форма навчання – – –
Всього
Денна форма навчання – 63
Заочна форма навчання – 9
Разом – 72

1.3.3. Планування та виконання навчального навантаження
Виконання навчального навантаження на 2015/2016 навчальний рік
Середній рівень навчального навантаження викладачів залежить від

параметрів навчальних планів, контингенту студентів та їх розподілу між
напрямами (спеціальностями), потоками, групами, спеціалізаціями та
підгрупами, а також від кількості ставок науково-педагогічних працівників у
штатному розписі. Кількість посад науково-педагогічних працівників в
Університеті визначається контингентом студентів із урахуванням галузевої
специфіки, форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня та освітніх
ступенів.
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У 2015/16 навчальному році Навчально-наукові інститути (факультет)
Університету звітували про виконання 260320 годин навчального
навантаження. Як і в минулому році, спостерігались непоодинокі випадки
завищення показників навантаження при плануванні на наступний рік.
Причиною такого завищення є, зазвичай надто оптимістична оцінка прийому на
навчання студентів-контрактників і, як наслідок, розрахунок навантаження для
більшої кількості потоків, груп і підгруп, ніж виявляється в дійсності.
Щоправда, таке завищення на етапі планування навантаження дозволяє
окремим кафедрам більш переконливо обґрунтовувати свої кадрові потреби.

Основою для формування навчального навантаження є контингент
студентів Університету в розрізі денної та заочної форм навчання. Так, у
2015/2016 навчальному році в Університеті навчалося 195 академічних груп
(взводів) денної форми навчання; у 2016/2017 навчальному році цей показник
становить 208 навчальних груп (взводів) за денною формою навчання. Середня
кількість студентів у групі – 22 особи, тобто майже не змінилась порівняно з
минулим роком. Але надзвичайно вплинули показники фактичного
контингенту по відношенню до планового за заочною формою навчання. Так,
наприкінці 2015/2016 навчального року за заочною формою навчання
навчалося – 128 груп, а на початку 2016/2017 навчального року їх кількість
становила – 137, з урахуванням філій. Не зважаючи на збільшення контингенту,
це привело до зменшення годин навчального навантаження у 2016/2017 році та
вплинуло на зменшення штатних ставок саме за заочною формою навчання
відповідно до Постанови від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про затвердження
нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів),
докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів,
клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації та вищих
навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності».
Детально показники середньої кількості студентів в академічних групах за
денною та заочною формами навчання в розрізі ННІ подані в таблицях 1.6
та 1.7

Таблиця 1.6
Середня кількість студентів денної форми навчання в академічних групах

у розрізі Навчально-наукових інститутів (факультету)
Структурний підрозділ Кількість

студентів
у групі

2015/2016 н.р.

Кількість
студентів

у групі
2016/2017 н.р.

Відхилення
+/–

ННІ обліку, аналізу та аудиту 22,14 21,93 -0,21
ННІ фінансів, банківської справи 22,79 21,27 -1,52
ННІ права 24,63 23,39 -1,24
ННІ економіки, оподаткування та митної
справи

21,68 20,25 -1,43

Факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників ПМ

24,71 25,95 +1,24

ННІ інформаційних технологій та
менеджменту

14,6 13,5 -1,1
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Таблиця 1.7
Середня кількість студентів заочної форми навчання в академічних групах

у розрізі Навчально-наукових інститутів (факультету)
Структурний підрозділ Кількість

студентів
у групі

2015/2016 н.р.

Кількість
студентів

у групі
2016/2017 н.р.

Відхилення
+/–

ННІ обліку, аналізу та аудиту 17,45 16,71 -0,74
ННІ фінансів, банківської справи 18,90 18,30 -0,6
ННІ права 23,25 23,25 0
ННІ економіки, оподаткування та митної
справи

13 15 2

Факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників ПМ

18 17,25 -0,75

ННІ інформаційних технологій та
менеджменту

6 5 -1

Житомирська філія 18,7 17,80 -0,9
Кам’янець-Подільський ННІ 19,45 16,10 -3,35
Вінницький ННІ 14,18 15,46 1,28
Сторожинецький  ННІ 14,6 12,83 -1,77

У 2016/2017 навчальному році, на відміну від попередніх звітніх періодів
фактична кількість академічних груп у розрізі ННІ та Університету в цілому на
95 % співпала з плановими показниками. Однією з причин цього стало
зменшення середньої кількості студентів в академічних групах.

З метою зменшення навантаження на спецфонд Університету при
плануванні навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік було
здійснено ряд таких заходів:

– укрупнено потоки академічних груп та академічні групи студентів
заочної форми навчання, переважна частина яких здобуває вищу освіту за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;

– об’єднано в один потік та запроваджено елементи дистанційної форми
навчання для академічних груп першого курсу відокремлених структурних
підрозділів.

На виконання вимог Закону України „Про вищу освіту” на 2016/2017
навчальний рік встановлені такі нормативи навчального навантаження науково-
педагогічних працівників Університету: максимальне – на одну ставку науково-
педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік
(мінімальне: доцента – 590 годин, професора 500 годин, завідувача кафедри,
професора – 410 годин, завідувача кафедри, доцента – 440 годин).

У зв’язку із збільшенням державного замовлення, порівняно із
запланованим на 5,5 %, але через невиконання планових показників прийому за
контрактною формою навчання, кількість ставок науково-педагогічних
працівників у 2016/2017 навчальному році, порівняно з 2015/2016 навчальним
роком, залишилась незмінною і становили 462 ставки.

На 2016/17 навчальний рік заплановано 247 234 години загального
навантаження на 36 кафедрах Університету (з з них було утворено у звітному
періоді). Детально динаміка навчального навантаження у розрізі кафедр
Університету представлена в таблиці 1.8.
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Таблиця 1.8
Динаміка навчального навантаження у розрізі кафедр

№ Кафедра кількість годин
2015/2016 н.р.

кількість годин
2016/2017 н.р.

Відхилення
+/–

1. адміністративного права і процесу
та митної безпеки 9 433 8335 -1 098

2. аудиту та економічного аналізу 9 512 8644 -868
3. банківської справи та фінансового

моніторингу 7 452 8414 962
4. бухгалтерського обліку 13 341 10100 -3 241
5. вищої математики 4 215 3106 -1 109
6. військової підготовки 8 112 8289 177
7. господарського права та процесу 8 161 8174 13
8. економічної кібернетики 2 393 2765 372
9. економіки підприємства 10 664 10265 -399
10. економічної теорії 8 308 7053 -1 255
11. інтелектуальних управляючих та

обчислювальних систем 4 306 4577 271
12. інформаційних систем і

технологій 5 019 4404 -615
13. кримінального  процесу та

криміналістики 11 402 9111 -2 291
14. кримінального права та

кримінології 5 875 5953 78
15. менеджменту 5 040 5528 488
16. митної справи 3506
17. міжнародного права 3 882 3539 -343
18. міжнародної економіки 5 999 6587,5 589
19. обліково-аналітичних баз знань 3728
20. організації оперативно-

розшукової діяльності 6 637 4853 -1 784
21. податкової політики 8 692 7967 -725
22. психології та соціології 2 087 1896 -191
23. спеціальних дисциплін та

організації професійної підготовки 7 338 3802 -3 536
24. статистики та математичних

методів в економіці 4 254 4786 532
25. сучасних європейських мов 12 779 10802 -1 977
26. теорії права та держави 9 153 9942 789
27. техногенно-екологічної безпеки 3 217 3640 423
28. української словесності та

культури 5 204 3839 -1 365
29. фізичного виховання і спорту 13 416 7808 -5 608
30. фітнесу, рекреації та реабілітації 3984
31. філософії та політології 7 417 4849 -2 568
32. фінансових розслідувань 3 601 2839 762
33. фінансів 14 074 14795,5 722
34. фінансових ринків 14 101 13706 -395
35. фінансового права 13 186 14982 1 796
36. цивільного права та процесу 12 050 10665 -1 385

Усього: 260 320 247234 -13 086
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Нижче наведено динаміку розподілу цього загального навчального
навантаження між навчально-науковими інститутами (факультетом).

Таблиця 1.9
Динаміка розподілу загального навчального навантаження між

навчально-науковими інститутами (факультетом)

Структурний підрозділ Кількість годин
16–17

Кількість
годин 15–16

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 28325,5 25 355
ННІ інформаційних технологій та менеджменту 15386 19 975
ННІ обліку, аналізу та аудиту 37417 39 630
ННІ права 62366 63 709
ННІ фінансів, банківської справи 42443,5 35 627
ННІ гуманітарних наук 21386 27 487
ННІ спеціальної і бойової підготовки та

реабілітації
11792

–

Факультет підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції, у т.ч. кафедра військової підготовки

28118
48 537

Усього: 247234 260 320
У результаті здійснених заходів було збільшено перелік оплачуваних видів

навчальної роботи (індивідуально-консультаційної роботи) та збільшити
аудиторне навантаження до третини від кількості годин, передбачених
навчальним планом на вивчення навчальної дисципліни.

1.4. Прийом на навчання

Конкурсний відбір вступників в Університеті у 2016 році, як і в 2015 році,
здійснювався за результатами ЗНО, підтверджених сертифікатами Українського
центру оцінювання якості освіти. Крім того, для конкурсного відбору
враховувався середній бал документа про повну загальну середню освіту з
ваговим коефіцієнтом.

За результатами вступної кампанії, варто констатувати суттєве загострення
конкурентної боротьби на вітчизняному ринку освітніх послуг, що в умовах
скорочення державного замовлення поглиблює критерії якості надання освітніх
послуг перед вищими навчальними закладами. Очевидним є те, що для
успішного просування Університету на ринку освітніх послуг необхідною є
скоординована робота всіх підрозділів Університету, ліцензування нових
спеціальностей, ведення профорієнтаційної роботи тощо. Серед головних
особливостей вступної кампанії 2016 року варто виокремити наступні
тенденції:

– набір здійснювався за новим єдиним переліком галузей і спеціальностей,
що був затверджений у 2015 році, що стало певною новацією для вступників та
вищих навчальних закладів;
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– скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом, введено адресність
держзамовлення, що активізувало та перевело конкуренцію між вишами у
новий формат.

– прийом документів на вступ за результатами ЗНО здійснювався тільки у
електронній формі, за виключенням пільгових категорій, що розвантажило
черги, проте максимально уповільнило систему ЄДЕБО, створюючи
незручності абітурієнтам та ВНЗ при поданні та опрацюванні заяв.

– низхідні демографічні процеси, обумовлені зменшенням кількості
вступників у країні, підвищують планку якості надання освітніх послуг та
ведення профорієнтаційної роботи.

В Університету у 2016 році обсяг державного замовлення на підготовку
фахівців з вищою освітою, порівняно з 2015 роком, був зменшений на 5,6 %
(рис 1.14), що обумовлено загальними тенденціями зменшення кількості
вступників та відповідною політикою Міністерства освіти і науки України.
Загальний ліцензований обсяг прийому в Університеті в 2016 році становив
7 490 місць,  державне замовлення було отримано у розмірі 1 581 місце (у
2015 р. – 1 674 місця).

Рис. 1.14 Динаміка державного замовлення в Університеті ДФС
України у 2014–2016 рр.
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Конкурс у цілому по Університету на місця державного замовлення
становив за ступенем бакалавра – 5,2 заяв на місце за денною формою навчання
та 5,1 – за заочною формою, у 2015 році – 6,5 та 3,5 відповідно (рис 1.15).

Рис. 1.15. Конкурс на навчання до Університету ДФС України у
2015–2016 рр.

Найбільший конкурс на денну форму навчання був за такими напрямами
підготовки:

– Менеджмент – 15 осіб на бюджетне місце;
– Міжнародна економіка – 13;
– Економічна кібернетика – 12;
– Економіка підприємства – 11;
– Комп’ютерні науки – 11.
Порівняно з минулим роком конкурс на усі напрями, крім спеціальності

073 Менеджмент, знизився.
Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання на основі повної загальної

середньої освіти, до Університету здійснювався за 10 напрямами підготовки.
У 2016 році, порівняно з 2015 роком (рис.1.16), на навчання за рівнями

бакалавра, спеціаліста, магістра до Університету (разом з філіями) прийнято
2 822 особи, з них:

– на денну форму навчання – 1 622 (57,5 %);
– на заочну форму навчання – 1200 (42,5 %).
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Рис. 1.16. Кількість вступників у розрізі форм навчання

Усього за денною та заочною формами навчання за ступенем бакалавра
зараховано 1 166 осіб (додаток 1), 1144 особи  у 2015 році . При зарахуванні на
навчання на 1-й курс за ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання
план державного замовлення виконано на 98,9 %: на 740 планових місць
зараховано 732 студенти. Зараховано також на навчання бакалаврів на 2–3 курс
на вакантні місця з нормативним терміном навчання, за кошти фізичних та
юридичних осіб – 361 (без філій). У філіях університету на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб зараховано усього 372 студенти (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Кількість вступників, що вступили до ВСП Університету
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Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття ступеня
магістра, за денною формою навчання здійснювався за 8 спеціальностями, за
заочною за 6. На денну форму навчання було зараховано 569 осіб на місця
державного замовлення (у минулому році – 537), 36 вступника зараховано на
навчання на контрактній основі (у 2015 році – 54) (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Кількість зарахованих осіб, що вступали для здобуття
ступеня магістра у 2015–2016 рр.

На заочну форму навчання було зараховано 163 магістри на місця
держзамовлення (у 2015 році – 154) і 181 особа зарахована на навчання за
контрактом (у 2015 році – 191).

Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здійснювався відповідно за 8 та 7
спеціальностями. На денну форму навчання зараховано 153 абітурієнти на місця
держзамовлення, яке у цьому році складало 210 місць, тобто маємо певне
невиконання державного замовлення, що пояснюється низькою популярністю
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст серед вступників, саме на денній
формі навчання. Переважна більшість абітурієнтів вважають цей напрям
«другосортним» порівняно зі ступенем магістр. На заочну форму навчання на
місця державного замовлення вступили 6 осіб, чим виконали держзамовлення на
100 % (у 2015 році – 4), а за контрактом (разом з філіями) –554 абітурієнтів (у
2015 році – 497).

Від абітурієнтів пільгового контингенту було подано 47 заяв (серед них
були учасники бойових дій, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інваліди I–II груп, особи, яким Законом України „Про підвищення
престижності шахтарської праці” надане право позаконкурсного вступу). З
числа пільговиків цих категорій зараховано до університету 21 особу.

Роботу приймальної комісії було організовано відповідно до вимог
нормативних документів, що регламентують порядок проведення вступної
кампанії у 2016 році. Приймальна комісія у своїй діяльності керувалась
Положенням про Приймальну комісію Університету ДФС України, Правилами
прийому до Університету ДФС України у 2015 році та планом роботи

Магістри+14 осіб
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Приймальної комісії з підготовки і проведення прийому абітурієнтів у 2015 році.
Проведено комплекс профорієнтаційних заходів, розроблено різноманітні
інформаційні листи для вступників та пам’ятки, зразки бланкової та іншої
документації, яка забезпечує роботу приймальної комісії тощо.

Прийом вступників до Університету проведено на належному рівні. Такі
результати досягнуті завдяки впровадженню апаратом приймальної комісії
комплексу організаційних, рекламних і профорієнтаційних заходів,
спрямованих на досягнення відповідного рівня організації вступної кампанії в
Університеті, дотримання стандартів її прозорості й відкритості, якісний
супровід Єдиної державної електронної бази з питань освіти, удосконалення
програмного забезпечення роботи підрозділів приймальної комісії.

Під час вступної кампанії 2016 року в організації прийому абітурієнтів
брали участь 199 співробітників університету: 23 члени приймальної комісії,
81 член відбіркових комісій ННІ та факультету, з них 24 оператори, які
відповідали за введення інформації в ЄДЕБО, 95 викладачів – членів фахових
атестаційних та предметних екзаменаційних комісій.

Прийом документів від абітурієнтів в Університеті відбірковими комісіями
здійснювався з використанням Єдиної державної електронної бази з питань
освіти, для всіх операторів було проведено навчання, організовано пробний
прийом документів від усіх можливих категорій вступників. Переваги ЄДЕБО –
автоматизована генерація документації вступної кампанії, а саме журналів
реєстрації поданих заяв, списків абітурієнтів, формування списків для
екзаменаційних відомостей, автоматизована обробка результатів вступних
випробувань, оприлюднення результатів вступу – формування рейтингових
списків (з урахуванням особливостей правил прийому до Університету).

До роботи приймальної комісії в Університеті залучалися студенти штабу
„Абітурієнт”.

Особливістю роботи Приймальної комісії у 2016 р. також була підготовка
5-ти змін до Правил прийому, пов’язаних із реорганізацією Університету та
змінами до Умов прийому.

Щодо організації методичної роботи приймальної комісії, то у 2016 р. було
підготовлено більше 50 пакетів екзаменаційних матеріалів, перевірено і
погоджено більше 40 програм вступних/фахових випробувань. Усі програми
вчасно (за три місяці) були розміщені на сайті Університету.

При прийомі заяв від вступників, проведенні вступних випробувань (у
випадках, передбачених Правилами прийому) та зарахуванні на навчання було
забезпечено режим відкритості й прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових
комісій інститутів/факультету, секретаріату приймальної комісії Університету, що
дозволило уникнути апеляцій та скарг від вступників.

Вступні іспити були проведені в строк, згідно з розкладом. Усі предметні
екзаменаційні комісії працювали чітко та злагоджено, підготували звіти.

У цілому, виходячи з демографічної ситуації та цьогорічної статистики
здачі ЗНО в Україні, Університет успішно впорався зі своїм завданням зі
вступної кампанії: план державного замовлення щодо набору студентів
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виконано на 95 %, що у цілому по Україні, зважаючи на ряд об’єктивних та
суб’єктивних обставин, що супроводжували вступну компанію 2016 року, є
більш ніж прийнятний результат.

Разом з тим вступна кампанія 2016 року висвітлила ряд проблем, на
вирішенні яких необхідно зосередитися при підготовці до прийому студентів на
навчання у наступному році. Вони стосуються удосконалення Правил прийому,
добору кадрів для відбіркових комісій, системи електронної реєстрації,
електронної інформації та електронної звітності, порядку подачі абітурієнтами
заяв для вступу на навчання, проведення профорієнтаційної та агітаційної
роботи серед школярів і студентів бакалаврату тощо.

З цією метою необхідно:
– проводити постійну роботу щодо модернізації електронних ресурсів

(сайти інститутів, факультету та Університету, групи у соціальних мережах
тощо), які функціонально пов’язані з діяльністю приймальної комісії та відділу
профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки;

– забезпечити функціонування та вдосконалення програмно-
інформаційного забезпечення роботи приймальної комісії з метою отримання
оперативної статистики вступної кампанії, ведення власної локальної бази для
збереження та використання інформації про вступників;

– розробити комплекс заходів щодо економії фінансових витрат на
організацію та проведення вступної кампанії 2016 р. Переглянути структуру
робочих органів приймальної комісії та оптимізувати окремі її підрозділи з
документованим розподілом функцій та обов’язків;

– удосконалити систему прийому і електронної реєстрації заяв від
вступників, забезпечивши функціонування „єдиного вікна” для абітурієнтів, які
подають заяви на кілька напрямів чи спеціальностей (один комплект
документів від вступників на пріоритетний напрям підготовки (спеціальність) з
одночасним поданням заяви на інші напрями підготовки (спеціальності));

– з метою організації прийому та навчання іноземців й осіб без
громадянства організувати створення викладачами Університету, які володіють
англійською мовою, як очних, так і он-лайн курсів, на які за бажанням можуть
записуватися студенти; створення викладачами-філологами Університету
безкоштовних професійних мовних курсів для співробітників; організація
speaking clubs не лише для студентів, а й викладачів; матеріальне стимулювання
викладання англійською мовою.



Додаток 1

Інформація про результати прийому в Університет ДФС України у 2016 р.

Денна форма навчання

Напрям/спеціальність
Ліцензований обсяг

прийому
Обсяг державного

замовлення
Подано заяв

Зараховано станом на 30.09.2016
Всього Бюджет Контракт

Бакалавр
Право 365 340 1304 341 327 4
Економіка 85 30 91 29 29 0
Міжнародні економічні відносини 50 15 199 16 15 1
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 100 22 376 22 22 0
Фінанси, банківська справа та страхування 630 210 792 206 206 0
Облік і оподаткування 340 95 409 96 95 1
Менеджмент 50 12 189 15 12 3
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 40 16 175 19 16 3
Соціальна робота 50 0 65 2 0 2
Разом бакалаври 1710 740 3600 746 732 14

Магістр
Право (ННІП) 230 195 220 209 191 18
Економіка 40 23 31 23 23 0
Міжнародні економічні відносини 20 10 19 10 10 0
Підприємництво торгівля та біржова діяльність 55 27 74 27 27 0
Облік і оподаткування 250 153 221 156 153 3
Фінанси, банківська справа та страхування 230 150 244 165 150 15
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 20 15 26 15 15 0
Разом магістри 845 573 835 605 569 36

Спеціаліст
Право 135 133 135 123 123 0
Міжнародна економіка 20 9 15 7 7 0
Економіка підприємства 30 9 10 0 0 0
Фінанси і кредит 100 20 59 12 12 0
Облік і оподаткування 195 39 57 11 11 0
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 20 0 0 0 0 0
Разом спеціалісти 500 210 276 153 153 0

38
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Бакалавр у межах ліцензованого обсягу (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Правознавство 0/25 0 0 0 0 0
Фінанси і кредит 0/50 0 5 0 0 0
Облік і аудит 0/25 0 4 1 0 1
Менеджмент 0/25 0 3 3 0 3

Бакалавр у межах ліцензованого обсягу (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Правознавство 0/75 0 108 45 0 45
Фінанси і кредит 0/120 0 103 57 0 57
Облік і аудит 0/50 0 26 12 0 12
Менеджмент 0/25 0 0 0 0 0
Разом бакалаврів з нормативним терміном
навчання 0/395 0 249 118 0 118

РАЗОМ денна форма навчання 3450 1523 4960 1622 1454 168

38
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140

Інформація про результати прийому в Університет ДФС України у 2016 р.

Заочна форма навчання

Напрям/спеціальність
Ліцензований
обсяг прийому

Обсяг
державного
замовлення

Подано заяв
Зараховано станом на 30.09.2016

Всього Бюджет Контракт

Бакалавр
Право 365 18 35 24 14 10
Міжнародні економічні відносини 50 0 0 0 0 0
Економіка 95 0 0 0 0 0
Фінанси, банківська справа та страхування 300 10 32 23 10 13
Облік і оподаткування 160 6 18 10 3 7
Комп’ютерні науки 40 7 7 2 2 0
Соціальна робота 50 0 0 0 0 0
Разом бакалавр 1060 41 92 59 29 30

Магістр

Право (ННІП) 140 50 196 140 50 90
Міжнародні економічні відносини 20 0 10 6 0 6
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 100 0 25 10 0 10
Фінанси, банківська справа та страхування 100 80 166 100 80 20
Облік і оподаткування 190 33 109 88 33 55
Разом магістр 550 163 506 344 163 181

Спеціаліст
Право 225 0 265 225 0 225
Економіка 55 0 1 0 0 0
Фінанси, банківська справа та страхування 340 3 154 144 3 141
Облік і оподаткування 280 3 176 156 3 153
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 20 0 0 0 0 0
Правознавство (перепідготовка спеціалістів) 150 0 30 29 0 29
Фінанси, банківська справа (перепідготовка
спеціалістів) 75

0 0 0 0 0

Разом спеціаліст 1145 6 626 554 6 548 39
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Бакалавр у межах ліцензованого обсягу (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Правознавство 0/25 0 8 6 0 6
Фінанси і кредит 0/50 1 9 1 0 1
Облік і аудит 0/25 0 0 0 0 0

Бакалавр у межах ліцензованого обсягу (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Правознавство 0/165 8 145 135 0 135
Фінанси і кредит 0/120 0 83 81 0 81
Облік і аудит 0/50 0 27 27 0 27
Разом бакалаврів з нормативним терміном
навчання

0/435 9 272 243 0 243

РАЗОМ заочна форма навчання 3190 219 1496 1200 198 1002

40
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Інформація про результати прийому в Університет ДФС України у 2016 р.
Заочна форма навчання (філії)

Напрям/спеціальність
Ліцензований обсяг

прийому
Обсяг державного

замовлення
Подано заяв

Зараховано
станом на 30.09.2016

на контрактних умовах

Спеціалісти
Вінницький ННІ

Підприємництво торгівля та біржова
діяльність

30 0 8 8

Фінанси і кредит 60 0 30 29
Облік і оподаткування 90 0 58 58

Житомирська філія
Підприємництво торгівля та біржова
діяльність

30 0 15 15

Фінанси і кредит 60 0 25 23
Облік і оподаткування 90 0 33 32

Кам’янець – Подільський ННІ
Фінанси і кредит 30 0 27 27
Облік і оподаткування 60 0 33 30

Сторожинецький ННІ
Облік і оподаткування 45 0 16 14
Фінанси і кредит 45 0 26 22
Разом спеціалістів 540 0 271 258

Бакалавр у межах ліцензованого обсягу (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Вінницький ННІ

Фінанси і кредит 0/30 0 22 15
Облік і аудит 0/30 0 26 15

Житомирська філія
Фінанси і кредит 0/60 0 32 26
Облік і аудит 0/25 0 0 0

Кам’янець – Подільський ННІ
Фінанси і кредит 0/30 0 30 24
Облік і аудит 0/30 0 21 20
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Сторожинецький ННІ
Облік і аудит 0/25 0 15 14
Разом бакалаврів з нормативним терміном
навчання 0/230 0 146 114

Разом по філіях (у межах ліцензованого
обсягу) 770 0 417 372

42
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1.5. Методичне забезпечення освітнього процесу

Складовою заходів, які впроваджуються в Університеті мають на меті
суттєво покращити якість освітньої діяльності, стала імплементація принципів
компетентнісного підходу в загальну стратегію розвитку університету. Вона
зачіпає усі складові освітньої діяльності – від змісту освіти, організації освітнього
процесу, навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців до
підвищення психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічного
персоналу. Діяльність відділу методичного забезпечення освітнього процесу у
звітному періоді зосереджувалась на адаптації внутрішньоуніверситетських
документів до вимог Закону України «Про вищу освіту».

Так, у 2016 н.р. освітній процес в Університеті забезпечували 36 кафедр, що
підпорядковані 7-ми навчально-науковим інститутам та факультету підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, які
забезпечували викладання 652 навчальних дисциплін.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266
«Про закріплення переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти» та з урахуванням вимог і
пропозицій ДФС України  Вченою радою Університету було затверджено новий
Перелік галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій та магістерських програм
підготовки здобувачів вищої освіти на 2016–2017 навчальний рік. Розроблені,
затверджені та введені в дію освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові)
програми  підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого
(магістерського) та третього (доктора філософії)  в кількості 52 шт., а саме:

– у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями: 071
«Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

– у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051
«Економіка»;

– у галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право».
З урахуванням нового переліку галузей знань та спеціальностей кафедрами

Університету розроблені та введені в дію освітні програми підготовки здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського) та другого  (магістерського) освітніх
рівнів  за галузями  знань та спеціальностями, зокрема:

1. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки:
– 051 Економіка;
– 053 Психологія;
– 056 Міжнародні економічні відносини.
2. Галузь знань: 06 Журналістика:
– 061 Журналістика;
3. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування:
– 071 Облік і оподаткування;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
– 073 Менеджмент;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
4. Галузь знань: 08 Право:
– 081 Право.
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5. Галузь знань: 12 Інформаційні технології:
– 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
На основі освітніх програм сформовані та затверджені в  установленому

порядку навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти першого, другого та
третього освітніх рівнів  у кількості 103 шт., в основу яких покладено:

– удосконалення змісту підготовки фахівців на компетентнісній основі з
урахуванням потреб ринку праці. Здійснено аналіз змісту фахової освіти
відповідно до ліцензій спеціальностей;

– удосконалено систему оцінювання знань студентів відповідно до
оновлених вимог;

– удосконалення інформаційної і технічної підтримки освітнього процесу;
– розширення практики та забезпечення якості викладання фахових

дисциплін іноземною мовою;
– рецензування та рекомендація до друку навчально-методичних видань;
– засади планування навчальних дисциплін для забезпечення права

студентів вільного вибору  навчальних дисциплін.
У 2016 р. запроваджено англомовну магістерську програму за спеціальністю

«Облік і оподаткування», розроблено та підготовлено до затвердження відповідне
методичне забезпечення (англійською мовою).

Конкурентоспроможність та елітність сучасного фахівця значною мірою
визначається його здатністю адаптуватися до швидко змінюваних реалій,
динаміки економічного розвитку. Ці результати досягаються тільки шляхом
оптимального співвідношення фундаментальної та практичної підготовки
студентів.

Таблиця 1.10
Динаміка формування навчально-методичного комплексу змісту освіти

Назва 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

1. Навчальні плани 53 62 100 103
2. Кількість предметів 562 592 616 652
3. Навчальні програми 36 97 287 373
4. Методичні розробки до різних видів занять 310 299 249 8
5. Навчально-методичні комплекси з
дисциплін, що підготовлені до видання

24 19 17 7

Рис. 1.19. Динаміка формування нормативної документації і методичного
забезпечення навчальних дисциплін
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Відповідно до погодження з ДФС України та роботодавцями до
сформованих навчальних планів ввійшли нові спеціалізації, зокрема, для
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього
рівня:

– Податковий юрист;
– Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності;
– Правове забезпечення кримінально-процесуальної діяльності;
– Економіка та організація підприємницької діяльності;
– Журналістика і зв’язки з громадськістю;
– Бізнес-інформатика;
– Фінансові розслідування;
до другого (магістерського) освітнього рівня ввійшли такі магістерські

програми:
– Митна логістика;
– Митний контроль і адміністрування;
– Управління бізнес-процесами на підприємстві;
– Правове забезпечення митної безпеки;
– Бізнес-інформатика;
– Менеджмент цифрових проектів в економіці;
– Охорона та захист цивільних прав;
– Управління господарсько-правовою діяльністю;
– Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської

діяльності;
– Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності

правоохоронних органів та органів юстиції;
– Правове регулювання діяльності державного апарату  та органів

місцевого самоврядування;
– Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в

економічній сфері  та інші.
Залучені потенційні роботодавці в частині узгодження переліку

компетентностей, навчальних дисциплін, баз проходження практичної
підготовки до розробки (погодження) навчальних планів.

До навчальних планів усіх спеціальностей включені блоки навчальних
дисциплін податкового спрямування (основи оподаткування, податкова
система, адміністрування податків і платежів), митної справи, фінансових
розслідувань, податкового аудиту.

Протягом 2016 року для забезпечення освітнього процесу науково-
педагогічними працівниками кафедр підготовлено до видання 11 найменувань,
з них: 10 навчальних посібників  та 1 програма до проведення державного
іспиту, які схвалені  науково-методичною радою Університету та
рекомендовані до друку Вченою радою Університету.

Зважаючи на те, що до навчальних планів, які ввійшли в дію з 1 вересня
2016 року, включена переважна більшість нових навчальних дисциплін,
викладання яких здійснюватиметься вперше, науково-педагогічний персонал
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кафедр активно попрацює над розробкою методичного забезпечення, зокрема
навчальними та робочими програмами, конспектами лекцій, методичними
рекомендаціями до проведення семінарських і практичних занять,
рекомендаціями до самостійного вивчення навчального курсу, підготовки
пакетів поточного та підсумкового контролю, оновлення методичної
документації до державної атестації.

Організовано проведення огляду готовності кафедр Університету до
роботи у навчальному році.

Проведено внутрішній аудит навчально-методичної роботи ННІ
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації.

Здійснено вивчення стану методичної роботи на кафедрі військової
підготовки з винесенням пропозицій на засідання Вченої ради Університету.

Протягом року здійснювався контроль методистами відділу за
виконанням сформованих планів-графіків проведення відкритих занять та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Організована робота  щодо оновлення ECTS – інформаційних пакетів
навчально-наукових інститутів.

Методисти відділу провели ряд перевірок, а саме: «Готовність
Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та менеджменту з
питання щодо роботи та перспективи освітнього, наукового та інноваційного
розвитку кафедр (за пунктами програми перевірки)».

1.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Протягом 2016 року пройшли підвищення  кваліфікації (стажування) 140

науково-педагогічних працівників, з них:
1) в органах ДФС України – 17 осіб;
2) у Навчально-науковому центрі інноваційних освітніх технологій та

регіонального навчання – 30 осіб;
3) в інших вищих навчальних закладах, організаціях та установах –

93 осіб;
Бази підвищення кваліфікації (стажування) самостійно були обрані

науково-педагогічними працівниками, це:
Academic society of Michal Baludansky;
Polish – American Freedom Fondation;
Prague Institute for Qualification Enhancement;
Варнинський вільний університет ім. Чорноризця Храбра;
Вища школа оздоровчої освіти і суспільних наук (WSEZiNS);
Європейський університет;
IATEFL Ukraine an associate of IATEFL;
CLM consulting;
Міністерство юстиції України;
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій;
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Київська школа економіки;
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Національний педагогічний університет  ім. М. Г. Драгоманова;
Київський національний торговельно-економічний університет;
Київський університет ринкових відносин;
Київський економічний інститут менеджменту;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут»;
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського;
Полтавський університет економіки і торгівлі;
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України;
Інститут математики НАН України;
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту;
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет

фінансів»;
Державний науково-дослідний інститут МВС України;
Ірпінська міська рада;
Ірпінське міське управління юстиції;
Адвокатське об’єднання «Dextrum»;
Центр правової допомоги містам АМУ;
Центр державних замовлень;
ТОВ Корпорація «Галактика»;
Бучанський «Навчально-курсовий комбінат».

Рис. 1.20. Підвищення кваліфікації (стажування) науково-
педагогічних працівників Університету ДФС України за 2016 рік
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Таблиця 1.11
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(СТАЖУВАННЯ)
за 2016 рік

Усього в У тому числі навчались
Категорія

науково-педагогічних
працівників

звітному періоді Навчально-науковий центр
інноваційних освітніх

технологій та регіонального
навчання

стажування в органах
Державної фіскальної

служби України

Підвищення кваліфікації  в інших
вищих навчальних закладах,

організаціях та установах

план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ректор та проректори
2. Директори навчально-

наукових інститутів
3. Завідувачі кафедр 1 1 2 2 1 13
4. Професорсько-

викладацький склад:
– суспільних дисциплін 1 10
– загальноосвітніх 4 4 6 7
– економічних дисциплін 16 16 9 9 19 29
– юридичних дисциплін 6 6 6 6 5 31
– фіз. виховання по ДПЮ 3 3 3 3
5. Працівники бібліотеки
6. Працівники бухгалтерії

Разом 82 140 30 30 17 17 35 93

48
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Таблиця 1.12
Підвищення кваліфікації (стажування)

науково-педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби України
та їх результати за 2016 р.

№
№

Загальна
к-ть

В органах
ДФС
України

Інші ВНЗ та установи Навчально-науковий
центр інноваційних

освітніх технологій та
регіонального навчання

Відсоток
викладачів,

що
підвищили

кваліфікацію
(станом на

грудень 2016)

Впровадження у навчальний процес результатів
стажування (назви розробок)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Кафедра цивільного права та процесу

1.
20 3 10 1 70 % Підібрані матеріали стажування використовуються

при написанні наукових статей, тез доповіді на
конференцію з питань особливостей проходження
публічної служби у фіскальних органах, для проведення
лекційних та семінарських занять з навчальних
дисциплін: «Цивільне право», «Право соціального
захисту (забезпечення)», «Трудове право», «Нотаріат
України», «Римське приватне право».

49
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Кафедра господарського права та процесу

1.
2.

15 10 1 73 % Зібрані матеріали використовуватимуться для
написання наукових статей, тез доповідей на
конференцію, оновлення лекцій: «Господарське
процесуальне право», «Правове регулювання
інноваційної та інвестиційної діяльності», «Господарське
право», для проведення лекційних та семінарських
занять.

Кафедра теорії права та держави

2. 3
3.

13 1 1 15 % Зібрані матеріали використовуються при написанні
статті на тему «Самоврядування», для оновлення
лекційного матеріалу з курсу «Історія держави і права
України».

Кафедра  фінансового права

3. 4
4.

20 2 10 % Зібрані матеріали використані при проведенні
лекційних та семінарських занять.

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

4. 5
5.

17 3 18 % Матеріали стажування використані у сфері
організації адвокатського об’єднання, поглиблені
теоретичні знання щодо роботи адвокатів та в наданні
юридичних консультацій, проведено ґрунтовний аналіз
міжнародних актів та чинного законодавства України в
сфері організації  та функціонування адвокатських
об’єднань, при проведенні лекційних, семінарських та
практичних занять.

50
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Кафедра кримінального права та кримінології

5.
6.

10 1 3 40 % Матеріали стажування будуть використані при
підготовці до викладання лекційних та семінарських
занять.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Кафедра філософії та політології

6. 7
7.

10 3 30 % Зібрані матеріали використовуються в навчальному
процесі при проведенні лекцій, семінарських занять, при
розробці навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін.

Кафедра сучасних європейських мов

7.
8.

19 5 2 37 % Матеріали стажування використані для участі у
круглому столі, самостійної позааудиторної та
індивідуальної роботи, поновлення тестових завдань до
модульних контрольних робіт.

Кафедра української словесності та культури
8.

9.
7 1 3 57 % Підготовлено  та подано до друку три наукові

статті у фахові видання «Типаж циган» через призму
українських прислів’їв та приказок», «Мовні уявлення
про типаж «жид» в українських пареміях»,
«Комунікативні компетенції як складова фахової
підготовки фахівця», надруковано у співавторстві
навчальний посібник «Українська мова за професійним
спрямуванням. Практичні заняття. Самостійна робота».
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Кафедра психології та соціології

9.
10.

10 3 30 % Матеріали стажування використовуються в
навчальному процесі при проведенні навчальних занять.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
Кафедра бухгалтерського обліку

10. 1
11.

18 1 3 2 33 % Зібрані матеріали стажування використані для
написання наукової статті у фаховому виданні, тез
доповіді на конференцію, оновлення лекцій з курсу
«Облік і звітність в оподаткуванні».

Кафедра аудиту та економічного аналізу

11.
12.

14 3 6 64 % Матеріали стажування будуть використані при
виконанні наукової теми кафедри: «Аналітично-
контрольні аспекти регулювання фінансово-
господарської діяльності суб’єктів державного та
приватного сектору економіки», підготовці навчально-
методичного забезпечення курсу «Аудит великих
платників податків», «Фінансовий аналіз», «Економічний
аналіз».

Кафедра економічної теорії

12.
13.

12 4 2 50 % Матеріали стажування використовуються для
оновлення лекцій з навчальної дисципліни
«Політекономія», розробки навчально-методичного
забезпечення курсу «Макроекономіка», підготовки до
проведення навчальних занять.
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Кафедра вищої математики

13.
14.

5 2 40 % Зібрані матеріали стажування використані для
опублікування тез під назвою «Методика організації та
проведення олімпіади для абітурієнтів ВНЗ»,
опубліковано статтю в науковому журналі «Scientific
letters of ac. Society  of Michail Baludansky», до наукової
статті «Про групи у яких усі підгрупи нескінченного
секційного з-рангу наближено нормальні», до
міжнародної науково-практичної конференції.

Кафедра статистики та математичних методів в економіці

14.
15.

6 1 3 67 % Матеріали стажування використані для написання
наукової статті, бібліографічного списку нормативних,
довідкових, навчальних та наукових джерел з курсу
«Митна статистика», також підготовлено матеріали для
довідкового навчально-методичного видання «Митна
статистика України».

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра фінансових ринків

15. 1
16.

24 9 37 % Матеріали стажування використовуються для
написання тез, наукових статей, оновлення лекційного
матеріалу з навчальних дисциплін.

Кафедра фінансів

16. 1
17.

19 2 1 1 21 % Зібрані матеріали використовуються для написання
наукових статей, тез, дисертаційного дослідження, при
підготовці до викладання лекційних та семінарських
занять з навчальної дисципліни «Фінанси»
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Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

17.
18.

11 1 2 27 % Матеріали стажування використані при проведенні
лекційних та семінарських занять, розробки ситуаційних
задач з курсу «Гроші і кредит».

Кафедра менеджменту

18. 1
19.

11 1 4 45 % Матеріали стажування використовуються в
навчальному процесі при проведенні навчальних занять.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ,
ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Кафедра податкової політики

19. 2
20.

10 2 20 % Матеріали стажування використовуються для
написання наукових доповідей, при проведенні лекційних
та семінарських занять.

Кафедра міжнародної економіки

20. 2
21.

10 3 30 % Зібрані матеріали підвищення кваліфікації
використанні для підготовки до проведення навчальних
занять з дисциплін: «Глобальна економіка», «Міжнародна
економіка».

Кафедра економіки підприємства

21.
22.

16 3 3 37 % Матеріали підвищення кваліфікації
використовуються в навчальному процесі при проведенні
навчальних занять, розробки методичного забезпечення з
курсу «Інноваційний менеджмент»
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра економічної кібернетики

22.
23.

6 2 33 % Матеріали стажування використовуються в
навчальному процесі при проведенні лекцій, практичних
та лабораторних занять.

Кафедра інформаційних систем і технологій

23.
24.

9 2 22 % Зібрані матеріали використовуються для написання
наукової роботи по темі кафедри, тез доповіді на
конференцію, проведення лекційних і практичних занять,
оновлення конспекту лекцій, складання тестових завдань
з навчальних дисциплін: «Інформатика», «Основи
інформатики та обчислювальної техніки.

Кафедра техногенно-екологічної безпеки

24.
25.

7 6 86 % Матеріали стажування використовуються в
навчальному процесі при проведенні навчальних занять,
оновлення конспектів лекцій.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

25. 2
26.

9 4 44 % Матеріали стажування використовуються для
викладання спеціальних дисциплін для курсантів
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції УДФСУ.
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Кафедра адміністративного  права і процесу та митної безпеки

26.
27.

16 7 44 % Підібрані матеріали стажування будуть використані
при написанні наукової статті, у підготовці до лекцій та
семінарських занять з курсу «Управління діяльністю
правоохоронних органів»

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

27.
28.

4 4 100 % Зібрані матеріали використовуються для написання
наукових статей, тез доповідей на конференцію,
проведення практичних занять.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Кафедра фізичного виховання і спорту
28.

29.
11 2 18 % Зібрані матеріали використовуються для написання

наукових статей, тез доповідей на конференцію,
проведення практичних занять.

Кафедра фітнесу, рекреації та реабілітації
29. 3

30.
7 1 14 % Матеріали стажування використовуються для

написання статей, тез, проведення практичних занять.
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1.7. Моніторинг забезпечення якості вищої освіти
в Університеті ДФС України

Одним із пріоритетних напрямів діяльності освітнього середовища є
формування університетської етики та поваги до інтелектуальних надбань, що
може бути досягнуто через якість науково-дослідних робіт. З цією метою в
Університеті було впроваджено систему «Антиплагіат», яка передбачає
процедуру розгляду та фіксування фактів плагіату у текстових документах,
зокрема курсових, дипломних роботах (проектах), а також формалізацію
можливих наслідків його вчинення.

Також Закон України «Про вищу освіту» зобов’язує всі вищі навчальні
заклади мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти. Нині в Університеті запроваджується система забезпечення
якості вищої освіти.

В Університеті постійно здійснюються заходи із моніторингу якості вищої
освіти:

 семестрове оцінювання знань студентів відповідно до навчальних планів
і робочих програм;

 підсумкове оцінювання випускників на держаних екзаменах і захисті
дипломних робіт;

 впроваджується контроль залишкових знань студентів.
Абсолютна (без «2») та якісна (на «4» і «5») успішність загалом в

Університеті за денною формою навчання подана в таблиці 1.13.
Таблиця 1.13

Абсолютна (без «2») та якісна (на «4» і «5») успішність загалом в Університеті за
денною формою навчання

Освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень

І семестр 2015/2016 навч. року ІІ семестр 2015/2016 навч. року
Абсолютна
успішність,

%

Якісна
успішність, %

Абсолютна
успішність, %

Якісна
успішність, %

за І (бакалаврським) рівнем 94,4 40,56 95,08 42,96
за ІІ (магістерським) рівнем 94,33 67,67 95,33 58,5
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста

92,5 31,25 98,75 28,5

Середній показник по
семестрах

93,74 39,57 96,39 43,32

Відповідно до вимог МОН показник абсолютної успішності повинен
становити не нижче 90 %, показник якісної успішності  не нижче 60 %.
Показник абсолютної успішності за минулий навчальний рік становив у зимову
сесію – 93,74 %, а у літню – 96,39 %, тобто збільшився на 2,65 %.  Середній
показник абсолютної успішності за 2015/2016 н.р. складає – 95,07 %, що
відповідає нормативу МОН. Показник якісної успішності хоча і збільшився у ІІ
семестрі (літня сесія) на 3,75 % :
– зимова сесія – 39,57 %;
– літня сесія – 43,32 % , але все ж не відповідає нормативним вимогам МОН.
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Таблиця 1.14
Загальні результати зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 навч. року студентів денної форми навчання за курсами

ННІ/факультет

Бакалавр, % Спеціаліст, % Магістр,
І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс І курс І курс

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсолютна
успішність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

1. Обліку, аналізу та аудиту 100 27 100 66 100 30 98 44 90 54 97 66
2. Економіки, оподаткування та
митної справи 95 25 96 46 84 29 94 30 – – 97 80

3. Фінансів, банківської справи 98 50 100 46 90 18 97 57 100 35 96 50
4. Права 93 44 97 53 84 38 87 43 89 33 95 79
5. Інформаційних технологій та
менеджменту 95 53 95 76 91 68 97 69 – – 85 81

6. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

91 6 92 35 97 5 – – 91 3 96 50

РАЗОМ Бакалаври: -
АУ – 94,4 %;
ЯУ – 40,56 %

Спеціалісти:
АУ – 92,5 %;
ЯУ – 31,25 %

Магістри:
АУ – 94,33 %;
ЯУ – 67,67 %

Таблиця 1.15
Загальні результати літньої екзаменаційної сесії 2015/2016 навч. року студентів денної форми навчання за курсами

ННІ/факультет

Бакалавр, % Спеціаліст, % Магістр,
І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс І курс І курс

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

абсолютна
успішність

якісна
успіш-
ність

абсо-
лютна
успіш-
ність

якісна
успіш-
ність

1. Обліку, аналізу та аудиту 90 27 95 66 86 36 98 51 100 27 89 71
2. Економіки, оподаткування та
митної справи 94 65 96 78 93 67 99 50 – – 95 72

3. Фінансів, банківської справи 86 40 90 39 91 43 99 43 100 33 96 73
4. Права 96 56 98 46 86 39 93 49 95 46 93 64
5. Інформаційних технологій та
менеджменту 100 55 100 41 100 22 100 42 – – 99 34

6. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

97 2 97 21 100 6 – – 100 8 100 37

РАЗОМ: Бакалаври :
АУ – 95,08 % ;
ЯУ – 42,96 %

Спеціалісти:
АУ – 98,75 %;
ЯУ – 28,5 %

Магістри:
АУ – 95,33 %;
ЯУ – 58,5 %

По Університету у 2015/2016 н.р. за підсумками зимової і літньої екзаменаційних сесій, показник АУ – 95,07 % ; ЯУ – 44,91 %.
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Таблиця 1.16
Порівняльні результати абсолютної успішності зимової

та літньої екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання за ННІ/факультетом

(1–4 курси бакалаврів)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення (%)

1.  Обліку, аналізу та аудиту 99,5 92,25 -7,25
2.  Економіки, оподаткування та
митної справи 92,25 95,5

+3,25

3.  Фінансів, банківської справи 96,25 91,5 -4,75
4. Права 90,25 93,25 +3
5. Інформаційних технологій та
менеджменту 94,5 100

+5,5

6. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції

93,3 98
+4,7

Середній показник 94,4 96,39 +1,99

Таблиця 1.17
Порівняльні результати якісної успішності зимової

та літньої екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання за ННІ/факультетом

(1–4 курси бакалаврів)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення (%)

1.  Обліку, аналізу та аудиту 41,75 45,0 +3,25
2.  Економіки, оподаткування та
митної справи 32,5 65,0

+32,5

3.  Фінансів, банківської справи 42,75 41,25 -1,5
7. Права 44,5 47,5 +3
8. Інформаційних технологій та
менеджменту 66,5 40,0

-26,5

9. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції

15,33 9,67
-5,66

Середній показник 40,56 42,96 +2,4
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Таблиця 1.18
Порівняльні результати абсолютної успішності зимової та літньої

екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання за ННІ/факультетом (за ОКР спеціаліста)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р. (%)

Відхилення (%)

1. Обліку, аналізу та аудиту 90 100 +10
2.Фінансів, банківської справи 100 100 0
3. Права 89 95 +6
4. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

91 100
+9

Середній показник 92,5 98,75 + 6,25

Таблиця 1.19
Порівняльні результати якісної успішності зимової та літньої

екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання за ННІ/факультетом (за ОКР спеціаліста)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення (%)

1. Обліку, аналізу та аудиту 54 27 -27
2. Фінансів, банківської справи 35 33 -2
3. Права 33 46 +13
4. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

3 8,7
+5,7

Середній показник 31,25 28,5 -2,75

Таблиця 1.20
Порівняльні результати абсолютної успішності зимової та літньої

екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання за ННІ/факультетом (за освітнім рівнем магістра)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення (%)

1. Обліку, аналізу та аудиту 97 89 -8
2. Економіки, оподаткування та митної
справи 97 95

-2

3. Фінансів, банківської справи 96 96 0
4. Права 95 93 -2
5. Інформаційних технологій та
менеджменту 85 99,4

+14,4

6. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

96 100
+4

Середній показник 94,33 95,33 +1,0
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Таблиця 1.21
Порівняльні результати якісної успішності зимової та літньої

екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року студентів денної
форми навчання за ННІ/факультетом (за освітнім рівнем магістра)

ННІ/факультет
Зимова сесія

2015/2016 н.р.
(%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення (%)

1. Обліку, аналізу та аудиту 66 71 +5
2. Економіки, оподаткування та митної
справи 80 72

-8

3. Фінансів, банківської справи 50 73 +23
4. Права 79 64 -15
5. Інформаційних технологій та
менеджменту 81 34

-47

6. Підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції

50 37
-13

Середній показник 67,67 58,5 -9,17
Отже, лише за підсумком результатів зимової сесії освітнього рівня

магістра загалом по Університету  67,67 % було дотримано нормативу
МОН, у літню сесію результат освітнього рівня магістра наблизився до
нормативу: 58,5 загалом по Університету.

Таблиця 1.22
Порівняльні результати абсолютної успішності зимової

та літньої екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання ННІ/факультету

ННІ/факультет

Зимова
сесія

2015/2016
н.р. (%)

Літня сесія
2015/2016
н.р. (%)

Відхилення
(%)

Середній
показник за
2015/2016

н.р. %
1. Обліку, аналізу та аудиту 95,5 93,75 -1,75 94,63
2. Економіки, оподаткування
та митної справи 94,63 95,25 +0,62 94,94

3. Фінансів, банківської
справи 98 95,83

-2,71 96,92

4. Права 91,42 93,75 +2,33 92,59
5. Інформаційних технологій
та менеджменту 89,75 99,72 +9,97 94,74

6. Підготовки,
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників податкової
міліції

93,43 99,33 +5,9 96,38
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Таблиця 1.23
Порівняльні результати якісної успішності зимової та літньої

екзаменаційних сесій 2015/2016 навчального року
студентів денної форми навчання ННІ/факультету

ННІ/факультет

Зимова
сесія

2015/2016
н.р. (%)

Літня сесія
2015/2016 н.р.

(%)

Відхилення
(%)

Середній
показник за

2015/2016 н.р.
%

1. Обліку, аналізу та аудиту 53,92 47,67 -6,25 50,8
2. Економіки, оподаткування
та митної справи 56,25 68,5 +12,25 62,38

3. Фінансів, банківської
справи 42,58 49,08 +6,50 45,83

4.Права 52,17 52,5 +0,33 52,34
5.Інформаційних технологій
та менеджменту 73,75 37,0

-36,75 55,38

6.Підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
працівників податкової
міліції

22,78 18,38 -4,4 20,58

Потрібно зазначити, що, порівняно із зимовою сесією 2015/2016 н.р.,
простежується: підвищення абсолютної та якісної успішності по ННІ
/факультету: за бакалаврським рівнем вищої освіти та ОКР спеціаліста та
зниження за освітнім рівнем магістра.

Якщо показник абсолютної успішності загалом по ННІ/факультету
відповідає нормам МОН, то показник якісної успішності залишається
низьким, хоча і почала простежуватися тенденція до його підвищення. Про
це свідчить і збільшення кількості відмінників і зменшення кількості
студентів, які отримали оцінку незадовільно загалом по Університету.

Таблиця 1.24
Порівняльні результати кількості відмінників і незадовільно студентів

денної форми навчання ННІ/факультету
Зимова сесія

2015/2016
н.р.

Літня сесія
2015/2016 н.р.

Відхилення

Відмінники 224 237 +13
Незадовільно 267 222 -45

Якісна успішність залишається неприпустимо низькою на Факультеті
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції і складає в середньому за навчальний рік – 20,5 %.
Найвищий показник якісної успішності спостерігається в ННІ економіки,
оподаткування і митної справи і за минулий навчальний рік за всіма
показниками відповідає нормативам МОН.
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1.8. Практична підготовка здобувачів вищої освіти
та працевлаштування

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є складовою частиною
освітнього процесу і проводиться згідно з навчальними планами. Базами
практичної підготовки є: Державна фіскальна служба України, Державна
фінансова інспекція України, банківські та фінансові установи, правоохоронні
органи, промислові підприємства різних форм власності.

Більшість здобувачів вищої освіти самостійно обирають собі бази
проходження практики і погоджують їх із випусковими кафедрами цих
спеціальностей. Випускові кафедри повинні більш активно залучатися до
укладання договорів із підприємствами, установами, організаціями різних
форм власності, що надають більш широкі можливості студенту вибору бази
практики за своїм уподобанням.

Протягом року усіма видами практики охоплено більше 2,2 тис.
здобувачів вищої освіти денної форми навчання і орієнтовно 520 здобувачів
вищої освіти заочної форми навчання.

З 12.09.2016 року відбувся розподіл студентів освітнього ступеня
магістра на переддипломну практику у кількості 519 студентів. Розподіл їх за
категоріями баз практики подано на рис. 1.21.

211 40,50%

122 23,70%

186 35,80%

0 50 100 150 200 250

у  с тру кту рних
п ід розд ілах  Д Ф С

у  правоох оронних
органах

на п ід приє м с твах  р ізних
форм  влас нос ті

Рис. 1.21. Розподіл студентів освітнього ступеня магістра на
переддипломну практику за категоріями баз практики

Вперше студенти Університету (VI курс) відправлені на практику в
територіальні митниці ДФС України (16 осіб).

Загальні середні результати практичної підготовки студентів усіх
рівнів та форм навчання такі: абсолютна успішність – 100 %, якісна
успішність – 85 %, середній бал – 4,6. Ці показники є сталими уже протягом
багатьох років. Значна частина студентів денної форми навчання після
завершення практики мають хороші позитивні відгуки, листи-подяки та
запрошення на роботу після закінчення навчання.
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За 2016 рік загальна кількість випускників Університету, які
навчалися за державним замовленням, склала 88 осіб. Оскільки саме в
цьому році відбулися зміни в графіках освітнього процесу (збільшення
строків навчання для магістрів), то всі випускники – освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Показники працевлаштування випускників подані на рисунку 1.22.

Рис. 1.22. Показники працевлаштування випускників у 2016 році

Всього за звітний рік в Університеті працевлаштовано – 252
випускники, включаючи випускників факультету податкової міліції (ГУДФС
України в м. Києві, Державна міграційна служба (центр документ-сервіс
“Готово” в м. Києві, компанія “Лео Текс”, відділ державної виконавчої
служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області, ПАТ
“Приватбанк” тощо).

З метою адаптації сприйняття випускниками до першого робочого місця
організовано:

– зустрічі з потенційни-
ми роботодавцями, представ-
никами Координаційного
центру з надання безоплатної
правової допомоги Міністерст-
ва юстиції України, Головного
територіального управління
юстиції у м. Києві, Державною
службою зайнятості,

Працевлаштування випускників 2016 року (88 осіб)

26

161156

30
3

в територіальних органах ДФС (ДПІ Подільського району, Шевченківського району, ЦОВПП)

в державні установи (Державна міграційна служба, виконавча служба, координаційний центр з надання правової
допомоги)

в організаціях інших форм власності (ПАТ "Акцент банк", ПАТ "Приватбанк", "Лео Текс")

УДФСУ

навчання в аспірантурі

виїхали за кордон

проходять конкурс на заміщення вакантних посад в ОВПП

відмовилися від сприяння в працевлаштуванні (неофіційне працевлаштування)
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ГО “Підприємці Приірпіння”, Ірпінським міським центром зайнятості, ГУ
ДФС України в м. Києві, “Філіпп Морріс України” тощо;

– проведено дві ярмарки вакансій для випускників (квітень, грудень
2016);

– тренінги для студентів-випускних груп “Успішне резюме” (спільно з
кафедрою української словесності та культури);

– підписано 2 Меморандуми про співпрацю щодо практики та
працевлаштування між Університетом та державним підприємством
“Документ” та Головним управлінням юстиції м. Києва. Всього діючих 15
Угод про працевлаштування.

З метою своєчасного отримання випускниками інформації про наявні
вакантні місця у відділі створена електронна база випускників (2014–2016).

1.9. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка
Робота проводилась

згідно з Комплексним
планом профорієнтаційної
роботи та заходів з орга-
нізації прийому студентів та
курсантів до Університету в
2016 році, відповідних нака-
зів і листів Державної фіс-
кальної служби України,
Міністерства освіти і науки
України, Українського цент-
ру оцінювання якості освіти
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та інших чинних нормативно-правових актів з питань профорієнтаційної
роботи, довузівської підготовки та прийому на навчання в поточному році.

У звітному періоді проведено
великий обсяг роботи, спрямованої
на залучення вступників на
навчання в Університеті.

Дні відкритих дверей
Проведено п’ять загально-

університетських Днів відкритих
дверей, а також три Дні гостин-
ності кафедр навчально-наукових
інститутів.

Підготовчі курси
В Університеті проводилась

робота щодо організації і супро-
водження курсів довузівської підготовки. На жаль, кількість слухачів
зменшується з року в рік. У квітні 2016 року шестимісячні підготовчі курси
закінчили 38 осіб. У жовтні 2016 року на підготовчі курси зараховано 36 осіб.

Причиною такого зменшення контингенту курсів довузівської підготовки
вважаємо відсутність реальних привілеїв випускникам курсів при вступі на
навчання до Університету. Право на першочерговий вступ, зазначений у
Правилах прийому до Університету, у 2016 році не виправдало себе, оскільки
не знайшло відображення у загальнодержавній ЄДЕБО.

Вперше в Університеті започаткована практика роботи підготовчих
курсів з фахових предметів, які виносилися
на фахові вступні випробування при вступі
для здобуття ступеня магістра (ОКР
спеціаліста) у 2016 році за спеціальностями
“Облік і оподаткування” (ННІЕОМС) та
“Фінанси, банківська справа та страхування”.
На таких підготовчих курсах навчалося 45
осіб.

У зв’язку з нововведеннями вступної
кампанії 2017 року відбулося пробне тесту-
вання для випускників-бакалаврів спеціаль-
ності «Право» для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 «Право» з викорис-
танням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017 році (159 осіб). Для таких
студентів планується відкриття підготовчих
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курсів з лютого 2017 року.
Участь у ЗНО
Вже 5 рік поспіль відділ спільно з Київським регіональним центром

оцінювання якості освіти забезпечує організацію та проведення на базі
Університету зовнішнього незалежного оцінювання для вступників. За
результатами цієї роботи Університет отримав подяку від Київського
регіонального центру оцінювання якості освіти.

У звітному році в основній сесії ЗНО з української мови та літератури,
математики, історії України, англійської мови та географії зареєструвалося
973 особи, фактично взяли участь – 517, з яких 118 – подали документи до
Університету, рекомендовано до зарахування – 42. Отже, така практика
приносить свої результати в профорієнтаційній роботі серед випускників
Ірпінського регіону та Київської області. Під час проведення ЗНО всім
учасникам були роздані матеріали профорієнтаційного характеру.

Інформаційне просування Університету
Упродовж року в мережі Internet, на веб-сайті Університету, в

електронних та друкованих засобах масової інформації розміщувалися
матеріали, що демонстрували престиж Університету, а саме:

розміщено рекламну інформацію:
– у 2 видавництвах (журнал “Сучасна освіта”), в офіційному каталозі

виставки „Освіта і кар’єра”;
– на 3 інтернет-ресурсах (www.s-osvita.com.ua, www.osvita.ua, освітній

портал “Академія”);
взяли участь у:
– спеціалізованій

виставці Міністерства
освіти і науки України
“Освіта та кар’єра” (14 16
квітня 2016, м. Київ,
Український Дім)
Університет отримав
Гран-прі в номінації

«Підготовка
випускників

загальноосвітніх
навчальних закладів до
навчання у вищому
навчальному закладі» та
Почесне звання «Лідер

вищої освіти України»;

www.s-osvita.com.ua
www.osvita.ua
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– п’ятьох
спеціалізованих
виставках: міжнародній
професійно-
спеціалізованій виставці
”ЗНО 2016. Освіта в
Україні. Освіта за
кордоном”,  міжнародній
виставці “Сучасні
заклади освіти-2016”,
Восьмій міжнародній
спеціалізованій виставці
”Інноватика в сучасній
освіті” – заочна участь (без надання виставкого експонату) тощо;

– ярмарках  професій/вакансій (смт. Іванків, м. Буча, м. Ірпінь,
м. Вишневе), «be Ahead. Осінь 2016», «ProfiDay». Налагоджена співпраця з

Державною службою зайнятості України
(Центральний апарат);

Ведеться постійне оновлення інформації
про Університет в соціальних мережах
«Фейсбук» (ProforientUDFSU) и «В контакте».

Розробка текстової та ілюстрованої частини
сіті-лайтів, розміщених на території
Університету, їх заміна.

Упродовж року відділом було розроблено і
розповсюджено понад 30 000 роздаткових
інформаційно-роз’яснювальних матеріалів
(оголошення про дні відкритих дверей,
інформаційні листки про інститути, факультет і

кафедри тощо).
Погоджено, узагальнено та розроблено інформаційні листівки по

навчально-наукових інститутах, з дотриманням єдиного стилю Університету,
розроблені інформаційно-роз’яснювальні методичні вказівки для агітаторів.

Проведено анкетування серед студентів (курсантів) І курсу Університету
(денної форми навчання) “Мотивація вибору студентами навчання в
Університеті ДФС України”. Пройшли анкетування – 678 осіб.

На підстав даних вступників 2016 року сформовано Рейтинг
загальноосвітніх навчальних закладів, випускників з яких зараховано на І
курс Університету ДФС України в 2016 році.  Близько 180 загальноосвітнім
навчальним закладам надіслані плакати-подяки із зображенням їх
випускників, а нині – студентів Університету.
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Створена Інформаційна система “Профорієнтація”, яка чітко закріпила за
агіторами Університету загальноосвітні навчальні заклади, вперше закріплені
обласні (міські) військкомати, а також Управління (відділи освіти) КОДА.

Співпраця з закладами освіти
Станом на 01.01.2017 чинних Угод про співпрацю з загальноосвітніми

навчальними закладами —138.
За сприяння Управління (відділу) освіти і науки м. Ірпінь, м. Буча, районів

м. Києва науково-
педагогічними працівниками
Університету були проведені
відкриті тематичні лекції в
загальноосвітніх навчальних
закладах Ірпінського регіону та
м.Києва.

З метою впровадження у
виховну роботу
загальноосвітніх навчальних
закладів Ірпеня та Бучі планів

національно-патріотичного
виховання, популяризації здорового способу життя, підвищення престижу та
привабливості державної та військової служби відділом організовано проведення
відкритих лекцій для школярів на кафедрі військової підготовки Університету.
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На базі Університету та окремих інститутів проведено близько
13 олімпіад і конкурсів серед випускників загальноосвітніх навчальних
закладів та ВНЗ І–ІІ рівнів („Google-квест”, Всеукраїнський інтелектуальний
конкурс „Найрозумніший випускник 2016 року”, соціальний проект
„Незвичайні справи для звичайних людей”, тренінг „Школа лідерства”,
предметні учнівські олімпіади з математики, інформатики, англійської мови
“Крок у майбутнє”).

Підсумовуючи, зазначимо, що найголовнішими завданнями з
організації освітнього процесу на 2017 рік є:

1. Посилення контролю за станом документообігу навчальної
документації в навчально-наукових інститутах та на кафедрах.

2. Забезпечення складання розкладу навчальних занять в автоматичному
режимі.

3. Забезпечення видачі студентських квитків здобувачам вищої освіти та
дипломів і додатків до них випускникам Університету.

4. Повноцінне впровадження АСУ «Управління університетом» в
функціональну діяльність Університету.

5. Забезпечення формування навчального навантаження науково-
педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік.

6. Формування та подання на затвердження Вченій раді Університету
навчальних планів для підготовки здобувачів вищої освіти (вступ 2017)
денної та заочної форм навчання (загальна кількість – 123).

7. Формування плану видання навчально-методичної документації на
2017 р. з урахуванням освітніх потреб здобувачів вищої освіти.

8. Розробка/оновлення та затвердження навчально-методичної докумен-
тації для організації освітнього процесу у 2016–2017 н.р. у повному обсязі.

9. Створення загально університетської системи підвищення кваліфікації
(стажування) науково-педагогічних працівників для забезпечення вимого
щодо ліцензування, а саме організація стажування не менше як шість місяців
за тематикою, відповідною до навчальних дисциплін (курсів).
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10. Організація проведення постійних консультацій з питань прийому та
профорієнтаційної роботи для  викладачів-агітаторів та інших працівників
Університету.

12. Проведення щорічних учнівських предметних олімпіад з історії
України, української мови та літератури “Крок у майбутнє” серед учнів
випускних класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

13. Організація проведення на матеріальній базі ННІ права Університету
зовнішнього незалежного оцінювання знань для вступників 2017 року.

14. Розповсюдження рекламної інформації профорієнтаційного змісту за
місцем проживання, проходження практики за участі студентів (курсантів) та
викладачів, співробітників Університету, які перебувають у відрядженнях.

15. Проведення ліцензування спеціальностей за ОКР спеціаліста та за
спеціальностями «Менеджмент», «Правоохоронна діяльність» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти та за спеціальностями «Журналістика»,
«Психологія», «Фізична культура і спорт» за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти.

16. Підготовка та проведення контролю залишкових знань.
17. Підготовка та проходження акредитації за другим (магістерським)

рівнем освіти за усіма спеціальностями.
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РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Наукова робота
наукових та науково-педагогічних працівників

структурних підрозділів Університету
2.1.1. Загальна інформація
Наукова робота в Університеті державної фіскальної служби України є

невід’ємною складовою навчального процесу. Навчальний процес у поєднанні
із сучасною науковою думкою – основна ознака вищого навчального закладу
сьогодення та перспектива майбутнього. Наукові дослідження формують
теоретичне підґрунтя для соціального та економічного розвитку країни.

Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість
представлення бібліометричних профілів наукових колективів у системі
„Бібліометрика української науки”, яка призначена для надання суспільству
цілісного уявлення про стан вітчизняного науково середовища. „Бібліомет-
рика української науки” – це і реєстр учених, і наукових колективів України,
які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі, і аналітична інфор-
мація для експертного оцінювання результативності наукової діяльності.

У 2016 році у системі „Бібліометрика української науки” був створений
профіль Університету, до якого увійшли провідні наукові та науково-
педагогічні працівники. Серед 76 профілів, створених університетами та
науково-дослідними установами, Університет посів 34 місце.

Станом на кінець 2016 року 275 науковців Університету зареєстровані в
системі „Бібліометрика української науки”. Серед них 10 науковців мають
індекс цитування (h-індекс) більше „10” (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Рейтинговий список наукових та науково-педагогічних працівників за індексом

цитування у системі «Бібліометрика української науки» станом на 01.01.2017

№
з/п П. І. П.

h-index
Галузь наукиGoogle

Scholar
Sco-
pus

1. Нижник Ніна Романівна 19 – суспільні науки – Public
Policy & Administration

2. Мельник Віктор Миколайович 16 – економіка – Finance
3. Пернарівський Олександр Васильович 14 – економіка – Finance
4. Тарангул Людмила Леонідівна 14 – економіка – Finance
5. Андрущенко Володимир Леонідович 12 – економіка – Finance
6. Береславська Олена Іванівна 11 – економіка – Finance
7. Коваленко Юлія Михайлівна 11 – економіка – Finance
8 Онишко Світлана Василівна 11 – економіка – Finance
9 Пашко Павло Володимирович 10 – економіка – Finance
10 Швабій Костянтин Іванович 10 – економіка – Finance
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Проведення наукових досліджень в Університеті забезпечують
Науково-дослідний інститут фіскальної політики та кафедри, основним
завданням яких є розробка прикладних досліджень у сфері фінансів, розробка
основних напрямів реформування системи оподаткування та модернізації
фіскальної служби України, підготовка висококваліфікованих кадрів,
розвиток творчих здібностей студентської молоді, видання власної наукової
продукції. Для реалізації цього завдання структурні підрозділи Університету
співпрацюють з ДФС України, іншими міністерствами та відомствами,
поєднуючи теоретичні надбання з практичним досвідом.

В Університеті ДФС України успішно функціонують вузівська і
галузева науки.

Вузівська наука представлена діяльністю кафедр – основних навчально-
наукових підрозділів, що забезпечують навчальний процес з відповідних
спеціальностей. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу
спрямована на дослідження проблем оподаткування, шляхів розвитку
бюджетно-податкової політики у сучасних умовах, а також удосконалення
навчального процесу.

Галузева наука представлена Науково-дослідним інститутом фіскальної
політики, основними завданням якого є вдосконалення та прогнозування
податкової системи країни, організація та проведення прикладних наукових
досліджень у галузі фінансового та податкового права.

З метою наукового супроводження визначених пріоритетних напрямів у
звітному періоді зусиллями як галузевої, так і вузівської науки Університету
ДФС України виконувалося 42 НДР: з них 18 – держбюджетні (у яких брало
участь 74 наукових працівника, які працюють на постійній основі), 24 –
ініціативні на безоплатній основі (кафедральні), у яких брало участь 374
виконавця.

Протягом 2016 року у спеціалізованих вчених радах університету
захищено 4 докторські роботи (із них працівниками Університету – 2) та 35
кандидатських робіт (із них працівниками Університету – 18).

За звітний період науково-педагогічними працівниками та
співробітниками Університету було захищено 26 дисертацій, з них
докторських – 3, кандидатських – 23.

2.1.2. Виконання науково-дослідних тем

В Університеті одним із важливих напрямів наукової роботи є
виконання кафедральних науково-дослідних робіт у межах робочого часу
викладача. З метою більш широкого залучення до роботи над науковими
дослідженнями аспірантів та докторантів теми науково-дослідних робіт
реєструються в Українському інституті науково-технічної експертизи та
інформації. Протягом 2016 року на кафедрах Університету виконувалось 24
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науково-дослідних теми, з них 22 зареєстровані в УкрІНТЕІ. До наукових
досліджень кафедр залучаються студенти – члени Наукового товариства
студентів та курсантів Університету, які отримують досвід наукової роботи і
продовжують втілювати отримані знання у свої наукові дослідження та
навчальний процес.

У 2016 році 8 кафедр закінчили науково-дослідні роботи, 11 розпочали
виконання нових науково-дослідних робіт.

У цілому протягом звітного періоду над ініціативними науково-
дослідними роботами кафедр працювало 374 особи, з яких:

– 31 доктор наук;
– 201 кандидат наук;
– 83 працівники кафедр, які не мають наукового ступеня;
– 59 студентів.

Рис. 2.1. Кількість осіб, які брали участь у виконанні науково-
дослідних робіт

Також у 2016 році над науковими дослідженнями працювали авторські
колективи Науково-дослідного інституту фіскальної політки, які виконували
18 держбюджетних науково-дослідних робіт.

Авторські колективи НДІ ФП працюють над прикладними
дослідженнями, які є актуальними на сучасному етапі розвитку юридичних,
економічних і фінансових наук.

У цілому протягом звітного періоду над науково-дослідними темами
НДІ ФП працювало 74 особи, з яких:

– 3 доктора наук;
– 34 кандидата наук;
– 37 працівників без наукового ступеня.
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2.1.3. Участь науково-педагогічних працівників у наукових
комунікативних заходах

Щороку науково-педагогічні та наукові працівники беруть участь у
комунікативних заходах, що проводяться як у нашому навчальному закладі,
так і за його межами. Вони постійно співпрацюють з ученими інших ВНЗ у
напрямі обміну науковим досвідом і налагодження тісної співпраці. Так, у
звітному періоді 237 осіб із науково-педагогічних і наукових працівників
брали участь у 304 науково-практичних конференціях, з них 144 –
міжнародні, 60 – всеукраїнські, за результатами яких опубліковано 506 тез
доповідей.

Також 95 осіб брали учать у 46 інших наукових заходах:
– у 21 науковому семінарі, з них: 3 – міжнародних, 5 – всеукраїнських,

2 – міжвузівських;
– у 25 круглих столах, з них: 3 – міжнародних, 8 – всеукраїнських.
У 2016 році структурними підрозділами Університету організовано та

проведено 124 науково-комунікативних заходи, зокрема: 22 науково-
практичні конференції (у т. ч. 4 міжнародних, 10 всеукраїнських); 25 –
студентських наукових конференцій; 55 – науково-практичних семінарів; 22 –
круглих столи.

Рис. 2.2. Динаміка проведених науково-комунікативні заходів за
2015–2016 роки

Міжнародні конференції:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні виклики

чи сталий розвиток?» 20.01.16.
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2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська
мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти
формування комунікативної компетентності сучасного фахівця» 19.02.16.

3. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та
науковців «Інтеграція України до ЄС. Проблеми та перспективи здійснення
реформи» 08.04.16.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми боротьби
зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» 04.11.16.

Всеукраїнські конференції:
1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених,

аспірантів та студентів «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського
обліку в Україні» 24.02.16.

2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» 11.03.16.

3. VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Новітні інформаційні технології в економічній діяльності» 16.03.16.

4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в сучасних
глобалізаційних процесах» 17.03.16.

5. XV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Економіко-правові аспекти розвитку країни в умовах трансформації
міжнародної системи безпеки» 14.04.16 (кафедра сучасних європейських
мов).

6. Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Академія молода – 2016» 15.04.16.

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фіскальна
політика в Україні в кримінально-правовому вимірі» 26.04.16.

8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державо- та
правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського)»
23.11.16.

9. Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічні перспективи
підприємництва в Україні» 27.10.16.

10. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека
України: стан та перспективи розвитку» 07.11.16.

Міжвузівські конференції:
1. Міжвузівська студентська конференція «Проблеми та перспективи

розвитку приватного права» 14.03.16.
2. Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні питання

юридичної науки і права» 06.04.16.
3. VII Міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні

проблеми фінансово-економічних відносин в Україні» 29.11.16.
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Інші конференції:
1. Наукова конференція «Актуальні проблеми оподаткування»

23.11.16.
2. Кафедральна студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного
знання» 30.11.16.

3. Науково-практична інтернет-конференція «Трансформація
фіскальної політики України в умовах євроінтеграції» 15.12.16.

4. Кафедральна наукова конференція студентів і молодих вчених
«Проблеми забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації» 21.12.16.

Наукові конференції для студентів:
1. Науково-практична студентська конференція «Модернізація

громадянського суспільства та функціонування державної влади» 18.02.16.
2. Студентська науково-практична конференція «Проблеми аналізу та

контролю фінансово-господарської діяльності» 10.03.16.
3. Наукова конференція до Дня науки «Створення суспільства рівних

можливостей – як реальна основа патріотизму» (Шинкаруковські читання)
21.04.16.

4. Студентська наукова конференція «Актуальні питання
оподаткування» 09.12.16 .

Наукові семінари:
1. Методичний семінар «Організація, планування проектної

діяльності по грантах та НДР на кафедрі упродовж 2016-2017 рр.» 18.01.16.
2. Семінар-тренінг для викладачів «Використання інформаційних

ресурсів сайту Наукової бібліотеки у навчальній діяльності» 18.01.16.
3. Науковий семінар «Пріоритетні напрями розвитку наукової

діяльності кафедри техногенно-екологічної безпеки на період 2016–2017 рр.»
26.01.16.

4. Науково-методологічний семінар «Методи оцінки фінансових
ризиків у діяльності банків України» 27.01.16.

5. Методичний семінар «Методика проведення лекційних занять з
дисципліни „Політична економія» 27.01.16.

6. Методичний семінар «Інформаційні технологій у податковій і
митній справі» 29.01.16.

7. Науково-методичний семінар «Модернізація навчального процесу у
контексті реформування Вищої освіти» 03.02.16.

8. Науковий семінар «Зміни в економічних відносинах та інститутах в
умовах становлення постіндустріальної економіки» 09.02.16.

9. Науково-практичний семінар кафедри сучасних європейських мов
15.02.16.
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10. Методичний семінар «Організація, планування проектної
діяльності по грантах та НДР» на кафедрі упродовж 2016–2017 рр. 17.02.16

11. Науковий семінар «Фінансовий потенціал медичного страхування в
Україні» 23.02.16

12. Науково-методологічний семінар «Депозитна політика
комерційних банків України та шляхи її удосконалення» 25.02.16.

13. Семінар на тему „Медіація” 10.03.16.
14. Науково-методологічного семінар «Стратегічні напрями розвитку

банківської системи України» 15.03.16.
15. Методичний семінар «Особливості проведення бінарних занять у

вищих закладах освіти» 16.03.16.
16. Науково-практичний семінар «Гендерно-орієнтоване

бюджетування» 17.03.16.
17. Науковий семінар «Сучасні технології розробки ПЗ» 06.04.16.
18. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми

господарського законодавства» 15.04.16.
19. Методичний семінар «Інтеграція освітньої програми Мережевих

академій Cisco у навчальний процес та її перспективи» 19.04.16.
20. Методичний семінар «Інформаційні технологій у податковій і

митній справі» 20.04.16.
21. Семінар «Інноваційні технології викладання економічних

дисциплін при підготовці фахівців з економічної кібернетики» 21.04.16.
22. Методичний семінар «Методика викладання дисципліни

„Економіка підприємства» 26.04.16.
23. VI Міжвузівський науково-практичний семінар «Тенденції та

перспективи функціонування професійної лексики» 13.05.16
24. Науково-практичний семінар «Управління капіталом

господарюючих суб’єктів: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення»
13.05.16.

25. Науково-практичний семінар до Дня науки «Перспективи
ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах» 16.05.16.

26. Методичний семінар: «Про особливості викладання курсу:
«Математика для економістів: Вища математика» в білінгвальному режимі»
18.05.16.

27. Методичний семінар: «Практика організації індивідуальної та
самостійної роботи студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни
„Макроекономіка» 19.05.16.

28. Науковий семінар «Постіндустріальні трансформаційні процеси в
суспільному виробництві» 19.05.16.

29. Науково-методичний семінар «Педагогічний дизайн
дистанційного курсу» 27.05.16.
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30. Науковий семінар «Метод Парето в менеджменті та економіці».
Науковий семінар: «Спектральне зображення узагальнених ядер типу
Тепліца» 15.05.16.

31. Методичний семінар «Деякі аспекти організації самостійної
роботи студентів при вивченні дисципліни: «Математика для економістів:
Вища математика» 15.05.16.

32. Методичний семінар «Методика застосування картків розуму в
навчальному процесі» 22.06.16.

33. Методичний семінар «Організація, планування проектної
діяльності по грантах та НДР. Загальні принципи та підходи» 14.09.16.

34. Науково-методичний семінар кафедри української словесності та
культури «Мистецтво як засіб осягнення сенсу життя» 15.10.16.

35. Науково-практичний семінар «Лідерські якості – основа успішної
діяльності професійного менеджера» 26.10.16.

36. Науково-методичний семінар «Зарубіжний досвід матеріального і
соціального забезпечення працівників державних органів та перспективи його
впровадження в роботу фіскальної служби» 28.10.16.

37. Науково-методичний семінар «Дослідження проблемних питань
реалізації статей Митного кодексу України щодо визначення, контролю та
корегування митної вартості товарів» 02.11.16.

38. Науково-методичний семінар «Розробка методики поглибленого
аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» 02.11.16.

39. Науково-методичний семінар «Розробка механізму аналізу
ризиків у контексті впровадження системи попереднього інформування про
переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України»
02.11.16.

40. Науково-методичний семінар «Розвиток інституту
уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових
стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО» 02.11.16.

41. Науково-методичний семінар «Розробка моделі системи передачі,
зберігання та аналізу об’єктів контролю, перевірених скануючими
системами» 03.11.16.

42. Науково-методичний семінар «Методи та заходи підвищення
ефективності застосування технічних засобів при здійсненні митного
контролю» 03.11.16.

43. Науково-методичний семінар «Організаційно-правове
забезпечення системи управління персоналом Державної фіскальної служби
України» 03.11.16.

44. Науково-методичний семінар «Розробка перспективної системи
інтелектуального відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на
державному кордоні України» 03.11.16.
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45. Науково-методичний семінар «Вдосконалення системи
управління корупційними ризиками в органах доходів і зборів України»
18.11.16.

46. Студентський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми
оподаткування фінансових установ» 23.11.16.

47. Науковий семінар «Розширення аналітичних можливостей ІС
«Податковий блок» на базі Oracle Data Mining» 24.11.16.

48. Науково-методичний семінар «Проблеми оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників в Україні» 25.11.16.

49. Науково-методичний семінар «Тлумачення застосування
договірних норм у сфері оподаткування: світовий досвід та Україна» 30.11.16.

50. Науково-практичний семінар «Інтелектуальні технології в
управлінні та прийнятті рішень» 01.12.16.

51. Науково-практичний семінар «Сучасний стан пенсійного
страхування та напрями його розвитку» 07.12.16.

52. Науковий семінар «Огляд використання програмно-технічних
засобів захисту інформації в мережах» 14.12.16.

53. Науковий семінар «Фінансовий потенціал корпорації та шляхи
його зміцнення» 20.12.16.

54. Науковий семінар «Проблеми і перспективи фінансової
децентралізації в Україні в контексті євроінтеграції» 20.12.16.

55. Методичний семінар «Сучасні засоби дистанційної освіти
(інтерактивні засоби, кейс-методи)» 22.12.16.

Круглі столи:
1. Круглий стіл «Технології використання програмного комплексу

«ARIS» (друге заняття) 11.02.16.
2. Круглий стіл «Я – Президент України» 16.02.16.
3. Круглий стіл «Шляхи усунення та подолання прогалин у

цивільному законодавстві» 24.02.16.
4. Круглий стіл «Розвиток митного законодавства України в умовах

міжнародних інтеграційних процесів» 02.03.16
5. Круглий стіл «Світ українського слова» 04.03.16.
6. Круглий стіл, присвячений 30 роковинам Чорнобильської трагедії

02.04.16.
7. Міжнародний круглий стіл у рамках конференції до 30-ї річниці

катастрофи на ЧАЕС «30 років Чорнобилю, підведення підсумків і плани на
майбутнє» за участі делегації з м. Валенсія (Іспанія) 02.04.16.

8. Міжвузівський студентський науково-практичний круглий стіл
«Перспективи розвитку сімейного права України» 19.04.16.

9. Круглий стіл «Теоретико-історичні науки: сучасні проблеми та
шляхи їх розв’язання» 20.04.16.
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10. Науково-практичний круглий стіл «Зарубіжний досвід правового
регулювання доступу до публічної інформації» 26.04.16.

11. Круглий стіл «Роль глави держави в організації державної влади:
Україна і світ» 12.05.16.

12. Науково-практичний круглий стіл «Земельна реформа в Україні:
реалії та шляхи розвитку» 17.05.16.

13. Круглий стіл: «Монетарна політика в умовах реформування
банківської системи України» 17.05.16.

14. Круглий стіл «Актуальні питання банківського права» 17.05.16.
15. Круглий стіл «Теоретико-історичні науки: сучасні проблеми та

шляхи їх розв’язання» 18.05.16.
16. Круглий стіл «Формування дохідної бази місцевих бюджетів в

умовах децентралізації фінансових ресурсів» (за участю провідних фахівців
фінансового управління Міської ради м. Ірпінь) 26.05.16.

17. Круглий стіл «Організація та методи проведення
профорієнтаційної роботи» 21.09.16.

18. Студентський науково-практичний круглий стіл «Особливості
забезпечення фінансової безпеки органами податкового контролю:
вітчизняний та зарубіжний досвід» 06.10.16.

19. Круглий стіл «Реформування системи матеріального
стимулювання та соціального забезпечення державних службовців» 20.10.16.

20. Круглий стіл «Інституційне забезпечення
конкурентоспроможності територій» 21.10.16.

21. Круглий стіл «Культура харчування: економічні та медичні
аспекти» для студентів ІІ–ІІІ курсу економічного відділення коледжу 26.10.16

22. Круглий стіл «Проведення профорієнтаційної роботи з
урахуванням можливостей соціальних мереж» 22.11.16.

23. Круглий стіл «Економіко-правові аспекти техногенно-екологічної
безпеки України» 24.11.16.

24. Студентський науково-практичний круглий стіл «Пенсійна
реформа очима молоді» 25.11.16.

25. Круглий стіл 2Україна – 2016: підсумки соціально-економічного
розвитку» 29.11.16.

26. Міжкафедральний круглий стіл «Інформаційні системи
моніторингу, моделювання та прогнозування соціально-економічних та
екологічних процесів» 29.11.16.

27. Круглий стіл «Ефективні стратегії навчання іноземних мов у
вищих немовних закладах освіти» 01.12.16 (кафедра сучасних європейських
мов).

28. Круглий стіл «Міфи та реальність про ВІЛ-інфекцію та СНІД»
01.12.16.
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29. Круглий стіл студентів та курсантів «Пріоритетні тенденції
розвитку України в сучасних умовах» 02.12.16.

30. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку приватного права в умовах
Євроінтеграції» 06.12.16.

31. Навчально-практичний круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку
митної справи в умовах євроінтеграції» 06.12.16.

32. Круглий стіл «CASE-технології з моделювання бізнес-процесів»
06.12.16.

33. Круглий стіл «Проблеми валютного законодавства на етапі сучасного
розвитку України» 07.12.2016.

34. Круглий стіл «Відповідальність за незаконне виготовлення та
незаконну реалізацію підакцизних товарів, а саме тютюнових, алкогольних та
слабоалкогольних виробів» 14.12.16.

35. Круглий стіл «Проблеми формування юридичної грамотності
населення в країнах перехідної демократії: історичний та правовий аспект»
21.12.16.

2.1.4. Видавнича діяльність

Видавнича діяльність є важливим показником результативності
наукової роботи Університету. Вона спрямована на видання: монографічної
літератури за результатами науково-дослідної роботи науково-педагогічних
працівників, навчальних посібників для забезпечення навчального процесу та
матеріалів щорічних всеукраїнських і міжнародних комунікативних заходів,
що проводяться в Університеті.

У 2016 році наукові та науково-педагогічні працівники взяли участь у
підготовці 37 монографій (з них – 13 рекомендовані Вченою радою
Університету ДФС України), 2 підручників (із них 2 – рекомендовані
Міністерством освіти і науки України), 32 навчальних посібників (з них – 10
рекомендовані науково-методичною радою та Вченою радою Університету
ДФС України). Також підготовлено до друку 30 збірників за матеріалами
проведених наукових комунікативних заходів різних рівнів, 495 статей, з них
346 у фахових виданнях, 80 у зарубіжних виданнях, 506 тез доповідей
науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів.

У січні 2016 року Університетом ДФС України започаткована серія
„Податкова та митна справа в Україні”, у яку ввійшли навчальні посібники та
монографії науково-педагогічних і наукових працівників Університету. На
сьогодні серія включає у себе 42 видання.

З листопада 2016 року в Університеті започаткована серія „На допомогу
студенту УДФСУ”, в яку увійшли навчальні посібники кафедр військової
підготовки та фізичного виховання і спорту. Нині серія нараховує 9 посібників.
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Рис. 2.3. Динаміка видавничої діяльності за 2015–2016 роки (статті)

Рис. 2.4. Динаміка видавничої діяльності за 2015–2016 роки
(монографії)
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Рис. 2.5. Динаміка видавничої діяльності за 2015–2016 роки
(навчальні посібники)

2.1.5. Рецензування наукових робіт

Протягом 2016 року науково-педагогічні та наукові працівники
традиційно брали участь у рецензуванні наукових робіт, підготовці відгуків
на автореферати дисертацій, виступали опонентами дисертаційних
досліджень.

За звітний період науковцями Університету прорецензовано 957
наукових робіт, а саме: 42 монографії, 8 підручників, 39 навчальних
посібників, 310 наукових статей.

Підготовлено 320 відгуків на автореферати, прорецензовано 157
дисертаційних робіт, 38 науковців Університету 81 раз виступили опонентами
на захисті дисертацій.

Рис. 2.6. Динаміка рецензування науковими та науково-
педагогічними працівниками наукових робіт за 2015–2016 роки
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Також у звітному періоді окремі науково-педагогічні працівники брали
участь у робочих комісіях, експертних групах ДАКу України та Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, наукових радах органів державної
влади та інших установ.

2.1.6. Підготовка науково-педагогічних кадрів

Підготовка науково-педагогічних кадрів в Університеті ДФС України
(далі – Університет) здійснюється відповідно до Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів в Університеті державної фіскальної
служби України, затвердженого наказом Університету від 11.11.2015 № 1777, та
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Відповідно до рішення Ліцензійної комісії МОН України від 2 липня 2016
року № 102 поповнення наукових кадрів вищої кваліфікації за економічними та
юридичними напрямами забезпечує відділ докторантури, аспірантури
(ад’юнктури). Постійно діюча аспірантура та докторантура функціонує згідно з
наказом МОН України від 4 липня 2016 року № 771. Університет у 2016 році
здійснив прийом на конкурсній основі здобувачів вищої освіти наукового
ступеня доктора філософії та доктора наук.

У 2016 році підготовка аспірантів і здобувачів в Університеті проводилась
з 4 наукових спеціальностей (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
Спеціальності, за якими проводилось навчання аспірантів

і здобувачів у 2016 році
Шифр та найменування галузей знань Код та найменування

спеціальностей
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
08 Право 081 Право

Таблиця 2.3
Спеціальності, за якими проводилось навчання докторантів

у 2016 році
Шифр та найменування галузей знань Код та найменування

спеціальностей
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
08 Право 081 Право
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В Університеті функціонує відділ докторантури, аспірантури
(ад’юнктури), який сприяє створенню системи пошуку й відбору талановитих
співробітників, формує умови для безперервної освіти, підвищення науково-
педагогічної і наукової кваліфікації кадрів з економічних та юридичних
спеціальностей, згідно з державним замовленням і договірними
зобов’язаннями, для здобуття ними наукового ступеня, готує фахівців для
Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України,
банківських установ, органів прокуратури, юстиції, фінансових інспекцій,
Державної казначейської служби України, підприємств та організацій усіх
сфер господарювання, поєднуючи наукову та практичну діяльності.

В Університеті постійно за рахунок функціонування комплексної
програми кадри на 2013–2017 роки проводиться організаційна робота щодо
відбору для вступу в аспірантуру, ад’юнктуру та докторантуру з метою
підготовки майбутніх аспірантів та докторантів. Щороку кількість вступників
до аспірантури зростає і рівень підготовки до складання іспитів значно
кращий.

Контингент відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури) становить
135 осіб. Детальний аналіз представлено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4
Контингент відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури)

станом на 01.01.2017
Кількість (осіб)

Аспіранти 99
за державним замовленням 56
на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб 43
з відривом від виробництва, у т.ч.: 33
– за державним замовленням 29
– на умовах контракту 4
без відриву від виробництва 66
– за державним замовленням 27
– на умовах контракту 39
Аспіранти, які є співробітниками Університету та навчаються в
аспірантурі 13

за рахунок держзамовлення 10
– з відривом від виробництва 4
– без відриву від виробництва 7
на умовах контракту 2
– без відриву від виробництва 2
Аспіранти, які є сторонніми особами, у т.ч. 84
за рахунок держзамовлення 43
– з відривом від виробництва 9
– без відриву від виробництва 34
на умовах контракту 41
– з відривом від виробництва 8
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– без відриву від виробництва 33
Докторанти 9
за державним замовленням 6
на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб 3
Докторанти, які є співробітниками Університету та навчаються в
докторантурі 6

Докторанти, які є сторонніми особами 3
Здобувачі (особи, які працюють над дисертаційним дослідженням
поза аспірантурою) 36

Співробітники Університету 11
Сторонні особи 25

Рис. 2.7. Динаміка підготовки науково-педагогічних кадрів за 2015–
2016 роки

Станом на 01.01.2017 в аспірантурі Університету займаються
дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата
наук 135 осіб, з них:

– аспірантів – 99 осіб;
– здобувачів – 36 осіб:
з них:
– працівників Університету – 24 особи (32,4 %);
– сторонніх – 109 осіб (35,1 %).
Ураховуючи те, що значну кількість вступників до аспірантури 35,1 %

складають сторонні особи, можна зробити висновок про покращення
профорієнтаційної роботи науковців кафедр, відділів і, насамперед,
завідувачів кафедр серед працівників Університету ДФС України, і найбільш
здібної молоді з числа студентів-випускників інших навчальних закладів.
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У 2016 році до аспірантури зараховано 28 осіб за такими
спеціальностями:

– 051 – економіка – 5 осіб;
– 071 – облік і оподаткування – 3 особи;
– 072 – фінанси, банківська справа та страхування – 4 особи;
– 081 – право – 16 осіб
у тому числі:
– за державним замовленням – 19 осіб;
– на умовах контракту за кошти фізичних та юридичних осіб – 9 осіб.
У 2016 році до докторантури зараховано 3 особи за спеціальністю –

081 – право.

Рис. 2.8. Динаміка зарахування на навчання до аспірантури та
докторантури за 2015–2016 роки

Рис. 2.9. Динаміка зарахування на навчання до аспірантури та
докторантури у розрізі форм навчання за 2015–2016 роки
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Протягом усього навчального року аспіранти та здобувачі мають
можливість відвідувати заняття з підготовки до складання кандидатських
іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальностей. На кафедрах постійно
працюють консультативні пункти з метою надання індивідуальної допомоги
аспірантам і здобувачам.

Значна організаційна робота проводиться з аспірантами і здобувачами у
підготовці доповідей, виступів з метою участі у науково-практичних
конференціях нашого Університету та в інших науково-дослідних і
навчальних закладах України. Молоді науковці мають можливість друкувати
свої статті у фахових виданнях Університету.

Аспіранти та здобувачі залучаються до наукових досліджень, які
забезпечують наукові підрозділи Університету: кафедри, Науково-дослідний
інститут фіскальної політики; отримують досвід наукової роботи та
продовжують втілювати отримані знання у своїх наукових роботах та
навчальному процесі.

Професійна підготовка майбутніх фахівців вищої кваліфікації для
органів Державної фіскальної служби України та інших фінансових органів
значною мірою залежить від якісного складу наукових працівників, які
займаються керівництвом дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та
здобувачів. Його формування здійснюється за рахунок штатних науковців та
за рахунок запрошених за сумісництвом провідних учених з інших
навчальних закладів і наукових установ.

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів, здобувачів
та докторантів на кінець звітного періоду здійснюють 85 докторів та кандидатів
наук.

Щорічно на засіданнях кафедр та вчених рад навчально-наукових
інститутів заслуховують виконання індивідуальних планів роботи
докторантів, аспірантів та здобувачів. За результатами рішення видається
наказ про переведення атестованих докторантів, аспірантів на наступний рік
навчання, або відрахування тих, хто не дотримується відповідних вимог.

Одним із основних критеріїв ефективності підготовки науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації є кількість захищених дисертацій у
межах навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі.

Випуск аспірантів у 2016 році становив 23 особи, у т.ч.:
– з відривом від виробництва за рахунок держзамовлення – 9 осіб;
– без відриву від виробництва 14 осіб, у т.ч. 10 – за рахунок

держзамовлення, 4 аспіранта, які навчалися на умовах контракту;
– захист дисертацій пройшли – 4 аспіранта;
– переведено на навчання до іншого навчального закладу – 1 аспірант за

держзамовленням та без відриву від виробництва;
– поновлено після декретної відпустки на навчання – 2 аспіранти;
– відраховані із числа аспірантів за власним бажанням – 3 особи;
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– відраховані за невиконання індивідуального плану – 2 особи;
– переведено на іншу форму навчання (з денної форми навчання на умовах

контракту на навчання без відриву від виробництва теж на умовах контракту) – 1
особу;

Випуск докторантів у 2016 році становив – 3 особи:
– за держзамовленням – 2 особи;
– на умовах контракту – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

– 1 особа;
– захист пройшов – 1 докторант.
У цілому підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та

докторантуру проводиться відповідно до потреб кожної кафедри, що дає
можливість на майбутнє забезпечити навчально-виховний процес кадрами вищої
кваліфікації.

2.1.7. Діяльність спеціалізованих вчених рад

Протягом звітного періоду в Університеті успішно функціонували три
спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення
захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук
за спеціальностями:

– 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право;
– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність.

Протягом 2016 року у спеціалізованих вчених радах Університету
захищено 4 докторські роботи (із них працівниками Університету – 2) та 35
кандидатських робіт (із них працівниками Університету – 18).

За звітний період науково-педагогічними працівниками та
співробітниками Університету було захищено 26 дисертацій, з них
докторських – 3, кандидатських – 23.
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Рис. 2.10. Динаміка захистів дисертаційних робіт у розрізі
спеціалізованих вчених рад УДФСУ за 2015–2016 роки

Рис. 2.11 Результати діяльності спеціалізованих вчених рад УДФСУ
за 2016 рік

Розглянемо результати діяльності кожної спеціалізованої вченої ради
окремо.

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.01 08.00.08 – фінанси, гроші і
кредит

Наказом Міністерства освіти і науки України № 41 від 17 січня 2014
року „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад” у
Національному університеті ДПС України створено спеціалізовану вчену
раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів
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дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних
наук за спеціальністю 08.00.08 – фінанси, гроші і кредит строком на три роки.

Протягом 2016 року у спеціалізованій вченій раді було захищено 13
дисертаційних робіт, з них: 13 кандидатських (захищених працівниками
Університету – 9, захищених сторонніми працівниками – 4).

Відхилених докторських і кандидатських дисертацій не було.
Захищених дисертацій працівниками Національного університету

державної податкової служби України – 9; інших закладів – 4.

Рис. 2.12. Результати діяльності спеціалізованої вченої ради
Д 27.855.01 за 2016 рік

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.02 – 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наказом МОН України № 1515 від 16 травня 2016 року спеціалізованій
вченій раді Д 27.855.02 надано право на період до 16 травня 2018 року
проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Протягом 2016 року у спеціалізованій вченій раді було захищено 17
дисертаційних робіт, з них: 13 кандидатських (захищених працівниками
Університету – 6, захищених сторонніми працівниками – 7), 4 докторських
(захищених працівниками Університету – 2, захищених сторонніми
працівниками – 2), прийнято до захисту 2 докторські і 5 кандидатських
дисертацій.

Відхилених докторських і кандидатських дисертацій не було.
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Захищених дисертацій працівниками Національного університету
державної фіскальної служби України – 8; інших закладів – 9.

Рис. 2.13 Результати діяльності спеціалізованої вченої ради
Д 27.855.02 за 2016 рік

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.03 – 12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29 грудня 2014
року „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 22 грудня 2014 року” у
Національному університеті ДПС України створено спеціалізовану вчену
раду К 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність строком на два роки.

Протягом 2016 року у спеціалізованій вченій раді було захищено 9
дисертаційних робіт, з них: 9 кандидатських (захищених працівниками
університету – 3, захищених сторонніми працівниками – 6), прийнято до
захисту 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук.

Відхилених дисертацій не було.
Захищених дисертацій працівниками Національного університету

державної податкової служби України – 3; інших закладів – 6.
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Рис. 2.14. Результати діяльності спеціалізованої вченої ради
К 27.855.03 за 2016 рік

2.1.8. Рада молодих вчених

В Університеті ДФС України функціонує Рада молодих вчених, яка
об’єднує молодих, успішних, високо фахових, енергійних та ініціативних
науковців, які у єдиній команді працюють на розвиток Університету в
самореалізацію кожної особистості. Діяльність Ради молодих вчених
направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді,
пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем,
захист інтересів у професійній та соціальній сферах.

Склад Ради молодих вчених формується з кандидатів і докторів наук,
докторантів, аспірантів і магістрів віком до 35 років, які представляють усі
структурні підрозділи Університету.

Діяльність ради молодих вчених можна охарактеризувати такими
заходами:

– спільно з кафедрою обліково-аналітичних баз знань проведено
семінар-тренінг для студентів на тему «Використання програмного продукту
«Фінанси без проблем» у обліковій діяльності»;

– разом з кафедрою обліково-аналітичних баз знань організовано
навчання щодо оволодіння знаннями та практичними навичками користувача
комплексом програм з митного законодавства «MD Office» з врученням
сертифікатів;

– налагоджено інформування молодих учених про наукові заходи в
Україні та за її межами, можливість здійснення публікації робіт у фахових
наукових журналах і збірниках наукових праць через електронну пошту;

– опубліковано публіцистичні статті у інформаційно-аналітичному
бюлетені «Перспектива» з метою представлення РМВ Університету на
всеукраїнському рівні;
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– забезпечено публікацію наукових статей у фаховому виданні на основі
співпраці між РМВ Інституту економіки і менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» та Університету державної фіскальної
служби України;

– організовано та забезпечено інформаційне супроводження проектів
РМВ: «Академія CISCO», «Кадровий потенціал нації», «Курси з вивчення
програми «1С: Бухгалтерія 8.2», «Магістерська програма «Управління
інформаційними ресурсами обліку», «Продаж всеукраїнського науково-
аналітичного журналу «Наша перспектива»«, «Курси з вивчення програми
«фінанси без проблем», «Студентський проект «fashion line»«, «Громадська
організація «Україна інтелектуальна», «Семінар-тренінг з обліку держаних
фінансів» та «Курси з вивчення програми «M.E.Doc Is» із застосуванням
дистанційних технологій»;

– забезпечено супроводження сайту РМВ;
– участь Голови РМВ у складу членів редакційної колегії

Всеукраїнського інформаційно-аналітичного бюлетеня «Перспектива»;
– започатковано видання Бюлетеня Ради молодих вчених Університету

ДФС України.

2.1.9. Наукова робота студентів і курсантів

Організація та проведення наукової роботи студентів та курсантів є
одним із пріоритетних векторів розвитку Університету. Підтвердженням цієї
тези є результати роботи кафедр зі студентами та курсантами – членами
наукового товариства студентів та курсантів університету, реалізація проектів
Ради НТСК університету та шести рад наукового товариства факультетів.

У сфері студентської науки акцент ставиться на таких напрямах:
– підготовка та участь студентів і курсантів у науково-комунікативних

заходах: конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах, тренінгах,
майстер-класах, форумах, симпозіумах як у стінах університету, так і за його
межами;

– підготовка та участь студентів у І та ІІ етапах Всеукраїнської
студентської олімпіади (регламентовано наказом Міністерства освіти та науки
України № 1495 від 09.12.2016);

– підготовка та участь студентів та курсантів у І та ІІ турах
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (регламентовано
наказом Міністерства освіти та науки України № 1266 від 20.10.2016);

– участь студентів у інтелектуальних конкурсах, змаганнях
міжвузівського, всеукраїнського та міжнародного рівнів;

– робота студентів при виконанні НДР кафедр;
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– організація та проведення інтелектуальних конкурсів, змагань,
диспутів та інших науково-популярних заходів для студентської та шкільної
молоді.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій, дослідній
діяльності студентської та курсантської молоді, а також з метою формування
умов для якісного розкриття їх наукового та творчого потенціалу в
Університеті ДФС України функціонує Наукове товариство студентів та
курсантів (далі – НТСК). Станом на кінець 2016 року товариство налічує
1 119 студентів та курсантів.

Склад наукового товариства студентів та курсантів Університету за
2016 рік у розрізі навчально-наукових інститутів та факультету:

ННІ права – 365;
ННІ фінансів, банківської справи – 86;
ННІ обліку, аналізу та аудиту – 358;
ННІ економіки, оподаткування та митної справи – 191;
ННІ інформаційних технологій і менеджменту 180;
ФПППКППМ – 81.
Всього по Університету 1 261 осіб (є студенти та курсанти, що є

членами наукових товариств кількох кафедр).

Рис. 2.15 Динаміка чисельності Наукового товариства студентів та
курсантів за 2015–2016 роки

З метою залучення студентів та курсантів до участі у різних формах
науково-дослідної роботи (далі – НДР), активізації роботи наукових клубів,
проблемних груп, тематичних гуртків, методичної допомоги в організації
НДР студентів та курсантів у навчальному закладі працює Рада з науково-
дослідної роботи студентів та курсантів Університету ДФС України (далі –
Рада з НДР). Голова та склад Ради з НДР затверджено наказом ректора, члени
Ради – це кваліфіковані науково-педагогічні працівники, що мають досвід
наукової, педагогічної та організаційної діяльності та студенти і курсанти –
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голови наукових товариств факультетів Університету. До складу Ради з НДР у
2016 році увійшли 49 осіб.

Загальне керівництво діяльністю НТСК здійснює проректор з наукової
роботи Університету д.е.н., професор Л. Л. Тарангул, загальну координацію
науково-дослідної роботи студентів і курсантів здійснює науково-
організаційний відділ та координатор Ради НТСК Університету, к.ф.-м.н.,
доцент Б. Д. Пацай.

Науково-педагогічні працівники Університету активно працюють з
студентами та курсантами, і це перш за все підготовка доповідей на науково-
комунікативні заходи різного рівня: кафедральні, університетські,
міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні. Студенти та курсанти під
керівництвом досвідчених викладачів працюють у 12 наукових гуртках, 20
наукових, науково-дискусійних клубах та проблемних наукових групах.

Результати участі студентів у різноманітних наукових заходах за
звітний період подані в табл. 2.5.

Таблиця 2.5
Участь студентів та курсантів у науково-комунікативних заходах

Кількість
проведених

заходів

Кількість учасників із
числа студентів

Кафедральні конференції
Кафедральна студентська конференція 14 855 осіб

Засідання за круглим столом, семінари, організовані кафедрами Університету
Кафедральне засідання за круглим столом 25

721 особаНаукові, науково-практичні семінари 13
Міжвузівське засідання за круглим столом 4
Лекторії, тренінги, майстер-класи 5

Загальноуніверситетські заходи
Міжвузівська студентська конференція 3

539 осібВсеукраїнська науково-практична
конференція 8

Міжнародна науково-практична конференція 5
Конференції за межами Університету

Міжвузівські науково-практичні конференції

213 осіб
Всеукраїнські науково-практичні конференції

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні
конференції (у тому числі форуми, дебати, симпозіуми,

інтернет-конференції)

Серед численної кількості наукових заходів, проведених у 2016 році
кафедрами Університету для студентів та молодих вчених, зазначимо чергові
та найпопулярніші серед студентів інших навчальних закладів України.
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Науковий захід Дата прове-
дення Організатори заходу

Міжнародна науково-практична конференція
«Теоретична та практична концептуалізація
розвитку фінансово-кредитних механізмів в
умовах нової соціально-економічної
реальності»

25 березня Кафедра фінансів,
банківської справи та
фінансового
моніторингу, фінансових
ринків, менеджменту

Міжнародна студентська науково-практична
інтернет-конференція «Фінансово-економічна
політика України в умовах глобалізації»

28–29 квітня Кафедра фінансів,
банківської справи та
фінансового
моніторингу, фінансових
ринків, менеджменту

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
„Актуальні проблеми менеджменту в сучасних
глобалізаційних процесах”

17 березня Кафедра менеджменту,
кафедра вищої
математики,
кафедра технологенно-
екологічної безпеки

VІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція „Новітні інформаційні технології
в економічній діяльності”

26 березня Кафедра інформаційних
систем і технологій,
кафедра систем і методів
прийняття рішень,
кафедра вищої
математики

Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих вчених, аспірантів та студентів „Стан
та перспективи розвитку бухгалтерського
обліку в Україні”

24 лютого Кафедра
бухгалтерського обліку

Міжнародна студентська наукова конференція
„Розвиток студентської науки”

13 березня Рада НТСК Університету

Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція, присвячена науковій школі
професора В. Т. Білоуса, «Фінансова безпека
України на сучасному етапі»

25 березня Кафедра фінансового
права

VІ Всеукраїнська наукова конференція
„Техногенно-екологічна безпека України: стан
та перспективи розвитку”

7–15
листопада

Кафедра техногенно-
екологічної безпеки

ХІ Всеукраїнська науково-практична
конференція „Математичні методи та моделі в
оподаткуванні, бізнесі, економіці”

1-8 грудня Кафедра статистики та
математичних методів в
економіці
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Рис. 2.16. Студентські науково-комунікативні заходи, проведені в
Університеті у 2016 році

Одним з важливих показників якості підготовки фахівців є
результативність участі студентів навчального закладу у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт. На перший тур конкурсу було подано
117 робіт, кращі з них були направлені у базові навчальні заклади. На другий
етап було направлено 13 робіт, 10 студентів Університету стали
переможцями.

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Прізвище, ім’я,
по батькові

Група Міс
це

Напрям, дисципліна Науковий керівник

1 Бабич Анна
Сергіївна

ОБД-13-
14

І Економіка
природокористування і
охорони
навколишнього
середовища

К.т.н., доцент кафедри
техногенно-екологічної
безпеки Авраменко Н.Л.

2 Хом’юк Андрій
Миколайович

ФБі-13-3 ІІ Менеджмент К.п.н., доцент кафедри
менеджменту Грушева
А.А.

3 Кісельова
Олександра
Вікторівна

ОБФі –
12-3

ІІ Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

К.е.н., доцент кафедри
бухгалтерського обліку
Бідюк О.О.

4 Пасічник
Андрій
Іванович

ПМП-
13-5

ІІ Адміністративне право і
процес; фінансове
право, інформаційне

Старший викладач
кафедри фінансового
права Стріяшко Г.М.
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право

5 Шевченко
Євген
Олександрович

ПМГ-
15-1

ІІ Юридичні науки К.ю.н., доцент кафедри
господарського права
Починок К.Б.

6 Воленко
Валерія
Григорівна

ОБАі-
12-2

ІІІ Менеджмент К.ф.м.н. доцент кафедри
вищої математики
Мамонова Г.В.

7 Болошева Анна
Олегівна

ФМП-
15-1

ІІІ Гроші, фінанси та
кредит

Д.е.н.,  професор
кафедри фінансових
ринків Паєнтко Т.В.

8 Гончарук
Вікторія
Русланівна

ФМС-
15-1

ІІІ Маркетинг, управління
персоналом та
економіка праці

К.е.н., доцент кафедри
менеджменту
Евтушенко А.І.

9 Мудрик Василь
Сергійович

ЕМУ-
15-1

ІІІ Економіка та
управління
підприємствами

К.е.н., доцент кафедри
економіки підприємства
Піжук О.І.

10 Поповичук
Світлана
Василівна

ПБ-15-
12к

ІІІ Адміністративне право і
процес; фінансове
право, інформаційне
право

К.ю.н., доцент кафедри
фінансового права
Атаманчук Н.І.

Рис. 2.17. Динаміка участі студентів та курсантів у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2015–2016
роки
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 1079 від 13.10.2015 Університет був визначений як базовий для проведення
другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності „Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право”.

16 березня в Університеті державної фіскальної служби України
завершила свою роботу науково-практична конференція ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право», що проводився згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук у 2015–2016 році (наказ Міністерства освіти і науки
України № 1079 від 13.10.2015). На конкурс надійшло 63 роботи із 36 вищих
навчальних закладів. На підсумкову конференцію було запрошено
35 студентів, які є авторами 31 наукової роботи із 22 вищих навчальних
закладів України, зокрема: Житомирського національного агроекологічного
університету, Національного університету «Острозька академія»,
Запорізького національного університету, Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська
юридична академія», Львівського національного університету ім. Івана
Франка, Харківського національного університету внутрішніх справ,
Університету митної справи та фінансів, Національної академії Служби
безпеки України (м. Київ), Хмельницького університету управління і права та
ін.

Безпосередню участь у підсумковій конференції згідно з реєстрацією
взяло: 33 студента, які є авторами 30 наукових робіт з 21 ВНЗ України .
Оцінювала виступ конкурсантів галузева конкурсна комісія, яка за
результатами проведеного Конкурсу визначила переможців.
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У 2016 році студенти та курсанти Університету випробовували свої
знання у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних
дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей. У першому етапі олімпіади,
який відбувався в Університеті, брали участь 660 осіб. Олімпіади
проводилися у формі письмових робіт, круглих столів, вікторин. Анкети
переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за
рекомендаціями кафедр факультетів були направлені в базові навчальні
заклади. У ІІ етапі взяли участь 35 студентів та курсантів. Три студента стали
переможцями другого етапу Олімпіади.

Прізвище, ім’я, по
батькові

Група Місце Напрям,
дисципліна

Науковий керівник

1 Пасєка Катерина
Олегівна

ОМПі-
15-2

ІІ Податкова
система

К.е.н., доцент кафедри
податкової справи
Іванишина О.С.

2 Черньонков
Олександр
Юрійович

ФСБп-
13-5

ІІ Інвестуванн
я

Д.е.н., професор
кафедри фінансових
ринків Коваленко
Ю.М.

3 Кравцова
Анастасія
Віталіївна

МЕБ-13-
1

ІІ Прикладна
статистика

К.е.н., професор
кафедри статистики та
математичних методів
в економіці Заєць С.В.

Рис. 2.18. Динаміка участі студентів та курсантів у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади за 2015–2016 роки
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На базі Університету ДФС України у квітні 2016 року було проведено
другий етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни „Податкова система” та
«Інвестування».

6–7 квітня в Університеті ДФС України, на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27 листопада 2015 року «Про
проведення Всеукраїнської олімпіади у 2015/2016 навчальному році», було
проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Податкова система України». Професорсько-викладацький
склад кафедри податкової політики та кафедри митної справи, які були
основними організатори проведення престижного заходу, мали честь
приймати в м. Ірпені найрозумніших, найерудованіших студентів з усіх
регіонів України.

До участі в олімпіаді подали заявки 56 студентів. Взяло участь
49 студентів, які представляли 25 ВНЗ України. Проведення програмних
заходів олімпіади відбувалось під контролем організаційного комітету, членів
журі, апеляційної та мандатної комісій.

Структура конкурсних завдань містила: творче питання, 20 тестових
завдань та 2 задачі.

Критерії оцінювання та порядок визначення студентів – переможців ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова
система України» враховували рівень теоретичної та практичної підготовки
студентів, а також їх творчий підхід до виконання завдань.

Усі студенти, які взяли участь у даному заході, отримали сертифікати
учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Податкова система України».
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13–15 квітня в Університеті ДФС України відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27 листопада 2015 року «Про
проведення Всеукраїнської олімпіади у 2015/2016 навчальному році» було
проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Інвестування». Основними організаторами цього заходу стали кафедра
фінансових ринків та Навчально-науковий інститут фінансів, банківської
справи. Головними спонсорами олімпіади виступили ДП МВС України
«Інформ-Ресурси» і Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

До участі у ІІ етапі олімпіади подали заявки 47 студентів. Взяло участь
40 студентів із 26 вищих навчальних закладів України. Переможців було
визначено за допомогою виконання тестових та творчого завдань та
розрахункових задач.
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Переможці були нагороджені дипломами і цінними подарунками від ДП
МВС України «Інформ-Ресурси».

Окремі роботи учасників олімпіади були відзначені журі поза
призовими місцями за певними номінаціями: кращі теоретичні знання; краще
вирішення розрахункових завдань; краще виконання творчого завдання;
нестандартний підхід до виконання завдань. Автори цих робіт були
нагороджені грамотами. Кожен учасник Олімпіади отримав іменний
Сертифікат та підручник «Інвестиційна діяльність» в подарунок від його
автора д.е.н., професора, завідувача кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Т.В. Майорової.
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Рис. 2.19. Динаміка отриманих призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт за 2015–2016 роки

Студенти Університету взяли участь у Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра Яцика, Міжнародному літературному конкурсі
імені Тараса Шевченка, Всеукраїнсьому конкурсі дипломних робіт зі
спеціальності „Економіка підприємства”, Міжнародному конкурсі
інвестиційних досліджень „CFA Institute Research Challeng”, міжнародному
конкурсі „Enactus”.

Крім проведення власне наукових заходів, робота Ради НТСК цього
року була направлена на активізацію залучення талановитих студентів через
проведення інтелектуальних конкурсів, які б дозволяли виявляти
найобдарованіших з них.

З метою інформування студентів Університету щодо роботи НТСК в
ННІ протягом вересня 2016 року були проведені лекторії для першокурсників.

У 2016 році Рада НТСК продовжувала роботу у напрямі організації та
проведення таких науково-комунікативних заходів:

1. Конкурс „Найрозумніший першокурсник УДФСУ-2016”, жовтень-
листопад 2016 року.

2. Інтелектуальний конкурс „Брейн-ринг”, листопад 2016 року.
3. Відкритий дебатний турнір „Irpin debate cup”
4. ІІІ Всеукраїнські судові дебати з податкового права
5. Інтелектуальна гра-квест „Шевченко на тлі епохи”.
З лютого 2014 року при Раді наукового товариства студентів та

курсантів почав функціонувати клуб спілкування англійською мовою „English
club”. Засідання клубу проводились один раз на тиждень.

Впродовж квітня-травня з ініціативи Ради НТСК було організовано та
проведено близько двадцяти лекційних безкоштовних занять для підготовки
до зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів, як математика та
історія України. Слухачами лекцій були близько п’ятдесяти майбутніх
абітурієнтів – мешканців Ірпінського регіону та Києва.
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2.2. Наукова діяльність Науково-дослідного
інституту фіскальної політики

Наука – це честь, гідність університету, це душа університету,
той самий принцип, що наповнює університет життям…

Хосе Ортега-і-Гассет

2.2.1. Загальні відомості про НДІ ФП

Науково-дослідний інститут фіскальної політики (далі – НДІ ФП,
Інститут) є структурним підрозділом Університету державної фіскальної
служби України, що є головною складовою системи Державної фіскальної
служби України, здійснюючи теоретико-прикладні дослідження актуальних
питань, які охоплюють широкий спектр соціальних, економічних, правових та
інших питань діяльності державної фіскальної служби.

НДІ фіскальної політики створено Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 1184-р від 11 листопада 2015 року «Про утворення Університету
державної фіскальної служби України» та наказом ДФС України № 36 від
15 січня 2016 року «Про реорганізацію НДІ фінансового права» шляхом
злиття НДІ фінансового права та Державного НДІ митної справи як
структурний підрозділ Університету ДФС України.

Основним напрямом діяльності НДІ ФП є організація і проведення
прикладних досліджень, пов’язаних із розробкою науково обґрунтованих
рекомендацій щодо реалізації фіскальної політики держави, спрямованої на
економічний і соціальний розвиток України.

Важливою складовою наукового потенціалу Інституту, від якої значною
мірою залежить успішність виконання науково-дослідних робіт, є науковий
доробок фахівців вищої кваліфікації. При виконанні НДР співробітниками
відділів і лабораторій послідовно вирішуються такі завдання теоретичного і
практичного характеру:

 організація та проведення прикладних наукових досліджень у сфері
оподаткування, фінансового права та митної справи, виходячи зі стану і
стратегії соціально-економічного розвитку країни;

 виконання замовлень ДФС України й інших органів державної влади
щодо розробки наукових засад фіскальної політики держави згідно з
принципами, визначеними у чинному законодавстві України та програмних
документах з питань реалізації державної політики у сфері стягування
податків;

 оптимізація бази оподаткування, удосконалення системи
адміністрування податків, упровадження сучасних обліково-інформаційних
технологій, модернізації системи управління Державної фіскальної служби;

 дослідження проблем детінізації економіки, організаційно-правового
забезпечення протидії негативним процесам у сфері податкових відносин,
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зокрема ухилення від оподаткування, попередження тіньових проявів у різних
галузях економіки;

 проведення наукової експертизи проектів законів та підзаконних
актів, а також чинних нормативно-правових указів, постанов економіко-
правової спрямованості, інших нормативно-правових актів у сфері
фінансового права, оподаткування та митної справи;

 підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації, залучення
до наукового процесу талановитих молодих учених, а також сприяння
науковій творчості студентів у сфері фінансового права, оподаткування та
митної справи;

 консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників НДІ
фіскальної політики, наукових та науково-педагогічних кадрів Університету
ДФС України для забезпечення підвищення освітнього рівня юридичного й
економічного профілю;

 сприяння розробленню, освоєнню та впровадженню сучасних
наукових розробок Інституту в діяльність ДФС України, інших органів
виконавчої влади, у навчальний процес Університету та інших ВНЗ;

 вивчення і впровадження міжнародного наукового досвіду у сфері
фінансового права, оподаткування та митної справи.

Ключовими стратегічними напрямами вдосконалення організації
виконання НДР є такі:

– практична реалізація наукових розробок;
– удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення

наукового процесу в системі органів ДФС України та її структурних
підрозділів;

– підвищення ефективності міжнародного наукового співробітництва
та співробітництва з науковими установами в межах України;

– підвищення рівня ефективності використання фінансових ресурсів,
спрямованих на здійснення НДР та вдосконалення системи матеріально-
технічного забезпечення наукового процесу;

– підвищення якості науково-кадрового потенціалу.
У сучасних умовах для ефективного забезпечення фінансових потреб

держави та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного
підприємництва необхідне розширення змісту діяльності НДІ ФП із
урахуванням наукового забезпечення прогресивних зрушень у фіскальній
сфері, підвищення рівня її правового регулювання. Ці завдання зумовили не
тільки відповідну зміну структури НДІ ФП, але й розширення тематичної
спрямованості прикладних наукових досліджень.

Виходячи з актуальних проблем та стратегічних цілей ДФС України,
Тематичним планом було визначено такі основні напрями наукової діяльності
Інституту за бюджетною програмою 3507020 «Прикладні дослідження й
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розробки у сфері фіскальної політики» у 2016 році:
– інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями його

вдосконалення в контексті світового досвіду;
– удосконалення системи управління корупційними ризиками в органах

доходів і зборів України;
– система індикаторів оцінювання результативності діяльності

Державної фіскальної служби України;
– аналіз особливостей адміністрування різних форм універсального

акцизу;
– алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання – платників

податків на прибуток підприємства на основі аналізу співвідношення
показників фінансової звітності;

– зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення
працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу
фіскальної служби;

– удосконалення оподаткування сільського господарства в контексті
структурної перебудови економіки України;

– механізми протидії агресивному податковому плануванню в Україні;
– тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування

у світлі модельних актів ОЕСР: світовий досвід та Україна;
– дослідження проблемних питань реалізації статей Митного кодексу

України щодо визначення, контролю та корегування митної вартості товарів;
– методи та заходи підвищення ефективності застосування технічних

засобів при здійсненні митного контролю;
– розробка моделі системи передачі, зберігання та аналізу об’єктів

контролю, перевірених скануючими системами;
– розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в

контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення
міжнародної торгівлі ВМО;

– розробка механізму аналізу ризиків у контексті впровадження системи
попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів
через митний кордон України;

– розробка методики проведення товарознавчої експертизи із
визначенням вартості товарів у минулому часі;

– розробка методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання;

– організаційно-правове забезпечення системи управління персоналом
Державної фіскальної служби України;

– розробка перспективної системи інтелектуального відеоконтролю в
автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України.

Оскільки наукові дослідження за своєю природою є пошуком шляхів
удосконалення діяльності у відповідній галузі, то всі вони (незалежно від
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того, яка галузева служба визначена замовником) спрямовані на розв’язання
комплексних завдань у сфері забезпечення розвитку органів фіскальної
служби, у тому числі вирішення проблем, пов’язаних із удосконаленням
державної податкової, митної політики та діяльності ДФС.

НДІ фіскальної політики Університету ДФС України будує свою роботу
на основі співробітництва з органами фіскальної служби, науковими
установами та організаціями відповідного профілю, у тому числі –
зарубіжними, використання новітніх науково-технічних досягнень,
вітчизняного та зарубіжного позитивного досвіду, аналізу результатів
упровадження наукових досліджень у практику. Підтримує тісні наукові
зв’язки як з вітчизняними, так і міжнародними науковими установами,
зокрема з НДІ Міністерства фінансів, Державною навчально-науковою
установою «Академія фінансового управління», Інститутом економіки
промисловості НАН України, Університетом митної справи та фінансів,
ПВНЗ «Європейський університет», НДІ ДПСУ, Хмельницьким національним
університетом, НАДПСУ імені Богдана Хмельницького, Київським
економічним інститутом менеджменту, Інститутом регіональних досліджень
АН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка,
Хмельницьким університетом управління та права та ін.

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією і законами
України, постановами Кабінету Міністрів України, відомчими нормативними
актами ДФС України, Статутом Університету ДФС України, Положенням про
Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Положенням про вчену
раду та регламентом роботи вченої ради НДІ ФП. Виконання плану наукової
та науково-організаційної діяльності НДІ фіскальної політики здійснюється
відповідно до визначених Вченою радою основних заходів:

 організаційне забезпечення діяльності НДІ ФП;
 кадрове забезпечення роботи НДІ фіскальної політики;
 виконання наукових досліджень з відомчої (прикладної) тематики;
 наукові дослідження за господарськими договорами;
 наукові висновки для центральних органів державної влади;
 підготовка наукових кадрів;
 видавнича діяльність;
 проведення власних та участь у наукових конференціях і семінарах

інших закладів та установ;
 підготовка проектів нормативно-правових актів (зокрема, участь у

підготовці та внесенні змін до Податкового та Митного кодексу України);
 міжнародне наукове співробітництво;
 координаційна та інформаційно-аналітична діяльність;
 налагодження співробітництва з громадськими організаціями та

органами державної влади;
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 налагодження наукових контактів із науковими організаціями вищих
навчальних закладів України та інших країн і підписання меморандумів, угод
про співпрацю;

 забезпечення взаємодії з молодіжними науковими організаціями
України;

 участь у роботі спеціалізованих вчених рад;
 керівництво дисертаційними роботами;
 участь у навчальному процесі Університету тощо.

2.2.2. Організаційне та кадрове забезпечення діяльності Інституту

Структура Інституту визначається змістом актуальних питань з проблем
оподаткування та завданнями щодо їх розв’язання – необхідністю у
науковому забезпеченні прогресивних зрушень у сфері оподаткування та
митної справи, підвищенням рівня його правового регулювання з метою
ефективного забезпечення фінансових потреб державного бюджету та
вирішення необхідних умов для розвитку вітчизняного підприємництва.

Штатний розпис НДІ ФП щорічно затверджується керівництвом
Державної фіскальної служби України і містить 9 наукових відділів, 2
лабораторії та 3 підрозділи забезпечення (керівництво, відділ організаційно-
технічного та фінансового забезпечення, сектор організації грантової та
госпдоговірної роботи). Цей документ включає 81 посаду, у т. ч. 71 науковця
та 1 посаду фахівця з наукової діяльності та 9 інших (рис. 2.19).

Рис 2.20. Якісний показник штатної чисельності працівників
Інституту у 2016 році
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Станом на 23.12.2016 в Інституті працює 73 працівники основної
(науково-технічної) діяльності, включаючи 18 сумісників (табл. 2.6), зокрема:
спеціалістів, які виконують науково-дослідні роботи, – 72; фахівців з наукової
діяльності – 1. Кількість науковців, що мають вищий науковий ступінь
доктора наук – 6 (3 основних + 3 сумісники), кандидата наук – 34
(27 основних + 7 сумісників).

Таблиця 2.6
Загальні відомості про наукових працівників

Науково-дослідного інституту фіскальної політики

Показник

Кількість одиниць

Усього
у т. ч.

доктори
наук

кандидати
наук

без наукового
ступеня

Усього: 72 6 34 31
кількість штатних
працівників 54 3 27 23
кількість штатних посад
кількість працівників, які
працюють  за сумісництвом 18 3 7 8

Якісний склад науковців НДІ фіскальної політики (рис. 2.20):
– доктори наук – 8,33 % від загальної чисельності наукових

співробітників, у т. ч. докторів економічних наук – 4; докторів юридичних
наук – 1;  докторів наук з державного управління – 1.

– кандидати наук – 47,22 % від загальної чисельності наукових
працівників, у т. ч. кандидатів економічних наук – 16; кандидатів юридичних
наук – 11; кандидатів географічних наук – 1; кандидатів фізико-математичних
наук – 1, кандидатів  наук з державного управління – 2; кандидатів
педагогічних наук – 2; кандидатів технічних наук –1.

Рис. 2.21. Якісний склад науковців НДІ фіскальної політики
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Середній вік наукових співробітників, які виконують науково-
дослідницькі роботи, – 38,7 роки, без сумісників – 39,4 роки (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
Розподіл штатних наукових працівників за віком

Докторів
наук Кількість Кандидатів

наук Кількість
Без

наукового
ступеня

Кількість

Усього 3 Усього 27 Усього 24
з них у віці:

<=40 0 <=35 11 <=35 12
41–55 1 36–45 10 36–45 10
56–65 2 46–55 1 46–55 1
>65 0 56–60 2 56–60 1

>60 3 >60 0

НДІ ФП разом з керівництвом Університету постійно бере
безпосередню участь у формуванні та реалізації державної політики щодо
перспектив розвитку науки і кадрового потенціалу навчального закладу з
урахуванням світового рівня науково-технічного прогресу (рис. 2.21).

Рис. 2.22. Кадровий потенціал НДІ фіскальної політики

Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів в Інституті
здійснюється через навчання у докторантурі, аспірантурі та через систему

НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ
НДІ фіскальної політики

55,5 % співробітників
НДІ ФП мають науковий

ступінь,

з них:
докторів наук 6

(д.е.н. – 4, д.ю.н. – 1, д.н.
держ.упр. – 1 );

кандидатів наук: 31
(к.е.н. – 15, к.ю.н. – 10,

к.пед.н. – 2, к.н.
держ.упр. – 2, к.геогр.н. –

1, к.т.н. –1)

40 % співробітників
НДІ ФП мають вчені звання,

з них:
професора  4,

доцента  19,
с.н.с.  9

15 % співробітників НДІ ФП мають досвід
роботи в податкових та митних органах
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здобувачів наукових ступенів, вчених звань, а також завдяки стажуванню
співробітників у практичних органах центральної влади та провідних
наукових закладах України й зарубіжжя.

Співробітники НДІ ФП без наукового ступеня також підвищують свою
кваліфікацію шляхом участі в науково-дослідницькій роботі відділів, а також
завдяки поглибленому вивченню спеціальних дисциплін в аспірантурі та під
час роботи над кандидатськими дисертаціями за темами, пов’язаними з
проблемами оподаткування в Україні.

Станом на 23.12.2016 десять співробітників Інституту є здобувачами
наукових ступенів, з них: 1 – доктора, а 9 осіб – кандидата наук.

Ректоратом Університету та керівництвом Інституту постійно
проводиться цілеспрямована робота з підвищення науково-педагогічної та
наукової кваліфікації співробітників. Свідченням такої роботи є поступове
зростання кількості дисертацій, що захищаються здобувачами НДІ фіскальної
політики. Так, упродовж 2016 року відбувся захист 4 кандидатських
дисертацій (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Показник підвищення наукової кваліфікації співробітниками
НДІ ФП

2.2.3. Виконання НДР працівниками НДІ фіскальної політики

Виконання науково-дослідницьких робіт здійснювалося у межах
реалізації Стратегічного плану розвитку Державної фіскальної служби
України на 2015–2018 роки, затвердженого наказом ДФС України від
12.02.2015 № 80.

Дослідження проводилися за вісімнадцятьма бюджетними темами
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт Державної
фіскальної служби України на 2016 рік, затвердженого наказом ДФС України
№ 188 від 26.02.2016.
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Тематика НДР Інституту сформована на основі програмно-цільового
принципу з метою реалізації пріоритетних напрямів діяльності ДФС
України. Фінансування цих спрямувань забезпечувалося за бюджетною
програмою 3507020 – «Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної
політики» у порядку, встановленому Додатком № 3 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік».

Виконувалися НДР виключно за технічними завданнями ДФС України,
розробленими відповідно до ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-
дослідних робіт» та ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських
робіт». Ці дослідження здійснювалися на замовлення галузевих
департаментів та управлінь, і, як правило, усі вони мають науково-
прикладний характер та практичне спрямування. Необхідно також зазначити,
що всі науково-дослідницькі роботи, які виконувалися в Інституті,
спрямовані на вирішення першочергових завдань і належать до компетенції
Державної фіскальної служби. Так, протягом звітного року авторськими
колективами виконано значні обсяги робіт з підготовки вихідних документів
прикладних досліджень, таких як проекти нормативно-правових актів,
пропозиції до Податкового та Митного кодексів України та деяких інших
законодавчих актів України, проекти методик, алгоритмів, моделей,
розрахунків, практичні та методичні рекомендації тощо.

Виконання замовлень НДР авторськими колективами Інституту
здійснювалося із дотримуванням таких принципів:

− узгодження послідовності етапів виконання замовлення з одержанням
конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань
ДФСУ;

− неперервності етапів виконання замовлення з метою забезпечення
прикладного застосування одержаних результатів;

− забезпечення корисності кінцевих результатів замовлення для ДФСУ
та суспільства;

− оперативного доведення одержаних нових наукових знань і розробок до
органів фіскальної служби, що здійснюватимуть їх практичне застосування.

НДІ фіскальної політики у своїй діяльності використовує всі методи,
притаманні сучасним науковим дослідженням. Це загальнонаукові (загальні)
та спеціальні методи, метод порівняння і синтезу, метод пошуків і систе-
матизації положень нормативно-технічної документації й цінової ринкової
інформації, економіко-математичного моделювання, абстрагування, аналітич-
ний, історичний, логічний, узагальнення результатів практики діяльності
фіскальних органів, правоохоронних органів, судової практики тощо.

Результатом завершених науково-дослідних робіт є науково-технічна
продукція, яка надається виконавцями до замовників та підрозділу,
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відповідального за організацію науково і науково-технічної документації
згідно з Технічним завданням.

Залежно від характеру роботи її можна поділити на такі види:
– наукові звіти (аналітичний огляд);
– програмні продукти;
– проекти нормативно-правових актів;
– концепції, методики, методичні рекомендації;
– інструкції та інструктивні вказівки до розпорядчих документів,

висновки експертизи;
– науково-аналітичні доповіді за результатами НДР;
– пропозиції щодо організаційних заходів, спрямованих на

вдосконалення форм і методів роботи практичних підрозділів ДФС України;
– наукові повідомлення про НДР тощо.
Під час виконання науково-дослідницьких робіт основні результати

досліджень втілено у наукових публікаціях (монографіях, посібниках,
статтях, тезах доповідей) та виголошено у формі доповідей на міжнародних
науково-практичних конференціях, науково-практичних конференціях,
семінарах, засіданнях круглого столу.

Інформація про хід виконання робіт надавалася замовнику поетапно,
згідно з ТЗ, у вигляді аналітичних довідок і звітів (анотованих,
інформаційних, проміжних, заключних). Структура і правила оформлення
звіту про виконання НДР відповідають Державному стандарту України
ДСТУ 3008-95, а їх приймання замовником проводиться із дотриманням
вимог Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних
розробок у Державній фіскальній службі України, затвердженого наказом
ДФС від 30.12.2014 № 410 (у редакції наказу 29.09.2016 № 831).

Варто зазначити, що науковцями НДІ фіскальної політики
підготовлено понад 20 позапланових звітів, експрес-досліджень і пропозицій
щодо нормативно-правових актів, які виконувалися за дорученнями ДФС
України, Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради
України, Генеральної прокуратури України, Міжвідомчого науково-
дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю Ради
Національної безпеки і оборони України, Конституційного Суду України
та ін.

2.2.4. Основні розробки, результати держбюджетних НДР та їх
упровадження

Упродовж 2016 року дослідницька діяльність НДІ фіскальної політики
здійснювалася відповідно до найважливіших напрямів наукових досліджень
та розробок, на підставі замовлень Державної фіскальної служби України,
тематичного плану науково-дослідної роботи ДФСУ і Річного плану роботи
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НДІ ФП на 2016 рік. Протягом поточного року над виконанням науково-
дослідних тем на замовлення ДФС України працювало 18 творчих колективів,
з них:

– розпочали роботу над новими темами дослідження у 2016 році – 8;
– продовжували працювати над перехідними НДР (2015–2016) – 10 (2 з

них завершено в червні 2016 р., одну – припинено достроково на підставі
внесення відповідних змін до технічного завдання (Доповнення до ТЗ від 16
травня 2016 року на виконання НДР за темою «Аналіз особливостей
адміністрування різних форм універсального акцизу») (рис. 2.23).

Загальна кількість завершених бюджетних НДР у 2016 році – 14.

Рис. 2.24. Кількісний показник виконання НДР НДІ ФП відповідно
до Тематичного плану на 2016 рік

Теоретичні, методичні та прикладні результати завершених наукових
досліджень, викладені у заключних звітах і рекомендаціях авторських
колективів НДІ фіскальної політики, упроваджені для використання у
практичній роботі відповідних структурних підрозділів Державної фіскальної
служби України при підготовці нормативних актів, програмних документів,
розрахунків, методик, алгоритмів, моделей, а також викладанні лекційних
курсів і семінарських занять, упровадженні нових відбіркових навчальних
дисциплін в УДФСУ та у навчально-методичному процесі при підготовці,
перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної
служби України та його територіальних органів.

2.2.5. Наукові дослідження за господарськими договорами

Крім планових тем, співробітниками Інституту на замовлення Товариств
з обмеженою відповідальністю «Астерс», «Фінансова компанія «Плеяда»,
«Естерс» та громадянина Хомякова О. В. на госпрозрахункових засадах було
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виконано 4 науково-дослідні роботи.
Відповідно до умов Договору № 1649209 з Товариством з обмеженою

відповідальністю «Астерс» на виконання науково-дослідних робіт від 20
травня 2016 року та на підставі наданих первинних документів, податкових
декларацій, розрахунків, платіжних доручень та даних обліку ПП «Тойота-
Україна» НДІ ФП проведено методами документальної перевірки та
зіставлення експертне дослідження поставлених питань відповідно до чинного
законодавства.

Вартість виконання НДР згідно з протоколом узгодження вартості
становить 10 000 грн. Строк проведення робіт – з 23.05.2016 до 27.05.2016.

Результатом виконання робіт є науково-експертний висновок за
результатами науково-експертного дослідження.

Договір № 040716 на виконання науково-дослідних робіт від 4 липня
2016 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Плеяда».

Вартість виконання НДР згідно з протоколом узгодження вартості
становить 7 000 грн. Строк проведення робіт – з 04.07.2016 до 14.07.2016.

Відповідно до умов договору та на підставі документів, наданих
Товариством «Фінансова компанія «Плеяда», Інститутом проведено наукове
експертне дослідження поставлених питань згідно з чинним законодавством.

Результатом виконання робіт є науково-експертний висновок за
результатами дослідження.

Договір № 190916 на виконання науково-дослідних робіт від 19 вересня
2016 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Естерс».

Вартість виконання НДР згідно з протоколом узгодження вартості
становить 7 000 грн. Строк проведення робіт – з 19.09.2016 до 28.09.2016.

Відповідно до умов договору та на підставі документів, наданих
Товариством «Естерс», Інститутом проведено наукове експертне дослідження
поставлених питань згідно з чинним законодавством.

Результатом виконання робіт є науково-експертний висновок за
результатами дослідження.

Договір № 111016 на виконання науково-дослідних робіт від 11 жовтня
2016 року з громадянином Хомяковим О. В.

Вартість виконання НДР згідно з протоколом узгодження вартості
становить 7 000 грн. Строк проведення робіт – з 11.10.2016 до 21.10.2016.

Відповідно до умов договору та на підставі документів, наданих
громадянином Хомяковим О. В., НДІ фіскальної політики проведено науково-
дослідне експертне дослідження поставлених питань відповідно до чинного
законодавства.

Результатом виконання робіт є науково-експертний висновок за
результатами дослідження.
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2.2.6. Виконання позапланових експрес-досліджень, експертна та
нормативно-правова діяльність

Науково-дослідним інститутом фіскальної політики протягом 2016 р.
на виконання запитів, завдань та доручень відповідних органів державної
влади та керівництва Університету реалізовано ряд позапланових експрес-
досліджень на безоплатній основі, а саме:

 Комітету з питань промислової політики та підприємництва
Верховної Ради України щодо опрацювання проекту Закону України «Про
Фінансову поліцію» (реєстр. № 4228);

 Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради
України щодо надання висновку на проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в
податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» (реєстр. №
3448);

 Криворізькій місцевій прокуратурі № 3 – наукова записка щодо
виконання посадовими особами виконкому Криворізької міської ради
службових повноважень у процесі підготовки проекту рішення «Про
врегулювання земельних відносин» та законності його прийняття (відповідь
на листи від № 54-5413 вих. 16 та № 54-5419 від 11.08.2016);

 Криворізькій місцевій прокуратурі № 3 – наукова записка
«Правові засади прийняття рішень про затвердження ставок земельного
податку органами місцевої влади» (відповідь на листи від № 54-5417 вих. 16
та № 54-5414 вих. 16 від 11.08.2016 р.);

 Міжвідомчому науково-дослідному центру з проблем боротьби з
організованою злочинністю Ради Національної безпеки і оборони України –
експрес-дослідження щодо надання пропозицій для розробки проекту
оновленої Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з
організованою злочинністю;

 Генеральній прокуратурі України – дослідження проблемних
питань застосування вимог щодо декларування майна та інших відомостей
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (лист від 02.12.2016 р. № 32-608 вих-16);

 Конституційному Суду України щодо відповідності Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого
2012 р. № 4452-IV положенням статті 6, частини першої статті 8, частини
четвертої статті 13, статей 21, 22, частин 1, 4, 5 статті 41 Конституції
України» та ін.
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Рис. 2.25. Структура наукової діяльності НДІ фіскальної політики у
2016 році

2.2.7. Видавнича діяльність

Упровадження результатів НДР за бюджетною відомчою тематикою та
дисертаційними роботами здійснювалося співробітниками Інституту шляхом
видання наукової продукції. Ця робота була спрямована на:

– підготовку і публікацію колективних монографій, брошур, статей,
авторефератів дисертацій та інших друкованих праць (тези, доповіді та
матеріали наукових конференцій, семінарів, круглих столів), що виконані в
межах держбюджетних НДР і дисертаційних робіт у НДІ фіскальної політики;

– забезпечення навчальною літературою (навчальними посібниками тощо)
дисциплін вищої школи з урахуванням навчальних тематичних планів за
спеціальностями Університету ДФС України.

Значна кількість співробітників НДІ бере участь у підготовці як
академічної літератури, так і виданні навчальної літератури для вищої школи.
Необхідно зазначити, що лише у 2016 році взяли участь у підготовці
монографій, навчальних посібників, наукових статей, брошур та тез доповідей
63 науковці, які працюють на постійній основі та за сумісництвом.

За звітний період співробітниками Інституту підготовлено до друку та
видано 314 наукових публікацій, з них: анотований покажчик результатів
досліджень; енциклопедія; науково-аналітичні доповіді – 3; брошура;
збірники матеріалів науково-практичних конференцій, круглих столів і
семінарів – 5, тези доповідей міжнародних та всеукраїнських наукових
конференцій, круглих столів та семінарів – 198; також брали участь у
написанні 9 колективних монографій та 4 навчальних посібників (науково-
методичні рекомендації).

Крім монографічних праць та навчальної літератури, основні наукові
результати НДР опубліковані фахівцями Інституту в наукових журналах, з
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них: 66 – у вітчизняних фахових виданнях, 15 – в іноземних виданнях, 10 – в
інших періодичних наукових виданнях, що не увійшли до переліків ДАК
України. Зведена інформація відображена в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8
Зведена інформація про публікації та апробації наукових досліджень НДІ фіскальної

політики за 2016 рік
№ Публікації К-ть

1. Видані в НДІ фіскальної політики,
у тому числі:

12

– анотований покажчик результатів досліджень 1
– енциклопедія 1
– науково-аналітичні доповіді 4
– брошура 1
– збірники матеріалів науково-практичних конференцій, круглих

столів і семінарів
5

2. Наукові праці співробітників НДІ ФП,
у тому числі:

302

– колективні монографії 9
– навчальні посібники (науково-методичні рекомендації) 4
– статті у наукових журналах, з них: 91

у вітчизняних фахових виданнях 66
в іноземних виданнях 15
в інших періодичних наукових виданнях 10

 тези доповідей міжнародних та всеукраїнських наукових
конференцій, круглих столів та семінарів

198

Всього 314

Рис. 2.26. Якісний показник видавничої діяльності Інституту у 2016 році
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Вагомим доробком науковців є видавнича діяльність за межами
України, зокрема, 12 співробітників Центру опублікували свої наукові праці у
зарубіжних виданнях США, Англії, Італії, Чехії, Польщі, Латвії, Росії,
Вірменії, Естонії.

Найбільшу кількість наукових праць співробітниками НДІ ФП
надруковано у журналах Російської Федерації. В основному це наукові статті
співробітників відділів: дослідження міжнародного досвіду оподаткування,
економіко-математичного моделювання в оподаткуванні та відділу
дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи.

Отримані результати наукових досліджень Інституту за плановими темами
НДР і темами дисертаційних робіт знайшли відображення у багатьох наукових
публікаціях як вітчизняних, так і іноземних фахових видань.

2.2.8. Участь у науково-комунікативних заходах

Наукова діяльність НДІ фіскальної політики забезпечується через
представлення результатів НДР на наукових, науково-практичних, науково-
методичних семінарах, круглих столах, конференціях та ін. комунікативних
заходах.

В Інституті започатковано відкрите обговорення доповідей провідних
науковців НДІ ФП з теоретико-методологічних питань щодо прикладних
досліджень, які проводяться в межах роботи відділів, на науково-
методологічних семінарах і відкритих засіданнях вченої ради із запрошенням
провідних наукових співробітників, молодих вчених, здобувачів наукових
ступенів.

Основними формами апробації наукових досліджень у Інституті є
обговорення НДР на семінарах, круглих столах, конференціях, робочих
нарадах, оприлюднення та експериментальне впровадження.

Науково-комунікативні заходи, організовані та проведені Науково-
дослідним інститутом фіскальної політики

Співробітники Інституту були організаторами й активними учасниками
багатьох тематичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів), що
проходили на базі Університету ДФС України і проводилися у межах
виконання НДР.

У 2016 році НДІ ФП організовано та проведено 15 науково-
комунікативних заходів:

 25 березня 2016 року у м. Хмельницький відбувся Всеукраїнський
круглий стіл «Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної
власності на митному кордоні України». Її ініціатором та основним
організатором виступив Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП
Університету ДФС України;
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 19 травня 2016 року в НДЦ митної справи (м. Хмельницький) НДІ
фіскальної політики УДФСУ проведено ІІ науково-практичну інтернет-
конференцію «Розробка механізму аналізу ризиків у контексті впровадження
системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон»;

 21–31 травня 2016 році в Університеті державної фіскальної служби
України відбувся науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика
в умовах макроекономічної стабілізації». Організатором заходу виступив
Науково-дослідний інститут фіскальної політики;

 13 вересня 2016 року на базі Науково-дослідного інституту
фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України в
межах науково-дослідної роботи «Вдосконалення системи управління
корупційними ризиками в органах доходів і зборів України» відбувся
науково-практичний семінар «Актуальні питання вдосконалення системи
управління корупційними ризиками в органах ДФС України». Організатором
семінару виступив відділ досліджень організаційно-правового забезпечення
фінансової безпеки;

 15 вересня 2016 року Науково-дослідним центром митної справи
(м. Хмельницький) Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України проведено інтернет-
конференцію «Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в
контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення
міжнародної торгівлі ВМО»;

 20 жовтня 2016 року в межах науково-дослідної роботи «Зарубіжний
досвід матеріального і соціального забезпечення працівників державних
органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної служби» було
проведено засідання науково-методичного семінару. Ініціатором та
організатором проведення семінару виступив відділ удосконалення
фінансового контролю та фінансової безпеки.

 28 жовтня 2016 року в НДІ ФП у межах науково-дослідної роботи
«Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення працівників
державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної
служби» відбулося засідання науково-практичного круглого столу
«Реформування системи матеріального стимулювання та соціального
забезпечення державних службовців»;

 30 листопада 2016 року на базі НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України за ініціативи відділу дослідження міжнародного
досвіду оподаткування відбувся науково-методологічний семінар
«Тлумачення та застосування договірних норм у сфері оподаткування:
світовий досвід та Україна»;
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 1–15 грудня 2016 року в Університеті державної фіскальної служби
України проведено VIII науково-практичну інтернет-конференцію
«Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції».
Ініціатором та організатором проведення науково-комунікативного заходу
виступив Науково-дослідний інститут фіскальної політики.

Також упродовж року відділами Науково-дослідного центру митної
справи успішно проведено 6 науково-методологічних семінарів і 7 нарад із
замовниками.

Проведення НДІ фіскальної політики в університеті та поза його
межами конференцій, семінарів, круглих столів та інших комунікативних
заходів сприяло популяризації напрямів податкової науки та проведенню
інформаційної та масово-роз’яснювальної роботи серед населення і платників
податків щодо застосування норм Податкового та Митного кодексів України
та професійної підготовки студентів ВНЗ.

Результати науково-дослідної роботи, представлені на міжнародних та
вітчизняних конференціях, семінарах, круглих столах

Протягом звітного періоду науковці Інституту також брали участь у
міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-
практичних конференціях, форумах, конгресах, круглих столах, семінарах
поза межами університету. Щодо міжнародної співпраці, то ми були
учасниками наукових заходів, які проходили в Італії, Литві, Латвії,
Словаччині. Упродовж звітного періоду співробітники НДІ ФП стали
активними учасниками понад 30 міжнародних науково-комунікативних
заходів, зокрема:

 Міжнародної науково-практичної конференції «Economics,
management, law: socio-economic aspects of dev», 29.01.2016, м. Рим, Італія
(Капітанець С. В.);

 Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток юридичної
науки: проблеми та перспективи», 3–6.05.2016, м. Кошіце, Словаччина
(Огороднікова І. І.);

 International Academic Congress «European Research Area: Status,
Problems and Prospekts», 1–2.09.2016, м. Рига, Латвія (Прус Л. Р., Руда Т. В.,
Попель С. А., Молдован Е. С., Коновалов Ю. О.);

 Міжнародної науково-практичної конференції «Cтратегії
економічного розвитку в умовах євроінтеграції», 27.05.2016, м. Каунас, Литва
(Євсєєва І. О.);

 Міжнародної науково-практичної конференції «Історія торгівлі,
податків та мита», 27–28.10.2016, м. Дніпро, Україна (Бабенко Б. І.,
Корнійчук С. В.);

 Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий прогрес:
складові забезпечення в сучасних умовах», 19.04.2016, м. Київ (Кармаліта М. В.);
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 Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання
суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення», 22–
23.07.2016, м. Запоріжжя (Селезень П. О.);

 Міжнародної науково-практичної конференцї «Стратегія
економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації»,
14–15.04.2016, м. Ніжин, Україна (Серебрянський Д. М.) та ін.

2.2.9. Підготовка наукових кадрів

Згідно з Положенням про НДІ фіскальної політики в Інституті
проводиться робота з підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів,
яка здійснюється через навчання в аспірантурі, докторантурі та через систему
здобувачів наукових ступенів, вчених звань, а також шляхом направлення на
стажування.

2.2.10. Cтан та перспективи підготовки наукових кадрів

НДІ ФП разом з керівництвом Університету бере безпосередню участь у
формуванні та реалізації державної політики щодо перспектив розвитку науки
і кадрового потенціалу навчального закладу з урахуванням світового рівня
науково-технічного прогресу.

Основна увага ректорату та керівництва Інституту спрямовується на
подальший відбір вступників до аспірантури, підвищення відповідальності
начальників відділів, наукових керівників і аспірантів/здобувачів за якісне і
своєчасне виконання індивідуальних планів, написання дисертаційних робіт.

Співробітники без наукового ступеня підвищують свою кваліфікацію
шляхом участі в науково-дослідницькій роботі відділів, а також завдяки
поглибленому вивченню спеціальних дисциплін в аспірантурі та під час
роботи над кандидатськими дисертаціями за темами, пов’язаними з
проблемами оподаткування в Україні.

У НДІ ФП упродовж поточного року проводилася цілеспрямована
робота з підвищення наукового рівня та наукової кваліфікації співробітників
відділів. Свідченням такої роботи є поступове зростання кількості дисертацій,
які захищаються здобувачами Інституту. За 2016 р. на спеціалізованих вчених
радах захищено 4 кандидатські дисертації.

Так, 4 лютого 2016 року відбувся захист кандидатської дисертації на
тему «Оподаткування електронної комерції» за спеціальністю 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.01 УДПСУ
старшого наукового співробітника відділу дослідження проблем податкової
політики Н. М. Борейко (диплом кандидата наук ДК № 035608, виданий на
підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 року).

Науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та
митної експертизи Попель Сергій Анатолійович у квітні 2016 року успішно
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захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування інноваційного
потенціалу промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(диплом кандидата наук ДК № 035655, виданий на підставі рішення
Атестаційної колегії від 12 травня 2016 року).

Старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення Новицька Надія Володимирівна підготувала
дисертаційну роботу на тему «Екологічне оподаткування в Україні: стан та
перспективи розвитку», яку успішно захистила на спеціалізованій вченій раді
Д 27.855.01 Університету ДФС України за спеціальністю 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит (диплом кандидата наук ДК № 039284, виданий на підставі
рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 року).

29 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 27.855.01 УДФС України відбувся прилюдний захист дисертації наукового
співробітника відділу економіко-математичного моделювання в
оподаткуванні Зубрицького Артура Ігоровича, який успішно захистив роботу
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою
«Фіскальні інструменти реалізації експортного потенціалу національної
економіки», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Пріоритет вагомих наукових результатів НДІ ФП у 2016 році
підтверджує молодий учений лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення – к.е.н., доцент Юлія Сибірянська, яка у жовтні
поточного року отримала академічну стипендію Кабінету Міністрів України.

Крім того, провідному науковому співробітнику відділу міжнародного
досвіду та митної експертизи, к.е.н. Рудій Тетяні Василівні рішенням
Атестаційної колегії МОН України від 15 грудня 2015 року присвоєно вчене
звання старшого наукового співробітника із спеціальності економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (атестат с.н.с.
АС №001887).

Станом на 31.12.2016 здобувачами наукового ступеня в НДІ ФП є 10
співробітників (7 – здобувачі наукового ступеня в УДФСУ, а 3 – в інших
освітніх закладах), з них: 1 – навчається в аспірантурі УДФСУ (за
держзамовленням з відривом від виробництва), 1 – докторант (за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління народним господарством);
8 – здобувачі наукового ступеня кандидата наук, серед них: 3 здобувачі
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08
(гроші, фінанси і кредит); 3 здобувачі наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне право); 1 – здобувач наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління народним господарством; 1 – здобувач наукового ступеня
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кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

2.2.11. Підвищення кваліфікації кадрів

Для поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь,
навичок та ознайомлення з практикою роботи вітчизняних міністерств і
відомств науковці НДІ фіскальної політики постійно підвищують свій освітньо-
кваліфікаційний рівень.

Розширення профілю співробітників Інституту у 2016 році
здійснювалося шляхом навчання за програмами короткострокового
підвищення кваліфікації та постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів,
семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів
тощо. Комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі
освіти та науки, зокрема оподаткування, нових актів законодавства, кращого
вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволило фахівцям НДІ ФП підвищити
рівень професійної культури.

З метою набуття практичного досвіду виконання завдань та досягнення
ділових якостей наукового працівника 34 співробітники НДІ фіскальної
політики пройшли довгострокове і короткострокове підвищення кваліфікації,
базами якого були: Національна академія державної прикордонної служби
України ім. Б. Хмельницького; Хмельницька обласна державна адміністрація;
Хмельницька митниця ДФС України; Центр підвищення кваліфікації,
перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби (табл. 2.9).

Таблиця 2.9
Підвищення кваліфікації

№
з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Наук.
ступінь, вч.

звання
Дата Опис База підвищення

кваліфікації

1.
Вдовиченко
Артем
Миколайович

к.е.н.,
доцент,
с.н.с.

21.05.2016 Участь у гранті Kyiv School of
Economic

Kyiv School of
Economic

2. Дворнічена Інна
Михайлівна

04.02.2016-
29.02.2016

Стажування у Національній
академії державної прикордонної
служби України
ім. Б. Хмельницького

Національна
академія державної
прикордонної
служби України ім.
Б. Хмельницького

3. Дворнічена Інна
Михайлівна

Навчання на 20-ти годинних
інтерактивних курсах англійської
мови «English Language Dynamics
«Micheal Gott International»

4. Задорожня Ліна
Адамівна

01.03.2016 –
01.04.2016

Отримано сертифікат із знання
англійської мови IELTS

British Council

5. Задорожня Ліна
Адамівна

23.03.2016 –
22.04.2016

Проходження курсу Analyzing and
Visualizing Data with Excel

edx.org

6. Задорожня Ліна
Адамівна

24.07.2016р. –
23.08.2016p.

Проходження курсу Теорія ігор
(«Game Theory» by Higher School
of Economics)

Coursera



128

№
з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Наук.
ступінь, вч.

звання
Дата Опис База підвищення

кваліфікації

7. Капітанець
Світлана
Володимирівна

к.пед.н.,
доцент

10.05.2016 –
11.05.2016

Участь у тренінгу з ефективних
комунікацій. Мета: набуття
досвіду щодо створення та
впровадження комунікативних
стратегій

Хмельницька
обласна державна
адміністрація

8. Капітанець
Світлана
Володимирівна

к.пед.н.,
доцент

Стажування у Тернопільському
національному технічному
університеті ім. І. Полюя (Довідка
№ 2/28-757 від 17.03.16)

Тернопільський
національний
технічний
університет ім.
І. Полюя

9. Кармаліта Марія
Володимирівна

к.ю.н,
доцент

16.05.2016 –
30.06.2016

Підвищення кваліфікації
«Технологія розробки
дистанційного навчання» УДФСУ
Наказ № 313 від 15.04.2016 р.,
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації  № 12 СПВ 090832 від
01.07.2016

УДФСУ

10. Коновалов Юрій
Олександрович

22.02.2016 –
22.04.2016

Поглиблення знань та вивчення
досвіду у сфері організації та
здійснення наукової діяльності,
підготовки наукових проектів,
проведення наукових експертиз, а
також у сфері здійснення
державної митної справи

Національний
університет
«Львівська
політехніка»

11. Корнійчук Олеся
Олександрівна

04.02.2016 –
29.02.2016

Стажування на кафедрі теорії та
історії держави і права та
приватно-правових дисциплін
Національної академії державної
прикордонної служби України ім.
Б. Хмельницького

Національна
академія державної
прикордонної
служби України ім.
Б. Хмельницького

12. Миронов
Олександр
Вікторович

22.02.2016 –
22.04.2016

Стажування в Національному
університеті «Львівська
політехніка»

Національний
університет
«Львівська
політехніка»

13. Молдован
Ельвіра
Степанівна

к.н. держ.
упр.

21.03.2016 –
23.07.2016

Підвищення кваліфікації в рамках
проекту Twinning «Сприяння
охороні та захисту прав
інтелектуальної власності в
Україні»

Інститут
інтелектуальної
власності України

14. Молдован
Ельвіра
Степанівна

к.н. держ.
упр.

18.04.2016 –
22.04.2016

Стажування у рамках виконання
НДР «Дослідження проблемних
питань реалізації статей Митного
кодексу України щодо визначення,
контролю та коригування митної
вартості»

Хмельницька
митниця ДФС
України

15. Молдован
Ельвіра
Степанівна

к.н. держ.
упр.

25.06.2016р. –
06.07.2016p.

Школа англійської мови Майкла
Готта

MGI, м.
Хмельницький

16. Нагорічна Ольга
Степанівна

к.пед.н,
с.н.с.

11.05.2016р. –
12.05.2016p.

Участь у тренінгу з ефективних
комунікацій

м. Хмельницький,
Хмельницька ОДА
(проект
фінансується ЄС)

17. Нагорічна Ольга
Степанівна

к.пед.н,
с.н.с.

19.05.2016 Семінар в рамках проекту
«Twinning» на тему: «Управління

ДФСУ
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№
з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Наук.
ступінь, вч.

звання
Дата Опис База підвищення

кваліфікації

персоналом у ДФС України та
Литовської Республіки»

18. Нагорічна Ольга
Степанівна

к.пед.н,
с.н.с. Стажування у Тернопільському

національному технічному
університеті ім. І. Полюя

Тернопільський
національний
технічний
університет ім.
І. Полюя

19. Несторишен Ігор
Васильович

к.е.н,
доцент

14.03.2016 –
18.03.2016

Completed successfully the Activity
A 6.1 «Simplification of customs
procedure for business» held in Kyiv
between 14. – 18. March 2016 (EU
Twinning Project UA 45 ENP)

20. Попель Сергій
Анатолійович

к.е.н 18.04.2016 –
22.04.2016

стажування  з питань митної
вартості

Хмельницька
митниця ДФС

21. Прус Людмила
Романівна

к.е.н.,
доцент

18.04.2016 –
22.04.2016

стажування  з питань митної
вартості

Хмельницька
митниця ДФС

22. Пунда
Олександр
Олегович

к.ю.н.,
доцент

04.02.2016 –
29.02.2016

Стажування на кафедрі теорії та
історії держави і права та
приватно-правових дисциплін
Національної академії державної
прикордонної служби України ім.
Б. Хмельницького

Національна
академія державної
прикордонної
служби України ім.
Б. Хмельницького

23. Руда Тетяна
Василівна

к.е.н., с.н.с. 18.04.2016 –
22.04.2016

Стажування  з питань митної
вартості

Хмельницька
митниця ДФС

24. Селезень Павло
Олександрович

к.ю.н.,
доцент,
с.н.с.

17.05.2016 Участь в освітньому семінарі ГО
«ІФА Україна» на тему «Beneficial
Ownership Disclosure: Practical
Aspects, Expected Trends»

Офіс ЮФ «ЄПАП»
(м. Київ, вул.
Володимирська, 38)

25. Серебрянський
Дмитро
Миколайович

к.е.н.,
доцент,
с.н.с.

01.03.2016 –
17.03.2016

Підвищення кваліфікації  та
сертифікація за напрямом
«Внутрішній аудит» (отриманий
сертифікат внутрішнього аудитора
№ 00205 від 17.03.2021 р., чинний
до 17.03.2021 року)

ВГО ГІЛЬДІЯ
ПРОФЕСІЙНИХ
ВНУТРІШНІХ
АУДИТОРІВ
УКРАЇНИ

26. Скоромцова
Тетяна
Олександрівна

к.е.н., с.н.с. 01.06.2016 –
23.06.2016

Удосконалення професійного рівня
шляхом поглиблення та оновлення
фахових знань та практичних
навичок у сфері фіскальної
політики та оподаткування

Ірпінська ОДПІ
головного
управління ДФС
України

27. Соколовська
Олена Василівна

к.е.н., с.н.с. 15.06.2016 –
17.06.2016

«Security in Danger», IV Summer
School,

Diplomatic Academy
of Ukraine, Ministry
of Foreign Affairs of
Ukraine, Friedrich
Ebert Foundation
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№
з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Наук.
ступінь, вч.

звання
Дата Опис База підвищення

кваліфікації

28. Туржанський
Віталій
Анатолійович

к.е.н.,
доцент

22.02.2016 –
22.04.2016

Довідка про стажування від
27.04.2016 № 402.
Мета стажування: поліпшення
знань та узагальнення досвіду у
сфері розвитку наукової діяльності
та проведення наукових експертиз
відповідно до Угоди про
навчально-наукове
співробітництво між НДІМС та НУ
«Львівська політехніка» від
28.03.2013.

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
Інститут економіки і
менеджменту,
Кафедра
зовнішньоекономіч
ної та митної
діяльності

29. Туржанський
Віталій
Анатолійович

к.е.н.,
доцент

14.03.2016 –
18.03.2016

Completed successfully the Activity
A 6.1 «Simplification of customs
procedure for business» held in Kyiv
between 14. – 18. March 2016 (EU
Twinning Project UA 45 ENP)

30. Хома Валерій
Олесксандрович

к.ю.н.,
доцент

01.07.2016 –
25.07.2016

Навчання на 20 годинних
інтерактивних курсах англ. мови
«English Language Dynamics
«Micheal Gott International» (27.06-
07.07.2016).

Приміщення курсів,
м. Хмельницький

31. Хома Валерій
Олесксандрович

к.ю.н.,
доцент

04.02.2016 –
29.02.2016

Стажування у Національній
академії державної прикордонної
служби України
ім. Б. Хмельницького

Національна
академія державної
прикордонної
служби України ім.
Б. Хмельницького

32. Царенко
Володимир
Іванович

к.ю.н.,
доцент

18.04.2016 –
22.04.2016

Мета стажування: ознайомлення з
проблематикою практичної
діяльності митниці у питаннях
коригування митної вартості
товарів та ефективного
застосування технічних засобів
митного контролю

Хмельницька
митниця ДФС

33. Яковенко Оксана
Вікторівна

к.ю.н.,
доцент

22.02.2016 –
22.04.2016

Мета стажування: поліпшення
знань та узагальнення досвіду у
сфері розвитку наукової діяльності
та проведення наукових експертиз
відповідно до Угоди про
навчально-наукове
співробітництво між НДІМС та НУ
«Львівська політехніка» від
28.03.2013.

Національний
університет
«Львівська
політехніка»

34. Яковенко Оксана
Вікторівна

к.ю.н.,
доцент

Курси з підвищення кваліфікації
працівників, уперше прийнятих на
державну службу в митних органах
на базі Центру підвищення
кваліфікації, перепідготовки
працівників та кінології
Держмитслужби

Центр підвищення
кваліфікації,
перепідготовки
працівників та
кінології
Держмитслужби
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2.2.12. Міжнародна наукова співпраця

Упродовж 2016 року Науково-дослідний інститут фіскальної політики
як структурний підрозділ Університету ДФС України здійснював активну
діяльність у сфері розвитку та поглиблення міжнародної співпраці з метою
подальшої інтеграції з європейським освітнім та науковим простором та
налагодження партнерських зв’язків з провідними навчальними закладами та
науковими установами зарубіжних країн.

Зазначимо, що найбільш результативною є співпраця у галузі
видавничої діяльності. Співробітниками Інституту за звітний період
опубліковано 19 наукових праць в іноземних фахових виданнях США, Італії,
Вірменії, Чехії, Англії, Латвії Росії, Естонії. Серед тих, хто найчастіше
публікувалися за кордоном – провідні наукові співробітники
О. В. Соколовська, І. В. Несторишен, перший заступник директора інституту
Д. М. Серебрянський, завідувач відділу Л. Д. Тимченко, молодший науковий
співробітник М. В. Стадник та ін.

Варто зазначити, що О. В. Соколовська і Д. М. Серебрянський
опублікували наукові праці у зарубіжних виданнях (Economy and sociology,
Journal of Tax Reform, Journal of Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research), які мають імпакт-фактор.

Деякі представники НДІ ФП брали заочно участь у роботі міжнародних
науково-комунікативних заходів за межами України з опублікуванням тез
доповідей, а саме:

 С. В. Капітанець Людський капітал як основа розвитку економіки
знань (м. Рим, Італія, 29.01.2016);

 І. І. Огороднікова Reform of EU security: the new military doctrine
(м. Кошіце, Словаччина, 03–06.05.2016);

 Прус Л. Р., Руда Т. В., Попель С. А., Молдован Е. С.,
Коновалов Ю. О. Problem aspects of organizing of monitor the correctness of
customs valuation (м. Рига, Латвія, 01–02.09.2016) та ін.

Зважаючи на певні позитивні результати, досягнуті у звітному році,
вважаємо за доцільне запропонувати такі пропозиції щодо вдосконалення
міжнародного співробітництва НДІ фіскальної політики:

1) підвищити рівень фінансування закордонних поїздок з навчально-
науковими цілями співробітників Університету з метою підвищення їхньої
мобільності щодо Болонського процесу;

2) забезпечити доступ науково-педагогічних працівників Університету
й співробітників Інституту, зокрема до електронних баз даних повнотекстової
наукової інформації, що дозволило б підвищити якість наукових досліджень;

3) з метою обміну науковим досвідом активізувати діяльність із
залучення іноземних фахівців до участі в науково-комунікативних заходах,
які відбуватимуться в НДІ ФП 2017 р.;
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4) сприяти залученню більшої кількості співробітників Інституту до
участі у стипендіальних конкурсах і грантових конкурсах, що
організовуються міжнародними організаціями та закордонними інституціями.

На основі аналізу стану міжнародного співробітництва НДІ фіскальної
політики у 2016 році можна виокремити такі основні перспективні напрями
роботи у вказаній сфері на 2017 р.:

1) продовжити пошук та вивчити можливості щодо організації
опублікування наукових робіт співробітників НДІ ФП у виданнях
відповідного профілю закордонних науково-дослідних установ та ВНЗ;

2) продовжити роботу щодо розширення представництва
співробітників Інституту у роботі науково-комунікативних заходів як
близького, так і далекого зарубіжжя;

3) продовжити роботу щодо пошуку можливостей організації
проходження стажування співробітників НДІ фіскальної політики в
міжнародних організаціях, закордонних науково-дослідних установах та
закладах вищої освіти;

4) сприяти більш широкій участі співробітників НДІ ФП у
стипендіальних конкурсах і грантових конкурсах, що організовуються
міжнародними організаціями та закордонними інституціями;

5) продовжити співпрацю із закордонними ВНЗ щодо участі у роботі
фахових дисертаційних рад.

2.2.13. Викладацька діяльність і наукове керівництво при підготовці
здобувачами дисертацій

Науковці НДІ фіскальної політики беруть активну участь у навчальному
процесі Університету державної фіскальної служби України, Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Національної академії Державної прикордонної служби України,
Університету економіки і підприємництва, а саме: у розробці і написанні
підручників, навчальних посібників, робочих програм та методичних
вказівок, проведенні лекцій, семінарів, практичних занять для студентів і
курсантів, у керівництві курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

У навчальному процесі Університету ДФС України беруть участь 11
співробітників НДІ фіскальної політики. Кількість годин науково-
педагогічного навантаження працівників Інституту у 2016 р. становить 2 917
навчальних годин (лекційні, семінарські, практичні заняття, курсові та
дипломні роботи, заліки, іспити, ДЕК), з них: 2 385 – у доцентів; 532 – у
викладачів та асистентів.

У навчальному процесі інших ВНЗ України беруть участь 7
співробітників Інституту. Загальна кількість педагогічного навантаження
становить 745 навчальних годин, з них: 300 – у професорів, 405 – у доцентів;
40 – у викладачів та асистентів.
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Навчання студентів проводиться за такими дисциплінами: «Фінанси»,
«Інвестиційний аналіз», «Інвестиційний консалтинг», «Сучасні управлінські
технології в адміністрування податків», «Моніторинг податкових ризиків»,
«Прогнозування та планування податкових надходжень», «Податковий
менеджмент», «Правові та практичні аспекти державних закупівель в
Україні», «Міжнародне право і право ЄС», «Міжнародна економічне право»,
«Міжнародне податкове право», «Проблеми теорії держави і права»,
«Державне будівництво та самоврядування, правознавство»,
«Адміністративний процес», «Методика викладання у вищій школі», «Основи
управлінського консультування», «Методологія та організація наукових
досліджень» тощо.

За участі працівників Інституту постійно ведеться робота з керівництва
курсовими, дипломними і магістерськими роботами, підготовки відповідного
програмного та методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах
Університету ДФС України та інших вищих навчальних закладів України.

Згідно з п. 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань науково-педагогічні працівники вищої кваліфікації НДІ ФП
одночасно із затвердженням теми дисертації призначалися Вченою радою
Університету науковими керівниками (чи науковими консультантами)
здобувачів (табл. 2.10). Так, протягом звітного періоду 4 наукових
працівників вищої кваліфікації здійснювали наукове керівництво 12
здобувачами, які працюють над дисертаціями.

Таблиця 2.10
Керівництво дисертаційними роботами

№
з/п

Прізвище, ініціали
наукового

консультанта /
керівника

Здобувач наукового ступеня
доктора наук за спеціальністю

(прізвище, ініціали)

Здобувач наукового ступеня
кандидата наук за спеціальністю

(прізвище, ініціали)

1. Мельник В. М. Чуркіна І. Є. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

Шпильовий Б. В. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

Крючкова Н. М. – 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит

Кучеренко Є. С. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

Калініченко О. М. – 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит

Бобошко Л. І. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит
Міндова О. І. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит
Прокопенко К. І. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит
Гуріна О. М. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

2. Серебрянський Д. М. -- Зубрицький А. І. – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит

3. Царенко В. І. -- Басараб О. Т. за спеціальністю
12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових
учень

4. Коротун В. І. -- Макаренко В. В. за спеціальністю
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
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Провідні науковці НДІ ФП також беруть активну участь у рецензуванні
рукописів наукових робіт і навчальної літератури; підготовці відгуків на
кваліфікаційні магістерські та дипломні роботи, автореферати кандидатських
та докторських дисертацій; робочих комісіях, експертних групах,
спеціалізованих вчених радах навчальних закладів та установ.

Сім співробітників НДІ фіскальної політики виступали 15 разів
офіційними опонентами при захисті кандидатських та докторських
дисертацій.

Дев’ять співробітників підготували 27 відгуків на автореферати
кандидатських (докторських) дисертацій.

Вісім співробітників Інституту підготували 23 наукові рецензії на
навчальні посібники, монографії та наукові статті.

Понад 25 науковців беруть участь у засіданнях вчених та науково-
технічних рад, дисертаційних та спеціалізованих вчених рад, Спілки
економістів України, науково-методичних комісій, робочих комісій ДФС,
експертних груп, громадських організацій тощо.

2.2.14. Науково-організаційна діяльність

Протягом поточного року в Інституті було проведено 8 засідань Вченої
ради, на яких було розглянуто 30 питань за такими циклами: на початку
другого кварталу – вибори голови вченої ради; схвалення проекту Положення
«Про Вчену раду НДІ ФП» та Регламенту Вченої ради інституту;
затвердження Положень про структурні підрозділи НДІ фіскальної політики,
затвердження проекту Плану наукової та науково-організаційної роботи
Інституту.

У середині року – про стан виконання науково-дослідних робіт
(заключні звіти – 2, попередні звіти – 16), про основні напрями і завдання
наукових досліджень НДІ ФП на друге півріччя та ухвалення пріоритетних
напрямів досліджень на 2017 р.; розгляд плану-графіка про організацію
науково-комунікативних заходів за плановими темами.

Наприкінці року – розгляд і затвердження заключних та проміжних
звітів (звітної документації та рекомендацій щодо використання результатів
науково-дослідних робіт за темами бюджетної програми 3507020); про
результати видавничої діяльності в поточному році та затвердження плану
наукової діяльності на 2016–2017 навчальний рік; про організацію наукових
конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів на 2016/2017 н. р.;
про затвердження Плану наукової та науково-організаційної роботи НДІ ФП
на 2017 рік; про підсумки роботи Інституту у 2016 році та основні напрями
діяльності НДІ фіскальної політики у 2017 році.

Протягом року на засіданнях вченої ради розглядалися: 1) рукописи
наукових праць щодо видання (12); 2) інформація начальників відділів про
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проведення комунікативних заходів; 3) пропозиції про зміни та доповнення до
Статуту Університету ДФС України; 4) результати обговорення проекту
колективного договору Університету; 5) пропозиції та доповнення до проекту
«Положення про преміювання працівників Університету ДФС України»; 6) у
порядку контролю: виконання рішень вчених рад УДФСУ та НДІ фіскальної
політики за квітень – грудень 2016 р. та ін.

2.2.15. Науково-інформаційна діяльність

Протягом року інформація про роботу Науково-дослідного інституту
фіскальної політики постійно висвітлювалася на офіційному веб-сайті
Науково-дослідного інституту фіскальної політики: www.ndi-fp.asta.edu.ua,
офіційному сайті Університету державної фіскальної служби України:
www.nusta.edu.ua, в засобах масової інформації. З метою актуалізації
інформації, що містилася на сайті Інституту, були оновлені рубрики «Про
інститут», «Структура», «Контакти», «Наукова діяльність», «Наукові заходи»,
«Міжнародна діяльність», «Публікації». Також розширено можливість
висвітлення діяльності науковців завдяки запровадженню нових функцій
сайту, які дозволяють науковцям самостійно редагувати власні динамічні
сторінки у розділі «Науковці інституту». Основні події з життя колективу та
наукової діяльності Інституту оперативно висвітлювались у рубриці
«Новини» та на публічній сторінці НДІ фіскальної політики в «Facebook».

Завдяки активному просуванню інформації про Інститут в соціальних
мережах новини щодо наукової діяльності Інституту та оголошення були
показані користувачам соціальних мереж понад 8 тис. разів, а сторінки сайту
протягом 2016 року відвідали понад 10 тис. разів.

Інформація про наукову діяльність НДІ ФП та інтерв’ю співробітників
публікувалися на шпальтах газет «Дзеркало тижня», «Економічна правда», у
журналах «Незалежний аудитор», «Науковий вісник ДПСУ» та ін.

Значна увага у звітному році приділялася питанням співпраці із
засобами масової інформації. Проводилося постійне інформування засобів
масової інформації про заходи, що проходили в Інституті, здійснювалася
підготовка та розсилання прес-релізів.

Проводилося розповсюдження видань Інституту, зокрема через мережу
Інтернет. Збірники наукових праць за матеріалами науково-комунікативних
заходів були розміщені на сайті Інституту та в Інституційному репозитарію
бібліотеки Університету державної фіскальної служби України.

2.2.16. Основні напрями та шляхи вдосконалення роботи НДІ ФП

Основними напрямами та шляхами подальшого вдосконалення
організації та змісту наукових досліджень НДІ фіскальної політики є
реалізація Стратегії розвитку Університету ДФС України та пріоритетних

www.ndi-fp.asta.edu.ua
www.nusta.edu.ua
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напрямів наукових досліджень щодо розвитку податкової та митної сфери
України на 2017 р.

В основі діяльності НДІ ФП є послідовне наукове забезпечення процесів
удосконалення податкової системи, адміністрування податків, митної сфери
та діяльності фіскальних органів України з реалізації стратегічних пріоритетів
державної податкової і митної політики в контексті Податкового та Митного
кодексів України, а саме:

1) забезпечення сталого економічного зростання на інноваційно-
інвестиційній основі з одночасним збільшенням сукупних податкових
надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів;

2) забезпечення відповідності податкової та митної сфери вимогам
економічної ситуації в країнах та світу;

3) забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки;
4) зменшення тіньового сектору та глибини соціальної нерівності;
5) удосконалення норм та процедур у сферах оподаткування та митної

справи;
6) підвищення ефективності адміністрування податків і процедур

митного контролю;
7) застосування моделі «взаємних зобов’язань» в оподаткуванні та

переорієнтація з переважно фіскальної функції оподаткування на паритет
фіскальної та регулюючої функції, що в довгостроковій перспективі має
привести до структурної перебудови економіки країни;

8) гармонізація податкового, бюджетного, валютного, митно-
тарифного, зовнішньоекономічного та цивільного законодавства;

9) формування податкових правовідносин на засадах, що відповідають
вимогам громадянського суспільства і правової держави, зокрема:

– забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод
громадянина при виконанні податкового законодавства – неприпустимість
встановлення податків, а також дій їхніх адміністраторів, які перешкоджають
реалізації конституційних прав і свобод громадян;

– подолання конфлікту інтересів учасників податкових правовідносин,
спричиненого неоднозначним (множинним) трактуванням прав і обов’язків
платників податків або податкових адміністраторів, на засадах пріоритету
інтересів людини (громадянина);

– неприпустимість вирішення податковими адміністраторами питань на
свій розсуд, крім випадків, передбачених податковим законодавством; якщо у
випадках, передбачених законодавством, податкові адміністратори
наділяються повноваженнями діяти на свій розсуд, вони повинні
дотримуватися меж податкового законодавства;

– презумпції невинності платника податку у поєднанні з гнучкою
системою впливу на порушників податкового законодавства;
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– розмежування повноважень органів державної влади у сфері
податкового адміністрування тощо.

Виходячи з актуальних питань реалізації державної податкової і митної
політики, діяльності ДФС та розробленої Стратегії розвитку Університету
ДФС України до 2020 р. основними напрямами НДІ ФП є такі:

1) проведення перспективних прикладних наукових досліджень з
метою передбачення наслідків прийняття рішень;

2) розвиток експериментально-дослідницької бази НДІ ФП;
3) збереження і підтримка провідних наукових шкіл Університету,

забезпечення спадкоємності наукових знань;
4) удосконалення інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної

інфраструктур у сфері науки, розвиток уніфікованої системи баз даних
наукових знань, системи наукової інформації Університету;

5) проведення економіко-правової експертизи документів з питань
адміністрування податків, зборів та соціального внеску в Україні.

З метою подальшого вдосконалення організації та змісту наукових
досліджень Інституту з актуальних проблем державної фіскальної політики на
2017 рік та наступні роки необхідно визнати, що основними завданнями
наукової роботи інституту є такі:

– покращення якості науково-дослідних робіт за плановою бюджетною
тематикою, більш активне залучення до цієї роботи науковців з кафедр
Університету та практичних працівників ДФС України;

– підвищення практичного спрямування науково-дослідних робіт, що
виконуються на замовлення Державної фіскальної служби України, з метою
розробки практичних рекомендацій, що створюють умови для підвищення
ефективності адміністрування податків та митних платежів органами
фіскальної служби;

– забезпечення впровадження результатів кожного наукового
дослідження в межах бюджетної тематики у законотворчу діяльність шляхом
підготовки проектів нормативних актів, змін і доповнень до чинного
законодавства і законопроектів та видання колективних монографій і
матеріалів науково-комунікативних заходів Інституту;

– обов’язкова узгодженість тематики досліджень із замовником у
визначений термін;

– упорядкування документації відділів, лабораторій НДІ ФП
накопичувальним підсумком за алгоритмом: річний індивідуальний
календарний план науковця (затверджується завідувачем відділу/лабораторії),
робочий план роботи відділу/лабораторії (затверджується директором
Інституту), річний план роботи НДІ фіскальної політики (схвалюється
Вченою радою НДІ ФП);

– налагодження співпраці із замовником протягом усього терміну
проведення дослідження, а не лише в період здавання НДР;
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– запрошення представників замовника на засідання Вченої ради та
відділів з обговорення НДР;

– організація проведення комунікативних заходів (конференції, круглі
столи, семінари) за участі представників замовника за результатами
проведеного дослідження за темами НДР;

– організація роботи щодо підписання договорів про проведення
наукових досліджень на госпрозрахункових засадах;

– активізація роботи щодо участі наукових співробітників НДІ ФП у
міжнародних науково-комунікативних заходах та стажування за кордоном;

– забезпечення участі співробітників у виконанні грантів провідних
національних і закордонних наукових фондів та у виконанні наукових
проектів, у т. ч. спільно із зарубіжними партнерами;

– налагодження співпраці з науковими організаціями новітнього типу
(бізнес-центрами, технопарками, технополісами);

– залучення співробітників Інституту до проведення експертизи
інноваційних проектів з метою визначення їхньої бюджетної (податкової)
ефективності;

– поширення інформації про діяльність НДІ ФП та основні напрями
щодо вдосконалення системи оподаткування через ЗМІ з метою підвищення
рівня всеукраїнського та міжнародного визнання Інституту;

– надання робочих матеріалів замовнику для узгодження напрямів
дослідження до офіційно встановленого терміну надання матеріалів
досліджування та звітної документації;

– встановлення чіткого щорічного календарного плану проведення НДР
(заключні, проміжні, анотовані звіти): щорічно до 01.06 – уточнення та
коригування (за необхідності внесення змін за перехідними НДР) ТЗ і
календарних планів досліджень; щорічно до 01.07 – підготовка попередніх звітів
за темами НДР; щорічно до 01.10 – усунення зауважень за темами НДР; щорічно
до 01.11 – підготовка заключних (проміжних) звітів за темами НДР; щорічно
протягом листопада і грудня – здача матеріалів НДР замовнику, усунення
зауважень замовника, отримання актів здачі-приймання НДР.

Основними стратегічними напрямами вдосконалення організації
виконання НДР є такі:

– практична реалізація наукових розробок;
– удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення наукового

процесу в системі органів ДФС України та її структурних підрозділів;
– підвищення ефективності міжнародного наукового співробітництва та

співробітництва з науковими установами України та зарубіжжя;
– підвищення рівня ефективності використання фінансових ресурсів,

спрямованих на здійснення НДР та вдосконалення системи матеріально-
технічного забезпечення наукового процесу;

– покращення якості наукового кадрового потенціалу.
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2.2.17. Заключна частина
Дослідження, проведені науковцями Інституту, свідчать про значний

масив проблем у практичній діяльності Державної фіскальної служби України
в частині адміністрування податків; підвищення ефективності процедур
митного контролю; наданні широкого спектра пільг, за галузевими та
територіальними ознаками, чи то їх обмеження; підвищення ефективності
методів протидії мінімізації сплати податків; посилення функції оцінки та
управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків,
зборів та митних платежів; неузгодженості окремих норм податкового і
митного законодавства та ін., що призводило до зменшення надходжень до
бюджетів усіх рівнів та породжувало бажання платника податків уникати
надмірного тиску на бізнес шляхом мінімізації своїх податкових зобов’язань.

З метою нівелювання проблем податкового та митного законодавства, а
також для вирішення першочергових завдань Державної фіскальної служби
України, визначених стратегічними цілями і заходами, що затверджені
Стратегічним планом розвитку ДФС на 2015–2018 рр. (наказ ДФС України від
12.02.2015 № 80), науковцями НДІ ФП проведено роботу із удосконалення
порядку формування перспективних напрямів наукових досліджень на 2017
рік та визначення особливостей організації проведення прикладних науково-
дослідних робіт у сфері оподаткування та митної справи для державної
податкової служби за рахунок коштів державного бюджету.

Про значні наукові досягнення у роботі НДЦ ПО свідчать отримані
результати завершених прикладних досліджень з проблем оподаткування,
митної справи, фінансового права, діяльності ДФС України. Уся наукова
продукція, отримана при здійсненні наукових досліджень, спрямована на
вдосконалення діяльності Державної фіскальної служби України.

Для ознайомлення зі змістом матеріалів, напрямами НДР та науковою
продукцією пропонуємо зайти на офіційний веб-сайт НДІ фіскальної політики
(www.ndi-fp.asta.edu.ua) та офіційний сайт Університету (www.nusta.edu.ua).

2.3. Інформаційне забезпечення наукової діяльності

З розвитком та активним впровадженням інформаційних технологій
зазнала суттєвої модернізації вся діяльність книгозбірень. Всесвітня мережа
Інтернет стає головним джерелом інформації та основним конкурентом
сучасних бібліотек, які змушені переглядати свої пріоритети, змінювати
соціальні функції.

Робота Наукової бібліотеки Університету ДФС України у 2016 році
була спрямована на якісне обслуговування читачів, інформатизацію
бібліотечних процесів, виконання тематичних довідок та бібліографічних
запитів, індивідуальне та групове консультування й інформування при роботі
з каталогами та картотеками, повноцінне задоволення потреб користувачів,

www.ndi-fp.asta.edu.ua
www.nusta.edu.ua
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комплектування та збереження бібліотечних фондів, випуск
біобібліографічних покажчиків, проведення тематичних виставок, проведення
масових заходів, Днів інформації, проведення занять з інформаційної
культури, популяризацію фондів, висвітлення діяльності бібліотеки на
власному й університетському WEB-сайтах та у соціальних мережах.

Здійснення багатофункціональних дій у науковій бібліотеці тісно
пов’язане з її документними фондами як основою всіх процесів
обслуговування користувачів, інформаційно-бібліографічної та культурно-
просвітницької діяльності. Саме тому робота щодо забезпечення збереження
фондів бібліотеки має принципове значення.

Протягом 2016 року проводилась активна робота з організації та
збереження фондів. Це завдання для бібліотеки є одним з основних, оскільки
наявність великого і відповідно до профілю вишу укомплектованого фонду –
це обличчя навчального закладу. Власний фонд Наукової бібліотеки станом
на кінець 2016 року становить 331 403 примірники, а саме – 282 864
примірники книг; 38 043 примірники періодичних видань, 38 033 з яких –
журнали; 8 224 примірники неопублікованих документів, 536 носіїв із
записом та 1 736 мережних локальних документів, зокрема навчально-
методичні комплекси кафедр Університету.

Рис. 2.27. Структура власного фонду Наукової бібліотеки
Основу якісного формування фонду становить його оптимальна

відповідність напрямам діяльності ВНЗ, зокрема забезпечення наукової
діяльності, навчального процесу та культурно-виховної діяльності майбутніх
фахівців. За цільовим призначенням фонд бібліотеки Університету
поділяється на наукові видання (75 239 примірників), навчальні видання
(248 744 примірники) та літературно-художні видання (7 420 примірників).
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Рис. 2.28. Структура власного фонду Наукової бібліотеки за цільовим
призначенням.

Основним у бібліотечній діяльності стає не нагромадження фондів, а
політика нарощування ресурсів шляхом розвитку корпоративних зв’язків між
бібліотеками і придбання повнотекстових баз даних. Тому бібліотека щороку
збільшує кількість мережних віддалених документів, зокрема, Університетом
було проплачено доступ до повнотекстової бази даних електронних книг
видавничої компанії «Центр учбової літератури». Завдяки цьому читачі
отримали можливість користуватися більше 995 підручниками та
посібниками через мережу Інтернет.

Доступ до повнотекстової бази даних електронних книжок забезпечив
читачів інформацією, незалежно від наявності книг у читальних залах і на
абонементах. Читачі мають змогу швидко і зручно опрацювати матеріал на
будь-якому автоматизованому робочому місці не лише у бібліотеці, а й
загалом в Університеті.

Також Наукова бібліотека має тестовий доступ до електронної бази
даних «Polpred.com.» (огляд засобів масової інформації) та «Рубрикон»
(інформаційно енциклопедичний проект), які налічують понад 39 тис. назв
документів.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки дозволяє користувачу
шукати різнопланову інформацію, яку заносять до власно згенерованої
електронної бази «УФД/Бібліотека», яка налічує близько 129 956
бібліографічних записів, у т.ч. 121 502 записів в Електронному каталозі.

Користується популярністю власноруч розроблений сайт Наукової
бібліотеки http://library.asta.edu.ua, який задовольняє більше 40 %
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інформаційних запитів, зокрема дозволяє здійснити пошук: у базі даних
бібліотеки; Інституційному репозитарії Університету «іRNUDPSU»;
придбаній повнотекстовій базі даних електронних книг видавничої компанії
«Центр учбової літератури»; базах даних Полпред та Рубрикон; каталозі
періодичних видань, електронних документів, дисертацій, авторефератів,
електронних журналів; біобібліографічних покажчиків в електронному
вигляді та інших видів інформаційної продукції.

У 2016 році продовжилася активна діяльність із впровадження та
поширення цифрових ініціатив наукової комунікації у бібліотеці УДФСУ у
напрямі створення власного електронного архіву, яка передбачала оволодіння
потужною інформаційно-технологічною платформою з відкритим кодом –
DSpace – для сприяння у створенні, зборі та збереженні наукової
документальної інформації Університету, що є його інтелектуальною
власністю, а також її інтеграції у глобальний простір наукових комунікацій.
Так, бібліотекою був ініційований, створений і нині підтримується цифровий
архів наукових праць Університету – репозитарій «іRNUDPSU». Станом на
01.01.2017 в Інституційному репозитарії Університету ДФС України
зареєстровано 467 публікацій професорсько-викладацького складу
Університету, зокрема:

– монографії, підручники, посібники – 60;
– матеріали конференцій, семінарів – 30;
– автореферати дисертацій – 13;
– дисертації – 4;
– статті – 360.

Рис. 2.29. Структура надходжень до Інституційного депозитарію
Університету ДФС України

Кількість звернень до інституційного репозитарію – 1 496. Кожного дня
ці показники зростають, збільшуючи загальну кількість електронних
документів, доступних на сайті бібліотеки.

Варто зазначити, що завдяки зусиллям бібліотекарів, які доносили
інформацію про вагомість інституційного репозитарію у науково-
дослідницькій роботі Університету, зв’язок між виставленими документами

http://library.asta.edu.ua
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та рівнем цитування науковця, у 2016 році значно зросла зацікавленість
професорсько-викладацького складу Університету до цього проекту.
Більшість дослідників йдуть назустріч бібліотекарям розуміючи, що таким
чином підвищують свій рейтинг.

На сьогодні Наукова бібліотека організовує процес інформаційної
комунікації з користувачем як у реальному, так і у віртуальному просторі,
насамперед у мережевому інформаційному середовищі. При цьому вона
сприяє освоєнню цього простору, оцінці і включенню його об’єктів у
культурну практику, забезпечує їхнє збереження, формує не лише
інформаційний стержень майбутнього фахівця, а й бере участь у поширенні
соціально значущої інформації, знань через організацію доступу до них,
долаючи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій власні
фізичні кордони, сприяє закріпленню у свідомості своїх користувачів кращих
зразків культурної спадщини, закладає норми, стандарти, правила, які
забезпечують сталий розвиток суспільства, подолання наслідків глобалізації
та технократизації суспільного життя.

Основне завдання наукової бібліотеки – забезпечити кожному
користувачеві можливість повного доступу до інформаційних ресурсів.

За звітний період усіма структурними підрозділами бібліотеки було
обслуговано 13 842 користувачі, кількість відвідувань становила 59 968
читачів, видано документів 234 115 примірників. Незважаючи на те, що
обслуговано у 2016 році на 15,2 % користувачів більше, ніж у 2015,
відвідуваність становила всього 22,5 % до попереднього звітного року, а
видано документів на 15,2 % менше за попередній звітний період.

У 2016 році в читальній залі юридичної літератури створено
безкоштовну вільну зону WI-FI для роботи з власними мобільними
пристроями.

Важливим напрямом у роботі щодо обслуговування користувачів
залишається культурно-просвітницька діяльність. За звітний рік
співробітники Наукової бібліотеки як основного освітнього центру
навчального закладу брали активну участь у просвітницько-виховній роботі,
шукаючи те нове, що може покращити інформаційні комунікації у справі
виховної роботи у студентському середовищі.

Першим штрихом роботи стали спільні плани із структурами
навчально-виховної роботи навчально-наукових інститутів і кафедр.
Співробітники Наукової бібліотеки брали участь у проведенні практично усіх
наукових та навчально-виховних заходів, зокрема: наукових конференцій,
лекційних занять, семінарів, масових заходів, днів відкритих дверей.
Працівники бібліотеки допомагали у доборі літератури для підготовки
виступів, оформляли книжкові виставки за тематикою заходів, брали участь в
інформаційному супроводі зустрічей різноманітних рівнів.
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Виставкова діяльність є досить дієвою формою навчально-виховного
впливу на студентство. До цієї роботи співробітники бібліотеки підходять
творчо, використовуючи різноманітні форми організації культурно-
просвітницької роботи. Протягом звітного періоду у читальних залах та на
абонементах були представлені тематичні виставки до знаменних і пам’ятних
дат, виставки нових надходжень та виставки згідно з планом роботи
Університету. Усього за рік було представлено 238 виставок, на яких
експонувалося 7 279 документів, а це на 51 виставку (21,4 %) і на 1 619
представлених документів (22,2 %) більше, ніж за 2015 рік.

Належна увага приділялася бесідам-оглядам, презентаціям книг та
іншим формам масової роботи. Усі заходи висвітлювались на сайті
бібліотеки, та у місцевій пресі.

Під час проведення «Днів відкритих дверей» майбутнім абітурієнтам
було надано детальну інформацію про послуги бібліотеки Університету,
бібліотечний фонд та приміщення, у яких працюють користувачі. Орієнтовна
кількість потенційних абітурієнтів за цей період становила 54 абітурієнта,
зокрема: 21.11.16 бібліотеку Університету відвідало 15 абітурієнтів, 20.02.16 –
10 осіб; 28.10.16 – 13 осіб; 26.11.16 – 16 абітурієнтів.

У 2016 році продовжувалася робота над літописом Наукової бібліотеки,
у якому відкриваються сторінки історії наукової бібліотеки, бо «хто, не знає
свого минулого, немає майбутнього». Створення літопису – це невеличка
сторінка в історії нашого навчального закладу.

Протягом звітного року були підготовлені покажчики та рекомендаційні
бібліографічні списки літератури до книжкових виставок та семінарів:

1. Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Конституція
України – запорука стабільності і демократії». До дня Конституції України.

2. Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Податкова та
митна справа в Україні». До Дня працівників податкової та митної справи в
Україні.

3. Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Генеза митної
справи». До проведення в Університеті ДФСУ циклу заходів, присвячених
популяризації професій юриста, податківця та митника.

4. Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Генеза
податкової системи». До проведення в Університеті ДФСУ циклу заходів,
присвячених популяризації професій юриста, податківця та митника.

5. Рекомендаційний бібліографічний список літератури «Генеза права».
До проведення в Університеті ДФСУ циклу заходів, присвячених
популяризації професій юриста, податківця та митника.

6. «Юридична наука та право в сучасній Україні». Рекомендаційний
бібліографічний список літератури до Міжвузівської науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання юридичної
науки і права».
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Протягом року поповнювався каталог праць професорсько-
викладацького складу, велась тематична рубрика «Праці наукових
співробітників УДФСУ». Усього внесено в БД 6 509 назв праць
співробітників. Протягом звітного року інформаційно-бібліографічним
відділом було внесено 196 назв праць співробітників УДФСУ.

Для більш повного розкриття змісту книг і статей створена, постійно
поповнюється і редагується БД ключових слів українською і російською
мовами. За звітний рік введено 150 нових ключових слів та словосполучень.
Загальна кількість ключових слів – 9 950.

Процес формування фонду бібліотеки значною мірою залежить від
якості його комплектування. При комплектуванні фонду враховувалося
поглиблене вивчення базових дисциплін, профільність навчально-наукових
інститутів і кафедр. Велика частка поповнення фонду бібліотеки належить
навчально-методичним матеріалам, виданим на базі Видавничо-
інформаційного центру УДФСУ.

За 2016 рік надходження до фонду відділу комплектування бібліотеки
становило 1 816 прим. на суму 104 611,36 грн, із них:

1. Державні закупівлі – 0 прим.
2. Видавничий центр УДФСУ – 714 прим. на суму 35 490,36 грн.
3. Подарункова література – 552 прим. на суму 44 744,00 грн.
4. Заміна літератури – 550 прим. на суму 26 387,00 грн.

Рис. 2.30. Структура надходжень до фонду Наукової бібліотеки (грн)
Відділ обслуговування науковою літературою поповнився на 36

дисертацій, 116 авторефератів та 9 звітів НДР.
Уся література була зашифрована за системою ББК, оброблена і

передана у відділи бібліотеки.
Надходження до фонду бібліотеки, включаючи відокремлені структурні

підрозділи, становило 1 865 примірників книг та 597 примірників періодичних
видань.
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Порівняно з попереднім роком надходження літератури зменшилося та
становило 14,7 %.

Впроваджуючи нові технології, співробітники бібліотеки розвивали і
вдосконалювали всі бібліотечні процеси.

У звітному році бібліотекарі брали участь у міжвузівських науково-
практичних конференціях, семінарах, круглих столах та міжнародних
науково-практичних конференціях:

28 січня 2016 року – участь у семінарі для фахівців університетських
бібліотек «Проблеми авторського права в інформаційно-бібліотечній
діяльності», який провела Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут» спільно з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум»;

9 лютого на базі НБ ім. М. Максимовича було проведено семінар з
фахівцями Thomson Reuters з метою наближення науковців університетів до
наукометричних баз даних та підвищення публікаційної активності
викладачів і науковців вишів. Наші співробітники долучилися до роботи
семінару;

24 лютого представники нашої бібліотеки стали учасниками семінару
для керівників бібліотек «Обережно! Десять помилок у мотивації підлеглих»,
який відбувся на базі Наукової бібліотеки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова;

25 лютого фахівці Наукової бібліотеки взяли участь у науково-
практичному семінарі «Універсальна десяткова класифікація: методика
індексування наукових документів», організованого НБ ім. М. Максимовича і
Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана
Федорова»;

24 березня – участь у семінарі для членів УБА «Фандрейзинг для
бібліотек»;

2 квітня в Університеті ДФС України відбувся Міжнародний круглий
стіл, присвячений 30-й річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС, на якому
з доповіддю про рівень захворюваності дитячого населення України та його
оздоровлення за участі благодійних фондів виступила директор Наукової
бібліотеки Світлана Ярославівна Цимбалюк;

13–14 квітня – участь у програмі сертифікації від компанії Tomson
Reuters на базі Наукової бібліотеки імені М. Максимовича у межах проекту e-
VERUM. Сертифікат отримала заступник директора Наукової бібліотеки
Наталія Борисівна Добрянська;

13 травня – участь у роботі VI Міжвузівського науково-практичного
семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»;

8 червня – семінар-тренінг «Основні фактори авторського права у
бібліотечній діяльності». Українська бібліотечна асоціація, Гете-Інститут;
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5 жовтня директор бібліотеки С. Я. Цимбалюк взяла участь у майстер-
класі для директорів университетських бібліотек: &quot; Services for Scientific
Content and its Creation – the Roles of Academic Libraries&quot; (на базі
Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова). У рамках Програми
дружнього візиту делегації Бібліотеки Латвійського університету;

11–13 жовтня – участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи» на базі
Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;

17 листопада – участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України». Конференція проходила у
Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені
В. О. Сухомлинського за сприяння МОН України та НАПН України;

17-18 листопада фахівці нашої бібліотеки були учасниками
Всеукраїнської науково-практичної конференції та конференції УБА за темою
«Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього» у Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського».

З метою долучення викладачів університету до інформаційних ресурсів
бібліотеки та активізації їх використання у науковій і освітній діяльності
працівники Наукової бібліотеки провели семінари-тренінги:

8 червня проведено семінар-тренінг для працівників Університету по
роботі з електронними ресурсами Наукової бібліотеки, зокрема інституційним
репозитарієм на тему: «Електронні ресурси Наукової бібліотеки: значення у
навчальній та науковій діяльності Університету».

23 червня був підготовлений і проведений семінар-тренінг для
викладачів Навчально-наукового Інституту обліку, аналізу, та аудиту
«Використання інформаційних ресурсів сайту наукової бібліотеки УДФСУ у
навчальній діяльності».

02 грудня 2016 року було проведено семінар-тренінг для викладачів та
методистів Ірпінського державного коледжу економіки і права та професорсько-
викладацького складу Університету на тему «Використання ресурсів Наукової
бібліотеки УДФСУ та онлайн-засобів у освітньому процесі».

У звітному році було продовжено роботу над створенням
біобібліографічних покажчиків із серії «Портрети вчених УДФС України»,
зокрема, підготовлені та здані до друку біобібліографічні покажчики
«Андрущенко В. Л.» та «Ляшенко Ю. І.».

Сьогодні бібліотека є однією з інституцій, що сприяє демократизації
суспільства. Реалізація невід’ємного права людини на вільний доступ до
інформації, переоцінка ролі бібліотек у суспільстві, перехід до існування в
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умовах ринкової економіки – ці та інші нові вимоги суспільства до
бібліотечних працівників обумовлюють необхідність освоєння нових знань,
систематичного підвищення ділової кваліфікації та творчої ініціативи.

У зв’язку з цим стоїть питання розвитку системи підвищення
кваліфікації і перепідготовки бібліотечних кадрів у сучасній соціально-
комунікативній ситуації.

Підвищення кваліфікації в Науковій бібліотеці УДФС України
проводилось за такими напрямами:

– самоосвіта персоналу засобами тематичних та інформаційних оглядів;
– участь у конференціях, які проводилися в інших вишах;
– участь у дистанційних курсах;
– знайомство з фаховою періодикою.
Велике значення в системі підвищення кваліфікації працівників мають

заняття в структурних підрозділах. Проводились заняття з обговорення нових
технологічних процесів, аналізувалися показники роботи відділів, проходило
ознайомлення з новими фаховими матеріалами.

Протягом звітного навчального року працівники бібліотеки були
активними членами УБА. Беручи участь у роботі секцій, круглих столів,
конференціях та семінарах, що їх організовувала асоціація, вони підвищували
свій професійний рівень, встановлювали нові контакти та зв’язки з колегами
для обміну думками та досвідом роботи.

Робота у сучасній бібліотеці вимагає високого професіоналізму від
співробітників. Удосконалюючи свої знання та вміння, співробітники брали
участь у семінарах-тренінгах у рамках підвищення кваліфікації, які
організували працівники методичного відділу Наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича Національного університету ім. Т. Шевченка.

У рамках дистанційного навчання для керівників підрозділів
адміністрацією бібліотеки були організовані вебінари (Електронна
бібліографія. Дистанційний курс), які проводили співробітники Харківської
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка:

Вебінар 1–27 січня «Сутність та специфіка електронної бібліотеки» та
«Структурабібліографічної діяльності (БД) в електронному середовищі»

Вебінар 2–10 лютого «Класифікація бібліографічних електронних
ресурсів (БЕР)»

Вебінар 3–24 лютого «Бібліографічний пошук: стратегія в електронному
середовищі. Бібліографічні браузери»

Вебінар 4–15 березня «Аналітико-синтетична обробка ресурсів
локального та віддаленого доступу»

Вебінар 5–22 березня «Авторитетний файл колективного автора
(АФКА)»

Вебінар 6–6 квітня «Генерація БЕР. Бібліографічні менеджери»
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Вебінар 7–14 квітня «Корпоративна каталогізація»
Вебінар 8–27 квітня «Бібліографічне обслуговування користувачів.

Інформаційна культура користувачів»
Вебінар 9–12 травня «Віртуальна виставка у бібліотеці як

бібліографічний ресурс»
Вебінар 10–18 травня «Система підготовки БЕР в Україні. Загальні БЕР

України»
Вебінар 11–26 травня «Система підготовки БЕР в Україні. Спеціальні

БЕР України»
Вебінар 12–7 червня «Організація та управління БЕР».
Нові підходи до підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки в

рамках безперервної освіти з використанням сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій, а саме професійне спілкування в режимі
реального часу, дають змогу перейти на іншу ступінь якості оволодіння
необхідними знаннями в інтерактивному режимі.

Науковій бібліотеці потрібен передплачений доступ до міжнародних
наукометричних баз даних. Таких як: EBSCO, Scopus, Springer та інші, які
надають можливість пошуку повнотекстових, рецензованих спеціалізованих
матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, юридичної, технічної та
іншої тематики за багатьма пошуковими ознаками згідно з новими
ліцензійними вимогами до акредитації ВНЗ.

Щодо перспектив розвитку інформатизації Наукової бібліотеки, можна
виділити наступні моменти:

1) створення власної бази даних електронних підручників;
2) створення бази даних електронних документів;
3) налаштування системи узагальнення та аналізу статистичних даних з

використання електронних ресурсів бібліотеки;
4) забезпечення можливості доступу до вищезгаданих ресурсів з мережі

Internet;
5) робота інституційного репозитарію у новому режимі –

самоархівування;
6) організація процесу перевірки тексту на унікальність,

використовуючи якісне безкоштовне програмне забезпечення, яке буде чітко
вказувати які частини запозичення тексту було використано та з яких джерел,
щоб дійсно можна було перевірити, чи був плагіат.

Таким чином, пріоритетними питаннями у роботі бібліотеки у
наступному році будуть, у першу чергу, питання, що зазначені вище.
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Додаток 1

Анотовані звіти за результатами виконання прикладних науково-дослідних робіт

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за ННТР за 2016 рік
(Характер ННТР: прикладне дослідження)

1. Тема ННТР: «Дослідження проблемних питань реалізації статей Митного кодексу
України щодо визначення, контролю та коригування митної вартості товарів»
2. Керівник ННТР: Фрадинський О. А.
3. Відповідальний виконавець ННТР: Руда Т. В.
4. Замовник: Хмельницька митниця ДФС
5. Номер державної реєстрації ННТР: №0116U003659
6. Номер облікової картки заключного звіту: _________________
7. Терміни виконання: початок – 01.2016, закінчення – 12.2016
8. Короткий зміст:

предмет дослідження – організація контролю за правильністю визначення митної
вартості товарів;

об’єкт дослідження – митна вартість товарів, що переміщуються через митний
кордон;

мета науково-дослідної роботи – вироблення пропозицій для удосконалення норм
митного законодавства України щодо правового регулювання процесу визначення,
контролю та коригування митної вартості товарів;

основними завданнями виконання ННТР є: дослідження правової та економічної
сутності категорії «митна вартість»; аналіз практики судових рішень, що приймаються за
результатами розгляду господарських спорів з питань митної вартості між декларантами та
органами доходів і зборів; оцінювання зарубіжного досвіду процесів визначення, контролю
та коригування митної вартості товарів; вироблення пропозиції до удосконалення норм
митного законодавства України щодо правового регулювання процесу визначення,
контролю та коригування митної вартості товарів.

9. Опис процесу наукового дослідження:
Методи дослідження, використані при написанні ННТР: метод синтезу та аналізу,

дедукції та індукції, порівняння, узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання (для
з’ясування сутності поняття «митна вартість товарів» та формування теоретичної основи
дослідження), метод порівняльно-правового пізнання (для дослідження та порівняння норм
вітчизняного митного та міжнародного митного законодавства), статистико-аналітичні
методи (для здійснення аналізу та оцінки стану судової практики у справах, пов’язаних з
оскарженням рішень органів доходів і зборів), системний аналіз (для розробки пропозицій
та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму правового регулювання
контролю митної вартості).

Найвагомішими результатами ННТР є:
– дослідження правової та економічної сутності категорії «митна вартість товарів»;
– критичний аналіз вітчизняної нормативно-правової бази з питань митної вартості;
– вивчення європейського досвіду у сфері визначення, коригування й контролю

митної вартості товарів;
– порівняльний аналіз статей Митного кодексу України та Митного кодексу

Європейського Союзу з питань митної вартості;
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– аналіз і оцінка стану судової практики у справах, пов’язаних з оскарженням
рішень органів доходів і зборів у сфері контролю митної вартості;

– концептуальні засади внесення змін до Митного кодексу України в частині митної
вартості товарів та методів її визначення за результатами чого підготовлено проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо митної вартості товарів)»,
пояснювальну записку до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо митної вартості товарів)», порівняльну таблицю до проекту Закону України
«Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо митної вартості товарів)»;

– особливості застосування бухгалтерської документації для підтвердження
заявленої митної вартості товарів, в контексті чого розроблено проект Положення щодо
використання бухгалтерської документації при визначенні митної вартості товарів;

– особливості визначення митної вартості транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон.

Результати етапів виконання ННТР (відповідно до технічного завдання):

Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним
завданням

Заплановані
результати етапу

Отримані результати етапу

1. Підготовчо-
пошуковий

Визначення
концептуальних основ
дослідницької програми;
здійснення пошукового
огляду наукових джерел,
нормативно-правових
актів; аналіз,
систематизація та
узагальнення
накопиченого
джерельного матеріалу
щодо правової та
економічної сутності
категорії «митна
вартість»; оприлюднення
отриманих результатів
дослідження на
комунікативних заходах
та в наукових виданнях.

Сформовано авторський
колектив для виконання
ННТР, розроблено зміст звіту
з ННТР, технічне завдання та
календарний план на
виконання ННТР.
Проаналізовано,
систематизовано та
узагальнено накопичений
джерельний матеріал щодо
правової та економічної
сутності категорії «митна
вартість», здійснено аналіз
вітчизняної нормативно-
правової бази з питань
визначення, контролю та
коригування митної вартості
товарів.
Оприлюднено отримані
результати дослідження на
комунікативних заходах.

2. Аналітичний Вивчення зарубіжного
досвіду процесів
визначення, контролю та
коригування митної
вартості. Здійснення
аналізу практики
судових рішень, що
приймаються за
результатами розгляду
спорів з питань митної
вартості між

Вивчено європейський досвід
у сфері визначення, контролю
та коригування митної
вартості товарів. Здійснено
аналіз практики у справах,
пов’язаних з оскарженням
рішень органів доходів і
зборів у сфері контролю
митної вартості та стану
судової практики у справах,
пов’язаних з оскарженням
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декларантами та
органами доходів і
зборів.
Розробка пропозицій
щодо удосконалення
норм митного
законодавства України
щодо правового
регулювання процесу
визначення, контролю та
коригування митної
вартості товарів.
Підготовка заключного
наукового звіту.
Доопрацювання звітної
документації у разі
виявлення
невідповідності комісією
Замовника вимогам,
встановленими чинним
законодавством для
виконання ННТР та/або
недоліків. Оформлення
анотованого звіту.
Підготовка аналітичних
матеріалів за
результатами виконання
ННТР до річного звіту
НДІФП тощо.
Оформлення облікових
документів щодо
результатів ННТР.

рішень Хмельницької митниці
ДФС з питань коригування
митної вартості. Розроблено
науково обґрунтовані
пропозиції з удосконалення
правового регулювання
визначення, контролю та
коригування митної вартості
товарів, а саме: розкрито
концептуальні засади
внесення змін до Митного
кодексу України в частині
митної вартості товарів та
методів її визначення;
особливості застосування
бухгалтерської документації
для підтвердження заявленої
митної вартості товарів;
особливості визначення митної
вартості транспортних засобів,
що переміщуються через
митний кордон.
Оприлюднено отримані
результати дослідження на
комунікативних заходах та у
фахових виданнях. Підготовле-
но заключний звіт та аналітик-
ні матеріали за результатами
виконання ННТР, які прийняті
комісією ДФС. Оформлено
облікові документи за
результатами ННТР.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна роботи полягає у виробленні науково обґрунтованих пропозицій

для удосконалення норм митного законодавства України щодо правового регулювання
процесу визначення, контролю та коригування митної вартості товарів із врахуванням
результатів аналізу практики судових рішень, що приймаються за результатами розгляду
спорів з питань митної вартості між учасниками митних правовідносин.

Впровадження отриманих під час виконання ННТР результатів щодо вироблення
пропозицій у сфері удосконалення норм митного законодавства України в контексті
правового регулювання процесу визначення, контролю та коригування митної вартості
товарів, сприятиме наближенню вітчизняного митного законодавства до міжнародних
стандартів та врегулюванню судових спорів між учасниками митних правовідносин.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Дана наукова робота виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної
нормативно-правової бази у сфері визначення, контролю та коригування митної вартості
товарів та враховує специфіку діяльності органів доходів та зборів, а тому не має аналогів
у вітчизняній і світовій науці.
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12. Практична цінність результатів та продукції
Отримані наукові результати мають теоретико-прикладне значення для розвитку

державної митної справи в Україні та в подальшому сприятимуть удосконаленню
законодавства і практики його застосування у зазначеній сфері.

Практичне значення роботи – вироблення пропозицій щодо удосконалення норм
митного законодавства України в контексті правового регулювання процесу визначення,
контролю та коригування митної вартості товарів, що створить передумови для
наближення вітчизняного митного законодавства до міжнародних стандартів та сприятиме
врегулюванню судових спорів між учасниками митних правовідносин за рахунок
уточнення доказової бази, конкретизації правил та особливостей використання кожного з
методів визначення митної вартості.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані наукові результати можуть бути використані при підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за

результа-
тами

ННТР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою ННТР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних
баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять
до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої
ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН
України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

планова
кількість не

встановлюва-
лась

1

1

3

12

-

2 Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР

- - -

Охоронні документи на об’єкти права інтелек-
туальної власності створені за тематикою НДР:

- - -



154

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

- - -

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій
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16. Використання результатів ННТР у фіскальній сфері
За результатами наукового дослідження отримано акт впровадження попередніх

результатів виконання ННТР щодо можливої практичної реалізації результатів проведеного
аналізу судових рішень у контексті оскарження рішень з питань коригування митної вартості в
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України щодо визначення, контролю та коригування митної вартості товарів» (від
04. 11. 2016).
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17. Кількість штатних співробітників – 9, фахівців з митної справи – 2, які брали
участь у виконанні ННТР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.
Керівник роботи:

_______________________ О. А. Фрадинський
підпис

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Методи та заходи підвищення ефективності застосування технічних засобів
при здійсненні митного контролю»
2. Керівник НДР: Царенко В. І.
3. Відповідальний виконавець НДР: Яковенко О. В.
4. Замовник: Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U003657
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2016, закінчення – 31.12.2017
8. Короткий зміст:

Предмет дослідження – порядок використання технічних засобів при здійсненні
митного контролю.

Об’єкт дослідження – діяльність Державної фіскальної служби України із
використання технічних засобів при здійсненні митного контролю.

Метою дослідження є формування системи методів та заходів підвищення
ефективності застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю;
розроблення алгоритму визначення ефективності застосування технічних засобів при
здійсненні митного контролю та розроблення відповідних форм звітності митниць ДФС.

Завдання дослідження:
– з’ясувати сутність поняття «ефективність застосування технічних засобів митного

контролю» та особливості підходів до оцінювання окремих видів технічних засобів;
– дослідити нормативне, інформаційне та методичне забезпечення застосування

технічних засобів митного контролю;
– проаналізувати митні формальності щодо застосування технічних засобів митного

контролю із виділенням основних сфер ризику;
– визначити заходи для ефективного застосування технічних засобів при здійсненні

митного контролю;
– побудувати алгоритм визначення ефективності застосування технічних засобів

митного контролю;
– сформувати пропозиції щодо форм звітності для контролю за наявністю та станом

технічних засобів митного контролю.
9. Опис процесу наукового дослідження (40-50 рядків):
При написанні НДР для досягнення поставленої мети у процесі дослідження були

використані такі методи: метод синтезу та аналізу, дедукції та індукції, порівняння,
узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання для з’ясування сутності поняття
«ефективність застосування технічних засобів для здійснення митного контролю» та
формування теоретичної основи дослідження, статистичного та структурного аналізу (для
оцінювання наявності та стану технічних засобів у митницях ДФС), системного аналізу
(для розробки заходів підвищення ефективності застосування технічних засобів при
здійсненні митного контролю).
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Найсуттєвіші результати проведеного дослідження, що містять наукову новизну,
полягають у:

– встановленні ієрархії термінів, що використовуються для характеристики
технічних засобів, які застосовуються митними органами, а саме інфраструктурним
забезпеченням митної діяльності, митною технікою та технічними засобами митного
контролю;

– виділенні основних детермінантів оцінювання ефективності застосування
технічних засобів митного контролю, а саме суб’єкта, об’єкта, критеріїв оцінювання;

– формуванні критеріїв оцінювання ефективності застосування технічних засобів
митного контролю на основі вимог, що висуваються до технічних засобів, а саме
економічний, технічний та безпековий, який, у свою чергу, поділяється на соціальний та
ергономічний, правовий;

– уточненні ознак групування технічних засобів митного контролю та доповненні їх
додатковими критеріями групування з метою дослідження ефективності використання
технічних засобів митного контролю;

– виокремленні сфер ризику, що виникають при застосуванні технічних засобів при
здійсненні митного контролю на основі аналізу існуючих недоліків їх експлуатації та з
метою врахування їх у системі управління ризиками;

– розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності застосування
технічних засобів при здійсненні митного контролю.

Номер
етапу

Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати етапу Отримані результати етапу

1 Підготовчо-
пошуковий

Аналіз підходів до тлумачення
ефективності застосування ТЗМК.
Уточнення категорії «ефективність
застосування ТЗМК» з метою
розробки критеріїв та напрямів
оцінювання.
Аналіз оцінювання ефективності
застосування різних груп ТЗМК.
Встановлення особливостей
оцінювання різних груп ТЗМК.
Аналіз порядку використання
митницями ДФС технічних засобів та
узагальнення недоліків, що
виникають при їх застосуванні.
Виокремлення сфер ризику, що
виникають при застосуванні ТЗМК
для врахування їх у системі аналізу
ризиків.

Аналіз наявності та стану технічних
засобів, які є у розпорядженні
митниць ДФС.
Перелік методів та заходів
підвищення ефективності

Сформовано авторський
колектив для виконання
НДР, розроблено зміст звіту
з НДР, технічне завдання та
календарний план на
виконання НДР.
Проаналізовано
термінологічний апарат та
визначено основні
детермінанти оцінювання
ефективності застосування
технічних засобів при
здійсненні митного
контролю. Уточнено поняття
ефективності застосування
технічних засобів при
здійсненні митного
контролю.

Визначено особливості
оцінювання різних груп
технічних засобів за різними
критеріями. Досліджено
практику використання
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застосування ТЗМК. Наукові
публікації.
Доопрацювання звітної документації
у разі виявлення невідповідності
комісією Замовника вимогам, що
встановлені чинним законодавством
для виконання НДР та/або недоліків.
Підготовка аналітичних матеріалів за
результатами виконання НДР до
річного звіту

ТЗМК митницями ДФС із
виділенням недоліків, що
при цьому виникають, та
сфер ризику, які можуть
вплинути на ефективність їх
використання.
Проаналізовано наявність та
стан технічних засобів, які є
у розпорядженні митниць
ДФС у розрізі різних груп.
Розроблено перелік методів
та заходів підвищення
ефективності застосування
ТЗМК.
Підготовлено наукові
публікації за матеріалами
дослідження. Доопрацьовано
звітну документацію та
аналітичні матеріали  за
результатами виконання
НДР

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні теоретичних

передумов управління технічними засобами, що застосовуються при здійсненні митного
контролю. Це реалізується шляхом окреслення об’єкта дослідження в цілому через
уточнення термінів, декомпозицію технічних засобів за різними ознаками, встановлення
окремих критеріїв оцінювання з урахуванням вимог, що висуваються до технічних засобів.
Окреслення зазначених моментів дозволить знайти наукові підходи до впорядкування
інформаційних потоків для планування потреби та контролю за використанням технічних
засобів.

Визначення методів та заходів підвищення ефективності застосування технічних
засобів при здійсненні митного контролю дозволить розробити науково обґрунтовані
рекомендації щодо використання відповідних технічних засобів при здійсненні митного
контролю відповідно до існуючих технологічних схем митного контролю з метою
досягнення максимальної ефективності митного контролю

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Дана наукова робота виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної
нормативно-правової бази у сфері застосування технічних засобів при здійсненні митного
контролю, враховує специфіку діяльності органів доходів та зборів, а тому не має аналогів
у вітчизняній і світовій науці.

12. Практична цінність результатів та продукції
Практичне значення результатів НДР полягає у розробці методів та заходів

оцінювання ефективності застосування технічних засобів при здійсненні митного
контролю, які дають можливість надавати обґрунтовані пропозиції щодо формування
потреби ДФС у видатках на закупівлю нових, технічне обслуговування та ремонт існуючих
технічних засобів при здійсненні митного контролю, а також задовольняти вимоги
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іноземних партнерів щодо прозорості та достатності інформації при отриманні від них
українською стороною технічної допомоги.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані наукові результати можуть бути використані при підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розробок.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано
Виконано

(за результатами
НДР)

%
виконання

кількість кількість %
1 Публікації виконавців за

тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що
входять до наукометричних баз
даних.
1.2. Публікації в матеріалах
конференцій, що входять до
наукометричних баз даних.
1.3. Статті у  журналах, що
включені до переліку наукових
фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах
конференцій, тезах доповідей та
виданнях, що не включені до
переліку фахових видань
України.
1.5. Монографії, опубліковані за
рішенням Вченої ради ВНЗ
(наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні
посібники з грифом МОН
України.
1.7. Навчальні посібники без
грифу МОН України.
1.8 Словники, довідники

планова кількість
не
встановлювалась 1

0

0

5

0

0

0

0

–

2 Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських
дисертацій за тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду
спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за
тематикою.
2.3. Захищено кандидатських
дисертацій за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у
спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських
робіт за тематикою НДР

0 0 –
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3 Охоронні документи на об’єкти
права інтелектуальної
власності створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання
патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання
патенту інших держав

0 0 –

4 Участь з оплатою у виконанні
НДР:
4.1. Фахівці з митної справи.
4.2. Молодих учених та
аспірантів

3

–

3

–

100%

–
15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

1. Царенко В. І. Резерви підвищення ефективності застосування технічних засобів
при здійсненні митного контролю / Царенко В. І., Яковенко О. В. // Глобальні та
національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. (подано до друку).

2. Шило О. І. Вплив застосування технічних засобів митного контролю на
ефективність здійснення митного контролю / О. І. Шило // Реформування економічної сис-
теми країни в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Одеса, 22–23 липня 2016 року). – ЦЕДР, 2016. – C. 45–
47.

3. Шило О. І. Значення технічних засобів митного контролю фото-, відеофіксації у
реформуванні діяльності митниці / О. І. Шило // Науковий диспут: питання економіки,
підприємництва та фінансів: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.
Дніпро, 5-6 серпня 2016 року). – Наукова економічна організація «Перспектива», 2016. –
C. 58–61.

4. Шило О. І. Правове регулювання використання технічних засобів митного
контролю на митницях / О. І. Шило // Пріоритетні напрями соціально-економічного
розвитку держави та регіонів: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.
Дніпро, 16–17 вересня 2016 року). – Наукова економічна організація «Перспектива», 2016.
– C. 74–78.

5. Хома В. О. Інтереси особи та безпека – основні сучасні детермінанти
функціонування елементів державного механізму у митній сфері / В. О. Хома // Фінансова
безпека України на сучасному етапі (28 листопада 2016 року, м. Ірпінь) (подано до друку).

6. Яковенко О. В. Детермінанти оцінювання ефективності застосування технічних
засобів митного контролю / О. В. Яковенко // Наукові економічні дослідження: теорії та
пропозиції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Запоріжжя, 1–2 липня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та
управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – С. 77–80.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері
Заплановані результати роботи можуть бути використані у практичній діяльності

Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС для
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планування потреби митниць ДФС у необхідних технічних засобах та контролю за їх
використанням.

17. Кількість штатних співробітників 9, фахівців з митної справи з оплатою 3, які
брали участь в НДР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.
Керівник роботи:

_______________________ В. І. Царенко
(підпис)

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Розробка моделі системи передачі, зберігання та аналізу об’єктів контролю,
перевірених скануючими системами»

2. Керівник НДР: Царенко Володимир Іванович
3. Відповідальний виконавець НДР: Бабенко Борис Іванович

4. Замовник:
Департамент матеріального забезпечення та
розвитку інфраструктури ДФС

5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U003658
6. Номер облікової картки заключного звіту: ____________________
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2016, закінчення – 31.12.2017
8. Короткий зміст (до 40 рядків тексту)

Для узагальнення сучасного стану застосування митними органами зарубіжних
держав системи передачі зображень, отриманих за допомогою скануючих систем у пунктах
пропуску, необхідно врахувати ряд чинників. Зокрема, те, що з часу отримання
незалежності, митні органи України (а потім і їх правонаступники – органи доходів і
зборів) приділяли особливу увагу пошуку найбільш оптимальних шляхів удосконалення
операцій з оформлення переміщуваних вантажів, контейнерів та транспортних засобів.
Статистичні дані свідчать, що за цей період обсяги вантажопотоків через пункти пропуску
на митному кордоні України постійно зростали. Дослідження процесів митного
оформлення вантажів виявляють процедурні й технічні перешкоди, з якими зустрічаються
суб’єкти ЗЕД при переміщенні їх через ПП, що, в свою чергу, призводить до затримок,
перевантаження та додаткових витрат. Крім того, постійно виявляються факти
вдосконалення способів приховування контрабандних товарів від митного контролю
недобросовісними учасниками ЗЕД, що значно ускладнює систему заходів митного
контролю та впливає на виконання функціональних обов’язків посадовими особами
митниць ДФС. Усе це зумовлює необхідність удосконалення процесу ідентифікації
вантажів та транспортних засобів на митному кордоні України з використанням
інформаційних технологій. Саме тому виникає потреба у створенні моделі системи
передачі, зберігання та аналізу зображень об’єктів контролю, перевірених скануючими
системами.

Предмет дослідження – система передачі, зберігання та аналізу об’єктів  контролю,
перевірених  скануючими системами.



162

Об’єкт дослідження – діяльність із використання скануючих систем для
забезпечення митного контролю вантажів на державному кордоні.

Мета науково-дослідної роботи – розробка моделі системи передачі,
централізованого зберігання  та аналізу зображень об’єктів контролю, перевірених
скануючими системами.

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення
мети:

1) проаналізувати сучасний досвід митних органів зарубіжних держав з
використання систем передачі, зберігання та аналізу зображень об’єктів контролю,
перевірених скануючими системами;

2) дослідити шляхи можливого використання зарубіжного досвіду у застосуванні
системи передачі, зберігання та аналізу зображень об’єктів контролю, перевірених
скануючими системами в Державній фіскальній службі України;

3) розробити рекомендації до технічних вимог та окремих складових системи
передачі, зберігання та аналізу зображень об’єктів контролю, перевірених скануючими
системами.

9. Опис процесу наукового дослідження (40–50 рядків тексту):
У науковому дослідженні використовувались такі методи: абстрактно-логічний,

методи системного, структурного та статистичного аналізу, синтезу, моделювання.
Попередній аналіз проблеми наукового дослідження на теоретичному рівні показав,

що в  умовах  постійно  зростаючих  обсягів переміщення  товарів  та  транспортних
засобів  через  митні  пункти  пропуску в універсальних  контейнерах,  рефрижераторах
тощо  збільшується  кількість  фактів приховування  товарів  від  митного  контролю.  При
цьому недобросовісні  учасники ЗЕД постійно удосконалюють засоби та способи
приховування товарів від митного контролю, що значно ускладнює їх виявлення. Тому на
сучасному етапі постало завдання щодо удосконалення ідентифікації вантажів  та
транспортних  засобів  на  митному  кордоні  України  з  використанням інформаційних
технологій  та  пошуку  нових  методів  виявлення  фактів приховування товарів від
митного контролю та подальшої передачі, зберігання та аналізу об’єктів контролю
перевірених скануючими  системами. На емпіричному рівні в результаті системного
аналізу досліджуваного об’єкта була висунута гіпотеза про те, що з  метою  ефективного
використання  інформації,  отриманої  за результатами сканування  об’єктів контролю
посадовими особами ДФС, необхідно створити  інтегровану  систему  передачі,
централізованого  зберігання  та  аналізу зображень  об’єктів  контролю,  яка  повинна
об’єднувати  усі  скануючі  системи з можливістю передання відсканованих зображень до
центральної бази даних. Також було зроблене припущення про те, що створення архівів в
реальному часі буде допомагати співробітникам ДФС у прийнятті  рішень,  які
ґрунтуються  на  оперативних  даних  оцінки  ризиків,  що допоможе запобігти
непотрібним та потенційно необґрунтованим перевіркам. Сформульовані вище гіпотези
були підтверджені та реалізовані при виконанні НДР.

Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображені в таблиці:

Номер
етапу

Назва
етапу

згідно з
технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані
результати етапу

1. 1 етап-
підготовчо-

1. Аналіз  сучасного  стану
застосування митними

1. Проаналізовано сучасний досвід
митних органів зарубіжних держав з
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пошуковий органами  зарубіжних  держав
скануючих  систем  в пунктах
пропуску.
2. Шляхи можливого
використання зарубіжного
досвіду у застосуванні
системи  передачі,  зберігання
та  аналізу зображень об’єктів
контролю, перевірених
скануючими системами в
Державній фіскальній службі
України.
3. Рекомендації до технічних
вимог та окремих складових
системи  передачі, зберігання
та  аналізу  зображень об’єктів
контролю, перевірених
скануючими системами.
Наукові публікації.
Проміжний звіт.

використання систем передачі,
зберігання та аналізу зображень об’єктів
контролю, перевірених скануючими
системами.
2. Досліджено шляхи можливого
використання зарубіжного досвіду у
застосуванні системи передачі,
зберігання та аналізу зображень об’єктів
контролю, перевірених скануючими
системами в Державній фіскальній
службі України.
3. Розроблено рекомендації до технічних
вимог та окремих складових системи
передачі, зберігання та аналізу
зображень об’єктів контролю,
перевірених скануючими системами.
4. Створено блок-схему моделі системи
передачі, зберігання та аналізу
зображень об’єктів контролю,
перевірених скануючими системами.
За результатами дослідження
підготовлено 8 наукових статей, тез, а
також проміжний звіт.

10. Наукова новизна та значущість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту).

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:
– вперше створено блок-схему моделі системи передачі, зберігання та аналізу

об’єктів контролю, перевірених скануючими системами;
– вперше узагальнено та систематизовано світовий досвід та досвід європейських

практик із використання високотехнологічних засобів митного контролю, зокрема
скануючих засобів;

– удосконалено класифікацію скануючих систем відповідно до функціонального
призначення: за видами здійснення інтроскопії легкових автотранспортних засобів (вага
яких не перевищує 3 тонн), транспортних засобів та контейнерів.

Науково-практична значущість отриманих наукових результатів дослідження
полягає у тому, що:

1) ці результати повністю відповідають актуальності НДР, а саме:
– розробка моделі системи  передачі,  централізованого  зберігання  та  аналізу

зображень об’єктів контролю, перевірених скануючими системами, дозволить виконати
завдання, визначені п.п. 4.27-4.29, 4.43 Положення  про  Державну  фіскальну  службу
України,  затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  21  травня  2014
року  № 236;

– формулювання основних технічних та правових вимог щодо інтегрування до
ЄАІС  інформаційних  баз  збереження  відсканованих зображень, отриманих від
скануючих систем митниць ДФС (інформація про товари та транспортні засоби) до
центральної бази даних, задовольнять потребу у необхідності існування таких вимог;
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– припущення про можливість  використання основних результатів дослідження для
формування вимог щодо закупівлі послуг з розробки, ремонту та подальшого
обслуговування  системи  передачі,  зберігання  та  аналізу  зображень об’єктів контролю,
перевірених скануючими системами, є істинним.

2) зроблені у дослідженні висновки розширюють теоретичні уявлення про
діяльність із використання скануючих систем для забезпечення митного контролю
вантажів на державному кордоні, а також про систему передачі, централізованого
зберігання  та аналізу зображень об’єктів контролю, перевірених скануючими системами, а
саме, встановлено що:

– більш широке використання різних видів скануючих систем дозволить значно
скоротити час митного оформлення, підвищить ефективність роботи митниць ДФС;

– перехід на інтегровану інформаційну систему збереження, передачі та аналізу
результатів, отриманих із застосуванням скануючих систем, значно підвищить
ефективність їх використання;

– запровадження кращих зразків зарубіжного досвіду у застосуванні системи
передачі, зберігання та аналізу зображень об’єктів митного контролю найефективніше
здійснюватиметься шляхом використання комплексного підходу з урахуванням таких
напрямів: правового, організаційного, технічного;

– ДФС впровадила та поетапно удосконалює власну автоматизовану інформаційну
систему;

– створення програмно-апаратного комплексу для синхронізації та передачі даних
до ЦБД ЄАІС повинно відбуватися разом із модернізацією існуючих скануючих систем;

– подальша модернізація процедури митного контролю можлива за умови
впровадження в ЄАІС алгоритму передачі, зберігання та аналізу баз об’єктів митного
контролю, отриманих за допомогою скануючих систем.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

Оскільки наукове дослідження за темою «Розробка моделі системи передачі, зберігання
та аналізу об’єктів контролю, перевірених скануючими системами» виконується вперше, то його
відмінними рисами і перевагою над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи
прототипами є унікальність, оригінальність та вагомість результатів НДР у частині
сприяння подальшому розвитку митної науки в Україні.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту).

Результати роботи планується використати після прийняття заключного звіту
Департаментом матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури при створенні
системи передачі, централізованого зберігання та аналізу зображень об’єктів контролю,
доглянутих скануючою доглядовою технікою.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на
основі результатів НДР – до 20 рядків).

Результати роботи планується використати після прийняття заключного звіту
підвідомчим ВНЗ у навчальному процесі при підготовці, перепідготовці, підвищенні
кваліфікації працівників ДФС у проведенні тематичних семінарів і тренінгів, при
підготовці навчальних посібників та підручників.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
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Показники
Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1.Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах,  що  входять  до
наукометричних баз даних. 0
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних. 0
1.3. Статті у журналах,  що  включені  до 2
переліку наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України. 6
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи). 0
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України. 0
1.7. Навчальні посібники  без грифу  МОН
України. 0
1.8. Словники, довідники. 0

2.Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських   дисертацій за
тематикою НДР. 0
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду  докторських  дисертацій  за  тематикою
НДР. 0
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР. 0
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР. 0
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР. 0

3.Охоронні  документи  на  об’єкти  права
інтелектуальної. власності, створені   за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України. 0
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України. 0
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав. 0
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав. 0

4Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Фахівців з  митної справи. 3
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15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

Фахові видання:
1. Бабенко Б.І. Можливості рентгенотелевізійних інспекційно-доглядових

комплексів в системі митного контролю великогабаритних вантажів та транспортних
засобів / Б.І. Бабенко // Збірник наукових праць Національної академії Державної
прикордонної служби України. – Видавництво НАДПСУ. – 2016. – № 2(68). – С. 195–214. –
(Серія: військові та технічні науки).

2. Бабенко Б.І.  Сучасний стан та тенденції щодо створення в ДФС відкритої
інтерактивної довідкової бази даних відсканованих зображень / Бабенко Б.І.,
Мартинов Д.Ю., Решетніков Ю.М. // Збірник наукових праць Національної академії
Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Видавництво
НАДПСУ. 2016. №3(69). С. 211-227.

Тези доповідей:
1. Бабенко Б.І. Аспекти боротьби з корупцією під час здійснення безконтактного

митного контролю митницями ДФС України / Бабенко Б.І., Миронов О.В.,
Решетніков Ю.М. // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: збірник
наукових праць  за  матеріалами  науково-практичного  інтернет-семінару (21–31  травня
2016 року). – Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 98–100.

2. Бабенко Б.І. Деякі правові аспекти щодо впровадження безконтактного митного
контролю в Державній фіскальній службі України / Бабенко Б.І., Миронов О.В.,
Корнійчук О.О. // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів
доповідей за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (26
травня 2016 р.). – Хмельницький: ХУУП, 2016. – С. 41–46.

3. Бабенко Б.І. Потенційно необґрунтований митний контроль в контексті
створення та використання он-лайн архівів відсканованих зображень / Бабенко Б.І.,
Корнійчук О.О., Катеринчук С.В. // Історія торгівлі, податків та мита: збірник текстів
доповідей за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 жовтня
2016 р.). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 109–111.

4. Решетніков Ю.М. Єдиний інформаційний модуль збору даних – інноваційний
шлях розвитку безконтактних систем догляду в пунктах пропуску через державний кордон
/ Ю.М. Решетніков // Актуальні проблеми протидії злочинам терористичного спрямування
в Україні: збірник матеріалів круглого столу (03 червня 2016 р.). – Хмельницький: ХУУП,
2016. – С. 54–56.

5. Пунда А.В. Використання відсканованих зображень скануючими системами як
первинних доказів у справі про контрабанду / Пунда А.В., Бабенко Б.І. // П’ятнадцяті
осінні юридичні читання: збірник текстів доповідей за матеріалами Міжнародної наукової
конференції (21–22 жовтня 2016 року). – Хмельницький: ХУУП, 2016. – С. 117–118.

6. Бабенко Б.І. Аспекти забезпечення доступу та здійснення аналізу зображень
об’єктів вмісту вантажів отриманих від скануючих систем ДФС / Бабенко Б.І.,
Шершиньов С.С., Мартинов Д.Ю. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності
правоохоронних органів і військових формувань України: збірник текстів доповідей за
матеріалами IX всеукраїнської науково-практичної конференції (08 грудня 2016 р.). –
Хмельницький. НАДПСУ, 2016. – С. 498–499.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків):
результати роботи не  були впроваджені.
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17. Кількість штатних співробітників – 10, кількість фахівців з митної справи
з оплатою – 3, які брали участь у виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.

Керівник роботи:

_______________________
В. І. Царенко

підпис

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті
імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО»
2. Керівник НДР: Несторишен Ігор Васильович
3. Відповідальний виконавець НДР: Туржанський Віталій Анатолійович
4. Замовник: Департамент організації митного контролю ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U003660
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.2016, закінчення – 12.2017
8. Короткий зміст:

Предметом дослідження є система взаємовідносин між УЕО та митницями в
контексті забезпечення безпеки та спрощення митних процедур у сфері
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародних конвенцій, договорів і інших
міжнародних нормативно-правових актів з державної митної справи.

Об’єктом дослідження є функціонування інституту УЕО відповідно до Рамкових
стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.

Метою дослідження є вдосконалення інституту УЕО та механізму його реалізації
відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.

Завдання дослідження:
– проаналізувати організаційно-економічні передумови виникнення інституту УЕО;
– навести характеристику міжнародних підходів та рекомендацій щодо

функціонування інституту УЕО;
– дослідити та узагальнити міжнародний досвід функціонування інституту УЕО;
– визначити особливості взаємного визнання статусу УЕО митними адміністраціями

різних країн;
– проаналізувати нормативно-правову базу регулювання УЕО;
– окреслити основні проблеми та перспективи впровадження інституту УЕО в

Україні;
– розробити пропозиції щодо вдосконалення інституту УЕО та механізму його

реалізації відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі
ВМО.

9. Опис процесу наукового дослідження:
Сучасні економічні реалії вимагають реалізації цілеспрямованих заходів,

направлених на відновлення економічного потенціалу України. Враховуючи потужний
вплив політичних факторів на економічний сектор держави, актуальним є питання щодо
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відновлення економічного зростання України шляхом виходу вітчизняних виробників на
європейський ринок. Головне завдання державних органів за таких умов – забезпечення
максимального сприяння бізнесу шляхом уніфікації вітчизняного нормативного-правого
регулювання правил ведення бізнесу з європейським. Адже вихід вітчизняних
товаровиробників на європейський ринок в рамках Угоди про вільну торгівлю з ЄС значно
розширить географію реалізації вітчизняної продукції і йдеться не лише про країни-члени
ЄС. Це обумовлено тим, що ЄС активно веде переговори про асоціацію з іншими країнами-
не членами ЄС (що може включати угоду про зону вільної торгівлі), частина яких уже
завершена (Алжир, Ізраїль, Канада, Чилі, Південна Корея та ін.), частина – перебуває на
стадії узгодження (Колумбія, Еквадор, Перу, країни-учасниці Центральноамериканського
спільного ринку та ін.).

На початку 21 століття внаслідок посилення зовнішніх загроз в ЄС постала
необхідність розробки ефективної системи митного регулювання, яка б враховувала
інтереси суб’єктів ЗЕД щодо спрощення міжнародної торгівлі та інтереси самого
Співтовариства щодо забезпечення відповідного рівня безпеки громадян та бізнесу.
Зокрема, з метою забезпечення належного рівня безпеки в сфері міжнародної торгівлі,
Європейська комісія запровадила ряд заходів, спрямованих на забезпечення
скоординованої та ефективної діяльності усіх національних митних адміністрацій країн-
членів ЄС. Зокрема, в 2003 р. було опубліковано рішення Європейської комісії про
спрощення та мінімізацію паперового обігу в митній сфері та торгівлі. Цей пакет об’єднав
основні поняття, що лежать в основі нової моделі безпеки управління зовнішніми
кордонами ЄС, зокрема передбачав широке застосування гармонізованої системи оцінки
ризиків. Відповідно до цього Європейською комісією було схвалено такі стратегічні цілі:

– повністю переглянути митні процедури з метою їх спрощення, впровадження
сучасних інформаційних технологій  та аналізу ризиків;

– організація митного контрою має бути організована таким чином, щоб суб’єкти
ЗЕД мали змогу отримати вигоду незалежно від місця, де митна процедура починається і
де закінчується;

– належне функціонування внутрішнього ринку без жодних митних бар’єрів;
– митний контроль має бути однаковим на усіх зовнішніх кордонах ЄС, особливо в

місцях підвищеної небезпеки. Зокрема, передбачається подання попередньої інформації
митним органам до ввезення товарів на митну територію ЄС, подання періодичних
декларацій та використання пост-аудиту, що вимагає застосування ризикорієнтовних
інструментів митного контролю;

– уніфікація митних ІТ-систем, що використовуються митними органами країн-
членів ЄС.

У травні 2005 р в Офіційному бюлетені були опубліковані «поправки безпеки» до
Митного кодексу ЄС. Вони охоплюють три основні зміни до Митного кодексу ЄС:

– вимога суб’єктам ЗЕД надавати митним органам попередні відомості про товари
що імпортуються або експортуються з Європейського Союзу;

– надання суб’єктам ЗЕД спрощень процедур торгівлі шляхом запровадження
програми Уповноваженого економічного оператора (Authorised Economic Operator (AEO)
УЕО);

– запровадження в ЄС механізму використання єдиних критеріїв аналізу ризиків під
час здійснення митного контролю, що ґрунтуються на використанні комп’ютерної техніки.

У досліджені зауважено, що концептуальні засади функціонування інституту
уповноваженого економічного оператора (далі – УЕО) були визначені Кіотською
конвенцією про гармонізацію та спрощення митних процедур (далі – Кіотська конвенція),
оновлений варіант якої був схвалений Радою Всесвітньої митної організації (далі – ВМО) в
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червні 1999 року з метою підвищення рівня прогнозованості та ефективності міжнародної
торгівлі. Переглянута Кіотська конвенція визначає основні принципи здійснення митної
справи:

– прозорість і передбачуваність митних заходів;
– стандартизація та спрощення декларування товарів і супровідних документів;
– спрощення процедур для уповноважених осіб;
– максимальне використання інформаційних технологій;
– мінімально необхідні здійснення митного контролю відповідно до нормативних актів;
– використання системи управління ризиками та контролю на основі аудиту;
– координація заходів з іншими прикордонними відомствами;
– партнерство з торгівлею.
Авторським колективом відмічено, що більш детально питання запровадження та

функціонування інституту УЕО визначено Рамковими стандартами забезпечення безпеки
та спрощення міжнародної торгівлі ВМО, оновлений варіант яких був прийнятий у
2015 році. Зазначимо, до оновленого варіанта було включено третю опору – Співпраця
митниці з іншими урядовими та міжурядовими установами (Pillar 3. – Customs to Other
Government and Inter-Government Agencies) з метою сприяння більш тісній співпраці між
митними органами та іншими державними органами, а також забезпечення ефективного та
дієвого реагування урядів на виклики безпеки ланцюга поставок. Відповідно до Додатку 1
Рамкових стандартів ВМО, УЕО – це сторона, задіяна в міжнародному переміщенні
товарів, що виступає в будь-якій з функцій, яка була схвалена національною митною
адміністрацією або від її імені, як функція, що відповідає стандартам безпеки ланцюга
постачання товарів ВМО або еквівалентним стандартам. УЕО можуть включати
виробників, імпортерів, експортерів, брокерів, перевізників, компанії, що об’єднують
кілька партій вантажів в одну відправку, посередників, порти, аеропорти, операторів
терміналів, інтегрованих операторів, склади, дистриб’юторів і експедиторів. Крім того, на
основі інформації Компедіуму програм УЕО станом на березень 2016 року оновлено
інформацію щодо програм УЕО, розроблених відповідно до Рамкових стандартів ВМО.

У межах виконання НДР здійснено дослідження європейського досвіду
функціонування інституту УЕО, а саме узагальнено нормативно-праве регулювання
інституту УЕО в ЄС:

– Митний кодекс ЄС (Регламент ЄС № 952/2013) був прийнятий Європейським
Парламентом 09.10.2013 як Регламент ЄС 952/2013. Він набув чинності 30.10.2013, хоча
більшість його положень застосовуються з 01.05.2016.

– Делегований Регламент ЄС 2015/2446, був прийнятий 28.07.2015 як Делегований
Регламент ЄС 2015/2446. ДР ЄС доповнює та розширює статті МК ЄС. З моменту
прийняття двічі був змінений ДР ЄС.

– Іплементаційний Регламент ЄС 2015/2447, прийнято 24.11.2015 як Регламент ЄС
2015/2447. Даний ІР ЄС дозволяє забезпечити однакові умови реалізації МК ЄС і
узгодженого застосування процедур усіма країнами-членами ЄС.

– Делегований регламент з перехідними положеннями про інформаційні технології
(Регламент ЄС 2016/341).

Крім того, проаналізовано механізми взаємного визнання УЕО відповідно до SAFE
Framework, а саме взаємне визнання (mutual recognition) є концепцією, згідно з якою дії або
рішення, прийняті або дозволені певною митною адміністрацією, визнані і прийняті іншою
митною адміністрацією.

Авторським колективом проаналізовано особливості взаємного визнання статусу
УЕО митними адміністраціями різних країн, а також систематизовано європейську
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практику надання спрощень економічним операторам у сфері зовнішньоекономічної
діяльності.

Номер
етапу

Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати етапу Отримані
результати етапу

1. етап Підготовчо-
пошуковий

– проаналізувати організаційно-економічних
передумов виникнення інституту УЕО

пп. 1.1 проміжного
звіту з НДР за

2016 р.
– надати характеристику міжнародних підходів
та рекомендацій щодо функціонування
інституту УЕО

пп. 1.2, розділ 2
проміжного звіту з

НДР за 2016 р.
– узагальнення міжнародного досвіду
функціонування інституту УЕО

Розділ 2
проміжного звіту з

НДР за 2016 р.
– окреслити особливості взаємного визнання
статусу УЕО митними адміністраціями різних
країн та проаналізувати нормативно-правову
базу регулювання УЕО

п. 2.2–2.3
проміжного звіту з

НДР за 2016 р.

– окреслити основні проблеми та перспективи
впровадження інституту УЕО в Україні

Розділ 3
проміжного звіту з

НДР за 2016 р.
10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Отримані наукові результати матимуть теоретико-прикладне значення для розвитку

державної митної справи в Україні та в подальшому сприятимуть удосконаленню
законодавства і практики його застосування у зазначеній сфері. Зокрема, наукове значення
роботи полягатиме у використанні матеріалів НДР при підготовці, перепідготовці,
підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України та його
територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при підготовці
навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок.

Наукова новизна роботи полягає у розробці заходів щодо забезпечення належного
балансу між регуляторним контролем органів доходів і зборів та спрощенням митних
процедур економічним операторам у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Ця НДР виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної нормативно-
правової бази у сфері запровадження дієвого механізму інституту уповноваженого
економічного оператора, законодавства України з питань держаної митної справи та
враховує специфіку діяльності ДФС України, а тому не має аналогів у вітчизняній науці.

12. Практична цінність результатів та продукції
Практичне значення НДР полягає у розробці пропозицій до проекту Закону України

«Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного
оператора та спрощення митних формальностей)» та проектів нормативно-правових актів
щодо практичної реалізації зазначених заходів.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Результати НДР можуть бути використані у навчально-методичному процесі при

підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з митної справи; проведенні
тематичних семінарів та тренінгів; при підготовці навчальних посібників та підручників.
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14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано
Виконано (за
результатами

НДР)

%
вико

нання

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних

– 2

Публікації в матеріалах конференцій, що входять
до наукометричних баз даних.

–

1.2. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України 5

1.3. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України

13

1.4. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи) –

1.5. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України –

1.6. Навчальні посібники без грифу МОН
України.
Словники, довідники

–

2.

Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР

–

3.

Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

–

4.
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

–
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15. Бібліографічний перелік
Статті в іноземних виданнях
1. Turzhanskyi, V. 2016, ‘Conceptualization institute of Authorized Economic Operators:

international experience and prospects of its implementation in the customs legislation of
Ukraine‘, Customs Scientific Journal CUSTOMS, Volume 6, Number 1, pp. 41–57 (1,14 ум.
друк. арк.) [Видання входить до наукометричних баз: Open Journal System; Google
Scholar; Journal Socker Research Bible]. Веб-страничка:
www.ccjournals.eu/ojs/index.php/customs.

2. Несторишен І. В. Оцінка механізмів управління безпечним міжнародним
ланцюгом постачання у сфері забезпечення національної безпеки держави /
І. В. Несторишен, В. Колесник, О. Долгий // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT. – Volume 2 Issue 5. – 2016. – P. 23–30.

Статті у фахових виданнях
1. Несторишен І. В. Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та

спрощенням процедур міжнародної торгівлі / І. В. Несторишен, І. І. Бережнюк // Наукові
праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016.
– № 29. – С. подано до друку

2. Несторишен І. В. Концептуализация института уполномоченных экономических
операторов: международный опыт и перспективы его внедрения в таможенное
законодательство Украины / И. В. Несторишен, В. А. Туржанський // Таможенный
научный журнал ТАМОЖНЯ. – 2016. – № 1. – С. 147–165 (1,16 ум. др. арк.).

3. Туржанський В. А. Особливості функціонування інституту уповноваженого
економічного оператора в ЄС / В. А. Туржанський, Д. М. Хома // Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 29. –
Кіровоград : КНТУ, 2016. – С. 68–77 (0,77 ум. друк. арк.).

4. Медвідь Ю. О. Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до
запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні /
Ю. О. Медвідь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні науки, вип. 29. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – С. 87–94.

5. Прус Л. Р. Методичні засади формування системи взаємного визнання
уповноважених економічних операторів / Прус Л. Р. // Глобальні та національні проблеми
економіки. – 2016. – Випуск № 11. – С. 62–67. – Червень 2016 р.

Тези міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій
1. Несторишен І. В. Уповноважені економічні оператори: проблеми запровадження

дієвого механізму спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні / І. В. Несторишен,
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8. Короткий зміст (до 40 рядків тексту):

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти вдосконалення системи
управління ризиками в контексті впровадження системи попереднього інформування про
переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Об’єктом дослідження є діяльність Державної фіскальної служби України у сфері
здійснення митного контролю з використанням ризикоорієнтованих інструментів митного
контролю.

Метою дослідження є розробка механізму аналізу ризиків у контексті
впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон України.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені та вирішені такі завдання:
 проаналізувати міжнародні підходи та рекомендації щодо управління ризиками

за умов впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон;

 визначити роль митної складової в системі забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки держави;

 розкрити сутність та значення попереднього інформування для підвищення
ефективності системи управління митними ризиками;
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 проаналізувати стан та особливості використання системи попереднього
інформування в країнах ЄС та у Євразійському економічному союзі;

 розробити пропозиції щодо процесу інформаційної взаємодії митниць ДФС
України та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в процесі подання попередньої
інформації, а також вимоги до подання та форми короткої ввізної декларації (exit summary
declarations), відповідно до чинного митного законодавства ЄС в залежності від засобу і
способу переміщення та наявності сертифікату УЕО,

 розробити організаційно-розпорядчі аспекти та інформаційно-технічні вимоги
до механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього
інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон
України.

9. Опис процесу наукового дослідження (40–50 рядків тексту):
Під час виконання дослідження наведено характеристику базових документів,

якими визначаються принципи побудови системи управління ризиками в митних службах:
Керівництво до Загального додатку до Міжнародної конвенції про спрощення та
гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 (зі змінами 1999 року) (ВМО), 2000 р.,
Посібник з управління ризиками (ВМО), 2003 р., Рамкові стандарти безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі (ВМО), 2005 р., Митні прототипи (Customs Blueprints) (Європейська
комісія), 2007 р., Рамкові стандарти з управління ризиками в митних службах країн ЄС
(Європейська комісія), 2007 р., Компендіум з управління ризиками в митних органах
(ВМО), 2011 р., Керівництво з найкращих практик у пунктах пропуску через кордон:
перспективи спрощення торгівлі та руху транспорту (Організація з безпеки і
співробітництва в Європі, Економічна комісія ООН для Європи), 2012 р.

Зазначено, що одним із основних базових міжнародних стандартів, що визначає
принципи й основні напрями діяльності органів митного контролю у ракурсі управління
ризиками є Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур
(Кіотська конвенція), яка була прийнята у 1973 р. та переглянута у 1999 р. Відповідно до
Кіотської конвенції ризик – ймовірність недотримання митного законодавства. Аналіз
ризику передбачає систематичне використання доступної інформації для визначення
частоти виникнення виявлених ризиків та прогнозування їхніх наслідків.

У ході дослідження виявлено, що оцінювання ризику передбачає систематичне
визначення пріоритетів управління ризиком шляхом аналізу та порівняння їх рівнів із
встановленими стандартами, прогнозованими ступенями ризику чи іншими критеріями.
Крім того, слід зауважити, що оцінювання ризику буде ефективним за умови формування
та практичного використання системи індикаторів ризиків, під якими розуміють особливі
критерії, що використовуються для відбору та вироблення практичних заходів щодо
запобігання недотриманню митного законодавства. До них відносять: код товару
відповідно до товарної номенклатури; країну походження; країну відправлення товару;
наявність ліцензії, вартість товару та ін. Сукупність індикаторів ризику, заснована на
систематизованій, категоризованій, проаналізованій інформації, формує профілі ризику,
що є невід’ємним елементом системи управління ризиками.

Логічним продовженням і розвитком норм нової редакції Кіотської конвенції щодо
застосування системи аналізу та управління ризиками в митній справі є прийняті 23 червня
2005 р. Рамкові стандарти безпеки та полегшення світової торгівлі ВМО (далі – Рамкові
стандарти) (SAFE). Проведений детальний аналіз Рамкових стандартів дозволяє
стверджувати, що використання ризикоорієнтованих інструментів митного контролю є
визначальним у сучасних умовах зростання зовнішніх загроз та небезпек. Відповідно до
Рамкових стандартів ефективним вирішенням проблем забезпечення безпеки перевезень
має стати створення системи, яка б включала не тільки методи державного контролю за
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безпекою, а й інструменти ідентифікації, моніторингу «критичних точок», оцінки ризиків
та ефективності використання ресурсів за усім ланцюгом перевезень, який охоплює
виробника, постачальника і кінцевого споживача продукції.

Значну увагу приділено імплементації та розвитку системи управління митними
ризиками шляхом координації діяльності зарубіжних митних адміністрацій щодо
реагування на факти порушення митних правил. До пріоритетних завдань щодо
вдосконалення застосування ризикоорієнтованих інструментів митного контролю
відносять формування «оптимального» методу оцінки ризиків для забезпечення безпеки
ланцюга перевезень з метою визначення й аналізу пріоритетних загроз та вразливих сторін.
Його розробка може бути розпочата за результатами консультацій з бізнесом і згодом
стати моделлю, яка буде прийнята міжнародним співтовариством.

У ході визначено сутність та значення попереднього інформування для підвищення
ефективності системи управління ризиками. Проаналізовано основні етапи реалізації
концепції попереднього інформування й окреслено переваги та недоліки застосування
цього інструменту в практичній діяльності учасників митних правовідносин.

Значну увагу приділено інформаційній взаємодії між митними органами і
суб’єктами ЗЕД під час подання попередньої інформації та наведено характеристику цього
процесу. Окреслено особливості застосування попереднього інформування у
Європейському Союзі, США та Митному Союзі. Зокрема, зазначено, що основною метою
попереднього інформування у більшості розвинених країн є забезпечення безпеки, зокрема
й при пасажирських перевезеннях.

Проаналізовано сутність та необхідність формування системи попереднього
інформування в Україні. Зазначено, що основними передумовами створення системи
попереднього інформування в Україні є: необхідність захисту економічної і національної
безпеки країни, прагнення полегшити міжнародну торгівлю та прискорити виконання
процедур митного контролю, активне її застосування в зарубіжних країнах та те, що
Всесвітня митна організація вважає показником високого рівня розвитку митної служби
використання нею попереднього інформування.

Узагальнено міжнародні підходи та рекомендації у сфері управління ризиками за
умов впровадження системи  попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон. Відзначено практичний підхід Європейського
Союзу до організації застосування системи контролю імпорту та продумані детальні
інструкції економічним операторам.

Визначені особливості системи попереднього інформування, що використовується у
Євразійському економічному союзі: попередня інформація подається лише російською
мовою, незалежно від того, хто є перевізником; обов’язковим попереднє інформування є й
у випадку, коли автомобільні перевезення здійснюються за використання морських
паромів. До того ж у процесі попереднього інформування, крім законодавчо визначеної
форми для подання попередньої інформації, обов’язковим є подання електронних копій
документів, на основі яких вона формується, таким чином, у результаті зростає
інформаційне навантаження на учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Першочерговими кроками в Україні за сучасних умов є внесення змін до законо-
давства України щодо вимог стосовно надання економічними операторами попередньої
інформації для забезпечення оцінки ризику з точки зору безпеки ще до прибуття товарів.
Це дозволить здійснювати подальший розвиток системи управління ризиками шляхом
удосконалення її інформаційного забезпечення з метою одночасного спрощення митних
процедур та забезпечення відповідного рівня безпеки держави, бізнесу, суспільства.

Відмічено, що досвід зарубіжних митних адміністрацій доводить усе більшу
актуальність використання ризикоорієнтованих інструментів митного контролю. Проте



177

важливою умовою їхнього ефективного застосування є наявність оперативної та
об’єктивної інформації щодо зовнішньоекономічних операцій, оскільки важливим
моментом є необхідність виділення з усього  масиву інформації «сигнальної» інформації,
що вказує на необхідність проведення перевірочних заходів. За таких умов виникає
необхідність розробки можливих напрямів удосконалення механізму інформаційної
взаємодії митних органів і учасників ЗЕД під час здійснення процедури митного контролю,
що приведуть до прискорення та спрощення переміщення товарів і транспортних засобів
через митний кордон із збереженням належного рівня контролю з боку органів митного
контролю. Це дозволило запропонувати в межах виконання звіту заходи щодо практичної
реалізації поставлених завдань, щодо запровадження системи попереднього інформування
передбачатиме виконання заходів.

Процедуру попереднього інформування митних органів можна розділити на два
етапи:

– попередній: отримання допуску до системи попереднього інформування органів
доходів і зборів;

– основний: безпосереднє подання органам доходів і зборів інформації про товари.
Запропонований підхід може бути використано при розробці методичних вказівок

щодо організації системи попереднього інформування органів доходів і зборів в Україні.
У межах виконання НДР проаналізовано сутність таргетингу як інструменту аналізу

ризиків на основі попередньої інформації, наданої економічними операторами або їхніми
представниками митних органів. Визначено його місце та роль у процесі аналізу і вивчення
ризиків.

Досліджено та узагальнено міжнародну практику функціонування центрів аналізу
митних ризиків, основним завданням яких є виявлення транспортних засобів, пасажирів,
товарів, які потребують детального огляду на основі аналізу попередньої інформації,
зокрема таких, як: Німеччина (ZORA – Zentralsrelle Risikoanalyse (Zoll)); Китай
(NCRA&M – National Coordination Office for Customs Risk Management); Голландія (DIC –
Митний інтелектуальний центр); Канада (RMD – Risk Management Directorate); Австралія
(RMCU – Risk Management Coordination Unit); США (NTC – National Targeting Center);
Російська Федерація (УРиОК, Управление рисков и оперативного контроля); Фінляндія
(NRAC – Національний центр аналізу ризиків); Нова Зеландія (ITOC – Інтегрований центр
визначення об’єктів для перевірки і управління).

У межах виконання НДР авторським колективом проаналізовано вимоги до подання
та форми короткої ввізної декларації (exit summary declarations), відповідно до додатку 30А
прикладних положень Митного кодексу ЄС (9 Додатку The UCC Transitional Delegated
Act), залежно від засобу і способу переміщення та наявності сертифіката УЕО.

Номер
етапу

Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати етапу
Отримані

результати
етапу

1. етап Підготовчо-
пошуковий

Проаналізувати міжнародні підходи та рекомендації
щодо управління ризиками за умов впровадження
системи попереднього інформування про переміщення
товарів та транспортних засобів через митний кордон

Розділ 1
проміжного

звіту з НДР за
2015 р.

Окреслити роль митної складової в системі
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки
держави; визначити сутність та значення
попереднього інформування для підвищення
ефективності системи управління митними

Розділ 1
проміжного

звіту з НДР за
2015 р.
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ризиками;

Узагальнити передумови впровадження системи
попереднього інформування в Україні;

Розділ 2
проміжного

звіту з НДР за
2015 р.

Окреслити основні проблеми та перспективи
впровадження системи попереднього
інформування Україні

Розділ 2
проміжного

звіту з НДР за
2015 р.

Проаналізувати стан та особливості використання
системи попереднього інформування в країнах ЄС
та у Євразійському економічному союзі

Розділ 3
проміжного

звіту з НДР за
2015 р

2 етап Аналітично-
прикладний

Розробити пропозиції щодо процесу інформаційної
взаємодії митниць ДФС України та суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності в процесі
подання попередньої інформації

п. 1.3
заключного

звіту з НДР за
2016 р.

Узагальнити вимоги до подання та форми короткої
ввізної декларації (exit summary declarations),
відповідно до додатку 30А прикладних положень
Митного кодексу ЄС, залежно від засобу і способу
переміщення та наявності сертифікату УЕО

п. 1.4
заключного

звіту з НДР за
2016 р.

Розробити механізм аналізу ризиків у контексті
впровадження системи попереднього
інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон
України

п. 1.2
заключного

звіту з НДР за
2016 р.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні системи інформаційної взаємодії

органів і доходів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в процесі здійснення
митного контролю. Отримані наукові результати матимуть теоретико-прикладне значення
для розвитку державної митної справи в Україні та в подальшому сприятимуть
удосконаленню законодавства і практики його застосування у зазначеній сфері. Зокрема,
наукове значення роботи полягатиме у використанні матеріалів НДР при підготовці,
перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Ця НДР виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної нормативно-
правової бази у сфері щодо використання ризикоорієнтованих інструментів митного
контролю, законодавства України з питань держаної митної справи та враховує специфіку
діяльності ДФС України, а тому не має аналогів у вітчизняній науці.

12. Практична цінність результатів та продукції
Практичне значення роботи – розроблення ефективного інструментарію виявлення

органами доходів і зборів порушення митних правил в умовах мінімального втручання в
операційну діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до прибуття товарів на
митну територію України на підставі даних короткої ввізної декларації.
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13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Результати НДР можуть бути використані у навчально-методичному процесі при

підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з митної справи; проведенні
тематичних семінарів та тренінгів; при підготовці навчальних посібників та підручників.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано
Виконано (за
результатами

НДР)

%
вико

нання

1.

Публікації виконавців за тематикою
НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних

- -

1.2. Публікації в матеріалах
конференцій, що входять до
наукометричних баз даних

-

1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань
України

8

1.4. Публікації у матеріалах
конференцій, тезах доповідей та
виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України

24

1.5. Монографії, опубліковані за
рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової
установи)

-

1.6. Підручники, навчальні посібники з
грифом МОН України -

1.7. Навчальні посібники без грифу
МОН України.
Словники, довідники

-

2.

Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій
за тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду
спеціалізованої вченої ради
докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.3. Захищено кандидатських
дисертацій за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у
спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за
тематикою
НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

-

3. Охоронні документи на об’єкти -
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права інтелектуальної власності
створені за тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання
патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання
патенту інших держав

4.
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

-

15. Бібліографічний перелік
Статті у фахових виданнях

1. Несторишен І. В. «Поправки безпеки» до Митного кодексу ЄС:  досвід
полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І. В. Несторишен,
І. Г. Бережнюк, А. Ю. Очерет // Наукові праці Кіровоградського національного технічного
університету. Економічні науки, вип. 29. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 20–29.

2. Несторишен І. В. Європейський досвід імплементації інформаційних систем
ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки співтовариства /
І. Г. Бережнюк, Є.М. Рудніченко, І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного
університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. – С. 117–122

3. Несторишен І. В. Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту
(ІCS/ECS) в ЄС / І. В. Несторишен, І. Г. Бережнюк, В. В. Булана // Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. –
Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 12–20.

4. Гавловська Н. І. Вплив активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
на економічну безпеку макрорівня / Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. – С. 145–149.

5. Рудніченко Є. М. Митна складова в системі забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки держави та суб’єктів господарювання/ Н. І. Гавловська,
Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні
науки. – 2015. – № 3, Т 1. – С. 175–181.

6. Туржанський В. А. Інструментарій та методи системного аналізу в контексті
розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання / В. А. Туржанський, Г. С. Воскобійник, І. В. Несторишен // Електронне
наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Випуск № 10. –
С. 148–153.

7. Попель С. А. Функціонування таргетинг–центрів: міжнародний аспект /
С. А. Попель // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 13. –
(подано до друку).

8. Попель С. А. Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в
країнах ЄС / Т. В. Руда, С. А. Попель // Наукові праці Кіровоградського національного
технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – С. 61–68.

Тези міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій
1. Несторишен І. В. Збалансування функцій митних органів: полегшення торгівлі

без загроз для зовнішньої безпеки держави / І. В. Несторишен, І. Г. Бережнюк,
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А. Ю. Очерет // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи
попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через
митний кордон : збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький,
17 вересня 2015 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної
справи, 2015. – С. 4–8.

2. Булана В. В Особливості імплементації системи попереднього інформування в
ЄС / В. В. Булана, А. І. Брендак // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті
впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон : збірник тез науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 17 вересня 2015 року). – Хмельницький: Державний
науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – С. 14–17.

3. Рудніченко Є. М. Роль митних органів у формуванні зовнішньоекономічної
безпеки держави / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Розробка механізму аналізу ризиків
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(заключний)

за науково-дослідною роботою за 2015–2016 роки
(Характер ННТР: прикладне дослідження)

1. Тема ННТР: «Розробка методики проведення товарознавчої експертизи із визначенням
вартості товарів в минулому часі»
2. Керівник ННТР: Л. Р. Прус
3. Відповідальний виконавець ННТР: Ю. О. Коновалов
4. Замовник: Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС України
5. Номер державної реєстрації ННТР: № 0115U001854
6. Номер облікової картки заключного звіту: _________________
7. Терміни виконання: початок – 01.2015, закінчення – 12.2016
8. Короткий зміст:

– предмет дослідження – проведення товарознавчих експертиз з оцінки вартості
товарів у минулому часі.

– об’єкт дослідження – нормативно-правові документи, методологічні та методичні
засади визначення ринкової вартості товарів з метою проведення товарознавчої
експертизи;

– мета роботи – створення єдиного і всебічного підходу при проведенні
товарознавчих експертиз з оцінки вартості товарів у минулому часі та розробка методики,
яка застосовуватиметься в експертній практиці при проведенні товарознавчих експертиз,
для забезпечення систематизації та методичної одноманітності експертної практики,
скорочення трудомісткості та витрат часу при проведенні експертиз та підвищенні
результативності досліджень і забезпечить необхідні умови для захисту професійної
компетентності експерта при оскарженні результатів експертизи в суді;

– основними завданнями виконання ННТР є: формування методології проведення
оцінки вартості товару на минулу дату; визначення особливостей оцінки вартості товару з
використанням порівняльного та витратного підходів; розробка сукупності і послідовності
дій, системи правил для проведення товарознавчих експертиз з визначення вартості товарів
на минулу дату; проведення ідентифікації товарів; проведення при використанні
порівняльного підходу у визначенні вартості товарів на минулу дату: коригувань базових
цін, визначення вартості одиниці та партії товару; визначення вартості товарів на минулу
дату з використанням витратного підходу; виявлення особливостей визначення вартості
товарів з обмеженою сферою використання; формування Методики визначення вартості
товарів на минулу дату.

9. Опис процесу наукового дослідження:
– методи дослідження, використані при написанні ННТР: аналіз (для розуміння

сутності товарознавчої експертизи та оцінки товарів), синтез та дедукція (спочатку
проаналізовано проведення товарознавчої експертизи в загальному, а потім детально за
підходами і методами), абстрагування (відокремлення істотної інформації від неістотної),
класифікація (поділ та групування оцінки товарів за певними ознаками) та метод
узагальнення, за допомогою якого було зроблено загальні висновки.

Найвагомішими результатами ННТР є:
– досліджено методологію проведення оцінки вартості товару на минулу дату;
– обґрунтовано використання порівняльного підходу при визначенні вартості

товарів на минулу дату;
– обґрунтовано використання витратного підходу при визначенні вартості товарів на

минулу дату;
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– обумовлено особливості визначення вартості товарів на минулу дату з обмеженою
сферою використання;

– на основі проведеного дослідження розроблено Методику визначення вартості
товарів на минулу дату.

Результати етапів виконання ННТР (відповідно до технічного завдання):

Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу
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нормативних, наукових,
науково-технічних,
довідкових тощо
інформаційних джерел за
тематикою НДР.
Обґрунтування
актуальності проведення
товарознавчої
експертизи із визначення
вартості товарів у
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здійсненні державної
митної справи.
Формулювання напрямів
дослідження:
класифікація справ за
напрямами, об’єктами,
предметами та видами
досліджень. Вивчення
товару як економічної
основи товарного
виробництва.
Дослідження поняття
товару в товарознавстві.
Формування проміжного
звіту

Сформовано авторський
колектив для виконання
ННТР, розроблено зміст
звіту з ННТР, технічне
завдання та календарний
план на виконання ННТР.
Обґрунтовано актуальність
проведення товарознавчої
експертизи із визначення
вартості товарів у минулому
часі при здійсненні
державної митної справи.
Вивчено поняття товару як
економічної основи
товарного виробництва.
Окреслено вектори
досліджень з визначення
вартості товарів:
– товарознавча експертиза з
визначення вартості
продовольчих та
непродовольчих товарів;
– товарознавча експертиза з
визначення вартості
одиничних товарів та оптової
партії товарів;
– товарознавча експертиза з
визначення вартості нових
товарів;
– товарознавча експертиза  з
визначення вартості товарів
зношених та/або із втратою
вартості.
Запропоновано використання
індексного методу з метою
приведення ринкової
вартості товарів на минулу
дату, наведено програму
дослідження об’єктів судово-
товарознавчої експертизи з
використанням економіко-
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статистичного методу.
З метою розробки структури
методики визначення
вартості товарів на минулу
дату досліджено вимоги до
змісту методик судових
експертиз у системі
Міністерства юстиції
України, наведені показники
оцінки, принципи розробки,
відзначено необхідність
атестації цих методик та
встановлено основні аспекти
їх внесення до Реєстру
методик проведення судових
експертиз.
Оприлюднено отримані
результати дослідження у
науковому виданні.
Сформовано проміжний звіт,
який прийнято комісією
ДФС.

2. Аналітично-прикладний
етап

Методологія проведення
оцінки товару.
Визначення вартості
товару з використанням
порівняльного та
витратного підходів.
Порядок призначення та
проведення експертиз з
визначення вартості
товарів у минулому часі.
Проведення
ідентифікації товарів.
Проведення корегувань
базових цін. Визначення
вартості одиниці та
партії товару при
використанні
порівняльного підходу.
Визначення вартості
товарів з використання
витратного підходу.
Особливості визначення
вартості товарів з
обмеженою сферою
використання.
Оформлення та
рецензування методики

Досліджено методичні
підходи до оцінки товарів:
порівняльний, витратний та
дохідний методичні підходи.
Обґрунтовано неможливість
застосування дохідного
підходу до оцінки вартості
товарів при проведенні
товарознавчої експертизи.
Сформовано методологію
проведення оцінки вартості
товару.
Проаналізовано порядок
призначення та проведення
товарознавчих експертиз з
визначення вартості товарів
у минулому часі.
Досліджено проведення
ідентифікації товарів;
проведення коригувань
базових цін; визначення
вартості одиниці та партії
товару при використанні
порівняльного підходу;
визначення вартості товарів з
використання витратного
підходу; особливості



187

визначення вартості
товарів на минулу дату.
Опрацювання
результатів
рецензування.
Підготовка остаточного
варіанта методики
досліджень за
результатами
рецензування.
Підготовка заключного
звіту за результатами
НДР.
Доопрацювання звітної
документації у разі
виявлення
невідповідності комісією
Замовника вимогам,
встановленими чинним
законодавством для
виконання НДР та/або
недоліків. Оформлення
анотованого звіту.
Підготовка аналітичних
матеріалів за
результатами виконання
НДР до річного звіту
тощо. Оформлення
облікових документів
щодо результатів НДР.

визначення вартості товарів з
обмеженою сферою
використання.
Зроблено оформлення та
рецензування методики
визначення вартості товарів
на минулу дату.
Опрацьовано результати
рецензування. Підготовлено
остаточний варіант проекту
Методики визначення
вартості товарів на минулу
дату за результатами
рецензування.
Оприлюднено отримані
результати дослідження на
комунікативному заході та у
фаховому виданні.
Підготовлено заключний звіт
та аналітичні матеріали за
результатами виконання
ННТР. Оформлено облікові
документи за результатами
ННТР.
ННТР прийнято комісією
ДФС, про що складено акт
здавання–приймання.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше сформовано теоретичне

підґрунтя розробки методики проведення товарознавчих експертиз із визначення вартості
товарів на минулу дату, розроблено алгоритм проведення товарознавчих експертиз з
визначення вартості товарів на минулу дату, узагальнено особливості проведення
ідентифікації товарів та методологію проведення оцінки товару, визначено порядок
визначення вартості товарів з використанням порівняльного підходу шляхом направлення
запитів на підприємства, запропоновано алгоритм проведення коригувань базових цін,
порядок визначення вартості одиниці та партії товару при використанні порівняльного
підходу, порядок визначення вартості товарів з використання витратного підходу,
особливості визначення вартості товарів з обмеженою сферою використання та розроблено
Методику визначення вартості товарів на минулу дату.

Результати ННТР пропонується використовувати у експертній практиці як методику
при проведенні товарознавчих експертиз та досліджень фахівцями-товарознавцями.
Результати можуть бути використані у навчальному процесі як методичні рекомендації при
проведенні товарознавчих експертиз та досліджень студентами спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
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11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Така наукова робота виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної
нормативно-правової бази у сфері експертної практики при проведенні товарознавчих
експертиз та враховує специфіку діяльності органів ДФС, а тому не має аналогів у
вітчизняній і світовій науці.

12. Практична цінність результатів та продукції
Отримані наукові результати мають теоретико-прикладне значення для розвитку

експертології в Україні та в подальшому сприятимуть удосконаленню методичного
забезпечення здійснення державної митної справи.

Практичне значення роботи – розроблена методика забезпечить єдиний і всебічний
підхід при проведенні товарознавчих експертиз з оцінки вартості товарів на минулу дату та
може застосовуватися в експертній практиці при проведенні товарознавчих експертиз, для
забезпечення систематизації та методичної одноманітності експертної практики,
скорочення трудомісткості та витрат часу при проведенні експертиз та підвищенні
результативності досліджень і забезпечить необхідні умови для захисту професійної
компетентності експерта при оскарженні результатів експертизи в суді.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані наукові результати можуть бути використані при підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
ННТР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
2. Публікації виконавців за тематикою ННТР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН
України.
1.8. Словники, довідники.

планова
кількість не
встановлюва-
лась

1

-

1

1

-

-

-

-

-

3. Підготовка наукових кадрів
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.

- - -
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2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР

4. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

- -

5. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

- - -

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

1. Прус Л. Р. Визначення ринкової вартості товарів при проведенні товарознавчої
експертизи: компаративістський аналіз / Л. Р. Прус, Ю. О. Коновалов // Митна безпека. –
2015. – № 2. – С. 12–23.

2. Прус Л. Р. Проведення товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів
у минулому часі [Електронний ресурс] / Л. Р. Прус, Ю. О. Коновалов // Глобальні та
національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 12. – Серпень – С. 127–130.

3. Коновалов Ю. О. Вибір підходу для проведення оцінки товарів / Ю. О. Коновалов
// Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет-конференції, Херсон, 22 квітня 2016 р. / Упоряд. К.
Мельникова. – Херсон, 2016. –495с. –Режим доступу:
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw/Konference_Actual_problem_of_economic_gro
wth.aspx. – С. 76–78.

16. Використання результатів ННТР у фіскальній сфері.
Отримана в процесі дослідження Методика визначення вартості товарів на минулу

дату може бути використана у діяльності Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи
та досліджень ДФС.

17. Кількість штатних співробітників – 2, за договором з ДНДІСЕ від 29.07.2016
№ 1649345  про надання послуг з виконання складової частини НДР – 1, які брали участь у
виконанні ННТР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи

Керівник роботи:
_______________________ Л. Р. Прус

підпис

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw/Konference_Actual_problem_of_economic_gro
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 2015–2016 роки
(характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Розробка методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання»

2. Керівник НДР: Пунда Олександр Олегович
3. Відповідальний виконавець НДР: Туржанський Віталій Анатолійович
4. Замовник: Департамент боротьби з митними правопорушеннями ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U001189
6. Номер облікової картки заключного звіту: ___________________
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2016
8. Короткий зміст:
Мінімізація ризиків, що виникають при здійсненні окремих видів

зовнішньоекономічних операцій, може бути досягнута шляхом застосування додаткових
заходів митного контролю, підґрунтям до застосування яких має слугувати масив
впорядкованої та проаналізованої інформації. Результативність митного контролю може
бути забезпечена за наявності підходів до аналізу даних, отримуваних з різних джерел, з
метою виявлення факторів ризику та диференціації операцій за критерієм ризиковості.

На сьогодні відсутній комплексний підхід до проведення аналізу ризикових
операцій під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання.
Наукове вирішення проблеми пропонується шляхом розроблення методики поглибленого
аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Метою дослідження є розробка методики поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені та вирішені такі
завдання:

– розглянути сутність та загальну характеристику підходів щодо проведення
поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;

– обґрунтувати необхідність здійснення поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання під час митного контролю;

– охарактеризувати нормативне забезпечення для здійснення поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;

– дослідити інструментарій та методи поглибленого аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання;

– проаналізувати аналітично-пошукові методи виявлення та попередження
порушень законодавства України з питань державної митної справи;

– охарактеризувати підходи до виявлення ризикових операцій, спрямовані на
застосування додаткових заходів митного контролю;

– оцінити використання попередньої митної інформації інших країн для виявлення
ризикових суб’єктів господарювання та протизаконних зовнішньоекономічних операцій;

– дослідити порядок проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання методом дзеркальної статистики;

– визначити шляхи удосконалення інструментарію поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;

– проаналізувати зарубіжний досвід застосування критеріїв для здійснення
поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання;
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– проаналізувати тенденції, фактори, що можуть свідчити про порушення
законодавства країни з питань державної митної справи під час здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;

– дослідити теоретичні підходи до розробки методики поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;

– розробити методику поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання;

– здійснити апробацію методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації та
здійснення поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності посадовими особами,
які здійснюють аналітичну роботу в Державній фіскальній службі України.

Об’єктом дослідження є діяльність Державної фіскальної служби України в сфері
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання.

9. Опис процесу наукового дослідження:
На першому – підготовчо-пошуковому – етапі 2015 року:
– розроблено та погоджено проекти Технічного завдання та Календарного плану

виконання НДР на 2015 рік;
– підготовлено орієнтовний зміст НДР для етапу 2015 року;
– 05.02.2015 проведено робочу нараду із представниками Замовника НДР стосовно

визначення очікуваного результату та узгодження проектів Технічного завдання та
Календарного плану виконання НДР на 2015 рік;

– сформовано персональні завдання членам творчого колективу для виконання НДР;
– визначено концептуальні основи дослідницької програми;
– здійснено пошуковий огляд наукових статей за темою дослідження;
– опрацьовано наукову та законодавчу базу з питань аналізу зовнішньоекономічної

діяльності суб’єктів господарювання;
– проведено аналіз, систематизацію та узагальнення накопиченого джерельного

матеріалу;
– оприлюднено отримані проміжні результати виконання НДР на комунікативних

заходах;
– підготовлено Проміжний звіт з НДР;
– прийнято Комісією ДФС Проміжний звіт із НДР.
На другому – аналітичному – етапі в 2016 році:
– розроблено та погоджено проект Календарного плану виконання НДР на 2016 рік;
– підготовлено орієнтовний зміст НДР для етапу 2016 року;
– проведено телефонні робочі наради із представниками Замовника стосовно

визначення очікуваного результату, узгодження Календарного плану виконання НДР на
2016 рік;

– підготовлено проект змін до Тематичного плану науково-дослідних робіт
Державної фіскальної служби України на 2016 рік (щодо наукового та практичного
результату виконання НДР в розрізі кварталів поточного року);

– розроблено та погоджено Замовником Доповнення від 26 липня 2016 року до
Технічного завдання від 15 квітня 2015 року на виконання науково-дослідної роботи для
Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС за темою «Розробка методики
поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання»;

– сформовано творчий колектив на виконання НДР та визначено індивідуальні
ділянки роботи для кожного із співвиконавців;
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– здійснена робота співвиконавців над підрозділами звіту з НДР відповідно
погодженого змісту НДР, Календарного плану виконання НДР для етапу 2016 року та
нової редакції Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт Державної
фіскальної служби на 2016 рік, затвердженої  наказом ДФС України № 582 від 29.06.2016;

– підготовлена та погоджена Замовником Узагальнена інформація щодо стану
виконання НДР «Розробка методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання» за перший, другий та третій квартал 2016 року;

– схвалено результати виконання НДР за 9 місяців 2016 року на засіданні секції
2 »Наукове забезпечення розвитку митної справи» Науково-технічної ради ДФС України;

– оприлюднено отримані результати виконання НДР на комунікативних заходах та
статтях у фахових виданнях;

– підготовлено Заключний звіт з НДР;
– прийнято Комісією ДФС Заключний звіт із НДР.

Номер
етапу

Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати етапу
Отримані

результати
етапу

Завдання дослідження відповідно до Технічного завдання від 15.04.2015

1. 1 етап –
підготовчо-
пошуковий

Дослідити та узагальнити теоретичні та
практичні основи аналізу діяльності суб’єктів
господарювання у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 1
Заключного
звіту з НДР

Проаналізувати інструментарій та методи
системного аналізу зовнішньоекономічних
операцій

Розділ 2
Заключного
звіту з НДР

Проаналізувати тенденції та фактори, що
можуть свідчити про порушення
законодавства з питань державної митної
справи в Україні

Підрозділ 3.1
Заключного
звіту з НДР

Оцінити зарубіжний досвід використання
аналітичного апарату для прогнозування
ймовірності порушення митного
законодавства

Підрозділ 3.2
Заключного
звіту з НДР

Завдання дослідження в 2016 році згідно з Доповненням до Технічного завдання від
26.07.2016

2. 2 етап –
аналітичний

Дослідження аналізу зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання методом
дзеркальної статистики

Підрозділ 2.6
Заключного
звіту з НДР

Дослідження системи електронного обміну
попередньою інформацією: приклад
аналітично-пошукової роботи, спрямованої на
боротьбу з митними правопорушеннями на
україно-білоруській ділянці кордону

Підрозділ 2.5
Заключного
звіту з НДР

Визначення шляхів удосконалення
інструментарію системного аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання

Підрозділ 2.7
Заключного
звіту з НДР
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Дослідження теоретичних підходів до
розробки методики поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання

Підрозділ 4.1
Заключного
звіту з НДР

Розробка методики поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання

Підрозділ 4.2
Заключного
звіту з НДР

Апробація методики поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання

Підрозділ 4.3
Заключного
звіту з НДР

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.
Наукова новизна та значимість роботи полягає у науковому обґрунтуванні

економіко-правової сутності поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання; окресленні інструментарію та методів поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання; дослідженні особливостей
використання попередньої митної інформації для оцінки потенційного ризику здійснення
протиправних операцій на зовнішньому ринку; вивченні основних тенденцій у сфері
зовнішньоекономічних девіацій; узагальненні зарубіжного досвіду оцінки ризиковості
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; дослідженні особливостей використання
методу дзеркальної статистики при здійсненні аналізу зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання; характеристиці системи електронного обміну попередньою
інформацією на прикладі аналітично-пошукової роботи, спрямованої на боротьбу з
митними правопорушеннями на україно-білоруській ділянці кордону; визначенні
аналітично-пошукових методів та інструментарію виявлення й попередження порушень
законодавства з питань державної митної справи; розробленні пропозицій щодо шляхів
удосконалення інструментарію системного аналізу зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання; дослідженні теоретичних підходів до розробки методики
поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
розробленні методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання.

Отримані результати дослідження оприлюднено на комунікативних заходах та у
наукових виданнях.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників).

Дана НДР виконується вперше, ґрунтується на аналізі вітчизняної нормативно-
правової бази у сфері аналітичної роботи щодо дотримання суб’єктами господарювання,
що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, законодавства України з питань держаної
митної справи та враховує специфіку діяльності ДФС України, а тому не має аналогів у
вітчизняній науці.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та
суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна
привабливість, ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн), споживачі продукції;
обсяг коштів, необхідних для промислового впровадження результатів).

Розроблена методика поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання має практичну цінність і апробована Замовником НДР під час
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проведення аналізу експорту лісоматеріалів, імпорту гречки, транспортних засобів та їх
частин.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на
основі результатів НДР).

Результати НДР можуть бути використані у навчально-методичному процесі при
підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з митної справи; проведенні
тематичних семінарів та тренінгів; при підготовці навчальних посібників та підручників.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано
Виконано

(за результатами
НДР)

%
вико

нання
1 Публікації виконавців за тематикою

НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій,
що входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань
України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій,
тезах доповідей та виданнях, що не
включені до переліку наукових фахових
видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за
рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової
установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з
грифом МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН,
словники, довідники

Планування
не

здійснювалось –

–

7

17

–

–

–

–

2 Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану
вчену раду докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій
за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану
вчену раду кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

Планування
не

здійснювалось
–

–

–

–

–
3 Охоронні документи на об’єкти права

інтелектуальної власності створені за
Планування

не
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тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав.

здійснювалось
–

–

–

–

4 Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Фахівці з митної справи 3 3 100

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми
захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами
досліджень за період виконання НДР).

Статті у фахових виданнях
1. Медвідь Ю. О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів

господарювання методом дзеркальної статистики / Ю. О. Медвідь // Електронне наукове
видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – № 8. – С. 1210–1212.

2. Медвідь Ю. О. Управління ризиками та аналіз діяльності суб’єктів ЗЕД митними
органами країн ЄС / Ю. О. Медвідь // Наукові праці Кіровоградського національного
технічного університету. Економічні науки. – № 28. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 53–59.

3. Медвідь Ю. О. Визначення пріоритетних митних формальностей при здійсненні
контролю за достовірністю декларування товарів / Ю. О. Медвідь, О. О. Корнійчук //
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. –
№ 10. – С. 193–197.

4. Туржанський В. А. Підхід до розробки інструментарію поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. А. Туржанський // Наукові
праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. –
№ 27. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 83–88.

5. Туржанський В. А. Інструментарій та методи системного аналізу в контексті
розробки методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання / Туржанський В. А., Воскобійник Г. С. , Несторишен І. В. //
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. –
№ 10. – С. 148–153.

6. Туржанський В. А. Методика проведення органами доходів і зборів
поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання /
Туржанський В. А., Приходченко Д. Є., Жиленко В. В. // Наукові праці Кіровоградського
національного технічного університету. – Економічні науки. – № 30. – Кіровоград : КНТУ,
2016. – С. (подано до друку).

7. Яковенко О. В. Теоретичні основи аналізу ЗЕД митними органами // Наукові
праці Кіровоградського національного технічного університету. – Економічні науки. –
№ 27. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – С. 89–94.

Статті у нефахових виданнях
1. Буланий О. О. Особливості використання попередньої митної інформації інших

країн в Україні / О. О. Буланий // Митна безпека. – 2015. – № 1. – С. 11–18.
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2. Воскобійник Г. С. Підходи до виявлення ризикових операцій, спрямовані на
застосування додаткових заходів митного контролю / Г. С. Воскобійник // Митна безпека.
– 2015. – № 1. – С. 41–44.

3. Гавловська Н. І. Вплив суб’єктів митного регулювання на локальні ніші
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та їх економічну безпеку / Н. І.
Гавловська, Є. М. Рудніченко // Митна безпека. – 2015. – № 1. – С. 45–50.

4. Медвідь Ю. О. Об’єкти аналізу митних ризиків / Ю. О. Медвідь // Митна
безпека. – 2015. – № 1. – С. 70–73.

5. Погорєлов Ю. С. Використання положень системного підходу для моделювання
взаємодії органів митного регулювання із суб’єктами ЗЕД / Ю. С. Погорєлов,
О. В. Ілляшенко // Митна безпека. – 2015. – № 1. – С. 74–83.

6. Приходченко Д. Є. Проведення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на
виявлення та попередження порушень митного законодавства / Д. Є. Приходченко // Митна
безпека. – 2015. – № 1. – С. 110–113.

Тези Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій
1. Жиленко В. В. Система електронного обміну попередньою інформацією на

прикладі українсько-білоруської співпраці / В. В. Жиленко // Розвиток інституту
уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів
безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО : Збірник тез науково-практичної
інтернет-конференції (м. Хмельницький – м. Ірпінь, 15 вересня 2016 року). –
Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 27–29.

2. Медвідь Ю. О. Використання методу дзеркальної статистики при митному
аналізі діяльності суб’єктів ЗЕД / Ю. О. Медвідь // Сучасні концепції управління
соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції  (м. Дніпропетровськ, 5–6 червня 2015 року) : у 4 частинах. –
Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015 – Ч. ІІ. – С. 48–50.

3. Медвідь Ю. О. Вплив аналізу показників зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів ЗЕД на ефективність митних процедур / Ю. О. Медвідь // Дослідження
теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур :
збірник тез ІІ науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 22 травня
2015 року). – Хмельницький, Державний науково-дослідний інститут митної справи,
2015. – С. 57–58.

4. Медвідь Ю. О. Ризикоорієнтований підхід категоріювання суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності / Ю. О. Медвідь // Розробка механізму аналізу ризиків в
контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон: збірник тез науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 17 вересня 2015 року). – Хмельницький : Державний
науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – С. 49–51.

5. Приходченко Д. Є. Розробка інструментарію поглибленого аналізу
зовнішньоекономічної діяльності економічних операторів / Д. Є. Приходченко // Розвиток
інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових
стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО : Збірник тез науково-
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Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 33–35.

6. Прус Л. Р. Таргетинг-центри при здійсненні державної митної справи / Л. Р.
Прус // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах
глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Хмельницький, 8–9 жовтня 2015 року) ; за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. –
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 239–242.
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проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання / В. А. Туржанський // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті
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СОТ і ВМО щодо сприяння торгівлі / В. А. Туржанський // Наукові засади
ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 січня 2015 року //
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дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 30–33.
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зовнішньоекономічної діяльності федеральною митною службою Російської Федерації /
О. А. Фрадинський // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та
пропозиції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28–29 серпня
2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2015 – С. 22–24.

10. Яковенко О. В. Застосування системного аналізу ЗЕД органами доходів і зборів /
О. В. Яковенко // Проблеми сучасної економіки : матеріали VIII Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Запоріжжя, 11–12 вересня 2015 року) / Східноукраїнський
інститут економіки та управління. ГО «СІЕУ», 2015. – С. 64–67.

11. Яковенко О. В. Основні положення аналізу зовнішньоекономічної діяльності
підприємств митними органами / О. В. Яковенко // Моделювання та прогнозування
соціально – економічних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції (Львів, 27–28 лютого 2015 року) / ГО »Львівська економічна фундація». У 2-х
частинах. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 61–63.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері:
Впровадження та використання методики поглибленого аналізу

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання Замовником НДР сприятиме:
ефективному відбору об’єктів митного контролю; виявленню тенденцій, чинників та сфер
ризику недотримання законодавства у сфері державної митної справи суб’єктами
господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

За результатами проведення науково-методологічного семінару з теми НДР
(протокол № 1 від 02.11.2016, лист ДФС від 02.11.2016 № 23576/6/99-99-20-01-15)
Замовником (Департаментом боротьби з митними правопорушеннями ДФС України)
оформлено та підписано Акт впровадження (використання) результатів науково-дослідної
роботи від 02.11.2016.

17. Кількість штатних співробітників 11, фахівців з митної справи 3, які брали
участь у виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради від __________ протокол № _____ про закінчення роботи.

Керівник роботи: кандидат юридичних наук, доцент _________________ О. О. Пунда
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за ННТР за 2015-2016 роки
(Характер ННТР: прикладне дослідження)

1. Тема ННТР: «Організаційно-правове забезпечення системи управління персоналом
Державної фіскальної служби України»
2. Керівник ННТР: Нагорічна О. С.
3. Відповідальний виконавець ННТР: Молдован Е. С.
4. Замовник: Департамент кадрової політики та роботи з персоналом ДФС
5. Номер державної реєстрації ННТР: №0115U001853
6. Номер облікової картки заключного звіту: _________________
7. Терміни виконання: початок – 08.2015, закінчення – 12.2016

8. Короткий зміст:
– предмет дослідження – організаційно-правове забезпечення системи управління

персоналом ДФС України;
– об’єкт дослідження – суспільно-управлінські відносини, що склалися у процесі

формування системи управління персоналом ДФС України;
– мета роботи – удосконалення організаційно-правового забезпечення системи

управління персоналом Державної фіскальної служби України на основі компетентнісного
підходу;

– основні завдання виконання ННТР: провести аналіз нормативно-правового
забезпечення та сучасної світової правової практики формування системи кадрового
потенціалу; дослідити вітчизняне законодавство у сфері механізму селекції, розстановки і
професійної мобільності працівників ДФС України; розробити модель рівнів менеджменту
ДФС України; сформувати систему професійних компетенцій посадових осіб органів ДФС
України; розробити професіограми відповідно до переліку професійних компетенцій;
розробити модель кар’єрограми посадових осіб органів ДФС України.

9. Опис процесу наукового дослідження
Методи дослідження, використані при написанні ННТР: діалектичний, системного

аналізу, структурно-функціональний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий, історико-
правовий, соціологічний, статистичний, моделювання, правового прогнозування.

Найвагомішими результатами ННТР є:
– розроблено науково-практичні рекомендації щодо реалізації професійного

відбору персоналу ДФС України у контексті реформування державної служби, а також
щодо соціально-психологічної складової професійного відбору персоналу системи органів
ДФС;

– розроблено анкету щодо виявлення характерних особливостей діяльності в
системі ДФС України;

– сформовано систему ключових та спеціальних професійних компетенцій
посадових осіб апарату ДФС України;

– здійснено експрес-дослідження із виявлення найбільш вагомих професійних та
етичних компетенцій посадових осіб апарату ДФС України;

– розроблено 47 кейсів, кожен з яких складається із ситуаційних завдань та
переліку спеціальних компетенцій, які можна виявити за результатами розв’язання
завдань;

– розроблено модель кар’єрограми посадових осіб органів ДФС та «дорожню
карту» планування кар’єри посадових осіб органів ДФС України службою персоналу.
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Результати етапів виконання ННТР (відповідно до технічного завдання):
Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані
результати етапу

Отримані
результати етапу

1. Підготовчо-пошуковий Аналіз нормативно-
правового забезпечення
та сучасної світової
правової практики
формування системи
кадрового потенціалу.
Дослідження
вітчизняного
законодавства у сфері
механізму селекції,
розстановки і
професійної мобільності
працівників ДФС
України.
Визначення, на підставі
затверджених штатним
розписом посад ДФС
України, переліку
професій працівників
ДФС України, щодо
яких необхідно
розробити
професіограми.
Методика
відпрацювання
професіограм та
кар’єрограми основних
категорій посадових осіб
органів ДФС України.
Розроблення
професіограм
працівників ДФС
України відповідно до
затверджених штатним
розписом посад ДФС
України.
Наукові публікації.
Проміжний звіт

Здійснено аналіз
нормативно-
правового
забезпечення та
сучасної світової
правової практики
формування системи
кадрового
потенціалу.
Досліджено
вітчизняне
законодавство у
сфері механізму
селекції, розстановки
і професійної
мобільності
працівників ДФС
України.
Розроблено
професіограми
відповідно до
затверджених
штатним розписом
посад ДФС України.
Запропоновано
методики створення
професіограм та
кар’єрограми
основних категорій
посадових осіб
органів ДФС
України.
Здійснено наукові
публікації та
підготовлено
проміжний звіт з
НДР, який прийнято
комісією ДФС

2. Аналітично-прикладний Класифікація загальних
компетенцій посадових
осіб ДФС України за
профілями лідерства.
Розробка опитувальника
для визначення
пріоритетності
професійних та етичних

Здійснено
класифікацію
загальних
компетенцій
посадових
осіб ДФС України за
профілями лідерства.
Розроблено
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компетенцій посадових
осіб апарату ДФС
України різних рівнів
управління.
Розроблення переліку
спеціальних компетенцій
посадових осіб
центрального апарату
ДФС України відповідно
до функцій ДФС
України.
Розроблення переліку та
змісту умов для
планомірного
горизонтального і
вертикального
просування працівників
ДФС України залежно
від обраної професії в
системі службових посад
цього відомства.
Розроблення напрямів
удосконалення роботи з
посадовими особами, які
плануються для
призначення на керівні
посади в органах ДФС
України.
Розроблення моделі
кар’єрограми.
Наукові публікації.
Заключний звіт

опитувальник для
визначення
пріоритетності
професійних та
етичних компетенцій
посадових осіб
апарату ДФС
України різних
рівнів управління.
Розроблено перелік
спеціальних
компетенцій
посадових осіб ДФС
відповідно до
функцій ДФС
України.
Розроблено перелік
та зміст умов для
планомірного
горизонтального і
вертикального
просування
працівників ДФС
України.
Розроблено напрями
удосконалення
роботи з посадовими
особами, які
плануються для
призначення на
керівні посади в
органах ДФС
України.
Розроблено модель
кар’єрограми та
«дорожню карту»
посадових осіб ДФС.
Здійснено наукові
публікації.
Підготовлено
заключний звіт, який
прийнято комісією
ДФС

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна роботи полягає у виробленні науково обґрунтованих пропозицій та

практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення
системи управління персоналом Державної фіскальної служби України.
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11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

Дана наукова робота виконується вперше, ґрунтується на аналізі зарубіжного
досвіду та вітчизняної нормативно-правової бази у сфері управління персоналом і враховує
специфіку діяльності ДФС України, а тому не має аналогів у вітчизняній науці.

12. Практична цінність результатів та продукції
Практичне значення отриманих під час виконання ННТР результатів полягає у тому,

що система професійних компетенцій посадових осіб органів ДФС України, ситуаційні
завдання для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в органах ДФС України,
а також методичні рекомендації «Формування кадрового потенціалу Державної фіскальної
служби України», розроблені в межах ННТР творчим колективом, зможуть бути
використані Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС України при
виробленні кадрової політики ДФС та формуванні її кадрового потенціалу.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані наукові результати можуть бути використані при підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок, а
також у навчальному процесі підвідомчого ДФС України ВНЗ.

14. Результативність виконання ННТР

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
ННТР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
6. Публікації виконавців за тематикою ННТР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

планова
кількість не
встановлюва-
лась

1

5

7

-

7. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.

0 0 -



202

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР.

8. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

0 0 -

9. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Фахівці з митної справи

– – –

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

1. Капітанець С.В. До питання формування персоналу ДФС України /
С.В.Капітанець, О.С. Нагорічна // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку:
матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15–16 квітня
2016 р. – Т. 1. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – 36, [22–
24] с.

2. Капітанець С.В. Значення компетенцій у комплексному підході при прийнятті
кадрових рішень в ДФС України / О.С. Нагорічна, С.В. Капітанець // Прогнозування
економічного та соціального розвитку національної економіки: збірник тез Міжнародної
науково-практичної конференції (22.04.16) / КПУ. – Запоріжжя, 2016. – С. 35–38.

3. Капітанець С. В. Інтелектуальна складова професійної компетентності
посадових осіб ДФС / О. С. Нагорічна, С. В. Капітанець // Економіка та суспільство
(електронне фахове видання). – 2016. – № 5. – С. 99–103.

4. Капітанець С. В. Кадрова політика в органах ДФС за умов євроінтеграції /
С. В. Капітанець // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: матеріали
науково-практичного інтернет-семінару (21–31 травня 2016р.) / НДІФП УДФСУ. – Ірпінь,
2016. – С. 13–16.

5. Капітанець С. В. Людський капітал як основа розвитку економіки знань /
С. В. Капітанець, Л. М. Федоришина // Economics, management, law: socio-economic aspects
of development: Collection of scientific articles. Vol. 1. Edizioni Magi, Roma, Itali, 2016. –
P. 289–293.

6. Капітанець С. В. Роль компетенцій у формуванні керівного складу держслужби
України в умовах її реформування / С. В. Капітанець // Реформування економічної системи
країни в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (22 липня 2016 р.) / Центр економічних досліджень та розвитку. –
Одеса, 2016. – С. 13–16.

7. Молдован Е. С. Особливості мотивації державних службовців Державної
фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Е. С. Молдован, В. О. Хома //
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : матеріали науково-
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практичного інтернет-семінару до Дня науки (м. Ірпінь, 21–31 травня 2016 р.). – Ірпінь :
НДІФП, 2016. – Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/201/

8. Молдован Е. С. Система професійних компетенцій посадових осіб Державної
фіскальної служби України / Е. С. Молдован // Вісник Національної академії державного
управління при Президентові України. – 2016. – № 2. – С. 146–151.

9. Молдован Е. С. Теоретичні засади професійного відбору персоналу в системі
Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Е. С. Молдован //
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції : матеріали VII
науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 1–15 грудня 2016 р.). – Ірпінь :
НДІФП, 2016. – Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/page/2/168/.

10. Молдован Е. С. Особливості застосування мотиваційних факторів при відборі
кандидатів на службу до органів Державної фіскальної служби України в умовах
інституційної реформи / Е. С. Молдован, В. О. Хома // Актуальні проблеми держави і
права. – 2016. – № 77. – С. 80–88.

11. Нагорічна О. Формування кадрового потенціалу фіскальної служби на основі
компетентнісного підходу / О. Нагорічна // Збірник наукових праць Національної академії
Державної прикордонної служби України / гол. ред. Діденко О. В. – Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2016. – №3(5). – С. 153–162. – (Серія : педагогічні науки).

12. Нагорічна О. С. Значення компетенцій у комплексному підході при
прийнятті кадрових рішень в ДФС України / О. С. Нагорічна, С. В. Капітанець //
Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: збірник тез
Міжнародної науково-практичної конференції (22.04.16), КПУ. – Запоріжжя, 2016. – С. 35–
38.

13. Нагорічна, О. Планування кар’єри працівників фіскальної служби/ Ольга
Нагорічна // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 3(32). – С. 18–25

14. Нагорічна О. С. Соціально-психологічна складова професійного відбору
персоналу системи органів ДФС (науково-методичні рекомендації): наук.-практ. вид. /
О. С. Нагорічна, С. В. Капітанець. – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної
справи Державного науково-дослідного інституту фіскальної політики Національного
університету Державної фіскальної служби України, 2016. – 48 с.

15. Формування кадрового потенціалу Державної фіскальної служби України
(науково-методичні рекомендації) : наук.-практ. вид. / за заг. ред. канд. пед. наук, с.н.с.,
О. С. Нагорічної;. – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи Державного
науково-дослідного інституту фіскальної політики Національного університету Державної
фіскальної служби України, 2016. – 164 с.

16. Використання результатів ННТР у фіскальній сфері
За результатами наукового дослідження отримано акт впровадження попередніх

результатів виконання ННТР щодо системи професійних ключових і спеціальних
компетенцій державних службовців ДФС у наказі Державної фіскальної служби України
від 16.08.2016 № 708 «Про визначення спеціальних вимог», а також щодо науково-
методичних рекомендацій «Формування кадрового потенціалу Державної фіскальної
служби України» – у роботі структурних підрозділів і територіальних органів ДФС (лист
ДФС № 18767/6/99-99-04-05-15 від 30.08.2016).

17. Кількість штатних співробітників 5, фахівців з митної справи 2, які брали
участь у виконанні ННТР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.
Керівник роботи:

_______________________ О. С. Нагорічна
підпис

http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/201/
http://ndi-fp.asta.edu.ua/page/2/168/
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 2015–2016 роки
(прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Розробка перспективної системи інтелектуального відеоконтролю в
автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України»

2. Керівник НДР: Царенко Володимир Іванович
3. Відповідальний виконавець НДР: Дворнічена Інна Михайлівна
4. Замовник: Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U001187
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2016
8. Короткий зміст:
Предметом дослідження є система інтелектуального відеоконтролю (СІВК) в

пунктах пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України.
Об’єктом дослідження є система юридичних та технічних вимог до створення системи
інтелектуального відеоконтролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення на
державному кордоні України. Метою НДР є розробка моделі перспективної СІВК в АПП
на ДКУ; пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань використання
системи інтелектуального відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на
державному кордоні України. Основні завдання, які потребували вирішення: аналіз
сучасного стану застосування митними органами зарубіжних держав системи
інтелектуального відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску; дослідження та
узагальнення теоретичних основ побудови перспективної системи інтелектуального
відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України;
розробка загальних та технічних вимог до СІВК, які максимально адаптовані до діючих
міжнародних, міждержавних та місцевих автомобільних пунктів пропуску через
державний кордон України, що функціонують на постійній чи тимчасовій основі;
визначення, відповідно до типових технічних вимог СІВК, вимог для можливості інтеграції
у АСМО; здійснення аналізу розміщення відеокамер залежно від зони дії (в’їзд/ виїзд/зона
митного оформлення/бокс поглибленого огляду/ тощо) і відповідно ефективності
використання різних типів відеоаналітики (perimeter video analytics/situation video
analytics/biometrical video analytics/multiple camera tracking video analytics/high definition
video analytics) та ефективності використання серверної відеоаналітики (server video
analytics), вбудованої відеоаналітики (edge video  analytics), розподіленної відеоналітики
(distributed video analytics); підготовка пропозиції з питаня використання СІВК в АПП на
ДКУ; розробка типових моделей СІВК для міжнародних, міждержавних та місцевих
автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України.

9. Опис процесу наукового дослідження
У дослідженні використано значну кількість сучасних методів дослідження,

зокрема: діалектичний, системного аналізу, структурно-функціональний, логіко-
юридичний, порівняльно-правовий, історико-правовий, соціологічний, статистичний,
моделювання, правового прогнозування.
Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати
етапу

1. Підготовчо-пошуковий Аналіз  сучасного  стану
застосування  митними
органами

Проаналізовано сучасний
стан застосування
митними органами
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зарубіжних  держав
системи
інтелектуального
відеоконтролю  в
пунктах пропуску.
Теоретичні  основи
побудови  перспективної
системи
інтелектуального
відеоконтролю  в
автомобільних  пунктах
пропуску через
державний кордон
України

зарубіжних держав
системи інтелектуального
відеоконтролю в
автомобільних пунктах
пропуску;
досліджено та
узагальнено теоретичні
основи побудови
перспективної системи
інтелектуального
відеоконтролю в
автомобільних пунктах
пропуску через
державний кордон
України

2. Аналітично-прикладний Рекомендації до
технічних вимог та
окремих складових
системи
інтелектуального
відеоконтролю в
автомобільних  пунктах
пропуску через
державний кордон
України.
Пропозиції з
удосконалення
нормативно-правової
бази  з  питань
використання  системи
інтелектуального
відеоконтролю  в
автомобільних  пунктах
пропуску  через
державний  кордон
України. Наукові
публікації

Підготовлено пропозиції з
удосконалення
понятійного апарату щодо
створення та
використання системи
інтелектуального
відеоконтролю.
Оприлюднено отримані
результати дослідження
на  комунікативних
заходах

3. Підготовчо-пошуковий Аналіз  вимог  до  систем
інтелектуального
відеоконтролю,  що
максимально  адаптовані
до
діючих  міжнародних,
міждержавних  та
місцевих автомобільних
пунктів  пропуску  через
державний  кордон
України,  що

Розроблено загальні та
технічні вимоги до
системи інтелектуального
відеоконтролю, які макси-
мально адаптовані до
діючих міжнародних,
міждержавних та
місцевих автомобільних
пунктів пропуску через
державний кордон
України, що
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функціонують
на  постійній  чи
тимчасовій  основі.
Наукові публікації.
Результати  аналізу
вимог  до  систем
інтелектуального
відеоконтролю,  що
максимально  адаптовані
до  діючих
міжнародних,
міждержавних  та
місцевих
автомобільних  пунктів
пропуску  через
державний кордон
України, що
функціонують на
постійній чи тимчасовій
основі

функціонують на постій-
ній чи тимчасовій основі.
Оприлюднено отримані
результати дослідження
на  комунікативних
заходах

4. Аналітично-прикладний Аналіз  можливостей
інтеграції  СІВК  у
Автоматизовану  систему
митного  оформлення.
Наукові публікації.
Технічні вимоги до
системи
інтелектуального
відеоконтролю,  що
максимально адаптовані
до
діючих міжнародних,
міждержавних  та
місцевих  автомобільних
пунктів пропуску через
державний  кордон
України,  що
функціонують
на постійній чи
тимчасовій основі.
Модель СІВК
для міжнародних
автомобільних пунктів
пропуску на державному
кордоні України з
інтеграцією у існуючу
АСМО.
Аналіз  розміщення
відеокамер залежно від

Визначено, відповідно до
типових технічних вимог,
системи інтелектуального
відеоконтролю, вимоги
для можливості інтеграції
у АСМО. Оприлюднено
отримані результати
дослідження на
комунікативних заходах.
Розроблено моделі СІВК
для міжнародних,
міждержавних та
місцевих автомобільних
пунктів пропуску на
державному кордоні
України
з інтеграцією у існуючу
АСМО.
Здійснено аналіз
розміщення відеокамер
залежно від зони дії (в’їзд/
виїзд/зона митного
оформлення/бокс
поглибленого огляду/
тощо) і відповідно
ефективності
використання різних типів
відеоаналітики (perimeter
video analytics/situation
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зони дії (в’їзд / виїзд /
зона митного оформлення
/
бокс поглибленого огляду
/ тощо) і відповідно
ефективності
використання  різних
типів
відеоаналітики  (perimeter
video  analytics /
situation video analytics /
biometrical video analytics
/ multiple camera tracking
video analytics / high
definition video analytics)
та ефективності
використання серверної
відеоаналітики (server
video analytics),
вбудованої
відеоаналітики (edge
video analytics),
розподіленої
відеоналітики
(distributed video
analytics). Наукові
публікації.
Модель СІВК для
міждержавних
автомобільних
пунктів пропуску на
державному кордоні
України
з інтеграцією у існуючу
АСМО

video analytics/biometrical
video analytics/multiple
camera tracking video
analytics/high definition
video analytics) та
ефективності
використання серверної
відеоаналітики (server
video analytics),
вбудованої відеоаналітики
(edge video  analytics),
розподіленної
відеоналітики (distributed
video analytics).
Оприлюднено отримані
результати дослідження
на  комунікативних
заходах

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Найсуттєвіші результати проведеного дослідження, що містять наукову новизну:

– розроблено загальні та технічні вимоги до системи інтелектуального
відеоконтролю, що максимально адаптовані до діючих міжнародних, міждержавних та
місцевих автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України;

– розроблено моделі СІВК для міжнародних та міждержавних автомобільних
пунктів пропуску на державному кордоні України з інтеграцією у існуючу АСМО;

– удосконалено понятійний апарат.
11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами
Дана наукова робота виконується вперше, ґрунтується на аналізі стану

застосування митними органами зарубіжних держав системи інтелектуального
відеоконтролю в пунктах пропуску та враховує специфіку вітчизняних пунктів пропуску
для автомобільного сполучення, а тому не має аналогів у вітчизняній і світовій науці.
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12. Практична цінність результатів та продукції
Виконання НДР передбачає розробку моделей СІВК для міжнародних,

міждержавних та місцевих автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні
України з інтеграцією у існуючу АСМО. Крім того, практична реалізація запропонованої
системи інтелектуального відеоконтролю дозволить забезпечити безперервний, прозорий,
відкритий відеоконтроль за проходженням етапів митного контролю в автомобільних
пунктах пропуску через державний кордон України.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані наукові результати можуть бути використані при підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України
та його територіальних органів; проведенні тематичних семінарів і тренінгів; при
підготовці навчальних посібників та підручників, для подальших наукових розвідок.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники
Заплановано

Виконано
(за

результатами
НДР)

%
виконання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою

НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних
1.2. Публікації в матеріалах
конференцій, що входять до
наукометричних баз даних
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань
України
1.4. Публікації у матеріалах
конференцій, тезах доповідей та
виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України
1.5. Монографії, опубліковані за
рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової
установи)
1.6. Підручники, навчальні посібники з
грифом МОН України
1.7. Навчальні посібники без грифу
МОН України
1.8. Словники, довідники

планова кількість
не

встановлювалась 2

-

3

16

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану
вчену раду докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій
за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану

0 0 -
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вчену раду кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР.

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав.

0 0 -

4 Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Фахівці з митної справи 3 3 100

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

1. Бабенко Б. І. Еволюція систем відеоспостереження та відеоконтролю в контексті
здійснення державної митної справи / Бабенко Б. І., Миронов О. В., Корнійчук О. О. //
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. –
Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – № 2 (64). – С. 106–122.

2. Бабенко Б. І. Функціональні можливості відеоаналітичних систем у митній
справі / Бабенко Б. І., Миронов О. В., Корнійчук О. О. // Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький :
НАДПСУ, 2016. – № 1 (67). – С. 242–265.

3. Побережник А. О. Проблемні питання визначення системи та структури гарантій
забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в кримінальному провадженні /
А. О. Побережник // Право і суспільство. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4. – С. 198–205.

4. Пунда О. О. Правові принципи здійснення відеоконтролю в автомобільних
пунктах пропуску на державному кордоні України / Пунда О. О., Царенко В. І.,
Жданов В. П. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету
управління та права. – 2015. – № 1. – С. 138–146.

5. Царенко В. І. Спрощення митного контролю запровадженням СІВК – створення
сприятливих умов для ЗЕД / В. І. Царенко, С. В. Капітанець // Сталий розвиток економіки.
– 2016. – № 3 (32). – С. 12–18.

6. Бабенко Б. І. Історія розвитку засобів відеоконтролю / Б. І. Бабенко,
В. М. Шпиль // Митна безпека. – 2015. – № 1. – С. 92–102.

7. Боровик О. В. Теоретичні засади створення системи інтелектуального
відеоконтролю у ДФС України / Боровик О. В. Дворнічена І. М., Корнійчук О. О. // Митна
безпека. – 2015. – № 2. – С. 48–55.

8. Хома В. О. Концептуальні засади створення системи інтелектуального
відеоконтролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні
України / Хома В. О., Молдован Е. С., Бодров С. В. // Митна безпека. – 2015. – № 2. –
С. 41–48.

9. Бабенко Б. І. Засоби відеоконтролю в митній безпеці / Бабенко Б. І.,
Миронов О. В., Корнійчук О. О. // Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної
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прикордонної служби України та охорони державного кордону : тези Міжн. наук.-практ.
конф. (м. Київ, 26 травня 2015 року). – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – С. 233–237.

10. Бабенко Б. І. Інформаційно-технічний інструментарій комплексної охорони
захисту права інтелектуальної власності / Б. І. Бабенко // матеріали міжн. наук.-практ.
конф. «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення
прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»,
(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). – АМСУ, 2015. – С. 154–156.

11. Бабенко Б. І. Використання систем відеоконтролю: особливості структурної
схеми / Бабенко Б. І. Мартинов Д. Ю. // матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Фінансово-
економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів
(економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»,
(Дніпропетровськ, 20 листопада 2015). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 316–318.

12. Бабенко Б. І. Ключові особливості щодо використання сучасних систем
відеоконтролю / Б. І. Бабенко, С. В. Бодров // Тези доповідей ІХ Міжн. наук. конф. «Історія
торгівлі, податків та мита», (м. Дніпропетровськ, 29–30 жовтня 2015). – Дніпропетровськ,
2015. – С. 149–151.

13. Бабенко Б. І. Щодо критеріїв вибору відео реєстраторів / Б. І. Бабенко //
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автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України / В. І. Царенко,
І. М. Дворнічена // збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного  інтернет-
семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації», 21–31 травня 2016
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21. Царенко В. І. Вимоги до системи інтелектуального відеоконтролю через призму
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Одеса, 28–29 жовтня 2016. – 234 с.

16.  Використання результатів НДР у фіскальній сфері:
За результатами наукового дослідження отримано моделі СІВК для міжнародних,

міждержавних та місцевих автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні
України з інтеграцією у існуючу АСМО та підготовлено пропозиції з удосконалення
понятійного апарату щодо створення та використання системи інтелектуального
відеоконтролю.

17. Кількість штатних співробітників – 12, кількість фахівців з митної справи з
оплатою – 3, які брали участь у виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи

Керівник роботи:

_______________________ В. І. Царенко
підпис

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями
його вдосконалення в контексті світового досвіду»

2. Керівник НДР: Тимченко Л. Д., д.ю.н., професор
3. Відповідальний виконавець НДР: Селезень П. О., к.ю.н., с.н.с.
4. Замовник: Департамент організації роботи Служби ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U004967
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2016, закінчення – 31.12.2016
8. Короткий зміст:
Концепція бенефіціарного власника доходу є одним з поширених у світі

інструментів протидії практиці уникнення від оподаткування. Разом з тим особливості
походження, нормативного закріплення та практики застосування у різних державах
ускладнюють можливість надання їй належного рівня визначеності на сучасному етапі
розвитку. Незважаючи на це, держави-члени міжнародного співтовариства демонструють
спроби досягти прогресу у цьому напрямі, підтвердженням чому стали зміни до МПК
ОЕСР у 2014 р. щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника доходу.
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Об’єктом НДР «Інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями
його вдосконалення в контексті світового досвіду» є суспільні відносини, які виникають у
сфері реалізації положень інституту бенефіціарного власника в Україні.

Предметом дослідження є характеристика механізму тлумачення та застосування
норм інституту бенефіціарного власника у сфері оподаткування з розробкою пропозицій
щодо його вдосконалення в Україні на основі позитивного світового досвіду.

Метою дослідження є узагальнення практики застосування концепції
бенефіціарного власника в Україні, спрямоване на виявлення проблемних аспектів її
розвитку та розробку пропозицій щодо її вдосконалення на основі позитивного досвіду
провідних держав світу з урахуванням вітчизняних реалій.

Для досягнення поставленої мети дослідження було вирішено наукові завдання:
 охарактеризовано зміст та вимоги Модельної податкової конвенції ОЕСР

стосовно тлумачення концепції бенефіціарного власника з урахуванням змін 2014 р.;
 виокремлено основні підходи до тлумачення концепції бенефіціарного власника

на прикладі судової практики провідних держав світу (Канада, Сполучене Королівство
та ін.);

 узагальнено вітчизняний досвід застосування концепції бенефіціарного власника
з метою виокремлення ключових проблемних аспектів (на основі судової практики);

 розроблено рекомендації щодо застосування концепції бенефіціарного власника у
контексті боротьби з практикою неналежного використання договірних норм, в т.ч.
пропозиції до вдосконалення податкового законодавства та правозастосовної практики.

9. Опис процесу наукового дослідження:
Методологічну основу дослідження складає система загальнонаукових та

спеціальних методів і підходів, що мають забезпечити об’єктивний аналіз досліджуваного
явища. З урахуванням теми, мети і завдань дослідження планується використання таких
методів: діалектичний метод (характеристика Модельної податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як джерела тлумачення договірних норм щодо бенефіціарного власника);
історико-правовий метод (характеристика відповідних положень Модельної податкової
конвенції ОЕСР та коментарів до неї в динаміці їх розвитку); порівняльно-правовий метод
(визначення спільних і особливих рис механізму функціонування інституту бенефіціарного
власника у контексті світового досвіду); формально-юридичний метод (розробка зауважень
і пропозицій щодо вдосконалення нормативних засад та правозастосовної практики
інституту бенефіціарного власника); структурно-функціональний метод (визначення
структурних елементів механізму функціонування інституту бенефіціарного власника та їх
взаємозв’язку).

Інститут бенефіціарного власника є одним з ключових інструментів для протидії
уникненню від оподаткування з використанням договірних норм. Особливості його
еволюції, нормативного закріплення та необхідних критеріїв потребують належного
врахування при визначенні внутрішньодержавних засад реалізації норм інституту
бенефіціарного власника. У протилежному випадку неврахування таких особливостей
впливатиме на ефективність протидії уникненню від оподаткування та на імідж держави як
добросовісного учасника мережі договорів про уникнення подвійного оподаткування.

До проблемних аспектів вітчизняного підходу до тлумачення поняття
«бенефіціарний власник» у контексті вимог договорів про уникнення подвійного
оподаткування та вимог узгодженості положень національного законодавства можна
віднести: 1) обґрунтованість використання словосполучення “бенефіціарний (фактичний)
отримувач (власник) доходу”, зважаючи на невизначеність нормативних характеристик
поняття «отримувач» та розбіжності у змісті термінів «отримувач» і «власник»;
2) неузгодженість сфери застосування тесту на бенефіціарного власника з точки зору дії
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п. 103.2 та п. 103.3 ст. 103 ПКУ, беручи до уваги різні форми договірних переваг, які
можуть виступати об’єктом договірного шопінгу; 3) відсутність визначеності у питанні
можливості відмови у доступі до договірних переваг на підставі невідповідності критеріям
бенефіціарного власника, якщо сам текст відповідної договірної норми не передбачає такої
можливості; 4) відсутність визначеності у питанні можливості надання доступу до
договірних переваг для осіб, які не є безпосередніми отримувачами доходу, але є його
бенефіціарними власниками і є резидентами в державі, з якою Україна має діючий договір
про уникнення подвійного оподаткування; 5) надмірно широка сфера застосування
концепції бенефіціарного власника відповідно до положень ПКУ порівняно з вимогами
договорів про уникнення подвійного оподаткування та стандартами МПК ОЕСР, оскільки
останні обмежують її лише дивідендами, процентами і роялті.

Перспективні шляхи вдосконалення вітчизняного механізму тлумачення положення
про бенефіціарного власника доходу при виплаті його на користь нерезидента:

 запровадження, відповідно до досвіду Китаю, виключень зі сфери застосування
положення про бенефіціарного власника для нерезидентів, які отримують дохід з України і
акції яких перебувають в обігу на фондовій біржі договірної держави, резидентом якої є
відповідний отримувач доходу;

 визначення податкових наслідків для осіб, що здійснюють виплату доходу з
України на користь нерезидента у випадку визнання отримувача відповідного доходу
таким, що не відповідає критеріям бенефіціарного власника, але за умови, що поведінка
відповідної особи є добросовісною і відповідною стандарту належної обачності;

 забезпечення єдності і цілісності концептуального підходу щодо тлумачення
положень про бенефіціарного власника у контексті правозастосовної практики, зокрема,
відштовхуючись від позиції ДФС України, відповідно листа  від 10.06.2016 № 12995/6/99-
99-15-02-02-15, пропонується доповнити елементи тесту на бенефіціарного власника
доходу вказівкою на необхідність врахування права вимоги виплати доходу, права
вчинення юридичних дій у випадку несвоєчасності або інших порушень визначеного
порядку виплати доходу, обов’язку відповідальності за неналежне виконання зобов’язань
при виплаті доходу та ін.

– результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані
результати етапу

1. Порівняльно-правова
характеристика механізму
застосування концепції
бенефіціарного власника в
Україні

Заключний звіт з
виконання НДР,
рекомендації щодо
застосування концепції
бенефіціарного власника
у контексті боротьби з
практикою неналежного
використання договірних
норм, в т.ч. пропозиції до
вдосконалення
податкового
законодавства. Наукові
публікації.

Заключний звіт з
виконання НДР,
рекомендації щодо
застосування
концепції бенефіці-
арного власника у
контексті боротьби з
практикою
неналежного
використання
договірних норм, в
т.ч. пропозиції до
вдосконалення
податкового
законодавства.
Наукові публікації
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10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту).

Вітчизняна наука не має окремих монографічних досліджень, присвячених темі
бенефіціарного власника, на відміну від закордонної юридичної науки. Разом з тим
особливості національної правової системи України не можуть не впливати на
механізм реалізації норм договірного інституту бенефіціарного власника. З
урахуванням викладеного дослідження спрямоване на визначення характерних
особливостей розвитку та реалізації положень щодо бенефіціарного власника в
правовій системі України.

Результати дослідження можуть стати вагомим внеском у розвиток доктринальних
засад реалізації договірних зобов’язань у сфері оподаткування, вдосконалення механізму
тлумачення договірних норм та визначення особливостей впливу модельних актів на
реалізацію договірних норм у сфері оподаткування.

З практичної точки зору результати дослідження можуть сприяти формуванню
узгодженого та цілісного підходу до застосування норм договорів про уникнення
подвійного оподаткування зі сторони контролюючих органів та судів, а також сприятимуть
належній визначеності у взаємовідносинах між контролюючими органами та платниками
податків при реалізації договірних норм. Отримані результати дослідження можуть бути
використані для підготовки фахівців у галузі знань “Право”.

Визначення чітких засад тлумачення та застосування норм інституту бенефіціарного
власника сприятиме формуванню належної правозастосовної практики відповідно до
загальносвітових тенденцій, сприятиме забезпеченню ефективності таких норм та
утвердженню принципу визначеності у відносинах між контролюючими органами та
платниками податків.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

Інститут бенефіціарного власника як механізм запобігання неналежному
використанню договірних норм у сфері оподаткування постійно привертає увагу
дослідників з 1970-х рр. Зокрема, у цьому контексті варто виокремити роботи Ш. дю Тота,
С. Джейна, К. Фогеля, Л. де Бро. Разом з тим в Україні відповідна тематика не часто стає
об’єктом уваги дослідників. Така ситуація негативно впливає на формування засад
вітчизняного підходу щодо забезпечення ефективної реалізації вимог норм інституту
бенефіціарного власника. У поєднанні з періодичним реформуванням підходів щодо
тлумачення норм інституту бенефіціарного власника під егідою ОЕСР та поширенням
практики неналежного використання норм у сфері оподаткування актуалізуються у
вітчизняному контексті такі аспекти реалізації вимог інституту бенефіціарного власника,
як, зокрема, критерії бенефіціарного власника, можливість застосування відповідних норм
не лише при виплаті пасивних, але і інших видів доходу нерезидентам, можливість
застосування вимог щодо бенефіціарного власника навіть за відсутності їх договірного
закріплення.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту)
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Результати НДР можуть бути використані у процесі нормотворчої та
правозастосовної діяльності Державної фіскальної служби України з метою вдосконалення
нормативно-правових засад та правозастосовної практики щодо реалізації вимог норм
інституту бенефіціарного власника.

Відповідна тематика діяльності узгоджується з:
 таким напрямом податкової реформи як “удосконалення законодавства

України, спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати
податків як юридичними, так і фізичними особами”, згідно зі Стратегіями сталого
розвитку “Україна – 2020”;

 вимогами ст. 351 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншого, щодо посилення і зміцнення співробітництва, спрямованого
на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема,
забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим
шахрайством, а також ухиленням від сплати податків;

 вимогами п. 7.8 Плану роботи ДФС України на 2016 р. щодо надання роз’яснень
щодо застосування міжнародних договорів з питань оподаткування.

Результати дослідження можуть стати вагомим внеском у розвиток доктринальних
засад реалізації договірних зобов’язань у сфері оподаткування, вдосконалення механізму
тлумачення договірних норм та визначення особливостей впливу модельних актів на
реалізації договірних норм у сфері оподаткування.

З практичної точки зору результати дослідження можуть сприяти формуванню
узгодженого та цілісного підходу до застосування норм договорів про уникнення
подвійного оподаткування зі сторони контролюючих органів та судів, а також сприятимуть
належній визначеності у взаємовідносинах між контролюючими органами та платниками
податків при реалізації договірних норм.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Теоретичні положення, висновки та рекомендації,  які є результатом виконання НДР

за темою «Інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями його
вдосконалення в контексті світового досвіду» частково використовуються в освітньому
процесі Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України при викладанні
навчальних дисциплін згідно з магістерською програмою «Організаційно-правові
механізми європейського співробітництва в економічній сфері».

Матеріали відповідної НДР, використовувались при підготовці та проведенні лекцій
і семінарських занять з курсів «Міжнародне податкове право», «Міжнародне економічне
право» та «Антимонопольне право ЄС» у 2015–2016 рр., зокрема, в частині характеристики
договірних інструментів обмеження доступу до договірних переваг за неналежних
обставин та характеристики досвіду України щодо протидії уникненню від оподаткування.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

№ Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.

3 3 100 %
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1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та   виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої
ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

–

1

3

–

–

–

–

–

2

4

–

–

–

–

150 %

125 %

2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
3. Охоронні документи на об’єкти права

інтелектуальної власності створені за тематикою
НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

–

–

–

–

–

–

–

–
4. Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

–
–

–
–

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

Selezen P. The Concept of Beneficial Owner in Application of the Ukrainian Double
Taxation Treaties // Juridica International. Law Review. – 2016. – No. 1. – Pp. 55–62  (у співав.
з Л.Д. Тимченко)

Селезень П. О. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в
міжнародних податкових відносинах: основні виклики / П. О. Селезень // Альманах права.
– 2016. – № 1.

Селезень П. О. Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного
власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування / П. О. Селезень // Право і
суспільство. – 2016. – № 4–2. – С. 241–246.
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Селезень П. О. Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про
бенефіціарного власника: сучасні виклики / П. О. Селезень // Форум права. – 2016. – № 2. –
C. 196–201.

Селезень П. О. Положення про бенефіціарного власника в Модельній податковій
конвенції ОЕСР: історичний аспект / П. О. Селезень // Фінансове право. – 2016. – № 1. –
С. 14–17.

Селезень П. О. Походження договірної концепції бенефіціарного власника у сфері
оподаткування / П. О. Селезень // Фінансова безпека України на сучасному етапі: тези
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 березня 2016 року / відп. за вип.
Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. –
С. 277–280.

Селезень П. О. Ключові напрями Плану дій BEPS як орієнтири вдосконалення
податкової політики в Україні /П. О. Селезень // Теоретична та практична концептуалізація
розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної
реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня
2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів,
банківської справи. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України,
2016. – C. 168–172 (у співав. з Д.М. Серебрянським)

Селезень П. О. Тлумачення терміна «бенефіціарний власник» на основі Модельної
податкової конвенції: правозастосовні аспекти / П. О. Селезень // Фіскальна політика в
умовах макроекономічної стабілізації: збірник наукових праць за матеріалами науково-
практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 р. – Ірпінь: НДІ фіскальної політики,
2016. – С. 47–49.

Селезень П. О. Партнерства та інструменти колективного інвестування у світлі
договірних вимог щодо бенефіціарного власника: позиція ОЕСР /П. О. Селезень // Правове
регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22–23.07.2016). – Запоріжжя:
Запорізька міська ГО «Істина», 2016. – С. 40–42.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків):
Результати НДР можуть бути використані у процесі нормотворчої та

правозастосовної діяльності Державної фіскальної служби України з метою вдосконалення
нормативно-правових засад та правозастосовної практики щодо реалізації вимог норм
інституту бенефіціарного власника.

З практичної точки зору результати дослідження можуть сприяти формуванню
узгодженого та цілісного підходу до застосування норм договорів про уникнення
подвійного оподаткування зі сторони контролюючих органів та судів, а також
сприятимуть належній визначеності у взаємовідносинах між контролюючими
органами та платниками податків при реалізації договірних норм.

17. Кількість штатних співробітників 5,   кількість сумісників 2,   молодих
учених з оплатою –,   кількість студентів з оплатою –,   які брали участь у виконанні
НДР.

18. Рішення Вченої ради УДФСУ від 24 листопада 2016 року протокол № 11 про
закінчення роботи.

Керівник роботи:

_______________________

Тимченко Л. Д.

підпис
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний/проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Вдосконалення системи управління корупційними ризиками в
органах доходів і зборів України»

2. Керівник НДР: Розум О. М.
3. Відповідальний виконавець НДР: Дейнека В. Ф.
4. Замовник: Головне управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної

служби України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U004968
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – січень 2016 р., закінчення – грудень 2016 р.
8. Короткий зміст ( до 40 рядків тексту):
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час діяльності

Державної фіскальної служби України та пов’язані з  корупційними ризиками.
Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо вдосконалення системи управління

ризиками у контексті запобігання корупції в органах доходів і зборів.
Для досягнення поставленої мети дослідження передбачалося вирішення таких

наукових завдань:
 здійснити аналіз досвіду запобігання та протидії корупції в органах ДФС,

результатів виконання Антикорупційної програми, функцій та процедур, закріплених за
структурними підрозділами ДФС, на предмет виявлення корупційних ризиків та
визначення їх складу;

 визначити стратегію, методи та інструменти управління виявленими
ризиками;

 розробити рекомендації щодо вдосконалення системи управління корупційними
ризиками в органах доходів і зборів України.

9. Опис процесу наукового дослідження (40–50 рядків тексту):
При дослідженні використано фундаментальні положення системного аналізу,

ситуативного аналізу, а також загальнонаукові методи та принципи, які були застосовані при
розгляді конкретних функцій і процедур органів доходів і зборів та їх структурних підрозділів з
метою виявлення корупційних ризиків.

Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображено у таблиці:
Номер
етапу

Назва етапу згідно з технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати
етапу

1. Вдосконалення системи
управління корупційними
ризиками в органах доходів і
зборів України

1. Визначення переліку та
сутності корупційних
ризиків, що виникають під
час виконання органами
доходів і зборів України
функцій і процедур
відповідно до покладених
завдань.

1. Підготовлена
аналітична довідка
“Визначення переліку
та сутності
корупційних ризиків,
що виникають під час
виконання органами
доходів і зборів
України функцій і
процедур відповідно
до покладених
завдань”, вих. лист НДІ
фіскальної політики
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2. Узагальнення,
оброблення та коригування
теоретичних і практичних
результатів дослідження.

3. Формулювання
висновків за результатами
досліджень і розроблення
рекомендацій щодо
застосування результатів
НДДКР.
Підготовлення комплекту
звітної документації,
подання  роботи до
приймання та державного
обліку

№ 47 від 30.06.2016.
Від Замовника
отримано схвальний
відгук, лист ДФС “Про
результати виконання
1-го етапу НДР” вих.
№ 15197/6/99-99-22-04-
02-15 від 13.07.2016
року.
2. Підготовлена
аналітична довідка
“Узагальнення,
оброблення та
коригування
теоретичних і
практичних
результатів
дослідження” вих.
Лист НДІ фіскальної
політики № 129 від
30.09.2016.
3. Сформований
заключний звіт, вих.
Лист Університету
ДФСУ № 3251/01-21
від 30.11.2016.
За результатами
виконання науково-
дослідної роботи для
практичної реалізації
дослідження
розроблено проекти
наказів ДФС:
– «Про внесення змін
до наказу ДФС від
12.11.2014 № 265 «Про
функціональні
повноваження
структурних
підрозділів Державної
фіскальної служби
України»;
– «Про внесення змін
до наказу ДФС
України від 19.10.2016
№ 875 «Про
функціональні
повноваження
структурних
підрозділів
територіальних органів
ДФС»
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10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту).

На основі опрацювання Податкового та Митного кодексів України і наказу
Державної фіскальної служби України від 12.11.2014 р. № 265 «Про функціональні
повноваження структурних підрозділів ДФС» (із змінами та доповненнями) створено
реєстр корупційних ризиків. Крім того, здійснено їх систематизацію у розрізі сфер
діяльності органів доходів і зборів, а саме: податкової, митної, адміністрування ЄСВ,
боротьби з правопорушеннями та з організації діяльності ДФС.

Створено масив даних для розробки ефективної системи управління корупційними
ризиками в органах доходів і зборів України. Зокрема, розроблено та запропоновано
структуру картки ризику та визначено його основні параметри, розроблено проекти
довідників/класифікаторів для впровадження картки корупційного ризику, що має
забезпечити ефективний моніторинг діяльності виконання функціональних зобов’язань
структурних підрозділів.

Також у науково-дослідній роботі окреслено загальні концепції вдосконалення
системи управління корупційними ризиками в органах доходів і зборів України,
запропоновано рекомендації щодо практичної реалізації зазначених загальних концепцій.
У підсумку дослідження зроблені висновки про можливість використання системи
управління корупційними ризиками для зниження рівня корупції в органах ДФС України
та підвищення ефективності виконання завдань, визначених законодавством України.

За результатами виконання науково-дослідної роботи для практичної реалізації
дослідження розроблено проекти наказів ДФС:

– «Про внесення змін до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні
повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України»;

– «Про внесення змін до наказу ДФС України від 19.10.2016 № 875 «Про
функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС».

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

За результатами НДР вперше за час існування органів доходів і зборів України
розроблено та запропоновано чітку систему виявлення, фіксації та аналізу даних про
корупційні ризики, які виникають у діяльності органів ДФС, а також алгоритми прийняття
рішень з метою їх мінімізації або усунення. Запропонована система управління
корупційними ризиками є інноваційним проектом, аналогів у вітчизняній та зарубіжній
практиці не виявлено, окрім окремих елементів системи управління корупційними
ризиками при адмініструванні ПДВ та при здійсненні митних процедур у Російській
федерації, наведених у дослідженні Світового банку, результати якого викладені у брошурі
«Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и
государственного управления», оприлюдненій видавництвом Альпина Паблишерз
(м. Москва, 2010 р.) під редакцією Э. Кампоса і С. Прад-Хана.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту).

Результати дослідження мають практичне значення у сферах адміністрування
податків і збрів, митних платежів, сплати соціального внеску, а також у сфері кримінально-
процесуальної та оперативно-розшукової діяльності податкової міліції, оскільки
покращення системи управління корупційними ризиками в органах доходів і зборів
дозволить:
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– підвищити ефективність як діяльності податкової системи взагалі, так і окремих
органів та підрозділів ДФС зокрема, що позитивно вплине на рівень мобілізації грошових
коштів до бюджетів усіх рівнів;

– зменшити рівень корупції в органах та підрозділах ДФС;
– забезпечити виявлення та ефективне усунення причин та умов, що сприяють

корупції;
– покращити імідж ДФС у суспільстві, сприяти покращанню інвестиційного

клімату в Україні;
– створити позитивну репутацію ДФС та її системи управління за рахунок

інформування громадськості про зусилля співробітників органів доходів і зборів, які
спрямовані на протидію корупції.

Зменшення рівня корупції у сфері оподаткування та митній сфері обумовить
існування додаткових чинників для покращення конкурентоспроможності суб’єктів
господарської діяльності у всіх галузях економіки, а також  позитивно вплине на
інвестиційну привабливість держави в цілому.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на
основі результатів НДР – до 20 рядків)

Матеріали НДР використано при оновленні у червні-липні 2016 року при оновленні
кафедрою «Адміністративного права і процесу та митної безпеки» факультету податкової
міліції університету ДФС України курсу лекцій з навчальних дисциплін:

– адміністративне право;
– адміністративний процес;
– адміністративно-правові заходи протидії тіньовій економіці.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1)Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої
ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

10

1

15 150

2)Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
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2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР
3)Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за тематикою
НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав
4)Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

1) Дейнека В. Ф. Фінансова безпека України в умовах поглиблення глобалізаційних
процесів / В. Ф. Дейнека // Фінансова безпека України на сучасному етапі : матер.
міжнародн. наук.-практ. інтернет-конференції, 25 березня 2016 р. / відп. за вип.
Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. –
С. 95–97.

2) Дейнека В. Ф. Визначення переліку областей та факторів корупційних ризиків
при здійсненні функцій і процедур структурними підрозділами органів ДФС [Електронний
ресурс] / В. Ф.Дейнека // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації :
збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-семінару (21–31
травня 2016 року). – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – Режим доступу : http://ndi-
fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf

3) Дейнека В. Ф. Управління корупційними ризиками при здійсненні функцій і
процедур структурними підрозділами органів ДФС / Дейнека В. Ф. // Актуальні питання
вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України:
збірник матеріалів науково-практичних заходів. – НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 7–14.

4) Долгий О. А. До обговорення законопроектних ініціатив щодо утворення
фінансової поліції в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Долгий // Фіскальна політика в
умовах макроекономічної стабілізації : збірник наукових праць за матеріалами науково-
практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної
політики, 2016.– Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf

5) Долгий О. А. Правоохоронний аспект дослідження корупції й фіскальній службі
України : постановка проблеми, напрями та очікувані результати / О. А. Долгий //
Актуальні проблеми фіскальної політики України : правові аспекти : збірник наукових
праць. – у 2-х частинах / Національний університет державної податкової служби України,
НДЦ з проблем оподаткування. – ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – Ч. І.– С. 24–25.

http://ndi-
http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf
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6) Долгий О. А. Корупція в органах ДФС України : сучасний стан та напрями
подолання / відп. ред. О. А. Долгий // Актуальні проблеми фіскальної політики України :
правові аспекти : збірник наукових праць [у 2-х частинах]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ
«Друкарня «Рута», 2016. – Ч. І.– С. 3–56.

7) Долгий О. А. Тенденції заподіяння та відшкодування збитків за кримінальними
провадженнями слідчих підрозділів фінансових розслідувань ДФС України / Долгий О. А.,
Долгий О. О. // Фінансова безпека України на сучасному етапі : матер. Міжнародн. наук.-
практ. інтернет-конференції, 25 березня 2016 р. / відп. за вип. Л. М. Касьяненко, А. В.
Гарбінська-Руденко; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – С. 361–364.

8) Розум О. М. Вдосконалення системи корупційними ризиками, як напрями
практичної реалізації Антикорупційної програми ДФС України / О. М. Розум // Актуальні
питання вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС
України: збірник матеріалів науково-практичних заходів / НДІ фіскальної політики, 2016.
С. 15–18.

9) Розум О. М. Визначення переліку та сутності корупційних ризиків під час
виконання органами доходів і зборів функцій і процедур відповідно до покладених завдань
[Електронний ресурс] / Розум О. М. // Фіскальна політика в умовах макроекономічної
стабілізації : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-
семінару (21–31 травня 2016 року). – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016.– Режим
доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf

10) Шавло І. А. Корупція як внутрішня загроза фінансовій безпеці країни /
Шавло І. А. // Фінансова безпека України на сучасному етапі : матер. міжнародн. наук.-
практ. інтернет-конференції (25 березня 2016 р.) / відп. за вип. Л. М. Касьяненко,
А. В. Гарбінська-Руденко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – С. 350-354.

11) Шавло І. А. Деякі особливості визначення корупційних ризиків в органах
державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Шавло І. А., Шкуренко Н. Г.
– Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=1270%3A200416-09&catid=149%3A2-0416&Itemid=185&lang=ru.

12) Шавло І. А. Корупційні ризики в діяльності органів ДФС України /
І. А. Шавло // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : збірник
наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-семінару (21–31 травня 2016
року). – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 120–122.

13) Шавло І. А. Окремі аспекти визначення переліку корупційних ризиків у
фіскальних органах України / І. А. Шавло // Актуальні питання вдосконалення системи
управління корупційними ризиками в органах ДФС України: збірник матеріалів науково-
практичних заходів / НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 19–21.

14) Шкуренко Н. Г. Прояви корупції у фіскальних органах як загроза фінансовій
безпеці України / Шкуренко Н. Г. // Фінансова безпека України на сучасному етапі : матер.
Міжнародн. наук.-практ. інтернет-конференції (25 березня 2016 р.) / відп. за вип.
Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. –
С. 358–360.

15) Шкуренко Н. Г. Інформаційне забезпечення системи управління
корупційними ризиками в органах ДФС [Електронний ресурс] / Н. Г. Шкуренко /
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : збірник наукових праць за
матеріалами науково-практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 року. – Ірпінь :
НДІ фіскальної політики, 2016.– Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/221/.

16) Шкуренко Н. Г. Проблеми інформаційного забезпечення моніторингу
корупційних ризиків та напрями їх вирішення / Н. Г. Шкурненко // Актуальні питання
вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України:

http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf
http://legalactivity.com.ua/index.php
http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/221/
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збірник матеріалів науково-практичних заходів / НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 22–
24.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків):
Документальне підтвердження впровадження очікується за фактом видання

запропонованих у ході виконання дослідження проектів наказів ДФС:
– «Про внесення змін до наказу ДФС від 12.11.2014 № 265 «Про функціональні

повноваження структурних підрозділів Державної фіскальної служби України»;
– «Про внесення змін до наказу ДФС України від 19.10.2016 № 875 «Про

функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС».
17. Кількість штатних співробітників 5, кількість сумісників __, молодих учених з

оплатою ___, кількість студентів з оплатою ___, які брали участь у виконанні НДР.
18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.

Керівник роботи:

_______________________ Розум О. М.
підпис

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний/проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Удосконалення оподаткування сільського господарства в контексті
структурної перебудови економіки України»

2. Керівник НДР: Артем Миколайович Вдовиченко
3. Відповідальний виконавець НДР: Артур Ігорович Зубрицький
4. Замовник: Департамент податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U007324
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.2016, закінчення – 12.2016
8. Короткий зміст (до 40 рядків тексту):

Об’єктом представленого дослідження є світовий досвід оподаткування
сільського господарства.

Предметом дослідження виступають принципи реформування системи
оподаткування сільського господарства в Україні на сучасному етапі економічних
трансформацій.

Мета дослідження полягає в аналізі зарубіжної практики оподаткування с/г
виробників, формуванні рекомендацій щодо оптимальної системи оподаткування цього
сектору економіки прямими податками та ПДВ.

Для досягнення поставленої мети дослідження було виконано ряд завдань:
 проаналізовано вплив системи оподаткування на розвиток сільськогосподарських

підприємств в Україні;
 проведено оцінку реального податкового навантаження на сільськогосподарські

підприємства України;
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 проведено аналіз впливу поточних законодавчих ініціатив на агросектор та їх
відповідність принципам податкової політики держави;

 описано принципи формування нової системи оподаткування агросектору з
врахуванням скасування спецрежиму з ПДВ;

 зроблено висновки і рекомендації щодо ефективності діючої системи
оподаткування в контексті кількісних і якісних параметрів розвитку сільського
господарства;

 надано аналітичну інформацію щодо відносних обсягів фіскальної підтримки
сільського господарства;

 розроблено пропозиції щодо вдосконалення оподаткування сільського
господарства в Україні.

9. Опис процесу наукового дослідження (40–50 рядків тексту):
У процесі наукового дослідження було використано методи наукової індукції та

дедукції, методи аналізу і синтезу, порівняння та логічного узагальнення результатів, методи
економіко-математичного моделювання, зокрема економіко-статистичного аналізу.

Процес наукового дослідження включав такі основні моменти.
1. Визначення теоретико-методологічних засад формування сучасної системи

оподаткування сільського господарства в Україні і світі для виявлення проблем існуючої
системи оподаткування сільськогосподарських виробників, з метою подальшої розробки
рекомендацій щодо можливих напрямів трансформації існуючої системи оподаткування
сільського господарства з врахуванням інтересів фіскальних органів та економічних агентів.
Гіпотеза щодо орієнтованості спрощеного оподаткування сільського господарства у
розвинених країнах світу саме на малий та середній бізнес в сільському господарстві
підтвердилась; юридичні особи зі складними організаційно-правовими структурами та
великою кількістю найманих робітників зазвичай перебувають на стандартній системі
оподаткування. При цьому такі інструменти, як використання для визначення податкових
зобов’язань розрахованого обсягу доходу, надання преференцій зі сплати соціальних
внесків, використання ПДВ як засобу податкової підтримки, не є поширеним явищем.
Аналітично підтверджено ідею щодо скорочення у розвинених країнах ролі інструментів
підтримки, які викривлюють виробничі рішення і спрямовані на маніпуляції з ринковими
цінами і субсидування проміжного спожив ванн, на противагу інструментам, що не
впливають безпосередньо на рішення виробників.

2. Визначення впливу сучасної системи оподаткування на розвиток сільського
господарства в Україні, зокрема оцінку за допомоги економіко-математичних методів
реального податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства, з метою
подальшої розробки рекомендацій щодо формування нової системи оподаткування
аграрного сектору з врахуванням скасування спеціального режиму з ПДВ. В рамках цього
аспекту реалізовано ідею щодо визначення відносного рівня підтримки сільського
господарства в Україні відповідно до існуючої методики ОЕСР, яка дозволила дійти
висновку щодо необхідності для України переорієнтації бюджетного фінансування з
підтримки вищої освіти у сфері сільського господарства на розвиток інфраструктурних
проектів. Продовженням емпіричного дослідження стало визначення ефективності
фіскальної підтримки сільського господарства в Україні. Висунута гіпотеза щодо відсутності
статистично значимого впливу фіскальної підтримки, зокрема пільг з ПДВ, на розвиток
сільського господарства в Україні підтвердилась; реальні показники розвитку сільського
господарства в Україні перебувають під впливом екзогенних факторів, зокрема світових цін
на аграрну продукцію.
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3. Розробка на основі проведеного теоретичного та емпіричного дослідження, а також
ґрунтовного аналізу поточних законодавчих ініціатив щодо оподаткування сільського
господарства в Україні, пропозицій щодо вдосконалення оподаткування сільського
господарства в Україні, які на відміну від існуючих підходів, враховують аспекти
податкового навантаження в рамках спрощеної системи оподаткування, наявність
бюджетних дотацій сільськогосподарським підприємствам та правовий статус земель,
залучених в процес виробництва сільськогосподарської продукції.

– результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Номер
етапу

Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати етапу Отримані результати
етапу

1. Формування
сучасної
системи
оподаткування
сільського
господарства в
Україні і світі

Еволюція підходів до оподаткування
сільського господарства в Україні.
Концепція оподаткування сільського
господарства в країнах ЄС, у тому
числі питома вага підприємств
сільського господарства у бюджетних
надходженнях, податкове
навантаження на 1 га землі. Кількісні
та якісні показники розвитку
сільського господарства в Україні і
світі. Практичне значення:
характеристика ідеології діючої
системи оподаткування сільського
господарства в Україні, виявлення
проблем існуючої системи;
рекомендації щодо можливих
напрямів трансформації існуючої
системи оподаткування сільського
господарства з врахуванням інтересів
фіскальних органів та підприємців

Формування сучасної
системи
оподаткування
сільського
господарства в
Україні і світі /
Науково-аналітична
доповідь //
А. Вдовиченко,
А. Зубрицький. –
Ірпінь : НДІ
фіскальної політики,
2016. – 50 с.

2. Вплив сучасної
системи
оподаткування
на розвиток
сільського
господарства в
Україні

Вплив системи оподаткування на
розвиток сільськогосподарських
підприємств в Україні.
Оцінка реального податкового
навантаження на сільськогосподарські
підприємства України різних
масштабів.
Аналіз (у тому числі економічний)
впливу поточних законодавчих
ініціатив на агросектор та їх
відповідність принципам податкової
політики держави.
Формування нової системи
оподаткування агросектору з
врахуванням скасування спецрежиму
з ПДВ (пряме, непряме,
запровадження єдиного

Рівень фіскальної
підтримки сільського
господарства та її
ефективність в Україні
/ А. Вдовиченко,
А. Зубрицький //
Науково-аналітична
доповідь. – Ірпінь :
НДІ фіскальної
політики, 2016. – 27 с.
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сільськогосподарського податку).
Висновки і рекомендації щодо
ефективності діючої системи
оподаткування в контексті кількісних і
якісних параметрів розвитку
сільського господарства.
Надання аналітичної інформації щодо
відносних обсягів фіскальної
підтримки галузі для уникнення
спекуляцій на дану тему зі сторони
лобістських груп при прийнятті
рішень стосовно оподаткування
сільського господарства

3. Система
оподаткування
сільського
господарства в
Україні з
урахуванням
міжнародної
практики

Пропозиції щодо вдосконалення
оподаткування сільського
господарства в Україні

Методичні
рекомендації з
реформування
системи
оподаткування
сільськогосподарських
підприємств в Україні

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту).

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів полягає в
удосконаленні та подальшому розвитку таких аспектів.

1. Методичні підходи щодо оцінки ефективності фіскальної підтримки сільського
господарства в Україні, засновані на методиці ОЕСР.

2. Визначення за допомоги економіко-математичних методів ефективності
фіскальної підтримки сільського господарства в Україні.

3. Практичні рекомендації щодо реформування сучасної системи оподаткування
сільського господарства в Україні на основі міжнародного досвіду та тенденцій
економічного розвитку аграрного сектору економіки, які полягають у такому:

– встановлення верхньої межі перебування сільськогосподарських підприємств на
спрощеній системі оподаткування;

– уточнення правового статусу землі, що залучена в процес виробництва
сільськогосподарської продукції для уникнення розбіжностей в трактуванні цього
моменту;

– визначено ряд критеріїв для надання права сільськогосподарському підприємству
на отримання бюджетних дотацій.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

Із застосуванням методів економіко-математичного моделювання було визначено
ефективність фіскальної підтримки сільського господарства в Україні. Побудовано та
реалізовано статистичні моделі, які на відміну від існуючих використовують реальні
показники діяльності сільськогосподарського сектору в Україні, нівелюючи водночас
вплив зміни масштабу: темпи зростання основних видів продукції тваринництва та
сільськогосподарських культур у натуральних величинах; темпи зростання валового
накопичення капіталу у цінах 2005 р.; темпи зростання індексу фізичного обсягу експорту.
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Запропоновано практичні рекомендації щодо реформування сучасної системи
оподаткування сільського господарства в Україні, які на відміну від існуючих підходів
враховують аспекти податкового навантаження в рамках спрощеної системи
оподаткування, наявність бюджетних дотацій сільськогосподарським підприємствам та
правовий статус земель, залучених в процес виробництва сільськогосподарської продукції.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їхнє використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту).

Розроблено практичні рекомендації щодо реформування сучасної системи
оподаткування сільського господарства в Україні на основі міжнародного досвіду та
тенденцій економічного розвитку аграрного сектору економіки, які полягають у такому.

1. Встановлення верхньої межі перебування сільськогосподарських підприємств на
спрощеній системі оподаткування на рівні 30 млн грн валового доходу від реалізації
сільськогосподарської продукції на рік. Це охопить малих та середніх аграрних
виробників, а також охопить більшість виробників з галузі тваринництва. Ця пропозиція
мотивована тим, що ситуація, за якої в Україні існує сегмент економіки, що функціонує в
умовах наднизького податкового навантаження і який не є обмеженим в масштабах своєї
діяльності, не є нормальною. Саме тому доцільними є заходи щодо реформуванню
спрощеної системи для сільського господарства у формі встановлення верхньої межі за
доходом для перебування на спрощеній системі.

2. Уточнення правового статусу землі, що залучена в процес виробництва
сільськогосподарської продукції для уникнення розбіжностей в трактуванні цього
моменту. Зокрема, пропонується конкретизувати, що відповідна продукція має бути
вироблена (вирощена) на земельних площах, які належать сільськогосподарському
товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування на умовах оренди,
земельного сервітуту, суперфіцію, емфітевзису.

3. Визначено ряд критеріїв для надання права сільськогосподарському
підприємству на отримання бюджетних дотацій, які включають: відсутність податкового
боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день
другого із двох послідовних кварталів; рівень зарплати штатних працівників не нижчий за
середній рівень з економіки в цілому; прийнятний рівень дохідності на один гектар
оброблюваної землі; прийнятна кількість штатних працівників.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їхні розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено)
на основі результатів НДР) (до 20 рядків).

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано
Виконано
(за резуль-

татами НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
5)Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних
баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до
наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та   виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.

2 2 100 %
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1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради
ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН
України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники
6)Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР
7)Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності створені за тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права)
інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав
8)Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

1. Еволюція оподаткування сільського господарства в Україні / Вдовиченко А. М.,
Зубрицький А. І. // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації: матеріали
наук.-практ. інтернет-семінару, (Ірпінь, 21–31 травня 2016 року) / ДФС України, НДІ
фіскальної політики. – Ірпінь: НДІ ФП, 2016.

2. Вдовиченко А. М. До питання ефективності фіскальної підтримки сільського
господарства в Україні / А. М. Вдовиченко // Аграрна політика України в умовах
глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матер. доповідей
Міжнародн. наук.-практ. конференції (20–21 жовтня 2016 р). / Міністерство освіти і науки
України, НУБіП України. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 180 с.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків):
Методичні рекомендації з реформування системи оподаткування

сільськогосподарських підприємств в Україні.
17. Кількість штатних співробітників 6 , кількість сумісників 3, молодих учених з

оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні
НДР

18. Рішення вченої ради від 10.11.2016 протокол № 6 про закінчення роботи

Керівник роботи: _______________________________
підпис
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(проміжний)

за науково-дослідною роботою за 04.2016–12.2016 роки
(прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання –
платників податку на прибуток підприємства на основі аналізу співвідношення показників
фінансової звітності»

2. Керівник НДР: к.е.н., доцент Сушкова О. Є.
3. Відповідальний виконавець НДР: к.е.н., с.н.с. Скоромцова Т. О.
4. Замовник: Департамент податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0116U004969
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 04.2016 р., закінчення – 10.2017 р.
8. Короткий зміст.
Втілення визначеного керівництвом країни плану дій щодо реалізації положень

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», спрямованого на модернізацію всіх сфер
суспільного життя, не може залишити осторонь і податкову систему держави.
Загальновідомо, що податок на прибуток у будь-якій країні є одним з центральних, адже
саме підхід до оподаткування прибутку та порядок розрахунку податку впливає на всю
фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Саме тому з метою гармонізації податкового та бухгалтерського обліку з податку на
прибуток підприємств Верховною Радою України 28.12.2014 року було прийнято Закон
України № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України щодо податкової реформи», яким змінено редакцію розділу ІІІ «Податок на
прибуток підприємств» Податкового кодексу України. Відповідно з 01.01.2015 року об’єкт
оподаткування податком на прибуток підприємств визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або
збитку) визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до
оподаткування.

Відповідно актуальність запропонованої теми обумовлюється необхідністю
виявлення та аналізу ризиків, пов’язаних із формуванням суб’єктами господарювання
достовірних показників фінансової звітності за результатами бухгалтерського обліку з
метою запобігання необґрунтованої мінімізації об’єкта оподаткування податком на
прибуток підприємств.

Предмет дослідження – механізми виявлення ризикових суб’єктів
господарювання – платників податку на прибуток підприємств на основі аналізу
співвідношення показників фінансової звітності та даних податкових декларацій.

Об’єкт дослідження – економіко-правові відносини, що виникають у процесі
адміністрування податку на прибуток підприємств в частині виявлення ризикових
суб’єктів господарювання.

Метою проекту є напрацювання алгоритму виявлення ризикових суб’єктів
господарювання на підставі аналізу достовірності визначеного ними у декларації
об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (далі – ППП) та його
співвідношення з показниками фінансової звітності.



231

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
– розглянути теоретико-методичні підходи до виявлення ризикових

суб’єктів господарювання – платників ППП;
– визначити фактори, що впливають на достовірність показників фінансової

звітності суб’єктів господарювання, та деталізувати методи їх виявлення;
– оцінити варіативність та відповідний ступінь впливу таких факторів на

достовірність показників фінансової звітності суб’єктів господарювання;
– розробити критерії виявлення ризикових суб’єктів господарювання –

платників ППП на основі аналізу співвідношення показників фінансової звітності.

9. Опис процесу наукового дослідження.
Методологічною основою виконання дослідження стало використання сукупності

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: історико-логічного (для
проведення оцінки вітчизняної та світової практики податкового адміністрування, в тому
числі податку на прибуток підприємств), узагальнень та наукової абстракції (при розкритті
понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблематики), економіко-
статистичного та сценарного (при оцінці ефектів від реалізації податкових новацій в
обраній предметній сфері), системно-структурного та порівняльного аналізу (при
визначенні сутності та змісту застосовуваних схем мінімізації сплати податків),
екстраполяції (при визначенні можливості імплементації наявного світового досвіду у
вітчизняну податкову практику), а також графічного та табличного методів візуалізації
(для наочного відображення процесів в податковій сфері).

Дослідження передбачає здійснення емпіричної оцінки сучасної вітчизняної та
зарубіжної практики контролю за сплатою ППП, аналізу застосовуваного в Україні
механізму формування об’єкту оподаткування з ППП за даними бухгалтерського обліку,
визначення потенційно ризикових статей фінансової звітності, а також формування
комплексного підходу до виявлення ризикових суб’єктів господарювання на підставі
співвідношення даних податкових декларацій і фінансової звітності суб’єктів
господарювання.

Така структура виконання НДР вбачається авторами як перспективна, про що
свідчить досвід попередніх досліджень. У свою чергу, запропонована логіка здійснення
дослідження дозволить (за підсумками двох етапів дослідження) сформувати результати,
які матимуть як наукову, так і суттєву практичну цінність для економіки України.

У ході дослідження визначено, що заниження об’єкта оподаткування ППП
базується, в першу чергу, на недостовірній та неточній інформації про фінансові
результати діяльності суб’єкта господарювання, що негативно впливає на реальну
величину об’єкта та дозволяє платнику податків мінімізувати податкові зобов’язання.
Відповідно, з позицій держави важливо запобігати виникненню таких можливостей, що
обумовлює необхідність формування належної компетентності фіскальних органів для
оперативного виявлення ризикових суб’єктів господарювання та/або операцій. Тому
основною ідеєю проекту була визначена необхідність формування методики відбору
ризикових суб’єктів господарювання – платників ППП для здійснення заходів податкового
контролю.

Відповідно, у процесі здійснення дослідження доведено, що з метою запобігання
необґрунтованої мінімізації об’єкта оподаткування ППП потребує активізації дій
фіскальних органів щодо виявлення ризиків, пов’язаних із формуванням суб’єктами
господарювання достовірних показників фінансової звітності за результатами
бухгалтерського обліку щодо визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток
підприємств.
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Основні результати виконання проекту відображено в таблиці:

Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним
завданням

Заплановані результати
етапу Отримані результати етапу

1 етап
(2016 р.)

Визначення
факторів, що
впливають на
достовірність
показників
фінансової звітності
суб’єктів
господарювання

Сформувати
концептуальний підхід до
виявлення ризикових
суб’єктів господарювання –
платників ППП.
Визначити фактори, що
впливають на достовірність
показників фінансової
звітності, та методики їх
оцінки. Результати
дослідження відобразити у
колективній монографії,
трьох наукових статтях,
шести тезах доповідей

Визначено перелік потенційно
ризикових статей фінансової
звітності з позиції їх впливу на
формування об’єкту
оподаткування ППП.
Сформовано алгоритм
визначення ризикових
показників декларації з ППП; а
також методичний підхід до
виявлення факторів, що
впливають на достовірність
показників фінансової
звітності. Результати
дослідження опубліковано у
двох підрозділах колективної
монографії, семи наукових
статтях, дев’яти тезах
доповідей

2 етап
(2017 р.)

Розробка критеріїв
виявлення ризикових
суб’єктів
господарювання-
платників ППП

Розробити та апробувати
методичний підхід до
виявлення ризикових
суб’єктів господарювання –
платників ППП на основі
аналізу показників
фінансової звітності та
податкової інформації.
Розробити методичні
рекомендації щодо відбору
ризикових суб’єктів
господарювання з ППП.
Результати дослідження
відобразити у колективній
монографії, трьох наукових
статтях, шести тезах
доповідей

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.
Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні сучасної парадигми трансформації

вітчизняного механізму податкового адміністрування шляхом впровадження новітніх
інструментів протидії заниженню об’єкта оподаткування зі сплати податку на прибуток
підприємств, що надасть змогу отримати належні ефекти вже в короткостроковій
перспективі.

Найсуттєвіші результатами проведеного дослідження в квітні–грудні 2016 року, що
містять наукову новизну, полягають у такому:
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–узагальнено концептуальні підходи загальної теорії ризиків, що надало можливість
сформувати модель «податкового ризику» та обґрунтувати його як об’єктивну складову
діяльності органів фіскальної служби в ризиковому середовищі, що постійно змінюється;

–удосконалено систематизацію податкових ризиків у контрольно-перевірочній роботі
органів Державної фіскальної служби України на основі виокремлення ряду
класифікаційних ознак, визначених як ключові для здійснення їх ідентифікації;

–узагальнено та систематизовано світовий досвід виявлення ризикових платників
ППП, що дозволило визначити основні тенденції розвитку механізмів виявлення фактів
заниження відповідного об’єкта оподаткування та заходів протидії схемам мінімізації
сплати податків, які застосовуються в країнах з розвиненою економікою;

–сформовано концептуальні засади виявлення ризикових суб’єктів господарювання –
платників податку на прибуток підприємств на основі впровадження у контрольно-
перевірочну роботу органів ДФС України системи моніторингу податкових ризиків;

–виокремлено та систематизовано потенційно ризикові статті фінансової звітності з
позиції їх впливу на формування об’єкта оподаткування ППП;

–сформовано алгоритм визначення ризикових показників декларації з ППП;
–сформовано методологічні підходи до виявлення факторів, що впливають на рівень

показників фінансової звітності.
Використання такого підходу в перспективі дозволить підвищити загальну фіскальну

ефективність прямого оподаткування в Україні за рахунок розширення відповідної бази
оподаткування.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами. У даному дослідженні
піднімається актуальна в Україні проблематика, яка тісно пов’язана з пошуком найбільш
ефективних підходів до формування ефективної системи адміністрування податків на
основі застосування комплексної системи управління податковими ризиками. Відповідно
цінність результатів такого дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності реалізації
комплексу заходів, направлених на виявлення та відповідне відпрацювання ризиків
несплати податку на прибуток підприємств за рахунок:

– моніторингу та аналізу показників фінансової звітності суб’єктів
господарювання та податкової інформації на предмет виявлення схем мінімізації сплати
податків;

– ідентифікації та оцінки податкових ризиків з ППП;
– формування комплексу практичних рекомендацій з організації процесів

супроводження та відпрацювання встановлених у ході моніторингу податкових ризиків та
ризикових суб’єктів господарювання – платників ППП.

Разом з тим розробка такого проекту є лише одним з етапів широкого наукового
пошуку у сфері побудови в Україні ефективної системи управління податковими ризиками.
Однак уже на щодо етапі планується сформувати суто прикладні рекомендації для
здійснення ідентифікації ризикових суб’єктів господарювання – платників ППП.

12. Практична цінність результатів та продукції. Проект передбачає розробку
науково-практичних рекомендацій, які дозволять підвищити ефективність використання в
Україні податкових інструментів у запобіганні, виявлені та припиненні використання схем
мінімізації сплати ППП. Крім того, практична реалізація запропонованих податкових
новацій, збільшить фіскальну ефективність вітчизняної податкової системи внаслідок
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зменшення рівня латентності економіки, сприятиме підвищенню стандартів податкового
контролю та оперативності роботи органів ДФС України у сфері боротьби з податковими
правопорушеннями та протидії застосування суб’єктами господарювання схем мінімізації
сплати податків.

Сучасна практика виявлення органами ДФС України ризикових суб’єктів
господарювання базується на відпрацюванні широкого переліку індикаторів податкових
ризиків, які знаходяться переважно у сфері сплати ПДВ й оподаткування заробітної плати
та характеризуються різним ступенем інформативності відносно наявності фактів
використання схем мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання. Але найбільш
повним інформаційним джерелом про характер, динаміку, склад та результати діяльності
будь-якого суб’єкта господарювання є дані бухгалтерського обліку, що у систематизованій
формі розкриваються у фінансовій звітності. Тому з метою значного розширення
інформаційної бази щодо виявлення ризикових суб’єктів господарювання та/або ризикових
господарських операцій пропонується інтегрувати в роботу органів ДФС України систему
ідентифікації та оцінки податкових ризиків на основі зіставлення показників фінансової
звітності суб’єктів господарювання. Фінансова звітність суб’єктів господарювання може
стати суттєвим інформаційним підґрунтям для виявлення ризикових платників податків у
результаті аналізу порядку формування фінансового результату від діяльності цих
суб’єктів та факторів, що на нього впливають.

Відповідний аналіз показників (статей) фінансової звітності суб’єктів
господарювання дозволить контролюючим органам сформувати всебічну інформацію про
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових активів платника податків.
При цьому слід зазначити, що саме зіставлення окремих статей фінансової звітності між
собою, а також їх зіставлення з показниками декларації з ППП є саме тим інструментом,
використання якого дозволить провести всебічний аналіз практики застосування схем
мінімізації сплати податків в Україні, виявити фактори та причини, що дають можливості
їх існування. В перспективі на основі відпрацювання органами ДФС України виявлених
схем мінімізації сплати ППП можуть бути сформовані пропозиції щодо внесення змін до
вітчизняного податкового законодавства.

У ході дослідження встановлено, що до основних індикаторів виявлення ризикових
суб’єктів господарювання – платників ППП повинні бути віднесені ті статті фінансової
звітності, які з огляду на національну практику ведення підприємницької діяльності мають
значні ознаки ризиковості. В цьому контексті до складу «ризикових» статей фінансової
звітності слід віднести:

– статті, що розкривають стан, динаміку та структуру дебіторської та кредиторської
заборгованості суб’єкта господарювання;

– статті, що відображують порядок формування собівартості та характеризують її
елементи: (витрати на оплату праці, необоротні активи, запаси тощо);

– «інші» статті фінансової звітності: стр. 1190 «Інші оборотні активи», стр. 1690
«Інші поточні зобов’язання».

Саме зазначені статті фінансової звітності повною мірою розкривають
«індивідуальну податкову поведінку» та характер господарювання платника податків, а
тому повинні стати основою для прийняття органами ДФС України управлінських рішень
щодо відбору суб’єктів господарювання з метою відпрацювання їх на наявність схем
мінімізації сплати податків.
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У процесі проведення дослідження встановлено взаємозв’язки показників декларації
з ППП з показниками фінансової звітності та розробку методичного підходу щодо
виявлення ризикових суб’єктів господарювання – платників ППП.

Побудова системи відбору ризикових суб’єктів господарювання на основі даних
фінансової звітності дозволить підвищити ефективність діяльності органів ДФС України за
рахунок зменшення витрат на проведення контрольно-перевірочних заходів та збільшення
фіскального ефекту цих заходів.

У цілому наявність ефективної моделі моніторингу податкових ризиків спричинить
комплексний позитивний вплив на податкову систему України, сприятиме збільшенню
рівня податкових надходжень до бюджету України та зміцненню фінансового становища
країни, забезпечить більш конкурентні умови ведення бізнесу для сумлінних платників
податків.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі. Отримані в ході
виконання проекту висновки, сформовані нові підходи до здійснення податкового
контролю в Україні планується використовувати при викладанні навчальних дисциплін з
проблематики податкової ризикології для підготовки фахівців ступеня вищої освіти
«бакалавр» і «магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071
«Облік і оподаткування» та інших.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

6

3

9

7

1

150

233,3

1) Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
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2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

1

2) Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав

3) Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів 7

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій.

16.1. Розділи у колективних монографіях:
1) Оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні; 2) Система

управління податковими ризиками; 3) Роль інформації в протидії мінімізації сплати
податків // Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири :
монографія / за заг. ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. – К. : Новий друк, 2015. – 570 с.

– Сушкова О.Є. Підходи до виявлення ризикових суб’єктів господарювання –
учасників зовнішньоекономічної діяльності [монографія] / Сушкова О.Є. // Innovation in
science and education challenges of our time / [collection of scientific papers; edited by Maryna
Dei, Olha Rudenko]. – London: IASHE, 2016. – P. 64 – 67.

16.2. Статті у фахових виданнях:
– Проскура К. П. Оцінка розвитку податкової системи України / К. П. Проскура //

Незалежний аудитор. – 2015. – № 12 (ІІ). – С. 13–20;
– Сушкова О. Є. Основні методи мінімізації сплати податків в Україні /

К. П. Проскура, О. Є. Сушкова // Вісник Одеського національного університету.. – 2016. –
Том 21. – Випуск 3. – С. 168–175 – Серія «Економіка»;

– Проскура К. П. Оцінка ефективності протидії схемам мінімізації податків в
Україні / К. П. Проскура, О. Є. Сушкова // Глобальні та національні проблеми економіки. –
2016. – Випуск № 11. – С. 770–777;

– Борейко Н.М. Світові орієнтири виявлення ризикових платників податку на
прибуток підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Борейко, Т.О. Скоромцова //
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 13. –Електронне
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наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://global-national.in.ua;

– Проскура К. П. Методичні підходи до розподілу загальновиробничих витрат та
їх вплив на рівень податкового навантаження виробничого підприємства / К. П. Проскура //
Ефективна економіка. – 2016. – № 8. – Режим доступу до журналу:
www.economy.nayka.com.ua;

– Проскура К. П. Податок на прибуток підприємства: еволюція, проблеми,
можливі шляхи вирішення / К. П. Проскура // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 156
(1–2). – С. 44–48;

– Скоромцова Т. О. Налоговые риски: особенности управления / Н.А. Евтушенко,
Т. О. Скоромцова // Регіональна економіка та управління. – 2016. – № 4 (11). – С. 93–97.

16.3. Публікації у інших виданнях:
– Скоромцова Т. О. Окремі аспекти виявлення податкових ризиків у контрольно-

перевірочній роботі органів ДФС України [Електронний ресурс] / Т. О. Скоромцова //
Фіскальна політика у умовах макроекономічної стабілізації : збірник матеріалів науково-
практичного інтернет-семінару, 21–31.05.2016. – Університет ДФС України, НДІ
фіскальної політики. – Ірпінь. – Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua;

– Сушкова О. Є. Критерії ідентифікації ризикових платників податків
[Електронний ресурс] / О. Є. Сушкова // Фіскальна політика у умовах макроекономічної
стабілізації : збірник матеріалів науково-практичного інтернет-семінару, 21–31.05.2016. –
Університет ДФС України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь. – Режим доступу : http://ndi-
fp.asta.edu.ua;

– Борейко Н. М. До питання виявлення ризикових платників податку на прибуток
підприємств / Н. М. Борейко // Фіскальна політика у умовах макроекономічної стабілізації :
збірник матеріалів науково-практичного інтернет-семінару, 21–31.05.2016 р. – Університет
ДФС України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ndi-fp.asta.edu.ua;

– Скоромцова Т. О. Ризикові суб’єкти господарювання: ознаки та поняття /
Т. О. Скоромцова, Н. М. Борейко // Конкурентоспроможність національної економіки:
показники, фактори впливу та шляхи підвищення : збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції, 30 вересня 2016 р. – Київ : Київський економічний
науковий центр;

– Скоромцова Т. О. Соціальні аспекти виявлення ризикових суб’єктів
господарювання – платників податків на прибуток підприємств / Т. О. Скоромцова //
Соціально-правові проблеми доступу до інформації : міжнародний досвід та українські
реалії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 26.04.2016;

– Скоромцова Т. О. Окремі аспекти визначення поняття «податковий ризик» //
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: матеріали VIII
науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 1–15.12.2016;

– Сибірянська Ю. В. Якісні методи дослідження як превентивна міра виникнення
ризику суб’єктів економічних відносин в умовах кризи / Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик //
III Міжнародна науково-практична конференція: «Розвиток економічної системи в умовах
глобалізації» (м. Хмельницький, 11–12 листопада 2016 р.). — Х.: Видавничий дім
«Гельветика», 2016. – С. 137–140;

– Царенко Т. Б Податок на прибуток: реформування, перспективи та реалії
сьогодення / Царенко Т. Б // Трансформація фіскальної політики України в умовах
євроінтеграції: матеріали VIII науково-практичної інтернет- конференції, м. Ірпінь, 1–
15.12.2016;

http://global-national.in.ua
www.economy.nayka.com.ua
http://ndi-fp.asta.edu.ua
http://ndi-
http://ndi-fp.asta.edu.ua
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– Сибірянська Ю. В. Податковий борг великих платників податків: сучасний стан
та напрями мінімізації / Сибірянська Ю. В. та інші // Трансформація фіскальної політики
України в умовах євроінтеграції: матеріали VIII науково-практичної інтернет-конференції,
м. Ірпінь, 1-15.12.2016.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері.
Виконання ННТР відповідає заходам щодо реалізації цілей Стратегічного плану

розвитку ДФС України на 2015–2018 рр., затвердженого наказом ДФС України від 12.02.
2015р. № 80 в частині підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати
податків шляхом посилення функції оцінки та управління податковими ризиками.

Крім того, виконання ННТР узгоджується з вимогами ст. 351 Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС  і його державами-членами.

17. Кількість штатних співробітників 6, кількість сумісників 8, молодих учених з
оплатою 7, які брали участь у виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.

Керівник роботи:
провідний науковий співробітник
лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення, к.е.н., доцент                                             О. Є. Сушкова

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за науково-дослідною роботою за 2016 рік

(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)
1. Тема НДР: «Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення

працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної
служби»

2. Керівник НДР: Трубін І. О.
3. Відповідальний виконавець НДР: Лисецька Н. М.
4. Замовник: Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС

України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U004646
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання:
початок – 01.08.2015, закінчення – 31.12.2016 р.
8. Короткий зміст:
– предмет дослідження: нормативно-правове забезпечення матеріального і

соціального забезпечення працівників державних органів, у тому числі фіскальних ;
– об’єкт дослідження: фінансово-правові відносини у сфері матеріального та

соціального забезпечення працівників державних органів, у тому числі фіскальних;
– мета науково-дослідної роботи: узагальнення теоретико-правових засад та

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення матеріального та соціального
забезпечення працівників у системі державних органів;

– основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для
досягнення мети: створення ефективної системи матеріального стимулювання працівників



239

державних органів; удосконалення соціального забезпечення працівників державних
органів, зокрема ДФС; пропозиції з внесення змін до чинних нормативно-правових актів
щодо проблем матеріального та соціального забезпечення працівників ДФС України

9. Опис процесу наукового дослідження
У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні

наукові методи дослідження, зокрема: методи аналізу та синтезу (для узагальнення
теоретико-методологічної сутності  матеріального та соціального забезпечення працівників
державних органів); абстрактно-логічний (обґрунтування структури факторів мотивації,
формування висновків), графічний (схематична побудова теоретичних узагальнень);
методи системного підходу були використані для уточнення класифікації прирівнення
посад посадових осіб органів доходів і зборів до посад державних службовців за групами
оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів. У процесі розробки
методології оцінки матеріального стимулювання використовувались методи оцінки за
кінцевим результатом, метод експертних оцінок та метод відносних переваг.

Результати етапів:
Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані
результати етапу

Отримані
результати етапу

1. Особливості функціонування
системи матеріального та
соціального забезпечення
працівників державних
органів: зарубіжний досвід та
можливість його адаптації у
вітчизняну практику

Дорожня карта
першочергових заходів
розробки правових
засад реформування
системи матеріального
та соціального
забезпечення
працівників державних
органів

Дорожня карта
першочергових
заходів розробки
правових засад
реформування
системи
матеріального та
соціального
забезпечення
працівників
державних органів

2. Організаційно-правові засади
удосконалення системи
матеріального та соціального
забезпечення працівників
фіскальних органів

Наукові публікації.
Аналітична довідка.
Проекти нормативно-
правових актів.
Положення про
матеріальне
стимулювання
працівників ДФС
України; Проект
Програми соціального
забезпечення
працівників ДФС
України; Заключний
звіт

Наукові публікації.
Аналітична довідка.
Проекти нормативно-
правових актів.
Положення про
матеріальне
стимулювання
працівників ДФС
України; Проект
Програми соціального
забезпечення
працівників ДФС
України; Заключний
звіт

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Полягає в удосконаленні теоретичних та практичних засад застосування сучасних

інструментів матеріального та соціального забезпечення працівників державних органів,
зокрема працівників фіскальних органів, у тому чмслі на основі досвіду зарубіжних країн.
У процесі дослідження визначено ефективні підходи щодо запровадження в механізмі
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матеріального забезпечення працівників фіскальних органів нових видів надбавок або
удосконалення правового механізму виплати існуючих. Зокрема, виплата надбавок за
інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи в міністерствах та інших
центральних органах виконавчої влади здійснюється на основі Порядку застосування
стимулюючих виплат, що затверджується у визначеному законом порядку. Щодо
фіскальних органів, то реалізація такої норми буде пов’язана з прийняттям проекту
Порядку застосування стимулюючих виплат посадовим особам органів доходів і зборів, що
розроблено в межах ННТР. Також з метою зниження відтоку фахівців з державної служби
пропонується запровадити захід стимулювання працівників державних органів до
багаторічної безперервної праці шляхом запровадження міжнародного передового досвіду
з питань державної служби, а саме закріплення на законодавчому рівні норми щодо
встановлення надбавки державним службовцям до заробітної плати залежно від набуття
ювілейного стажу служби.

Визначено динамічні підходи щодо удосконалення соціального забезпечення
працівників державних органів, а також фіскальних органів, зокрема в межах реалізації
наукової концепції запровадити соціальний пакет в систему соціального забезпечення
державних службовців, який виступає дієвим інструментом мотивації та елементом
соціального впливу на індивідуальну та організаційну ефективність, тривалість та
успішність трудових відносин на державній службі. У той же час «соціальний пакет»
виступає мотиваційним інструментом, що інтегрує методи матеріального та
нематеріального стимулювання праці, системою заходів, що дає можливість задовольнити
потреби працівників.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами

У процесі дослідження отримані результати та наукові розробки в межах ННТР
мають узагальнюючий характер, відзначаються системністю, комплексністю і в сукупності
формують ґрунтовні пропозиції щодо ефективного використання та удосконалення
елементів особливостей взаємозв’язку матеріального та соціального забезпечення
державних службовців та ефективності їх роботи через існування структурної взаємодії
фондів коштів, управлінської діяльності державних органів, суб’єктів забезпечення, видів
забезпечення і нормативних правових актів, які в комплексному вимірі впливають на
отримання результату забезпечення необхідних і достатніх соціальних, економічних,
правових гарантій державних службовців. В існуючих нормативно-правових актах
недостатньо обґрунтовано систему та інструменти матеріального стимулювання
працівників ДФС України, авторами було розроблено ґрунтовний правовий механізм, який
включає об’єктивні критерії виплати надбавок службовцям фіскальних органів за
інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи, а також впровадження
альтернативних видів надбавок у вигляді додаткової надбавки відповідно до набуття
ювілейного стажу служби.

У розрізі порівняльного аналізу щодо соціального забезпечення державних
службовців з чинними положеннями, то потрібно відзначити запропоновані окремі підходи
щодо впровадження соціального пакету та  Програми соціального забезпечення
працівників фіскальних органів. Цей здобуток є особливо актуальним з точки зору
мотивації праці персоналу шляхом гарантування роботодавцем працівнику благ у вигляді
пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій додатково до законодавчих норм.
Невизначеність у чинному законодавстві норми щодо обов’язковості укладання
соціального пакета як документа договірного регулювання індивідуальних соціально-
трудових відносин призводить до: погіршення якості трудового життя, рівня матеріального
та соціального забезпечення працюючих; досягнення критичного рівня диференціації
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показників оплати праці, інших пільг, гарантій, навіть працівників однієї професії та
кваліфікації підприємствами, організаціями і установами різних сфер та секторів
економічної діяльності. Впровадження наукових наробок в соціальній сфері є важливим
інструментом соціального впливу на індивідуальну та організаційну ефективність,
тривалість та успішність трудових відносин між працівником та роботодавцем.

Також в роботі аналіз правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні, в
межах дії Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VII, засвідчив
необхідність удосконалення окремих його елементів, зокрема важливим є: удосконалення
правового регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
державних службовців за рахунок коштів Пенсійного фонду та державного бюджету;
повернення додаткових соціальних гарантій і пільг як форми додаткової соціальної
компенсації за виконання певних видів роботи, що передбачають високу відповідальність,
особливі умови праці чи обмеження можливостей додаткової зайнятості, що поширеною
зарубіжною практикою.

12. Практична цінність результатів та продукції
Наукова робота має високу наукову і практичну цінність. У практичному плані

значення наукових розробок полягає в тому, що в ній здійснено суттєвий внесок у розвиток
та удосконалення матеріального та соціального забезпечення працівників державних
органів, зокрема працівників фіскальних органів. Наукова робота своєю актуальністю та
оригінальністю дає поштовх для подальшого наукового дослідження цієї проблематики.
Матеріали дослідження можуть бути використані для удосконалення нормативно-правової
бази матеріального та соціального забезпечення державних службовців в основному
фіскальних органів влади. Результати та пропозиції наукового дослідження були
впроваджені у роботу Незалежної експертної комісії з виплат для визначення рівнів
заробітної плати, що мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних доходах, що
створена наказом ДФС України № 556 від 30 липня 2015 року. Підтвердження: витяг з
протоколу засідання комісії № 3 від 4 вересня 2015 року.

Результати роботи спрямовані на виконання завдань, що визначені пунктом 15–17
Плану заходів ДФС з виконання Плану інституційних змін діяльності ДФС, та на
досягнення головної мети – розробки пропозицій щодо визначення розмірів заробітної
плати працівникам ДФС, що мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних
доходах (наказ ДФС України від 9 вересня 2015 року № 482 «Про затвердження Плану
заходів ДФС з виконання Плану заходів інституційних змін діяльності ДФС»).

Окремі висновки та пропозиції можуть бути використані при виконанні розділу VІI
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної
Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Матеріали дослідження можуть бути використані для методичного забезпечення

навчального процесу у вищих навчальних закладах економічного та юридичного профілю,
зокрема в Університеті державної фіскальної служби України: Навчально-науковий
інститут економіки, оподаткування та митної справ; Факультет підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.
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14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої
ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники

10

3

10

3

100

100

4) Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду
докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР

5) Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за тематикою
НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

6) Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів
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15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

1. Лисецька Н. М. Теоретико-концептуальні підходи до визначення основних
елементів оплати праці в контексті світового досвіду/ Н. М. Лисецька/ Економічний
простір: наукове фахове видання. – 2016. – № 111. – С.125–136.

2. Трубіна М. В. Теоретичні та нормативні аспекти розрахунку прожиткового
мінімуму в Україні / Трубіна М. В., Ковтунович Н. Л. // Порівняльно-аналітичне право. –
2016. – C. 127–131.

3. Трубіна М. В. Удосконалення механізму стимулювання державних службовців
на основі світового досвіду / Трубіна М. В. // Реформування системи матеріального
стимулювання та соціального забезпечення державних службовців : збірник наукових
праць, м. Ірпінь, 28 жовтня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики Університет ДФС
України, 2016.

4. Трубіна М. В. Система соціального забезпечення державних службовців в
Україні / Трубіна М. В., Білецька Г. М. // Реформування системи матеріального
стимулювання та соціального забезпечення державних службовців :збірник наукових
праць, м. Ірпінь, 28 жовтня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики Університет ДФС
України, 2016.

5. Лисецька Н.М. Реформування системи державної служби України в умовах
макроекономічної фінансової нестабільності / Н.М. Лисецька/ Фінансова безпека України
на сучасному етапі: : тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м.
Ірпінь, 25 березня 2016 / відп. за вип. Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко /
Університет фіскальної політики України, 2016.

6. Трубін І. О. Реформування системи оплати праці державних службовців як
чинник підвищення результативності протидії корупції в органах ДФС України/
І. О. Трубін // Фінансова безпека України на сучасному етапі : тези Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 25 березня 2016 / відп. за вип.
Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко / Університет фіскальної політики України,
2016. – С. 320–323.

7. Лисецька Н. М. Проблемні аспекти реформування системи державної служби
України в умовах подолання економічної кризи / Н. М. Лисецька/ Реструктуризація
глобального простору:історичні імперативи та виклики:  збірник тез V Міжнародної
науково-практичної конф., 19 травня, 2016 р. – Київ, 2016 , Дипломатична академія
України при МЗС України – С. 36–39.

8. Лисецька Н. М. Активізація міжнародної співпраці як запорука удосконалення
державного регулювання соціально-економічного розвитку України / Н. М. Лисецька/
Економічна дипломатія: нові тренди і механізми: матеріали Міжнародної науково-
практичної конф., 27 травня 2016 р. – Київ, 2016 , Дипломатична академія України при
МЗС України. – С. 10–12.

9. Лисецька Н.М. Особливості  матеріально-побутового забезпечення працівників
державних органів в Україні / Н. М. Лисецька/ Реформування системи матеріального
стимулювання та соціального забезпечення державних службовців :збірник наукових
праць, м. Ірпінь, 28 жовтня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики Університет ДФС
України, 2016.

10. Ковтунович Н. Л. Оцінка ефективності діяльності державних службовців:
досвід республіки Азербайджан та перспективи для України / Н. Л. Ковтунович/ Фіскальна
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політика в умовах макроекономічної стабілізації: інтернет-семінар, 25 травня-31 травня,
2016 р., - Ірпінь. 2016. – НДІ фіскальної політики УДФС України.

11. Трубіна М. В. Матеріально-соціальне забезпечення як метод попередження
проявів корупції в державних органах/ М. В. Трубіна/ Фіскальна політика в умовах
макроекономічної стабілізації: інтернет-семінар, 25 травня-31 травня, 2016 р., – Ірпінь.
2016, – НДІ фіскальної політики УДФС України, 2016

12. Шавло І. А. Проблемні питання системи оплати праці працівників державної
служби //І. А. Шавло/Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : збірник
наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016
року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – с. 64–68

13. Шавло І. А. Напрями реформування системи оплати праці працівників органів
доходів і зборів // І. А. Шавло/Реформування системи матеріального стимулювання та
соціального забезпечення державних службовців: збірник наукових праць за матеріалами
науково-практичного круглого столу, 28 жовтня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної
політики, 2016.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері
Результати та пропозиції наукового дослідження були впроваджені у роботу

Незалежної експертної комісії по виплатах для визначення рівнів заробітної плати, що
мінімізує потребу персоналу в додаткових корупційних доходах, що створена наказом ДФС
України № 556 від 30 липня 2015 року. Підтвердження: витяг з протоколу засідання комісії
№ 3 від 4 вересня 2015 року.

17. Кількість штатних співробітників – 7, які брали участь у виконанні НДР
18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 р.  протокол № 11 про закінчення роботи

Керівник роботи:

_______________________ І. О. Трубін
підпис

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний/проміжний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Система індикаторів оцінювання результативності діяльності
Державної фіскальної служби України»

2. Керівник НДР: Вдовиченко Артем Миколайович (ПІБ)
3. Відповідальний виконавець НДР: Зубрицький Артур Ігорович
4. Замовник: Організаційно-розпорядчий департамент ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U004647
6. Номер облікової картки заключного звіту: 0216U002803
7. Терміни виконання: початок – 08.2015, закінчення –06.2016
8. Короткий зміст ( до 40 рядків тексту)
Об’єктом представленого дослідження є світовий досвід організації та

функціонування систем ключових індикаторів оцінювання результативності фіскальних
адміністрацій.

Предметом дослідження є механізм розробки та імплементації ключових
індикаторів результативності в діяльність апарату ДФС України на основі кращих світових
практик.
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Мета роботи полягає у аналізі теоретичних засад організації та світової практики
функціонування систем оцінювання результативності діяльності фіскальних адміністрацій
для розробки КРІ апарату ДФС України.ряд завдань:

– аналіз світового досвіду розробки і впровадження методик оцінювання
результативності діяльності відповідних фіскальних органів країн світу;

– розробка системи індикаторів оцінки результативності органів ДФС у розрізі
функціональних напрямів їх діяльності;

– розробка методики впровадження системи індикаторів у ДФС та алгоритмів їх
розрахунків

9. Опис процесу наукового дослідження (40–50 рядків тексту)
У процесі наукового дослідження було використано методи наукової індукції та

дедукції, методи аналізу і синтезу, порівняння та логічного узагальнення результатів,
методи економіко-математичного моделювання, зокрема, економіко-статистичного
аналізу.

Процес наукового дослідження включав такі основні моменти.
1. Визначення теоретико-методологічних засад побудови та імплементації систем

КРІ у діяльність фіскальних адміністрацій задля виявлення проблем існуючих у світі систем
індикаторів результативності з метою подальшої розробки рекомендацій щодо побудови
системи ключових індикаторів результативності територіальних органів ДФС України. В
процесі цього етапу дослідження на основі аналізу світового досвіду запровадження систем
оцінювання результативності організацій публічного сектору економіки визначено
найважливіші фактори успішного використання таких індикаторів.

Гіпотеза щодо відсутності універсальної системи КРІ фіскальних органів
підтвердилась; останні функціонують у країнах, що принципово відрізняються за рівнем
свого економіко-політичного, інституціонального та соціального розвитку. Це означає, що
кожна фіскальна адміністрація повинна знайти власний унікальний набір КРІ, які
відображатимуть її прогрес у досягненні встановлених стратегічних цілей.

2. Аналіз світового досвіду функціонування систем оцінювання результативності
податкових та митних органів, зокрема, аналіз особливостей побудови та функціонування
систем оцінювання результативності податкових органів, розроблених МВФ та Світовим
банком, а також національних практик оцінювання результативності податкових органів у
розвинених та постсоціалістичних країнах задля визначення основних принципів побудови
системи КРІ апарату ДФС України. Аналітично підтверджено ідею щодо доцільності
побудови системи КРІ апарату ДФС України за функціональним принципом.

3. Розробка на основі проведеного теоретичного та емпіричного дослідження,
пропозицій щодо побудови системи КРІ для апарату ДФС України та для територіальних
органів ДФС України. Для побудови системи КРІ для апарату ДФС України запропоновано
комплексний підхід, який на відміну від існуючих, враховує теоретико-методологічні засади
функціонування систем КРІ в організаціях публічного сектору економіки та принципи
імплементації КРІ у діяльність фіскальних адміністрацій; світову практику побудови та
функціонування систем КРІ у країнах світу; специфіку функціонування фіскальних органів в
економіко-інституційних умовах України. Для побудови системи КРІ для територіальних
органів ДФС України запропоновано комплексний підхід, який, на відміну від існуючих,
враховує концептуальні засади організації систем оцінювання результативності на
оперативному рівні функціонування фіскальних адміністрацій; світову практику побудови та
імплементації систем КРІ у діяльність територіальних митних та податкових органів;
вітчизняну специфіку процесу податкового адміністрування. Розроблено систему
індикаторів результативності роботи територіальних митних підрозділів ДФС України.
Емпірично підтверджено ідею щодо доцільності використання всього комплексу
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індикаторів, із відповідним визначенням їх взаємозалежності та пов’язаності під час
здійснення комплексної оцінки ефективності роботи певних територіальних митних органів;

– результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:
Номер
етапу

Назва етапу згідно з технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати
етапу

1. Розробка системи ключових
індикаторів результативності
апарату ДФС

Проміжний науковий звіт.
Науково-аналітична
доповідь.
Проект методичних
рекомендацій щодо
основних принципів та
структури системи
оцінювання
результативності
діяльності апарату ДФС.
Проект наказу щодо
впровадження ключових
індикаторів оцінки
результативності
діяльності апарату ДФС

Світовий досвід
розробки і
впровадження
методик оцінювання
результативності
фіскальних
адміністрацій /
Науково-аналітична
доповідь // А.
Вдовиченко, А.
Зубрицький – Ірпінь :
НДІ фінансового
права, 2015. – 60 с

2. Розробка системи ключових
індикаторів результативності
територіальних органів ДФС
України

Заключний науковий звіт.
Проект методичних
рекомендацій щодо
основних принципів та
структури системи
оцінювання
результативності
діяльності територіальних
органів ДФС.
Попередній розрахунок
ключових індикаторів
результативності апарату
та територіальних органів
ДФС.
Проект наказу щодо
впровадження ключових
індикаторів оцінки
результативності
територіальних органів
ДФС

Методичні
рекомендації щодо
основних принципів та
структури системи
оцінювання
результативності
діяльності податкового
та митного блоку
апарату, а також
територіальних митних
підрозділів ДФС
України. – Ірпінь : НДІ
фінансового права,
2015.
– 97 с.

Оцінка ефективності
роботи митних
підрозділів ДФС
України / Науково-
аналітична доповідь //
Д. Серебрянський, А.
Вдовиченко, А.
Зубрицький, М.
Стадник, Г. Орос. –
Ірпінь : НДІ
фінансового права,
2015. – 59 с.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту).

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів полягає в такому.
Уперше:
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– запропоновано функціональний підхід до оцінювання результативності діяльності
ДФС України, який передбачає ідентифікацію основних функціональних сфер діяльності
відповідних підрозділів ДФС України та підбір прийнятних КРІ, що дають змогу найбільш
повно оцінити результативність у межах таких сфер;

– на основі зазначеного функціонального підходу розроблено комплексну систему
ключових індикаторів результативності апарату ДФС України та її територіальних органів;

– проведено попередній розрахунок запропонованих індикаторів результативності
апарату ДФС України.

Удосконалено:
– практичні підходи до оцінювання результативності апарату ДФС України, з

відповідним виокремленням основних функціональних сфер діяльності податкового блоку
ДФС і визначенням для кожної сфери переліку ключових індикаторів результативності.

Дістали подальшого розвитку:
– погляди щодо необхідності підвищення транспарентності та підзвітності

функціонування ДФС України шляхом створення системи моніторингу результативності
діяльності організації на основі КРІ.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

Із застосуванням методів аналізу і синтезу, порівняння та логічного узагальнення
результатів, а також економіко-статистичного аналізу розроблено комплексну систему
ключових індикаторів результативності апарату ДФС України та її територіальних органів.

Для побудови системи КРІ для апарату ДФС України запропоновано комплексний
підхід, який, на відміну від існуючих, враховує такі чинники:

– теоретико-методологічні засади функціонування систем КРІ в організаціях
публічного сектору економіки та принципи імплементації КРІ у діяльність фіскальних
адміністрацій;

– світова практика побудови та функціонування систем КРІ у розвинених країнах та
успішних постсоціалістичних країнах, а також передові розробки міжнародних організацій
(МВФ та Світового банку);

– специфіка функціонування фіскальних органів України у контексті створення
Державної фіскальної служби та вітчизняні особливості ведення бізнесу в умовах
перманентної нестабільності національної економіки та високого рівня корупції.

Для побудови системи КРІ для територіальних органів ДФС України запропоновано
комплексний підхід, який, на відміну від існуючих, враховує такі чинники:

– концептуальні засади організації систем оцінювання результативності на
оперативному рівні функціонування фіскальних адміністрацій;

– світова практика побудови та імплементації систем КРІ у діяльність
територіальних митних та податкових органів як у розвинених країнах, так і в країнах, що
за рівнем розвитку економіки та суспільних інститутів подібні до України;

– вітчизняна специфіка процесу податкового адміністрування за результатами
консультацій з фахівцями органів ДФС, Міністерства фінансів України та представниками
громадянського суспільства.

Для побудови системи КРІ ДФС розроблено послідовність етапів, яка, на відміну від
існуючих, враховує такі стадії:

– виділення основних функціональних сфер діяльності ДФС України з метою
оцінювання її результативності;

– визначення набору КРІ для кожної функціональної сфери діяльності ДФС
України, чисельність якого не перевищуватиме чотирьох індикаторів;
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– характеристика конкретних КРІ у межах системи оцінювання результативності
ДФС України.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту).

Практична цінність отриманих результатів дослідження полягає у такому.
1. Розроблено комплексну систему ключових індикаторів результативності апарату

ДФС України та її територіальних органів; перелік зазначених індикаторів базується на
використанні функціонального підходу, що передбачає ідентифікацію основних
функціональних сфер діяльності відповідних підрозділів ДФС України.

2. У межах кожної функціональної сфери запропоновано перелік конкретних КРІ,
що дають змогу комплексно оцінити результативність апарату ДФС України. Загальний
перелік КРІ включає 47 індикаторів, для кожного з яких надана детальна характеристика,
алгоритм розрахунку та перелік необхідних статистичних даних, встановлені цільові
значення та визначені недоліки та загрози застосування.

3. Проведено попередній розрахунок запропонованих індикаторів.
Отримувачем результатів наукового дослідження є ДФС України; результати будуть

впроваджені у її діяльність шляхом:
– затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результативності

діяльності ДФС та її територіальних органів з урахуванням світових практик;
– імплементації системи ключових індикаторів результативності у діяльність

шляхом видання наказу щодо впровадження ключових індикаторів оцінки
результативності діяльності органів ДФС.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на
основі результатів НДР – до 20 рядків).

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи.

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та   виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням вченої
ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України.
1.8. Словники, довідники.
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2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану у вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР.

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за тематикою
НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав.

4. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів.

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків)
Результати дослідження будуть упроваджені у діяльність ДФС шляхом:
1) затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результативності

діяльності ДФС та її територіальних органів з урахуванням світових практик;
2) імплементації системи ключових індикаторів результативності у діяльність

шляхом видання наказу щодо впровадження ключових індикаторів оцінки
результативності діяльності органів ДФС;

3) окреме доручення Міністра фінансів України Голові Державної фіскальної
служби №11000-08/117 щодо імплементації ключових показників ефективності,
розроблених Науково-дослідним інститутом фіскальної політики.

17. Кількість штатних співробітників __5__, кількість сумісників __2__, молодих
учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у
виконанні НДР

18. Рішення вченої ради від 16.06.2016 протокол № 3 про закінчення роботи
Керівник роботи:

підпис
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 11.2015–12.2016 роки
(прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Механізми протидії агресивному податковому плануванню в
Україні»

2. Керівник НДР: к.е.н., с.н.с. Коротун В. І.
3. Відповідальний виконавець НДР: к.е.н. Брехов С. С.
4. Замовник: Департамент аудиту, Департамент податків і зборів з юридичних осіб

ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U005631
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 11.2015, закінчення – 12.2016
8. Короткий зміст.
Дієвість реалізації економічних перетворень в Україні безпосередньо залежить від

здійснюваних заходів, спрямованих на оптимізацію податкового навантаження на
реальний сектор економіки України. Тому одним з пріоритетних завдань реалізації реформ
у сфері оподаткування на сьогодні залишається підвищення ефективності податкового
адміністрування. Це дозволить без збільшення загального рівня оподаткування досягти
зростання рівня фіскальної ефективності вітчизняної податкової системи. Відповідно
надзвичайно актуальними як з теоретичної точки зору, так і з суттєвої практичної
значущості є пошук ефективних інструментів руйнування схем мінімізації податкових
зобов’язань, зокрема і таких, що носять характер агресивного податкового планування
(далі – АПП).

Виконання цього проекту спрямоване на оцінку сучасного стану протидії схемам
мінімізації сплати податків в Україні; визначення найбільш ефективних практик протидії
АПП у країнах з розвиненими економіками, а також формування комплексу теоретико-
практичних пропозицій, реалізація яких дозволить підвищити загальну ефективність
податкової системи України, в тому числі за рахунок підвищення дієвості протидії
заниженню податкових зобов’язань.

Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають у процесі
мінімізації сплати податків, зокрема через використання схем АПП.

Об’єкт дослідження – механізми протидії АПП в Україні та світі.
Метою проекту є розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення

ефективності контрольної діяльності фіскальних органів України в сфері
забезпечення повноти сплати податкових зобов’язань суб’єктами господарювання та
впровадження сучасних механізмів протидії АПП відповідно до міжнародного досвіду
та особливостей податкової системи України.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
– проаналізувати сучасний стан і практику АПП в Україні;
– провести узагальнення та систематизацію основних схем мінімізації податкових

зобов’язань (зокрема таких, що мають характер АПП), які використовуються в Україні;
– здійснити оцінку кращих практик, які застосовуються в країнах ЄС та ОЕСР

щодо протидії АПП;
– розробити пропозиції щодо підвищення ефективності протидії заниженню

податкових зобов’язань, зокрема таких, що мають ознаки АПП, вдосконалення процедур
податкового контролю в Україні.

9. Опис процесу наукового дослідження.



251

Методологічною основою виконання дослідження стало використання сукупності
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: історико-логічного (для
проведення оцінки вітчизняної та світової практики АПП, здійснення аналізу наявних
підходів до реалізації заходів щодо протидії такій практиці), узагальнень та наукової
абстракції (при розкритті понятійно-категоріального апарату досліджуваної
проблематики), системно-структурного та порівняльного аналізу (при визначенні сутності
та змісту застосовуваних у країнах ОЕСР податкових механізмів протидії заниженню
податкової бази та упередження перенесення прибутку), екстраполяції (при визначенні
можливості імплементації наявного світового досвіду у вітчизняну податкову практику),
економіко-статистичного та сценарного (при оцінці ефектів від реалізації податкових
трансформацій), просторового (у процесі виявлення національних особливостей
здійснення податкової політики), а також графічного та табличного методів візуалізації
(для наочного відображення процесів у податковій сфері).

Дослідження здійснено шляхом поєднання та здійснення емпіричної оцінки
сучасного світового досвіду протидії АПП, узагальнення та систематизації існуючих схем
ухилення та уникнення від сплати податків, оцінки сучасного стану протидії мінімізації
сплати податків в Україні, а також формування комплексу пропозицій щодо імплементації
механізмів протидії АПП у вітчизняну систему податкового адміністрування. Така
структура дослідження вбачається авторами як перспективна, про що свідчить досвід
попередніх досліджень. У свою чергу, запропонована логіка здійснення дослідження надає
змогу формувати результати, які мають як наукову, так і практичну цінність для економіки
та суспільства України.

У ході дослідження визначено, що АПП здійснюється в рамках діючого
законодавства і дозволяє суб’єктам господарювання отримувати вигоду від виявлення
«вузьких» місць у законодавстві різних країн і вміння їх використовувати. Відповідно з
позицій держави важливо запобігати виникненню таких можливостей, що обумовлює
необхідність формування належної компетентності фіскальних органів для швидкого
виявлення і усунення (чи ускладнення) можливих схем мінімізації податкової бази. Тому
основною ідеєю проекту була визначена необхідність формування знань щодо існуючих на
практиці схем заниження податкової бази щодо перенесення прибутку та пошуку шляхів
протидії АПП в Україні.

Відповідно під час здійснення виконання проекту підтверджено те, що суб’єкти
національної економіки України активно реалізують схеми АПП, що потребує активізації
дій фіскальних органів для протидії такій практиці. Відповідно заниження податкової бази
і перенесення прибутку здійснюється у міжнародному контексті, а відповідно
впровадження основних механізмів протидії АПП є актуальним. Крім того, світові
тенденції свідчать про необхідність активізації використання систем управління
податковими ризиками у сфері протидії використанню схем АПП.

Основні результати виконання проекту відображено в таблиці:

Номер
етапу

Назва етапу згідно
з технічним
завданням

Заплановані результати
етапу Отримані результати етапу

1 етап
(2015 р.)

Оцінка практики
протидії
агресивному
податковому
плануванню з
позиції сучасних

Визначити критерії
віднесення схем
мінімізації податкових
зобов’язань до категорії
АПП; сформувати
рекомендації щодо

Визначено критерії
віднесення схем мінімізації
податкових зобов’язань до
категорії АПП, а також
класифіковано індикатори
ризиків АПП; класифіковано
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світових тенденцій
реформування
національних
податкових систем

імплементації кращих
світових практик протидії
АПП у вітчизняній
податковій системі.
Результати дослідження
відобразити в одному
розділі колективної
монографії, двох наукових
статтях, п’яти тезах
доповідей

схем мінімізації сплати
податків, що застосовуються
вітчизняними платниками
податків; визначено
пріоритетні напрями
імплементації механізмів
протидії АПП у вітчизняну
практику податкового
адміністрування.
Результати дослідження
опубліковано у десяти
підрозділах колективних
монографій, п’яти наукових
статтях, дев’ятнадцятьох
тезах доповідей

2 етап
(2016 р.)

Концептуалізація
підходів до
формування та
реалізації
механізмів протидії
АПП в Україні.
Перспективи впро-
вадження механіз-
мів протидії
агресивному подат-
ковому плануванню
в Україні

Здійснити
концептуалізацію підходів
до впровадження
механізмів протидії АПП.
Розробити Дорожню карту
з рекомендаціями
впровадження механізмів
протидії АПП в Україні.
Результати дослідження
відобразити в трьох
наукових статтях, трьох
тезах доповідей

Здійснено концептуалізацію
підходів до впровадження
механізмів протидії АПП.
Здійснено типологізацію схем
АПП, яка може в перспективі
бути використана як основа
для створення репозитарію
(бази) встановлених схем
АПП. Сформована Дорожня
карта з впровадження
механізмів протидії та
розвитку системи контролю
за АПП в Україні. Результати
дослідження опубліковано в
шести наукових статтях,
шести тезах доповідей

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.
Наукова новизна науково-дослідної роботи за темою полягає в удосконаленні

сучасної парадигми трансформацій вітчизняного механізму податкового адміністрування
шляхом впровадження новітніх інструментів протидії мінімізації податкових зобов’язань,
що надасть змогу з врахуванням особливостей розвитку національної податкової системи
отримати належні економіко ефекти вже в середньостроковій перспективі. Відповідно
визначення найбільш перспективних напрямів протидії використання схем АПП в двох
аспектах (загальносвітовому та національному масштабах) створить передумови для
впровадження у вітчизняну практику сучасних інструментів, методів і прийомів
податкового адміністрування, що в цілому забезпечить формування достатнього комплексу
наукового інструментарію для розв’язання вкрай важливої для України на сьогодні
проблеми недостатнього використання фіскального потенціалу податкової системи через
застосування суб’єктами підприємництва схем мінімізації сплати податків.

Найсуттєвіші результатами проведеного дослідження, що містять наукову новизну,
полягають у:

– здійсненій класифікації індикаторів віднесення схем мінімізації сплати
податків до складу АПП. Пропонований підхід передбачає використання таких груп
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індикаторів ризиків агресивного податкового планування: організаційно-правової
структури, бізнес-процесів та фінансових показників, податкової інформації;

– систематизації чинників, що впливають на рівень поширення використання
схем ухилення та уникнення від сплати податків в Україні;

– визначенні основних підходів до мінімізації сплати податків (в т. ч. таких, що
мають ознаки АПП), що застосовуються вітчизняними платниками податків як в
зовнішньоекономічній діяльності, так і в межах України;

– узагальненні та систематизації світового досвіду протидії уникненню від
сплати податків, що дозволило визначити основні тенденції розвитку механізмів протидії
АПП, а також особливостей їх використання в країнах з розвиненими економіками та
країнах зі схожим з Україною рівнем економічного розвитку;

– здійсненій типологізації схем АПП за техніками та інструментами, що лежать
в основі їх функціонування. Використання такої класифікації дозволить здійснювати
ефективний моніторинг діяльності платників податків щодо виявлення та ідентифікації
схем АПП;

– обґрунтуванні стратегії та тактики підвищення ефективності протидії схемам
АПП як невід’ємної складової заходів податкової політики держави, реалізація яких в своїй
сукупності дозволить оптимізувати рівень податкового навантаження на реальний сектор
економіки країни;

– визначені концептуальних підходів та напрямів формування та реалізації
механізмів протидії АПП як комплексу цілеспрямованих та взаємоузгоджених заходів, що
необхідні для системної протидії АПП в Україні.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами. У цьому дослідженні
піднімається малодосліджена в Україні проблематика, яка тісно пов’язана з пошуком
найбільш ефективних підходів до формування збалансованої податкової системи. В
Україні на сьогодні на законодавчому рівні регламентується лише поняття ухилення від
сплати податків та відповідно визначені процедури спрямовані на боротьбу з таким
явищем. Цінність результатів цього дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності
реалізації комплексу пропозицій науково-практичного характеру щодо можливості
впровадження у вітчизняну практику податкового адміністрування сучасних інструментів
(апробованих провідними країнами світу) протидії саме схемам уникнення від сплати
податків, які мають ознаки АПП.

Відповідно, розробка цього проекту є лише першим етапом широкого наукового
пошуку у сфері побудови в Україні ефективної системи протидії уникненню від сплати
податків. Одним з результатів виконання проекту стала розроблена Дорожня карту з
впровадження основних механізмів протидії АПП в Україні. Прийняття за основу такої
Дорожньої карти дозволить в подальшому реалізовувати суто прикладні науково-практичні
проекти у сфері вдосконалення вітчизняної системи податкового адміністрування шляхом
розробки та впровадження тих чи інших інструментів протидії АПП.

12. Практична цінність результатів та продукції. Сформовані під час виконання
НДР науково-практичні рекомендації при відповідній їх реалізації дозволять підвищити
ефективність використання в Україні податкових інструментів у запобіганні, виявлені та
припиненні використання схем АПП. Крім того, практична реалізація запропонованих
податкових новацій, збільшить фіскальну ефективність вітчизняної податкової системи
внаслідок підвищення стандартів податкового контролю, сприятиме активізації



254

міжнародного співробітництва у сфері боротьби з податковими правопорушеннями, а
також реформуванню діяльності ДФС України відповідно до міжнародних стандартів.

Одночасно ефективність запропонованих заходів прямо залежить від здійснюваних
інституційних змін у самій ДФС України. У роботі обґрунтовано необхідність
виокремлення протидії АПП як окремого напряму роботи ДФС України з відповідним
функціонуванням системи управління податковими ризиками, необхідним
інфраструктурним та методичним забезпеченням.

Виокремлення протидії АПП в окремий напрям роботи ДФС України та
провадження такої діяльності відповідно до установлених принципів, затверджених
нормативних документів, стандартів та методичних рекомендацій, чинитиме
опосередкований, але потужний вплив на широке коло платників податків у прийнятті
рішення щодо відмови застосування ними схем мінімізації податків.

Водночас ідентифікація та систематизація найбільш поширених схем АПП
дозволить здійснити всебічний їх аналіз, виявлення факторів та причин, що дають
можливості їх існування. Впровадження та дотримання міжнародних стандартів протидії
АПП перешкоджатиме відтоку капіталу з України, підвищить рівень ефективності
встановлення випадків та протидії незаконному виведенню валютних коштів і мінімізації
податків при здійсненні міжнародної торгівлі.

Наявність ефективних механізмів протидії АПП спричинить комплексний
позитивний вплив на податкову систему України, сприятиме зміцненню
зовнішньоторговельного платіжного балансу України, забезпечить більш конкурентні
умови ведення бізнесу для сумлінних платників податків. Доречно відмітити, що точну
оцінку ефективності та практичної цінності результатів дослідження неможливо здійснити
через складність природи АПП та незавершеність самого дослідження. Проте йдеться про
багатомільярдні суми, що з року в рік збільшуватимуть дохідну частину державного
бюджету України у разі практичного впровадження пропозицій за результатами
дослідження.

У цілому представлені у заключному звіті НДР теоретико-методологічні та
практичні висновки та пропозиції можуть бути використані при підготовці нормативно-
правових актів та програмних документів з проблематики протидії АПП з питань, що
входить до компетенції ДФС України, а також при формуванні пропозицій, застережень та
рекомендації до інших нормативно-правових актів, ініціаторами яких виступають як
органи виконавчої влади України, так і Верховна Рада України в частині реалізації
загальної доктрини деофшоризації економіки країни, формування та реалізації державної
податкової політики на середньо- та довгострокову перспективу, реалізації заходів,
представлених ОЕСР в рамках Плану BEPS.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Теоретичні положення й окремі практичні напрацювання дослідження були

використані при розробці навчально-методичного забезпечення спеціальних дисциплін
кафедри податкової політики Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та
митної справи Університету державної фіскальної служби України, зокрема «Агресивне
податкове планування», «Моніторинг податкових ризиків», «Сучасні управлінські
технології в адмініструванні податків». Таке поєднання науки та навчального процесу
сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців, дозволить отримувати студентам
якісно нові знання у сфері фіскального адміністрування, розуміти особливості практик
здійснення ухилення та уникнення від оподаткування, формувати навички та компетенції у
виявленні ознак та ризиків використання суб’єктами господарювання схем АПП та
способів протидії їх застосуванню.



255

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники

Заплановано
(відповідно до

запиту)

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %

1. 1

Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій,
що входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань
України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій,
тезах доповідей та виданнях, що не
включені до переліку наукових фахових
видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з
грифом МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН
України.
1.8. Словники, довідники

–

–

5

8

1

–

–
–

–

1

11

24

2

–

–
–

–

–

220

312,5

200

–

–
–

2.

Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану
вчену раду докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану
вчену раду кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

–

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

–

100

–

–

3.

Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв
авторського права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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4.
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

–
4

–
10 –

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій.

16.1. Розділи у колективних монографіях:
1) Оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні; 2) Система

управління податковими ризиками; 3) Агресивне податкове планування як особливий вид
мінімізації сплати податків; 4) Домінанти розвитку механізмів протидії агресивному
податковому плануванню в Україні; 5) Низькоподаткові юрисдикції та їх використання в
схемах податкової оптимізації; 6) Інформація як інструмент протидії мінімізації сплати
податків; 7) Удосконалення трансфертного ціноутворення як інструменту в системі
протидії мінімізації податків в Україні; 8) Світовий досвід реалізації механізмів протидії
агресивному податковому плануванню // Реформування податкової системи України:
сучасні виклики та орієнтири :  монографія / за заг. ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. –
Ірпінь : НДЦ ПО НУДПСУ, 2015. – 520 с.;

– Коротун В. І. Сучасні інструменти податкового стимулювання розвитку
економіки в Україні / В. І. Коротун // Інноваційний розвиток України та податкове
регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків : монографія / авторський колектив; за заг.
ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України,
2015. – С. 208–238.

16.2. Статті у фахових виданнях:
– Проскура К. П. Оцінка розвитку податкової системи України /

К. П. Проскура // Незалежний аудитор. – 2015. – №12 (ІІ). – С. 13–20;
– Брехов С. С. Світовий досвід протидії агресивному податковому

плануванню: висновки для України / С. С. Брехов, В. І. Коротун // Збірник наукових праць
Національного університету державної податкової служби України (електронне видання). –
2015. – № 2. – C. 10–24;

– Проскура К. П. Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році /
К. П. Проскура // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний
економічний університет. – 2015. – Том 20. – С. 176–186;

– Скоромцова Т. О. Контроль за трансфертним ціноутворенням в системі
протидії мінімізації сплати податків / Т. О. Скоромцова, Н. О. Євтушенко // Збірник
наукових праць Національного університету державної податкової служби України
(електронне видання). – 2015. – № 2;

– Стародуб Д. М. Міждержавний обмін інформацією в системі протидії
агресивному податковому плануванню / Д. М. Стародуб // Малий і середній бізнес (право,
економіка, держава). – 2015. – № 3–4;

– Проскура К. П. Основні методи мінімізації сплати податків в Україні /
К. П. Проскура, О.Є. Сушкова // Вісник Одеського національного університету.. — 2016. –
Том 21. Випуск 3. – С. 168–175 (Серія „Економіка”)

– Проскура К. П. Оцінка ефективності протидії схемам мінімізації податків в
Україні / К.П. Проскура, О. Є. Сушкова // Глобальні та національні проблеми економіки. —
2016. – Випуск № 11. – С. 770–777;
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– Брехов С. С. Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії
агресивному податковому плануванню в Україні / С.С. Брехов, В.І. Коротун // Ефективна
економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua;

– Брехов C. С. Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в
Україні [Електронний ресурс] / С. С. Брехов //  Соціально-економічні проблеми сучасного
періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ Ін-т регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАНУ ; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. –
Вип. 4 (120). – С. 126–131;

– Коротун В. І. Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії
агресивному податковому плануванню в Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун // Ефективна
економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua;

– Коротун В. І. Контроль за трансфертним ціноутворенням : світовий досвід та
перспективи для України / В. І. Коротун // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23.

16.3. Публікації в інших виданнях:
– Пилипів В. В. Передумови формування механізмів протидії агресивному

податковому плануванню / В.В. Пилипів // Реформування податкової системи України
відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-
практичної конференції, 22 грудня 2015 р. / Національний університет ДПС України,
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 140–143;

– Соколовська О. В. Критерії визначення несприятливої податкової практики
згідно методології ОЕСР / О. В. Соколовська // Реформування податкової системи України
відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-
практичної конференції, 22 грудня 2015 р. / Національний університет ДПС України,
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 163–166;

– Скоромцова Т. О. До питання контролю за трансфертним ціноутворенням /
Т. О. Скоромцова // Реформування податкової системи України відповідно до
європейських стандартів: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної
конференції, 22 грудня 2015 р. / Національний університет ДПС України, Науково-
дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 263–266;

– Коротун В. И. Агресивное налоговое планирование как особый вид
налоговой минимизации / В. И. Коротун // Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická
konference „Aplikovane vedecke novinki – 2015”. – Díl 2. Ekonomické vědy: Praha. Publishing
House „Education and Science” s.r.o – S. 17–20;

– Бридун Є. В. Сутність агресивного податкового планування та шляхи його
подолання у системі міжнародного співробітництва / Є. В. Механізми протидії
агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер.
наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 19–23;

– Богуш А. А. До питання підвищення ефективності  протидії ухиленню від сплати
податків в Україні / А. А. Богуш // Механізми протидії агресивному податковому
плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10
грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. –
С. 24–27;

– Брехов С. С. Оцінка механізмів протидії міжнародним схемам агресивного
податкового планування в Україні / С. С. Брехов, Н. Д. Брехова // Механізми протидії

www.economy.nayka.com.ua
www.economy.nayka.com.ua
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агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер.
наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 28–37;

– Євтушенко Н. О. Європейський досвід боротьби з агресивним податковим
плануванням / Н. О. Євтушенко // Механізми протидії агресивному податковому
плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10
грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. –
С. 43–49;

– Коротун В. І. Методологічні підходи до визначення механізмів протидії
агресивному податковому плануванню в Україні / В. І. Коротун // Механізми протидії
агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер.
наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 49–54;

– Мискіна О. О. Аналіз вітчизняної практики пільгового оподаткування у цілях
податкової мінімізації / О. О. Мискіна // Механізми протидії агресивному податковому
плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10
грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. –
С. 60–63;

– Новицький В. А. Оцінка ефективності протидії використанню низькоподаткових
юрисдикцій у схемах агресивного податкового планування / В. А. Новицький // Механізми
протидії агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб.
матер. наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 63–66;

– Новицька Н. В. Податкова інверсія як метод агресивного податкового планування
/ Н. В. Новицька // Механізми протидії агресивному податковому плануванню : світовий
досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь:
Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 66–71;

– Пилипів В. В. Особливості інструментарію протидії агресивному податковому
плануванню в розвинених країнах / В. В. Пилипів // Механізми протидії агресивному
податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол.
семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС
України, 2015. – С. 82–86;

– Проскура К. П. Методичні підходи та принципи податкового планування на
підприємствах / К. П. Проскура // Механізми протидії агресивному податковому
плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10
грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. –
С. 92–97;

– Салахова Д. Ф. Окремі підходи до протидії мінімізації сплати податків в країнах
ЄС / Д. Ф. Салахова // Механізми протидії агресивному податковому плануванню :
світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. –
Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 107–110;

– Скоромцова Т. О. Трансфертне ціноутворення і агресивне податкове планування:
міжнародне та національне регулювання / Т.О. Скоромцова // Механізми протидії
агресивному податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер.
наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – С. 111–114;

– Сушкова О. Є. Методи податкового планування, які використовуються у схемах
мінімізації податків в Україні / О. Є. Сушкова // Механізми протидії агресивному
податковому плануванню : світовий досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол.
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семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС
України, 2015. – С. 115–120;

– Стародуб Д. М. Міждержавний обмін інформацією з податкових питань /
Д. М. Стародуб // Механізми протидії агресивному податковому плануванню : світовий
досвід та практика України: зб. матер. наук.-методол. семінару, 10 грудня 2015 р. – Ірпінь:
Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – С. 120–124;

– Коротун В. І. Окремі питання протидії агресивному податковому плануванню в
Україні / В. І. Коротун // Теоретична та практична концептуалізація фінансово-кредитних
механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: зб. матеріалів Міжнародної
науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. – Національний університет ДПС
України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь: Видавництво
Національного університету ДПС України, 2016. – С. 89–91;

– Брехов С. С. Передумови та напрями протидії АПП в Україні [Електронний
ресурс] / Брехов С. С., Задорожня Л. А. // Фіскальна політика в умовах макроекономічної
стабілізації : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного інтернет-
семінару, 21–31 травня 2016 року. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016.. – Режим
доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf;

– Брехов С. С. Шляхи впровадження механізмів протидії АПП в Україні /
С. С. Брехов // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів
Всеукраїнської інтернет-конференції, 27–28 жовтня 2016 р.– Ірпінь : УДФСУ, 2016. –
Ірпінь. Т.1. – С. 276–280;

– Задорожня Л. А. Міжнародні новації звітності з трансфертного
ціноутворення та перспективи їх імплементації в Україні / Л. А. Задорожня, Н. В. Новицька
// Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської
інтернет-конференції, 27–28 жовтня 2016 р., Ірпінь. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – Т. 1. –
С. 335–337;

– Коротун В. І. Протидія агресивному податковому плануванню в системі
заходів податкової політики України / В. І. Коротун // Економічні перспективи
підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27–28
жовтня 2016 р., Ірпінь. Т. 1. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 262–265;

– Новицька Н. В. Методичні підходи до оцінки ефектів агресивного
податкового планування / В. І. Коротун, Н. В. Новицька // Трансформація фіскальної
політики України в умовах євроінтеграції: зб. матер.VIII наук.-практ. інтернет-конференції,
1–15 грудня 2016 р. / Держ. фіск. служб. України, Унів. ДФС України;

– Задорожня Л. А. Розвиток контролю за трансфертним ціноутворенням в
Україні / Л. А. Задорожня, М. М. Бундак // Трансформація фіскальної політики України в
умовах євроінтеграції: зб. матер.VIII наук.-практ. інтернет-конференції, 1–15 грудня
2016 р. / Держ. фіск. служб. України, Унів. ДФС України.

15.4. Захищені дисертації:
– Новицький В. А. Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування

в Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Новицький Віталій Андрійович. – Ірпінь,
2015. – 219 с.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері
Виконання ННТР відповідає таким заходам щодо реалізації цілей Стратегічного

плану розвитку ДФС України на 2015–2018 рр., затвердженого наказом ДФС України від
12.02.2015 № 80, а саме підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати
податків, в тому числі в частині вдосконалення контролю за трансфертним
ціноутворенням.

http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf
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Крім того, виконання ННТР узгоджується з вимогами: ст. 351 Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, Указу Президента
України «Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщення прибутків
за кордон» від 28.04.2016 № 180/2016 та вимогами Плану BEPS (до якого Україна
асоційовано приєдналася в листопаді 2016 р.).

17. Кількість штатних співробітників __9_, кількість сумісників _17_, молодих
учених з оплатою _10_, кількість студентів з оплатою _-_, які брали участь у виконанні
НДР

18. Рішення вченої ради від 24.11.2016 протокол № 11 про закінчення роботи.

Керівник роботи:
завідувач лабораторії дослідження проблем
трансфертного ціноутворення, к.е.н., с.н.с. В. І. Коротун

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 01.2015–06.2016 роки
(прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: «Аналіз особливостей адміністрування різних форм універсального
акцизу»

2. Керівник НДР: к.е.н., с.н.с. Серебрянський Д. М.
3. Відповідальний виконавець НДР: к.е.н., с.н.с. Соколовська О. В.
4. Замовник: Департамент податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U003000
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.2015, закінчення – 06.2016
8. Короткий зміст.
Податок на додану вартість (далі – ПДВ) один з наймолодших податків, що був

інтегрований до податкових систем країн Західної Європи лише у середині ХХ ст. Його
введення було зумовлено необхідністю отримання додаткових стабільних надходжень до
державного бюджету для відновлення економік країн після Другої світової війни. Крім
того, необхідність оцінки доданої вартості як об’єкта оподаткування в європейських
економіках була викликана побудовою спільного ринку. В цілому ПДВ вважається одним з
найефективніших нововведень у фінансовій політиці і практиці ХХ століття.

В Україні ПДВ також має вагоме фіскальне значення – він є одним з основних
бюджетоутворюючих податків. Ряд експертів обґрунтував і його регуляторний потенціал.
Водночас в останні роки у питаннях, пов’язаних із ПДВ, почав накопичуватися комплекс
проблем, результатом чого стало зниження його фіскальної ефективності та
продуктивності, ускладнення адміністрування, зростання обсягу невідшкодованого
платникам податку. Це активізувало питання про необхідність удосконалення
адміністрування ПДВ на основі кращих світових практик.

Однак, враховуючи безумовну важливість ПДВ у податковій системі країни, будь-
які зміни до принципів чи механізму його справляння мають здійснюватися вкрай
обережно за результатами ретельного наукового пошуку.
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Зауважимо, що актуальність запропонованої теми обумовлюється необхідністю
підвищення ефективності адміністрування ПДВ відповідно до Концепції реформування
податкової системи України та виконанням Державною фіскальною службою України
(далі – ДФС України) покладених на неї завдань. Це вимагає проведення критичного
порівняльного аналізу ефективності адміністрування  універсального акцизу у різних
формах. Зокрема:

1. податку з обороту в однорівневій формі – податку з продажу;
2. податку з обороту в багаторівневій формі – податку з обороту;
3. податку на додану вартість.
Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти правового регулювання та

адміністрування універсальних акцизів на сучасному етапі економічного розвитку.
Об’єкт дослідження – економічні відносини, що виникають між державою та

фізичними і юридичними особами під час адміністрування універсальних акцизів.
Мета науково-дослідної роботи полягає у проведенні порівняльного аналізу

особливостей правового регулювання та адміністрування універсального акцизу у різних
формах, у т. ч. гібридних, та напрацюванні пропозицій для вдосконалення організації
процесу оподаткування споживання в Україні.

Для досягнення поставленої мети дослідження передбачається вирішення таких
наукових завдань:

 аналіз кращих світових практик адміністрування податку з продажу,  податку з
обороту і ПДВ та фіскальних наслідків, що з цим пов’язані;

 оцінка стану та проблематики адміністрування ПДВ в Україні;
 напрацювання пропозицій щодо збалансування співвідношення фіскальної та

регулюючої функцій універсального акцизу в Україні.
9. Опис процесу наукового дослідження
Методологічною основною дослідження є загальнонауковий метод як спосіб

дослідження феноменів та систематизації раніше отриманих знань. Теоретико-
методологічну основу дослідження формує критичний аналіз фундаментальних праць з
проблематики адміністрування різних форм універсального акцизу.

Методи економічного аналізу і синтезу, міжнародної компаративістики,
ретроспекції, групування, вибіркового обстеження використовувались для аналізу
міжнародного досвіду справляння податку з обороту, податку з продажу та ПДВ, а також
статистично-аналітичного наповнення роботи. Заключні висновки дослідження сформовані
на основі абстрактно-логічного методу наукового пізнання.

Дослідження передбачало систематизацію спільних та відмінних рис різних форм
універсального акцизу із одночасним виділенням їх очевидних переваг та недоліків на
макро- та мікрорівнях; наукову аргументацію доцільності імплементації в Україні
успішного зарубіжного досвіду або унікального вітчизняного підходу; потенційне
покращення ділового клімату та збільшення доходів бюджету за рахунок підвищення
ефективності адміністрування універсального акцизу в Україні.

Запропонована логіка здійснення НДР дозволила (за підсумками двох етапів
дослідження) сформувати результати, які мають не лише наукове, але і практичне
значення, адже цей напрям дослідження та шляхи впровадження відповідають завданням
ДФС України, а саме: розробка форм податкових декларацій (розрахунків), звітності та
інших документів; адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів; контроль
за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ.

Основні результати виконання проекту відображено в таблиці
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Номер
етапу

Назва етапу згідно
з технічним
завданням

Заплановані результати
етапу Отримані результати етапу

1 етап
(2015 р.)

Дослідження
міжнародного
досвіду
адміністрування
податку з продажу
та податку з
обороту

Аналіз кращих світових
практик адміністрування
податку з продажу,
податку з обороту та
фіскальних наслідків, що з
цим пов’язані

Розглянуто теоретичні основи
функціонування систем
універсальних акцизів у
країнах світу, з
виокремленням особливостей
оподаткування суб’єктів
малого та середнього бізнесу;
проаналізовано міжнародний
та вітчизняний досвід
адміністрування
універсальних акцизів;
досліджено реверсивний
механізм сплати ПДВ та
визначено можливості його
застосування в Україні;
розроблено методичні
рекомендації щодо оцінки
ефективності адміністрування
ПДВ Державною фіскальною
службою України; здійснено
оцінку доцільності
використання альтернативної
системи універсальних
акцизів в Україні. Результати
дослідження опубліковано у
33 наукових працях

2 етап
(2016 р.)

Дослідження
особливостей
адміністрування
ПДВ у провідних
країнах світу та в
Україні

Оцінка стану та
проблематики
адміністрування ПДВ у
провідних країнах світу та
в Україні і
напрацювання пропозицій
щодо збалансування
співвідношення фіскальної
та регулюючої функцій
універсального акцизу в
Україні

Досліджено теоретико-
концептуальні основи
функціонування ПДВ у т. ч.
структуру доданої вартості як
об’єкта оподаткування;
охарактеризовано особливості
оподаткування ПДВ суб’єктів
малого та середнього бізнесу;
проаналізовано розвиток
правового регулювання ПДВ
в далі – ЄС; розглянуто
можливі сценарій
реформування європейського
ПДВ з огляду на зміну його
ставок; вивчено особливості
надання пільг з
досліджуваного податку для
суб’єктів господарювання;
запропоновано напрямки та
перспективи гармонізації
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законодавства України із
законодавством ЄС у сфері
ПДВ; на основі економіко-
математичного моделювання
надано рекомендації щодо
доцільності використання
альтернативної системи
універсальних акцизів в
Україні. Результати
дослідження опубліковано у
13 наукових працях

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів
Наукова новизна роботи полягає у доктринальній аргументації доцільності

імплементації в Україні успішного зарубіжного досвіду або унікального вітчизняного
підходу щодо адміністрування визначеної форми універсального акцизу.

Найсуттєвіші результатами проведеного дослідження, що містять наукову новизну,
полягають у такому:

 проаналізовано економічні передумови введення ПДВ та теоретико-
концептуальні аспекти його адміністрування;

 досліджено ґенезу становлення та розвитку ПДВ у Європейському Союзі;
 узагальнено концептуальні підходи до визначення структури доданої вартості як

об’єкта оподаткування ПДВ;
 систематизовано світову практику використання гібридних форм універсального

акцизу. Разом з тим встановлено, що під гібридними системами універсальних акцизів для
цілей цього дослідження розуміються системи, у яких ПДВ вживається разом з податком з
обороту та/або податком з продажів на загальнодержавному та/або місцевому рівнях;

 проаналізовано теоретико-правові засади регулювання ПДВ в ЄС, а також
розглянуто можливі сценарій реформування європейського ПДВ з огляду на зміну його
ставок;

 вивчено особливості надання пільг з досліджуваного податку для суб’єктів
господарювання.

Разом з тим розробка цього проекту є лише одним з етапів постійного наукового
пошуку підходів щодо вдосконалення адміністрування ПДВ в інституційно-економічних
умовах України, які характеризуються інституційними дисбалансами та відсутністю
координованого та стабільного розвитку.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами.

У цьому дослідженні піднімається актуальна в Україні проблематика, яка тісно
пов’язана з існуванням дискусії щодо доцільності впровадження в країні універсального
акцизу, відмінного від ПДВ (податку з обороту або податку з продажів), або у чистому
вигляді, або в рамках створення гібридної системи універсальних акцизів. Зазначимо, що
причини цієї дискусії полягають за наявністю ряду проблем, пов’язаних з
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адмініструванням та відшкодуванням ПДВ, що призводить до зростання масштабів
ухилення від сплати цього податку.

Аналіз наявного теоретичного доробку стосовно вибору типу оподаткування
споживання, залежно від стану ринку, дозволив виокремити дві групи досліджень, перша з
яких порівнює доцільність використання адвалорних та специфічних податків, а друга –
використання адвалорних податків та податку з обороту. Визначено, що
загальнотеоретичний неокласичний підхід для умов недосконалої конкуренції обґрунтовує
перевагу адвалорних податків над специфічними та адвалорних податків над податками з
обороту, проте коли в дію вступають інституційні чинники, що характеризують діяльність
економічної системи на практиці, висновки теоретичних моделей вже не є такими
однозначними.

12. Практична цінність результатів та продукції.
Практична цінність НДР полягає у:
 досліджені можливість застосування реверсивного механізму сплати ПДВ в

Україні.
 розробці Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності

адміністрування ПДВ ДФС України;
 окреслені основних напрямів та перспектив гармонізації законодавства

України із законодавством ЄС в частині ПДВ.
 наданні науково-практичних рекомендацій щодо доцільності використання

альтернативної системи універсальних акцизів в Україні.
Разом з тим з метою дослідження доцільності впровадження податку з обороту в

Україні в галузях, що характеризуються станом недосконалої конкуренції, за допомогою
методів економіко-математичного моделювання визначено залежність продуктивності
праці у галузях (яка враховує обсяги випуску продукції цих галузей) економіки від
надходжень ПДВ у цих галузях. Обсяг доданої вартості в абсолютному відношенні
залежить від обсягів виробництва та від нормованої доданої вартості, що визначається
продуктивністю праці. Інші універсальні акцизи (податок з обороту, податок із продажів),
на відміну від ПДВ, безпосередньо не залежать від продуктивності праці.

Визначено, що найбільше така залежність спостерігається в секторах, близьких до
досконалої конкуренції: АПК, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі, секторі
фінансових та ділових послуг та секторі операцій з нерухомістю. Водночас у секторах, які
характеризуються станом олігополії та монополії: ПЕК, транспорт і зв’язок,
машинобудування та ГМК, а також великі промислові групи, що мають у своєму складі
підприємства добувної та переробної промисловості, зазначений зв’язок або відсутній, або
проявлений досить слабо.

У кінцевому результаті обґрунтовано, що для ринку монополії та олігополії
особливі стимули для збільшення продуктивності праці відсутні за визначенням, тому
застосування ПДВ може не принести особливої вигоди. Водночас з боку держави має сенс
стимулювати в цих галузях скорочення ланцюгів додання вартості, що «накручують» без
конкуренції вартість товарів, а отже, у таких секторах може виявитись доцільним
використання податку з обороту або реформування ПДВ.

Вважаємо, що отримані результати НДР посилять практичні аргументи щодо
удосконалення адміністрування ПДВ в Україні, що, у свою чергу, сприятиме потенційному
покращенню ділового клімату та збільшенню податкових надходжень до державного
бюджету, а також діям у напрямі скорочення тіньового сектору економіки та корупційних
проявів у діяльності ДФС України.
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13. Використання результатів роботи у навчальному процесі
Отримані у ході виконання проекту напрацювання та висновки планується

використати при викладанні навчальних дисциплін, що мають безпосереднє відношення до
вивчення особливостей функціонування податкової системи України та адміністрування
податків та зборів для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр»
галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» та інших.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН
України.
1.8. Словники, довідники, енциклопедії

2

3

5

7

9

5

9

16

3*

1*

450

160

180

230

2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за тематикою
НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
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3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав

4. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

* Участь членів авторського колективу у написанні колективних монографій та
енциклопедії, виданих іншими ВНЗ.

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

16.1. Розділи у колективних монографіях:
1. Серебрянский Д. М. Характеристика форм фискального обеспечения местных

бюджетов / Д. М. Серебрянский // Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы
развития / [И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, К. А. Баннова и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 415, [326–338] с. (0,96 друк. арк.).

2. Stadnyk M., Smirnova O. Methodological problems of evaluation of efficiency of tax
administration in Ukraine. In: Modern determinants of fiscal policy: local and international
dimension. Ed. by A. Gospodarowicz and A. Krysovatyy. – Wroclaw, 2016. – P. 69–82. (0,78
друк. арк.).

3. Sokolovska O., Serebryanskyi D. Strengths and weaknesses of the VAT reverse charge
mechanism: a theoretical framework. In: Modern determinants of fiscal policy: local and
international dimension. Ed. by A. Gospodarowicz and A. Krysovatyy. – Wroclaw, 2016. –
P. 59–69 (0,6 друк. арк.).

16.2. Статті у фахових виданнях:
1. Серебрянський Д. М. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах

фінансової стабілізації економіки України / Д. М. Серебрянський, А. А. Галюта // Вісник
Національного банку України. – 2015. – № 6 (232). – С. 22–28 (0,81 друк. арк.).

2. Соколовська О. В. Залежність систем універсальних акцизів від економіко-
інституційних чинників / О. В. Соколовська // Економічний вісник університету : зб. наук.
пр. – Вип. 25/1. – С. 195–201 (0,54 друк. арк.).

3. Стадник М. В. Вплив зміни форм податкової звітності на адміністрування
основних бюджетоутворюючих податків в Україні / М. В. Стадник // Глобальні та
національні проблеми економіки. - 2015. - № 3. – С. 783–789 (0,73 друк. арк.).

4. Трубіна М. В. Універсальні акцизи: сутність та особливості правового регулювання
/ С. І. Лекарь, М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2015. – № 1. – С. 57–60 (0,46 друк. арк.)

5. Трубіна М. В. Аналіз напрямів удосконалення адміністрування податку на додану
вартість в Україні з урахуванням євроінтеграційних процесів / М. В. Трубіна // Фінансове
право. – 2015. – № 2 – C. 38–43 (0,6 друк арк.).

6. Федчишин Ю. А. Territorial Application of the Value Added Tax in the European
Union/ Ю. Федчишин // Фінансове право. – 2015. – № 1. – С. 61–64 (0,6 друк арк.).

7. Соколовська О. В. Cross-border VAT frauds and measures to tackle them /
О. В. Соколовська // Фінансове право. – 2016. – №1. – С. 25-29 (0,51 друк. арк.).
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8. Соколовская Е. В. Налоговые льготы по НДС в странах Европы и основные
причины их использования // Економіка промисловості. 2016. – № 4 (76). – C.41-52 (0,98
друк. арк.).

9. Серебрянський Д. М. Можливість паралельного функціонування податку з обороту
та ПДВ: уроки для України / Д. М. Серебрянський, М. В. Стадник // Економіка
промисловості. – 2016. – № 4(76). – С. 30-40. (0,94 друк. арк.).

16.3. Статті в іноземних виданнях:
1. Соколовская Е. В. Оценка размеров теневой экономики на региональном уровне

как предпосылка регулирования налоговых поступлений / Е. В. Соколовская,
Д. Б. Соколовский // Известия Иркутской государственной экономической академии. –
2015. – Т. 25. – № 3. – С. 480–484 (0,37 друк. арк.).

2. Sokolovska O. Analysis of Ineffectiveness Arising in “Investor-government” Relations /
O. Sokolovska, D. Sokolovskyi // Management and Business Administration. Central Europe. –
2015. – № 3. – Vol. 23. – pp. 47–70 (1,1 друк. арк.).

3. Sokolovska O. VAT efficiency in the countries worldwide / O. Sokolovska,
D. Sokolovskyi // Economic growth in conditions of globalization // Proceedings of 10th
international scientific and practical conference (15-16 October 2015; Chisinau). – Vol. II. –
pp. 17–22 (0,5 друк. арк..).

4. Sokolovska O. Market and government failures related to the introduction of tax
incentives / O. Sokolovska, D. Sokolovskyi // Economy and sociology. – 2015. – № 4. – P. 17–
26. (0,5 друк. арк.).

5. Стадник М. В. Особенности администрирования гибридных форм универсального
акциза в Индии / М. В. Стадник // Современная налоговая система: состояние, проблемы и
перспективы развития: сборник трудов IХ Всероссийской заочной научной конференции с
международным участием. – Уфа: УГАТУ, 2015. – 162, [45–50] с. (0,49 друк. арк.).

6. Стадник М. В. Особенности оценки эффективности администрирования налогов и
сборов по TADAT /  М. В. Стадник // Управление экономикой: методы, модели,
технологи:  материалы XV Международной научной конференции. В 2 т. Т. 1 / Уфимский
гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2015. – 252, [236–239] с. (0,36 друк. арк.).

7. Стадник М. В. Европейский НДС: ставки и оценка экономического эффекта от их
изменения / М. В. Стадник // Современная налоговая система: состояние, проблемы и
перспективы развития : материалы X Международной заочной научной конференции /
Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа : РИК УГАТУ, 2016. – 264 с. – С. 62–69 (0,6 друк.
арк.).

8. Соколовская Е. В. MTIC VAT Fraud in EU Countries and Measures to Counter Them.
Экономика и управление. – 2016. – №9(131). – С.60–66 (0,61 друк. арк.).

9. Sokolovska O., Sokolovskyi D., Serebrianskyi D. Modeling of Consumption Taxes for
Different Market Framework: The Case of Ukraine. Journal of Economic Computation and
Economic Cybernetics Studies and Research. – 2016. – Vol.50. – Issue 4. – pp.75–92 (0,77 друк.
арк.).

16.4. Статті в інших виданнях:
1. Серебрянський Д. М. Податкова реформа: видимі та невидимі ефекти [Електронний

ресурс]  / Д. М. Серебрянський, А. І. Зубрицький // / Дзеркало тижня. Україна. – № 38. –
Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/podatkova-reforma-vidimi-ta-nevidimi-efekti-
_.html (0,38 друк. арк.).

2. Стадник М. В. Світові  тенденції оподаткування податком з обороту суб’єктів
малого підприємництва / М. В. Стадник // Актуальні наукові дослідження в сучасному

http://gazeta.dt.ua/finances/podatkova-reforma-vidimi-ta-nevidimi-efekti-
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світі: збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції. –
Переяслав-Хмельницький, 2015. – 196, [166–172] с. (0,32 друк. арк.).

3. Федчишин Ю. А. Як змінився ПДВ на електронні послуги в Єврозоні /
[Електронний ресурс] / Ю. Федчишин // Forbs-Україна. – Режим доступу :
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1394533-yak-zminivsya-pdv-na-elektronni-poslugi-v-evrozoni
(0,25 друк. арк.)

4. Федчишин Ю. А. Невизначеність як діагноз податкової системи України
[Електронний ресурс]/ Ю. А. Федчишин // Дзеркало тижня. – 2015. – № 15. – Режим
доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/neviznachenist-yak-diagnoz-podatkovoyi-sistemi-ukrayini-
_.html (0,3 друк. арк.).

16.5. Тези доповідей:
1. Серебрянський Д. М. Методи оцінки ефективності адміністрування ПДВ в органах

фіскальної служби України // Д. М. Серебрянський / Бюджетно-податкова політика та
регіональний розвиток України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556 с. – С. 430–434 (0,16 друк арк.).

2. Серебрянський Д. М. Можливості використання гібридних форм універсальних
акцизів в умовах фіскальної стабілізації / Д. М. Серебрянський // // Фінансово-банківські та
адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: матеріали міжн.
наук.-практ. конф., 12–13 листопада 2015 р., м. Тернопіль // М-во освіти і науки України,
Тернопільський націон. економ. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2015. – 296, [208–210] с. (0,15
друк. арк.).

3. Соколовська О. В. Міжнародний досвід застосування системи спрощеного
оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу / О. В. Соколовська // Бюджетно-
податкова політика та регіональний розвиток України матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556, [450–453] с. (0,18 друк арк.).

4. Соколовська О. В. EU customs risk management system: a theoretical framework / O.
Sokolovska // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи
попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через
митний кордон : збірник тез науково-практичної Інтернет-конференції, 17 вересня 2015 р.,
м. Хмельницький, 2015. – 60, [29–32] с. (0,11 друк. арк.).

5. Стадник М. В. Міжнародний досвід проведення податкових перевірок діяльності
суб’єктів господарювання / М. В. Стадник // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів
господарювання : збірник  матеріалів ІІІ науково-практичної конференції, 19-21 лютого,
2015 р., Кременчук. – 296, [64–65] с. (0,18 друк. арк.).

6. Стадник М. В. Можливі напрями реформування ПДВ в Україні / М. В. Стадник //
Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики
глобалізації : збірник тез доповідей XIІ Міжнародної науково-практичної конференції
молодих вчених, 26–27 березня, 2015 р. – Тернопіль, 2015. – 319, [206–207] с. (0,11 друк.
арк.).

7. Стадник М. В. Адміністрування універсальних акцизів: досвід Індії / М. В.
Стадник // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. – 556, [454–
457] с. (0,13 друк. арк.).

8. Стадник М. В. Характеристика митних ризиків, що виникають при адмініструванні
ПДВ та шляхи їх мінімізації  / М. В. Стадник // Розробка механізму аналізу ризиків
контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон : збірник тез науково-практичної Інтернет-
конференції, 17 вересня 2015 р., м. Хмельницький, 2015. – 60, [42–44] с. (0,18 друк. арк.).

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1394533-yak-zminivsya-pdv-na-elektronni-poslugi-v-evrozoni
http://gazeta.dt.ua/finances/neviznachenist-yak-diagnoz-podatkovoyi-sistemi-ukrayini-
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9. Стадник М. В. Європейська практика використання реверсивного механізму
сплати ПДВ / М. В. Стадник, О. М. Смірнова // Євроінтеграційні процеси в Україні:
економічний та правовий аспект : : зб. матер. наук.-практ. кругл. столу, 8 вересня 2015
року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 133, [105–109] с. (0,17 друк. арк.).

10. Стадник М. В. Сутність та форми універсального акцизу / М. В. Стадник //
Фінансове право у XXI сторіччі : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної
науково-практичної Інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового
права, 2015. – 174, [139–142] с. (0,2 друк. арк.).

11. Трубіна М. В. Правове регулювання виникнення податкового зобов’язання в
Україні у контексті євроінтеграції / М. В, Трубіна // Євроінтеграційні процеси в Україні:
економічний та правовий аспект : : зб. матер. наук.-практ. кругл. столу, 8 вересня 2015
року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 133, [118–120] с. (0,11 друк. арк.).

12. Федчишин Ю. А. Transactions Subject to VAT in the European Union /
Ю. Федчишин // Актуальні питання права в контексті законодавчих реформ: матер.
Міжнародної Інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.lex-
line.com.ua/?go=full_article&id=1729 (0,2 друк. арк.).

13. Федчишин Ю. А. The Concept of the Taxable Person in the European Union /
Ю. Федчишин // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р., м. Ірпінь. –
556, [505–508] с. (0,12 друк. арк.).

14. Серебрянський Д. М. Податкові аспекти регулювання ринку металобрухту в
Україні // Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми
реалізації : у 3-х ч. Ч.1. / Зб. наук. праць / наук. ред. В. С. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М., 2016. – 292, [203–206] с. (0,3 друк. арк.).

15. Стадник М. В. Можливі сценарії реформування ПДВ в ЄС / М. В. Стадник //
Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : матеріали науково-
практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 р., м. Ірпінь : НДІ фіскальної політики,
2016. – 124, [87–89] с. (0,15 друк. арк.).

16. Селіна І. В. Методичні аспекти оцінки фіскальної ефективності ПДВ / І. В. Селіна
// Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації : матеріали науково-
практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016 р., м. Ірпінь : НДІ фіскальної політики,
2016. – 124, [83–85] с. (0,14 друк. арк.).

16.6. Науково-аналітичні доповіді:
1. Світова практика використання гібридних форм універсального акцизу / науково-

аналітична доповідь / Д. М. Серебрянський, О. В. Соколовська, М. В. Стадник. – Ірпінь :
НДІ фінансового права, 2015. – 56 с. (2,0 друк. арк.).

2. Аналіз реверсивного механізму сплати ПДВ / Науково-аналітична доповідь //
Д. М. Серебрянський, О. В. Соколовська, М. В. Стадник. – Ірпінь : НДІ фінансового права,
2015. – 56 с. (2,07 друк. арк.).

3. Універсальні акцизи: теорія та перспективи для України // науково-аналітична
доповідь // Д. М. Серебрянський, О. В. Соколовська, М. В. Стадник. – Ірпінь : Науково-
дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права НДІ фіскальної політики,
2016. – 40 с. (1,32 друк. арк.).

16.7. Словники, довідники енциклопедії:
1. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И. А. Майбурова,

Ю. Б. Иванова. – М,: ЮНИТИ-ДАНА., 2016. – 503 с. (соавтор: Соколовская Е. В., 2,0 друк.
арк.) – (Серия «Encyclopedia»).

http://www.lex-
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16.8. Методичні рекомендації:
1. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України / Серебрянський Д. М., Вдовиченко А. М.,
Зубрицький А. І.; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – Ірпінь : НДІ фінансового права,
2015. – 31 с. (1,0 друк, арк.)

Загалом за результатами НДР опубліковано 46 наукових праць, у т. ч. 9 статей у
наукових фахових виданнях (заг. обсягом 6,17 друк. арк.),  3 розділи у колективних
монографіях (заг. обсягом 2,34 друк. арк.), 4 статті в інших виданнях (заг. обсягом 1,25
друк. арк.), 9 статей в іноземних виданнях (заг. обсягом 5,3 друк. арк.), 3 науково-
аналітичні доповіді (заг. обсягом 5,39 друк. арк.), 16 тез доповідей (заг. обсягом 2,59 друк.
арк.), 1 Методичні рекомендації (заг. обсягом 1,0 друк. арк.) та взято участь у написанні
Енциклопедії теоретичних основ оподаткування (заг. обсягом 2 друк. арк.).

Загальний обсяг опублікованого матеріалу за результатами НДР становить 26,04
друк. арк.

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері
Виконання НДР відбувалося з метою належної практичної реалізації положень таких

нормативно-правових актів, як:
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України»

від 21.05.2014 № 236 (пп. 3; 4; 73 п. 4);
 Пакет економічних реформ, зокрема Концепція реформування податкової системи

України;
 Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами (Додаток

XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»);
 Програма діяльності Кабінету Міністрів України – Коаліційна угода (п. 3.11);
 Стратегія Сталого розвитку «Україна – 2020» (п. 8).
Результати дослідження можуть буди впроваджені у діяльність ДФС України

шляхом:
1) обґрунтування теоретико-методологічних підходів та практичних засад

удосконалення податкового законодавства України у контексті адміністрування
універсального акцизу в Україні з метою збалансування співвідношення між його
фіскальною та регулюючою функціями;

2) застосовування результатів аналізу у процесі роботи структурних підрозділів
ДФС України та платників ПДВ.

17. Кількість штатних співробітників 12, кількість сумісників 2, молодих учених з
оплатою –, кількість студентів з оплатою –, які протягом 2015/2016 рр. брали участь у
виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради від 16.06.2016 № 3 про закінчення роботи.

Керівник роботи:
Перший заступник директора інституту з
наукової та організаційної роботи –
начальник НДЦ ПО ФП, к.е.н., с.н.с.

Д. М. Серебрянський
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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
(заключний)

за науково-дослідною роботою за 2016 рік
(Характер НДР: прикладне дослідження)

1. Тема НДР: «Тлумачення норм договорів про уникнення подвійного
оподаткування в світлі модельних актів ОЕСР: світовий досвід та Україна»

2. Керівник НДР: Тимченко Л. Д., д.ю.н., професор
3. Відповідальний виконавець НДР: Кармаліта М. В., к.ю.н., доцент
4. Замовник: Департамент організації роботи Служби ДФС України
5. Номер державної реєстрації НДР: 0115U005629
6. Номер облікової картки заключного звіту:
7. Терміни виконання: початок – 01.01.2016, закінчення – 31.12.2016
8. Короткий зміст:
Принцип добросовісної реалізації вимог договорів про уникнення подвійного

оподаткування як різновиду міжнародних договорів з усією очевидністю передбачає
необхідність звернення до засобів тлумачення відповідних норм, визначених ст. 31–33
Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23.05.1969 До таких засобів
тлумачення має бути віднесена і Модельна податкова конвенція ОЕСР (Model Tax
Convention on Income and on Capital) з коментарями до неї, однак на сучасному етапі
розвитку вітчизняної правової системи механізм використання подібних засобів
тлумачення у процесі реалізації вимог договірних норм є невизначеним. З урахуванням
викладеного та з метою формування узгодженої практики тлумачення договірних норм на
основі позитивного досвіду провідних держав світу стає очевидною наявність необхідних
підстав для проведення дослідження з відповідної тематики.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі
функціонування механізму тлумачення договірних норм щодо обмеження доступу до
договірних переваг на основі Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї.

Предметом дослідження є положення Модельної податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як інструменту тлумачення договірних норм.

Метою дослідження є характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку
механізму використання Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї в
контексті реалізації принципу добросовісного виконання договірних зобов’язань на основі
досвіду провідних держав світу та України для розробки науково-практичних
рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної податкової політики, спрямованої на
забезпечення реалізації договірних вимог.

Для досягнення поставленої мети дослідження були вирішені такі наукові завдання:
– охарактеризовано механізм використання модельних актів ОЕСР як засобу

тлумачення договірних норм у світлі вимог ст. 31–33 Віденської конвенції про право
міжнародних договорів;

– визначено сучасні тенденції розвитку Модельної податкової конвенції ОЕСР
та коментарів до неї в контексті обмеження практики неналежного використання
договірних норм та реалізації ініціативи Великої двадцятки та ОЕСР щодо розмивання
бази оподаткування та переміщення прибутків;

– розроблено науково-практичних рекомендації щодо можливого
вдосконалення вітчизняної податкової політики, спрямованої на забезпечення реалізації
договірних вимог.
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9. Опис процесу наукового дослідження
Методологічну основу дослідження складає система загальнонаукових та

спеціальних методів і підходів, що мають забезпечити об’єктивний аналіз досліджуваного
явища. З урахуванням теми, мети і завдань дослідження планується використання таких
методів: діалектичний метод (характеристика Модельної податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як джерела тлумачення договірних норм); історико-правовий метод
(характеристика Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї в динаміці
розвитку); порівняльно-правовий метод (визначення спільних і особливих рис механізму
тлумачення договорів України про уникнення подвійного оподаткування на основі
Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї у контексті світового досвіду);
формально-юридичний метод (розробка зауважень і пропозицій щодо вдосконалення
механізму тлумачення договірних норм у сфері оподаткування); структурно-
функціональний метод (визначення структурних елементів механізму тлумачення норм
договорів про уникнення подвійного оподаткування в Україні та їх взаємозв’язку).

Модельна податкова конвенція ОЕСР та коментарі до неї є ключовим джерелом
тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування. Особливості
юридичної природи, динамічний характер розвитку та взаємозв’язок елементів структури
такого засобу тлумачення впливають на механізм його використання в Україні. Такий
вплив є постійним, системним та потребує належного врахування у практиці як судових
органів, так і контролюючих органів через забезпечення цілісного та єдиного підходу до
тлумачення договірних норм на основі Модельної податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї.

Цей документ за природою є рекомендаційним актом міжнародної організації,
положення якого не наділені обов’язковою юридичною силою відповідно до Угоди про
ОЕСР від 14.12.1960 Така форма надала можливість гнучко та ефективно використовувати
відповідні норми, оминаючи складні процедурні механізми інституційної співпраці,
характерні для використання норм, наділених зобов’язуючою силою.

Ідеї та гіпотези, реалізовані при виконанні НДР:
1) Модельна податкова конвенція ОЕСР та коментарі до неї є ключовим джерелом

тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування. Особливості
юридичної природи, динамічний характер розвитку та взаємозв’язок елементів структури
такого засобу тлумачення впливають на механізм його використання в Україні; 2) юридична
природа Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї як засобу тлумачення,
вплив її змін на тлумачення раніше укладених договорів у сфері оподаткування та
взаємозв’язок елементів її структури має визначатись з урахуванням закономірностей
механізму тлумачення договірних норм згідно з правом міжнародних договорів;

– результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображені у таблиці:
Номер
етапу

Назва етапу згідно з
технічним завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані
результати етапу

1. Формування авторського
колективу з виконання НДР

Визначення
персонального складу
авторського колективу з
виконання НДР

Наказ про
організацію
виконання науково-
дослідних робіт

2. Підготовка організаційної
документації для проведення
НДР у 2016 р.

Підготовка та
узгодження з
Замовником технічного
завдання та
календарного плану ви-
конання НДР на 2016 р.

Технічне завдання,
календарний план
виконання НДР на
2016 р.
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3. Об’єкт та цілі договору про
уникнення подвійного
оподаткування у контексті
Модельної податкової
конвенції ОЕСР та коментарів
до неї

Визначення основних
цілей та об’єкта
договору про уникнення
подвійного
оподаткування з огляду
на Модельну податкову
конвенцію ОЕСР та
коментарів до неї

Логічно
сформований
структурний
підрозділ
заключного звіту
НДР

4. Використання Модельної
податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як
інструменту тлумачення
договірних норм:
темпоральний аспект

Дослідження значимості
Модельної податкової
конвенції ОЕСР та
коментарів до неї в
історичній ретроспективі
у контексті тлумачень
договірних норм

Логічно
сформований
структурний
підрозділ
заключного звіту
НДР

5. Використання положень
національного законодавства
для протидії неналежному
використанню договірних
норм у сфері оподаткування:
світовий досвід і Україна

Узагальнення
вітчизняного та
національного
законодавства провідних
країн світу у контексті
протидії неправомірності
використання договірних
норм в оподаткуванні

Логічно
сформований
структурний
підрозділ
заключного звіту
НДР

6. Характеристика нормативних
засад використання Модельної
податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї у тлумаченні
договірних норм у сфері
оподаткування

Дослідження необхідних
доктринальних та
нормативно-правових
джерел, їх
систематизація та
узагальнення

Логічно
сформований
структурний
підрозділ
заключного звіту
НДР

7. Характеристика судової
практики використання
положень Модельної
податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як
інструменту тлумачення
договірних норм в Україні

Вивчення вітчизняної
судової практики щодо
тлумачення договірних
норм із посиланням на
положення Модельної
податкової конвенції
ОЕСР та коментарів до
неї

Логічно
сформований
структурний
підрозділ
заключного звіту
НДР

8. Підготовка науково-
практичних рекомендацій
щодо вдосконалення
вітчизняної податкової
політики, спрямованої на
забезпечення реалізації
договірних вимог

Формування
рекомендацій щодо
можливого
вдосконалення
податкової політики
України у контексті
використання норм
договірного права

Рекомендації щодо
вдосконалення
вітчизняної
податкової політики,
спрямованої на
забезпечення
реалізації договірних
вимог

9. Здача роботи Замовнику до
приймання

Підготовка заключного
звіту та звітної
документації для

Заключний звіт НДР,
супровідна звітна
документація
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здавання-приймання
результатів НДР

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30
рядків тексту)

Вперше у вітчизняній юридичній доктрині визначено як переваги, так і недоліки
використання рекомендаційної форми положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та
коментарів до неї. Встановлено, що серед існуючих підходів до визначення ролі Модельної
податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї як джерела тлумачення договірних норм
найбільш обґрунтованим є їх віднесення до додаткових засобів тлумачення згідно зі ст. 32
Віденської конвенції про право міжнародних договорів, якщо в нормах договору про
уникнення подвійного оподаткування не передбачено іншого. В останньому випадку
сторони можуть безпосередньо в тексті договору визначати роль відповідних матеріалів
ОЕСР як засобів тлумачення. Обґрунтовано тезу про відсутність усталеного та системного
підходу у практиці вітчизняних судів до використання Модельної конвенції ОЕСР та
коментарів до неї як засобу тлумачення договірних норм. Доведено, що серед
запропонованих версій т.зв. мінімального стандарту захисту від договірного шопінгу для
України найбільш обґрунтованим є поєднання спрощеної редакції положення про
обмеження доступу до договірних переваг та положення про основну ціль з одночасним
закріпленням спеціальних договірних норм, спрямованих на запобігання конкретним
схемам уникнення від оподаткування.

Наведені результати спрямовані на забезпечення системного та цілісного підходу до
тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування на основі
використання положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї, що
сприятиме утвердженню позитивного іміджу України як договірного партнера, підтримці
балансу публічного і приватного інтересу у сфері оподаткування та використанню
перевірених досвідом інших держав стандартів у сфері тлумачення договірних норм.

Результати дослідження є важливим внеском у розвиток теорії тлумачення
договорів у сфері оподаткування, яка не перебуває у фокусі уваги вітчизняного наукового
співтовариства.

Результати дослідження також можуть стати вагомим внеском у розвиток
доктринальних засад реалізації договірних зобов’язань у сфері оподаткування,
вдосконалення механізму тлумачення договірних норм та визначення особливостей впливу
модельних актів на реалізації договірних норм у сфері оподаткування.

З практичної точки зору, результати дослідження можуть сприяти формуванню
узгодженого та цілісного підходу до застосування норм договорів про уникнення
подвійного оподаткування зі сторони контролюючих органів та судів, а також сприятимуть
належній визначеності у взаємовідносинах між контролюючими органами та платниками
податків при реалізації договірних норм. Отримані результати дослідження можуть бути
використані для підготовки фахівців у галузі знань «Право».

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння
характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

Тематика використання Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї
не є новою чи недостатньо дослідженою у закордонній юридичній науці. Особливостям
тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті
багатомовності їх автентичних текстів присвячував увагу П. Аргінеллі у монографії
«Multilingual Tax Treaties: Interpretation, Semantic Analysis and Legal Theory» (IBFD, 2015).
У монографії «Interpretation and Application of Tax Treaties in North America» (друге
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видання, IBFD, 2013) Х. А. Бекерра узагальнив практику механізму тлумачення норм
договорів про уникнення подвійного оподаткування на прикладі Канади, Мексики та
США, в т.ч. і з виокремленням рівня врахування такими державами вимог модельних актів
ОЕСР. У колективній монографії за редакцією Т. Екера та Г. Ресслера «History of Tax
Treaties: the Relevance of the OECD Documents for the Interpretation of Tax Treaties» (Linde,
2011) особлива увага звертається на еволюцію кожної зі статей Модельної податкової
конвенції ОЕСР з урахуванням її впливу на тлумачення положень договорів про уникнення
подвійного оподаткування. Автори колективної монографії за редакцією Р.Ф. ван
Бредероде та Р. Кревера ‟Legal Interpretation of Tax Law” (Wolters Kluwer Law & Business,
2014) фокусують увагу на висвітленні спільних та відмінних рис підходів до тлумачення
норм податкового законодавства одинадцяти держав з приділенням особливої уваги в
характеристиці кожного національного підходу рівню врахування такими державами
вимог модельних актів ОЕСР.

Жодне з наведених досліджень не враховує особливостей механізму тлумачення
вітчизняних договорів про уникнення подвійного оподаткування з використанням
положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї. Обґрунтованість
отриманих результатів закордонних дослідників потребує перевірки у світлі існування
особливостей регулювання податкових відносин з використанням договірних норм в
Україні.

12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства,
де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість,
ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів,
необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту)

Інтеграція України у світовий економічний та правовий простір вимагає
необхідності забезпечення відповідності її підходу до реалізації договірних зобов’язань
встановленим міжнародно-правовим вимогам. У цьому контексті необхідним є
забезпечення належного тлумачення таких договірних зобов’язань у сфері оподаткування
згідно з Модельною податковою конвенцією ОЕСР та коментарів до неї в необхідній мірі,
зважаючи на загальне визнання ролі таких матеріалів як засобів тлумачення. Реалізація
такого підходу дасть змогу забезпечити передбачуваність та визначеність у застосуванні
договірних норм у сфері оподаткування, сприятиме підвищенню іміджу України як
надійного договірного партнера та позитивно впливатиме на формування сприятливого
інвестиційного середовища.

Суперечлива судова та правозастосовна практика щодо реалізації договірних
зобов’язань у сфері оподаткування може негативно впливати на баланс публічного та
приватного інтересу у сфері оподаткування, а також імідж України як договірного
партнера, та підвищувати ризики для іноземного інвестування у вітчизняну економіку,
сприяти збільшенню кількості податкових спорів. У цьому контексті забезпечення єдиного
та цілісного підходу до тлумачення договірних норм у сфері оподаткування на основі
Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї зменшуватиме ризик
виникнення суперечностей у судовій та правозастосовній практиці щодо реалізації
договірних зобов’язань у сфері оподаткування, запобігаючи настанню наведених вище
негативних наслідків.

На доктринальному рівні особливості використання Україною положень Модельної
податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї ще не знайшли свого належного та
широкого відображення. Пропоноване дослідження стане першим в Україні за відповідною
тематикою та сприятиме збагаченню світової науки за рахунок виокремлення переваг та
недоліків вітчизняного підходу порівняно з практикою інших держав.
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Використання Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї як
джерела тлумачення положень договорів про уникнення подвійного оподаткування має
сприяти впровадженню в практику взаємовідносин між платниками податків та
контролюючими органами зрозумілих та чітких правил, перевірених позитивним досвідом
провідних держав світу. Разом з тим звернення до подібного засобу тлумачення в рамках
вітчизняного правопорядку потребує чіткого визначення його правового статусу,
врахування особливостей юридичної природи та утвердження засад єдності у
використовуваних підходах як зі сторони судів, так і правозастосовних органів. За
недотримання таких вимог, вибіркове та безсистемне використання Модельної податкової
конвенції ОЕСР та коментарів до неї як джерела тлумачення договірних норм
призводитиме до зниження рівня ефективності реалізації договірних положень, зростанню
дискреційності під час прийняття рішень контролюючими органами та зниженню рівня
передбачуваності і визначеності податкового законодавства, елементом якого і є договори
про уникнення подвійного оподаткування.

Результати наукового дослідження можуть бути представлені ДФС України для
подальшого аналізу та здійснення заходів щодо впровадження в практичну діяльність
контролюючих органів. Планується використання результатів ННТР у навчальному
процесі Національного університету ДПС України.

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені)
курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на
основі результатів НДР – до 20 рядків)

Теоретичні положення, висновки та рекомендації,  які є результатом виконання НДР
за темою «Тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування в світлі
модельних актів ОЕСР: світовий досвід та Україна» частково використовуються в
освітньому процесі Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України при
викладанні навчальних дисциплін згідно з магістерською програмою «Організаційно-
правові механізми європейського співробітництва в економічній сфері».

Матеріали відповідної НДР, зокрема, використовувались при підготовці та
проведенні лекцій і семінарських занять з курсів «Міжнародне податкове право»,
«Міжнародне економічне право» та «Антимонопольне право ЄС» у 201–-2016 рр., у т. ч. в
частині характеристики джерел міжнародного податкового права та впровадженні світових
стандартів тлумачення договірних норм у сфері оподаткування в практику судових та
правозастосовних органів.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники Заплановано

Виконано
(за резуль-

татами
НДР)

%
вико-
нання

кількість кількість %
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних.
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних.
1.3. Статті у журналах, що включені до
переліку наукових фахових видань України.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та   виданнях, що не включені до

1

–

2

5

1

–

2

5

100%

100%

100 %
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переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи).
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОН України.
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН
України.
1.8. Словники, довідники

–

–

–

–

–

–

–

–

2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою
НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за
тематикою НДР

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності створені за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту
інших держав

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів

–
–

–
–

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).

Тимченко Л. Д. Співвідношення національного та міжнародного права:
застосування практики міжнародних судів та європейських норм у сфері оподаткування
національними судами України (у співавторстві з Кононенком В.П.). Від теорії
міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф.
В. В. Мицика : моногр. / за ред. О. В. Задорожнього та О. Р. Поєдинок. – Київ; Одесса :
Фенікс, 2016. – 718 с. [411–432] с.

Тимченко Л. Д. Тлумачення міжнародних договорів у світлі Віденської конвенції
про право міжнародних договорів (у співавторстві з Кононенком В. П.) / Актуальні
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проблеми фіскальної політики України: правові аспекти. Зб. наук. праць (у 2-х частинах). –
Ірпінь: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – С. 84–87.

Селезень П. О. Запобігання уникненню від оподаткування – ціль договору про
уникнення подвійного оподаткування зі Швейцарією? // Актуальні проблеми фіскальної
політики України: правові аспекти. Зб. наук. праць (у 2-х частинах). – Ірпінь: ТОВ
«Друкарня Рута», 2016. – С. 78–80.

Селезень П. О. Ключові напрями Плану дій BEPS як орієнтири вдосконалення
податкової політики в Україні / П. О. Селезень, Д. М. Серебрянський // Теоретична та
практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової
соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-
науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь: Видавництво Національного
університету ДПС України, 2016. – C. 168–172.

Кармаліта М. В. Темпоральний аспект тлумачення договірних норм (на прикладі
використання положень Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї)
//Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 6.

Кармаліта М. В. Статичний та динамічний підходи до тлумачення положень
Модельної податкової конвенції та Коментарів до неї / М. В. Кармаліта // Матеріали
інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» 21–31
травня 2016 року, м. Ірпінь, НДІФП, УДФСУ. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/236/.

Огороднікова І. І. Особливості тлумачення міжнародних договорів у сфері
оподаткування судами загальної юрисдикції / І. І. Огороднікова, О. О. Колосов // Наукові
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – С. 59–64.

Стадник М. В. Объект и цели договора об избежании двойного налогообложения в
контексте Модельной налоговой конвенции ОЭСР / М. В. Стадник // Управление
экономикой: методы, модели, технологии: материалы XVI Международной научной
конференции. – Уфа: УГАТУ, 2016. – 485 [341–345] с.

Стадник М. В. Значення Модельної податкової конвенції ОЕСР в міжнародному
оподаткуванні / М. В. Стадник // Фіскальна політика в умовах макроекономічної
стабілізації : матеріали науково-практичного інтернет-семінару, 21–31 травня 2016. – м.
Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – 124 [56–58].

16. Використання результатів НДР у фіскальній сфері (до 30 рядків):
Використання Модельної податкової конвенції ОЕСР та коментарів до неї як

джерела тлумачення положень договорів про уникнення подвійного оподаткування має
сприяти впровадженню в практику взаємовідносин між платниками податків та
контролюючими органами зрозумілих та чітких правил, перевірених позитивним досвідом
провідних держав світу. Разом з тим звернення до подібного засобу тлумачення в рамках
вітчизняного правопорядку потребує чіткого визначення його правового статусу,
врахування особливостей юридичної природи та утвердження засад єдності у
використовуваних підходах як зі сторони судів, так і правозастосовних органів. За
недотримання таких вимог вибіркове та безсистемне використання Модельної податкової
конвенції ОЕСР та коментарів до неї як джерела тлумачення договірних норм
призводитиме до зниження рівня ефективності реалізації договірних положень, зростання
дискреційності під час прийняття рішень контролюючими органами та зниження рівня
передбачуваності і визначеності податкового законодавства, елементом якого і є договори
про уникнення подвійного оподаткування.

Результати наукового дослідження можуть бути представлені ДФС України для
подальшого аналізу та здійснення заходів щодо впровадження в практичну діяльність

http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/236/
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контролюючих органів. Планується використання результатів НДР у навчальному процесі
Університету ДФС України.

17. Кількість штатних співробітників 6 , кількість сумісників 1, молодих учених
з оплатою – , кількість студентів з оплатою – , які брали участь у виконанні НДР.

18. Рішення вченої ради УДФСУ від 24 листопада 2016 року протокол № 11 про
закінчення роботи.
Керівник роботи:

_______________________ Тимченко Л. Д.

підпис



280

РОЗДІЛ 3
ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Організація виховної роботи в Університеті

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про
організацію освітнього процесу в Університеті ДФС України сформовано
систему виховної роботи зі студентами та курсантами в навчальний та
позанавчальний час, головною метою якої є всебічний розвиток особистості.
Тому Комплексний план виховної роботи Університету, складений на
навчальний рік, враховує вікові особливості студентів та курсантів і має такі
напрями роботи: морально-правове, національно-патріотичне, професійне,
художньо-естетичне, сімейне, екологічне, превентивно-оздоровче, трудове
виховання, культурно-масова та спортивно-оздоровча робота.

Методичне забезпечення виховної роботи в Університеті здійснюють:
відділ організації виховного процесу та соціальних питань (провідні фахівці,
практичні психологи), заступники директорів ННІ, факультету та кафедри з
виховної роботи, методична рада кураторів студентських груп та
курсантських взводів Університету.

Протягом звітного періоду створена нова документація відділу:
Положення про відділ (затверджено Вченою радою), посадові обов’язки
завідувача відділу, провідного фахівця, провідного художника, практичного
психолога відділу.

Розширено функції відділу: Музей Університету переведено в
підпорядкування Відділу, затверджено Вченою радою Положення про музей,
розроблена та затверджена посадова інструкція завідувача музею, складено та
затверджено план роботи музею на 2016–2017 рік; проведена робота зі
створення Ради музею, створено Клуб екскурсоводів з числа студентів
Університету, розпочато проведення екскурсій.
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Музей університету активно співпрацює з музеєм ДФСУ
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Розроблені методичні рекомендації для кураторів студентських груп та
курсантських взводів:

– щодо роботи зі студентами перших курсів, які прибули на навчання з
Луганської та Донецької областей;

– щодо проблемних питань у навчально-виховному процесі зі
студентами-сиротами;

– щодо проведення заходів з нагоди  Міжнародного дня толерантності;
підготовки та проведення годин куратора,  71-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні; відзначення Дня гідності і свободи, Дня
Збройних Сил України, Дня Небесної Сотні; Міжнародного дня рідної мови;
Дня річниці Чорнобильської трагедії; Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
Міжнародного дня відмови від тютюнопаління; Дня пам’яті жертв Голокосту;

– рекомендації щодо проведення заходів з формування здорового
способу життя у студентів та курсантів. Вперше до Всесвітнього дня здоров’я,
була проведена загальноуніверситетська ранкова зарядка за участі ректора
Університету.

3.2. Організація виховної роботи зі студентами

Протягом 2016 року були проведені організаційні заходи:
– звітні збори Студентського ректорату та Профкому студентів та

курсантів;
– звітно-виборчі збори студентських деканатів ННІ та профкому

студентів ННІ;
– проведено заходи до Дня знань, Міжнародного дня громадян похилого

віку та Дня ветерана, Дня працівників освіти, 71-річчя визволення України від
німецько-фашистських загарбників, Дня української писемності та мови, Дня
толерантності, Міжнародного дня студента, заходи із вшанування пам’яті
жертв Голодомору 1932–1933 років, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
Дня Збройних Сил України, благодійні акції «Допоможи дитині» до Дня
Святого Миколая, новорічні святкові заходи;

– вшанування загиблих випускників Університету в День захисника
України.
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Протягом року відбулося 4 засідання Координаційної ради Університету,
на яких було заслухано студентів, які без поважних причин пропускали
заняття, були схильні до девіантної поведінки та мали велику кількість
заборгованості з навчальних дисциплін.

У вересні-жовтні місяці проведено:
– групове діагностичне тестування, направлене на визначення

індивідуально-психологічних властивостей студентів та курсантів для
покращення адаптації першокурсників до умов навчання в Університеті;

– анкетування студентів нового прийому з метою виявлення нахилів,
здібностей та уподобань студентської молоді та створено базу даних;

– сформовано базу даних соціально незахищених студентів; у жовтні
2016 р. були проведені загальні збори з цією категорією студентів та
курсантів;

– студенти та курсанти Університету у жовтні 2016 року були
ознайомлені з наказом № 1341 від 28.10.2016р «Про недопущення
правопорушень та порушень дисципліни студентами і курсантами, заборону
тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин в
Національному університеті ДПС України». На виконання наказу ректора про
недопущення та профілактику тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії
проведено 7 зустрічей для студентів усіх інститутів та курсів Університету з
фаховими спеціалістами;

– відділом здійснено масштабну перевірку гуртожитків Університету
(станом на 1 грудня 17 разів відвідано усі чотири гуртожитки, проведено 4
рази загальні збори); проявлено ініціативу та здійснено  забезпечення
гуртожитків 17-ма холодильниками та надана допомога в ремонті
електропроводки в 23 кімнатах (ІІ гуртожиток), зібрано 20 нових ліжок (ІІІ
гуртожиток), проведено столярні та сантехнічні роботи (було знайдено
спеціалістів та можливість оплати їхньої роботи). Вперше була проведена
комплексна перевірка помешкань студентів по вул. Тургенівська (4-й
гуртожиток). Проведено конкурс на кращу кімнату гуртожитку;

– за ініціативою відділу затверджено графік та розпочато проведення
зустрічей ректора зі студентами інститутів Університету та факультету.
Перша зустріч відбулась 07 грудня 2016 року зі студентами ННІ права.
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3.3. Організація роботи кураторів академічних груп

В Університеті працює інститут кураторів (у 2016 році 176 науково-
педагогічних та педагогічних працівників призначено кураторами) та
методична рада кураторів Університету, основним завданням якої є надання
методичної допомоги кураторам академічних груп, на засіданнях методради,
які відбувались регулярно, розглядались такі питання: форми і методи роботи
кураторів, спрямовані на адаптацію студентів та курсантів перших курсів;
форми і методи роботи кураторів щодо національно-патріотичного
виховання; індивідуальна робота куратора зі студентами і курсантами. У
жовтні 2016 року проведено загальні збори кураторів академічних груп
Університету.

Протягом року працював семінар-практикум для новопризначених
кураторів, у рамках якого було розглянуто такі важливі проблеми, як:
«Особливості формування позитивного соціально-психологічного клімату в
студентській групі/курсантському взводі», «Розвиток професійних
компетенцій».

З метою всебічного розвитку у студентських групах та курсантських
взводах проведено години куратора, години спілкування, години етикету,
бесіди, засідання за круглим столом згідно з Комплексним планом виховної
роботи університету, зокрема «Університет – наша гордість», «В житті
завжди є вибір», «Я і моє здоров’я», «Шануємо один одного», «Україна – це
Ми», «Я гордий, що я українець» та інші.

З метою вирішення проблемних питань, які виникають під час
проживання, вирішення конфліктних питань між студентами, курсантами та
власниками помешкань, відповідно до Комплексного плану виховної роботи
кураторами студентських груп та курсантських взводів здійснювалось
відвідування гуртожитків та квартир, де проживають студенти і курсанти.

Започатковано прийом студентів та курсантів Університету  з
індивідуальних питань завідувачем відділу виховної роботи.

3.4. Системний психологічний супровід освітнього процесу

Практичні психологи відділу організації виховної роботи та соціальних
питань здійснюють професійну діяльність відповідно до основних напрямів
роботи практичних психологів у вищих закладах освіти.

3.4.1. Психодіагностична робота
Проведено соціально-психологічні дослідження на предмет визначення

рівня первинної адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ:
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– діагностичне дослідження психологічних характеристик
першокурсників охопило 655 студентів, серед них:

– 99 курсантів факультету підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції;

– 87 студентів ННІ обліку, аналізу та аудиту;
– 142 студенти ННІ фінансів, банківської справи;
– 110 студентів ННІ економіки, оподаткування та митної справи;
– 14 студентів ННІ інформаційних технологій та менеджменту;
– 203 студенти ННІ права;

– соціометричне дослідження, спрямоване на визначення статусу
першокурсника у групі, було організовано серед 655 студентів;

– анкетування, спрямоване на з’ясування мотивів вступу, основних
проблем, із якими зіткнулися першокурсники, та психо-фізіологічних
ускладнень пройшли 655 студентів Університету;

– додаткова, поглиблена психодіагностична робота була проведена з 26
студентами, які мають певні ускладнення під час адаптаційного процесу.

3.4.2. Консультативна робота
Надано психологічні консультації щодо особливостей взаємодії зі

студентами та курсантами під час процесу адаптації та ознайомлення з
результатами психодіагностичного тестування кураторів першого курсу та
заступників директорів інститутів із виховної роботи, зокрема:

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції – в.о. начальника факультету та заступник
начальника першого курсу;

ННІ обліку, аналізу та аудиту – 3 куратори та заступник директора
інституту з виховної роботи;

ННІ фінансів, банківської справи – 6 кураторів та заступник директора
інституту з виховної роботи;

ННІ економіки, оподаткування та митної справи – 5 кураторів та
заступник директора інституту з виховної роботи;

ННІ інформаційних технологій та менеджменту – 1 куратор та
заступник директора інституту з виховної роботи;

ННІ права – 6 кураторів та заступник директора інституту з виховної
роботи.

Проведено психологічне консультування студентів першого курсу, які
мають певні ускладнення під час адаптаційного процесу – 26 студентів
першого курсу.

Також проведено психологічне консультування студентів,  курсантів,
батьків, науково-педагогічного складу та інших працівників Університету з
актуальних питань, зокрема:

студентів – 42; батьків – 18; викладачів – 19.
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3.4.3. Психокорекційна робота
Протягом звітного періоду проводився психологічний супровід

вразливих категорій студентів (студенти-сироти та позбавлені батьківського
піклування, студенти з зони АТО, студенти-переселенці) – 27 чол.

3.4.4. Профілактична і просвітницька робота
Проведено профорієнтаційний тренінг для випускників шкіл

Ірпінського регіону та м. Бучі – 26 учасників, з метою ознайомлення
старшокласників з навчальним закладом та діагностика професійної
спрямованості з метою обрання майбутньої  професії.

Профорієнтаційний тренінг для випускників шкіл
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З метою формування навичок ефективного спілкування, розкриття
лідерського потенціалу, формування ораторських умінь проведено тренінг
«Школи лідерства» – 120 годин, 20 учасників.
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Проведено тренінг командоутворення для навчальних груп ПБ-15-4,
ФБП-14-6, ОБк-16-1 (загальна кількість учасників 45 ос.) з метою поліпшення
психологічного клімату у студентській групі та покращення процесу адаптації
студентів до умов навчання.

У рамках Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного
знання» проводились майстер-класи – 120 учасників конференції.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасності в контексті
соціально-психологічного знання»



290

3.5. Організація культурно-масової роботи

Культурно-масова робота в 2016 році в Університеті була спрямована на
виховання гармонійно розвиненої особистості.

Започатковано цикл зустрічей студентів та викладачів на морально-
етичні та культурно-духовні теми. Першим гостем Університету був
Блаженніший Любомир Гузар (08.12.2016, ауд. 219).
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В Університеті проведено цикл заходів до Дня першокурсника, Дня
захисника Вітчизни, Міжнародного дня студента та конкурсів: фотоконкурс
до 95-річчя Університету, «Найрозумніший першокурсник», брейн-ринг,
КВК, Акустичний вечір.
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В Університеті розпочато нову культурно-виховну акцію «Театри Києва
в гостях у УДФСУ». Заплановано щомісячні виступи провідних театрів Києва
зі своїми спектаклями в актовій залі Університету. Акція розпочалась 28
грудня 2016 року з виступу Київського Академічного театру ляльок. Захід був
організований для дітей співробітників Університету та за підтримки мера
міста Ірпінь. Виставу відвідали діти з малозабезпечених, багатодітних сімей і
діти-інваліди.
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Традицією стало проведення студентських дискотек з метою підвищення
культурного рівня студентів (третя дискотека з початку року
продемонструвала позитивні тенденції, що проявилися в зовнішньому вигляді
та поведінці студентів).

Започатковані нові форми виховної роботи: клуб вихідного дня (станом
на 1 грудня музеї та виставки м. Києва відвідало понад 200 студентів).
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Протягом звітного періоду студенти побували на Співочому полі (виставка
хризантем), мандрували парками Києва, відвідали святі місця Києва – Києво-
Печерську Лавру. Також відвідали Міжнародну виставку зброї, музей
Національної гвардії України, музей Збройних сил України, музей Східного та
Західного мистецтв ім. Ханенка, Національний олімпійський стадіон, музеї
братів Кличко та ФК «Динамо».

Проведено декаду «Театри Києва Університету в рік його 95-річчя». Станом
на грудень місяць безкоштовно відвідали театри м. Києва 108 студентів,
викладачів та співробітників Університету. Всього заплановано відвідати до
травня 2017 року 6 провідних театрів Києва.
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Понад 1 000 студенів та курсантів відвідали Верховну Раду України.

У Верховній Раді України (жовтень-листопад 2016 р.)

В Університеті ДФС України розроблений єдиний реєстр усіх діючих
гуртків, секцій, шкіл тощо.

Разом з ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
вперше до Дня здоров’я проведена загальноуніверситетська зарядка за участі
ректора та керівництва Університету та три загальноуніверситетських
змагання.

Започатковано виховні заходи: зустрічі з відомими спортсменами
(станом на 10 грудня проведено дві зустрічі з чемпіонками-переможицями
параолімпійських ігор (до Дня інвалідів) та масштабне відвідування
курсантами та студентами (275 осіб) міжнародних змагань з бойових
мистецтв у Палаці спорту.
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Потужна команда виховного відділу Університету
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3.6. Координація роботи студентських організацій

Органами студентського самоврядування в Університеті ДФС України
є студентський ректорат та профком студентів і курсантів.

Протягом 2016 року було організовано та проведено ряд таких заходів:
профорієнтаційний проект «Відчуй себе студентом» для учнів 11-го класу
загальноосвітніх шкіл м. Києва; до Міжнародного дня студента
організовано проект  обміну між студентами та курсантами «Міняю
посаду»; культурно-розважальні заходи; тренінги для студентів та
курсантів; спортивно-масові заходи; фотоконкурси; анкетування для
студентів та курсантів перших курсів; квест для студентів першого курсу
«Спритний першокурсник»; благодійна акція «Святий Миколай вітає всіх» в
інтернатах; фотоконкурс до 95-річчя Університету, «Найрозумніший
першокурсник», брейн-ринг, КВК, Акустичний вечір, виставки та інші
заходи.

Організовано стажування студентів 4-х курсів в Ірпінській міській раді.
Досягнута домовленість з перевізниками до Житомира та Вінниці про

надання пільг в оплаті для студентів та курсантів Університету.

Студентський ректорат
Культурно-масовий відділ

День студента
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Святкування Міжнародного дня Миру

Святкування Дня працівника освіти
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Квест до дня студента

Акустичний вечір

Науковий відділ
Брейн-ринг «Made in UA»
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Літературний вечір «З Україною в серці»

Брейн-ринг до Дня української писемності та словесності

Круглий стіл «Гендерна нерівність у професійній діяльності»
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Тренінг «Активізація місцевих громад задля вирішення локальних
соціальних проблем»

Соціально-правовий відділ
Благодійний ярмарок
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Благодійний збір коштів для родини студентки Університету

Благодійна акція до Дня доброти

Вшановування пам’яті героїв, які тридцять років тому мужньо боролися
з наслідками аварії на ЧАЕС
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Спортивно-масовий відділ
Змагання з настільного тенісу серед жителів гуртожитків Університету

29.09.2016. Круглий стіл на тему :«Наука у житті студента»
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Профком студентів і курсантів
12.02.2016
Захід до Дня Святого Валентина «У ритмі кохання»

18.02.2016, 130 аудиторія
Зустріч з компанією S.W.A.T

24.02.2016 Актова зала
Звітна конференція профкому студентів та курсантів
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10.03.2016
Міжвузівська першість з армреслінгу серед студентів та курсантів Києва та

Київської області

01.04.2016 Актова зала
Кубок КВН «Податкового університету»
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14.04.2016 м. Гостомель
Турнір з пейнтболу

16.04.2016 3 гуртожиток
Толока біля 3 гуртожитку

16.04.2016
Міський парк ім. Правика

Фото Сушка
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21.04.2016 Актова зала
Вибори голови профкому студентів та курсантів

23.04.2016 Парк ім. Перемоги
ЧИСТОFEST, Let’s do it Ukraine
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26.04.2016 м. Київ
Вшанування пам’яті жертв «Чорнобилю»

Міський парк ім. Правика
Вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів з нагоди тридцятої річниці аварії

на ЧАЕС
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09.05.2016 ЦК Університету
Покладання квітів до 71-ої річниці перемоги у Другій світовій війні

13.05.2016
Житомирська область, Потіївська спеціалізована школа-інтернат та

Потіївська ЗОШ І–ІІІ ступенів
«Допоможи пораненому солдату» – волонтерський рух
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14–16.05.2016
Стадіон УДФСУ

Турнір з міні-футболу серед студентів та курсантів

16.05.2016
м. Київ

Поїздка на картинг
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19.05.2016
Атріум

Акустичний вечір

21.05.2016
Центральний будинок культури м. Ірпінь

Кубок КВН «UGAR»
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23.05.2016
130 аудиторія

Вибори голови профбюро КФЕК

24.05.2016
Вибори голови профбюро Навчально-наукового інституту інформаційних

технологій та менеджменту
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26.05.2016 Anty-бігунок Party

30.05.2016
Турнір FIFA 16: Battle of Titans на Playstation4
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22.06.2016
м. Київ

Поїздка до Верховної Ради України

02.09.2016
м. Київ

Поїздка на студентський форум щодо змін до стипендіальної системи України
(Міністерство фінансів України)



318

02–14.09.2016 130, 131, 282 аудиторії
Знайомство з першим курсом та представлення їструктури органів

студентського самоврядування

15.09.2016

Стадіон Університету
Першість з баскетболу серед студентів та курсантів
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20.09.2016 Лекторій з питань «Громадського бюджету»

22.09.2016
Посвята в перший курс
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26.09.2016
Вибори голови профбюро Навчально-наукового інституту фінансів,

банківської справи

01.10.2016
Лекторій на тему «Кар’єра громадського діяча»,
«Як досягти успіху, починаючи з волонтерства»
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11.10.2016
Вибори голови профбюро Навчально-наукового інституту права

15.10.2016
Співорганізатори заходу «50 кращих весіль»
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17.10.2016
Стажування студентів у відділах міської ради

17.10.2016
Волонтерська допомога по господарству Кулинич Валентині Гаврилівні –

ветерану Другої світової війни



323

19.10.2016
Стадіон Університету ДФС України

Чемпіонат з футболу серед студентів та курсантів

20.10.2016
Актова зала

Осінній кубок КВН
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16.11.2016
Соціальні мережі

Відеоконкурс «Що для мене студентське життя»

17.11.2016
Вечір відпочинку з нагоди Міжнародного дня студента
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21.11.2016
Армреслінг між студентами ННІ право, ННІ обліку, аналізу та аудиту

28.11.2016
Звітна конференція профкому студентів та курсантів
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08.12.2016
Гуртожиток № 1

Першість гуртожитків серед настільного тенісу

06.12.2016
Спортивна зала УДФСУ

Спортивні змагання «Нумо, хлопці!»
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19.12.2016
м. Сквира

Поїздка у дитячий будинок з нагоди Дня Святого Миколая

19.12.2016
м. Бородянка

Поїздка у будинок-інтернат для пристарілих та інвалідів
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3.7. Робота Центру творчого розвитку і виховання студентів «Сузір’я»

Завдання ЦТРВС «Сузір’я» – формування гармонійно розвиненої
людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої,
наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними
якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих
надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і
самовдосконалення у дусі товариства та дружби, поваги до надбань рідного
народу і шанування його цінностей.

Центр зосереджує свої зусилля на культурно-виховних заходах. Цього
року Центром творчого розвитку і виховання студентів в Університеті та за
його межами організовано та проведено близько 40 заходів за такими
напрямами роботи:

Національно-патріотичні:

– Марафон пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні:
o Вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні «Запалимо свічу

пам’яті…»;
o Мітинг-реквієм вшанування подвигу учасників Революції Гідності;
o Радіо-програма «Герої не вмирають»;
o Загальноуніверситетська хвилина мовчання на честь загиблих під час

Революції Гідності;
– Вечір пам’яті Героя України Сергія Цимбала «Стань пліч-о-пліч з

легіонером»;
– День пам’яті учасників бойових дій на території інших держав;
– Відкриття пам’ятних  Меморіальних знаків Герою Радянського

Союзу Івану Біймі, Героям України Дмитру Максимову і Сергію Цимбалу;
– Зустріч студентів та курсантів з учасниками волонтерського руху

«Волонтери про АТО»;
– Участь у підготовці флеш-мобу ДФСУ та виконанні Гімну України

до 25-річниці Незалежності (вул. Інститутська, м. Київ);
– День Захисника України;
– Тематичний концерт «Жити надією» до Дня Гідності і Свободи;
– Тематичний концерт до 25-річчя Збройних сил України;
– До 30-річчя Чорнобильської трагедії Міжнародний круглий стіл за

участі делегації з Валенсії (Іспанії).
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Тематично-розважальні:

– День працівників освіти;
– Міжнародний жіночий день 8 Березня;
– День знань;
– День студента;
– День сміху;
– Кубки КВК та інші;
– Чемпіонат Університету серед команд КВК ННІ до Міжнародного Дня

сміху;
– Вечір студентської творчості «Молода плеяда»;
– Святковий новорічний концерт для студентів та співробітників

Університету «12 місяців».
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Заходи, направлені на популяризацію та імідж навчального закладу:

– День зустрічі з випускниками ювілейних років;
– Концерти до днів відкритих дверей;
– Святкові вручення дипломів бакалаврам, спеціалістам та магістрам по-

інститутно;
– Міжнародні змагання кінологічних служб;
– Відкриття дитячої світлиці для працівників Університету до Дня захисту

дітей;
– Профорієнтаційні концерти у м. Глухів (Сумська обл.) та м. Тернопіль;
– Участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях з хореографії та

змаганнях зі спортивно-бального танцю народного ансамблю бального
танцю та студії бального танцю, серед яких: 6-й чемпіонат України серед
танцювальний колективів (Гран-прі), Всеукраїнський фестиваль Київ-Стар
2016 (3 призових місця), Міжнародні змагання з танцювального спорту
«Foxtrot Cup – 2016» (призери та фіналісти), чемпіонат України з
танцювального спорту (фіналісти);

– Звітні творчі концерти народного ансамблю та студій бального танцю для
мешканців Приірпіння;

– Творчі колективи ЦТРВС «Сузір’я» систематично протягом року надавали
допомогу у підготовці та проведенні спортивних заходів, які проводяться
на базі Університету.
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Співпраця ЦТРСВ «Сузір’я» з інститутами та органами студентського
самоврядування:

– Вечір знайомства першокурсників;
– «Найрозумніший першокурсник» (по-інститутно);
– Брейг-ринги, квести тощо для студентів та абітурієнтів;
– Урочистості з нагоди приведення до Присяги курсантів ФПМ першого

курсу;
– «Марш миру»;
– Конкурс-декламаторів «Україна єдина»;
– День юриста;
– «День КФЕК», Фестиваль культури країн світу;
– Кафедральні науково-практичні конференції та круглі столи (в тому числі

концертних програм – 5);
– Декади кафедр;
– День закоханих;
– Наукові студентські конференції;
– Лекторії «За здоровий спосіб життя»;
– Інструктажі студентів з різних видів практик;
– «Кінотеатр УДФСУ» та інші.

Уся робота Центру творчого розвитку і виховання студентів «Сузір’я»,
який налічує 15 творчих колективів, серед яких 5 мають почесне звання
«народний», спрямована на розвиток творчих здібностей, формування
естетичних смаків, культури поведінки та впевненості в собі майбутніх
працівників Державної фіскальної служби України.
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3.8. Спортивне життя Університету

У структурі Університету ДФС України функціонує Центр
студентського спорту, який забезпечує роботу 22 секцій з таких видів спорту:
вільна боротьба, дзюдо, самбо, бойове самбо, футбол, хортинг, тейквон-до,
фут-зал, пауерліфтинг, військово-спортивне багатоборство, гирьовий спорт,
армреслінг, бокс, настільний теніс, карате-кіокушинкай, аеробіка, волейбол,
спортивний туризм, шахи та шашки.

Навчально-тренувальний процес в Університеті забезпечують 3
заслужених працівники з фізичної культури та спорту та 4 заслужених
тренерів України. За роки існування спортивного руху в Університеті в ньому
здобували і здобувають освіту 23 заслужених майстрів спорту, 46 майстрів
спорту міжнародного класу, 212 майстрів спорту та більше 1 450 кандидатів у
майстри спорту.

Протягом звітного періоду Університет активно співпрацював з
українськими Федераціями бойового самбо, найсильніших атлетів України і
перетягування канату, вільної боротьби, дзюдо, самбо, футболу, хортингу,
тейквон-до ІТФ, пауерліфтингу, військово-спортивного багатоборства,
гирьового спорту, армреслінгу, боксу, регбі, карате-кіокушинкай, баскетболу,
волейболу та Асоціацією фут-залу України. У результаті плідної співпраці на
базі Університету систематично проходили видовищні змагання
всеукраїнського та міжнародного масштабів.

Порівняння кількості змагань, в яких взяли участь наші
студенти-спортсмени у 2015 та 2016 рр.
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Порівняння кількості зайнятих призових місць
у 2015 та 2016 рр.

2 лютого 2016 року було підписано угоду про співпрацю з
Університетом економіки у м. Бидгощ (Республіка Польща).

Також налагоджена співпраця з Університетом ім. Венгейта (Ізраїль),
філіалом Гіват-Вашингтон, Асоціацією Українсько-Китайської співпраці,
Китайською діаспорою в Україні, Державним університетом Ухань (Китай),
лабораторією фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН
України, Військовою Академією м. Одеса, з Міжнародною федерацією
бойового самбо, Міжнародною федерацією хортингу, Міжнародною
федерацією фрі-файту та більше 10 спортивних федерацій всеукраїнського
рівня.
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Урочиста церемонія присвячена відкриттю організації
«Китайська діаспора в Україні»

На базі Університету пройшов ХІІ Всеукраїнський конкурс
телевізійних спортивних програм «Світ спорту», присвячений 25-річчю
НОК України, Міжнародні змагання кінологічних команд митних органів
України, Молдови, Польщі, Білорусі та Національної поліції України, а
також більше 10 змагань всеукраїнського рівня.

ХІІ Всеукраїнський конкурс телевізійних спортивних програм «Світ
спорту», присвячений 25-річчю НОК України
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Міжнародні змагання кінологічних команд митних органів України,
Молдови, Польщі, Білорусі та Національної поліції України.

27.05.2016, Університет ДФС України

За підведеними підсумками змагань у категорії «Пошук
наркотичних засобів»:

І місце здобув представник митних органів Республіки Білорусь В. Доронін
із службовим собакою Юта;

ІІ місце – Республіка Молдова, А. Афанасій та службовий пес Маріс;
ІІІ місце посів представник Національної поліції України Р. Романов зі

службовим собакою на ім’я Ерік.
У категорії «Пошук зброї та вибухових речовин»:
І місце здобув представник Державної прикордонної службі України І. Заяц

та службовий пес Джек;
ІІ місце – представник ДФСУ А. Ісак із чотирилапим помічником Найком;
ІІІ місце зайняв представник Національної поліції України Р. Косован із

собакою Джакобом.
У категорії «Пошук тютюнових виробів»:
І місце здобув представник Державної прикордонної службі України Ю.

Лук’янчук та службовий пес Ханна;
ІІ місце – учасники з Республіки Молдова, Є. Цуркан зі службовим собакою

на ім’я Донна;
ІІІ місце – представник ДФСУ В. Добровольський з песиком Лакі.
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За підготовку спортсменів високого класу було присвоєно спортивне
звання «Заслужений тренер України» Колосу Миколі Анатолійовичу –
завідувачу кафедри фізичного виховання і спорту, а також нагороджено
Подякою Голови НОК України – Малинського Ігоря Йосиповича.

Тренерами-викладачами було підготовлено до участі студентів-
спортсменів Університету до змагань різного рівня, де було досягнуто:

XXXI ОЛІМПІАДА В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
5 місце здобув випускник Університету ДФС України

Валерій Андрійцев.
На жаль, не вдалося завоювати бронзову нагороду Олімпійських ігор-

2016. У цій сутичці наш випускник поступився узбеку Магомеду Ібрагімову.
Рахунок поєдинку – 6:4.

У півфіналі Валерій поступився азербайджанцеві Хетагу Газюмову,
отримавши при цьому травму коліна. До цього він впорався з киргизом

Магомедом Мусаєвим і росіянином Анзором Болтукаевим.
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НА ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ ТА СВІТУ

Чемпіонат світу з перетягування канату, місто Волендам (Нідерланди),
18.02.2016 по 21.02.2016

Чемпіонат Європи з регбі-15 Лісабона (Португалія), 19.03.2016

XXXI чемпіонат Європи з Таеквон-до ІТФ м. Солоніки, Греція,
11–17.04.2016

Чотири 3 місця виборола Дубовік Марія
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Кубок Європи з дзю-до, 06–08.05.2016, Каунасі (Литва)
3 місце – Месаблішвілі Резо

Чемпіонат світу в напівсередній вазі за версією GEFC
1 місце – Амосов Ярослав

Чемпіонат світу серед військовослужбовців з греко-римської боротьби,
23–25.09.2016, Македонія

3 місце – Дзелімхан Дзігасов
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Чемпіонат Європи з бойового самбо серед чоловіків, юніорів, юнаків

02.10.2016, Ужгород

1 місце – Парубченко Владислав та Амосов Ярослав

2 місце – Парубченко Дмитро

3 місце – Ярослав Артур та Гулієв Ісмаіл

Чемпіонат світу з хортингу. 17–20.11.2016, м. Трускавець

1 місце – Грохольский Ігор та Перепелиця Сергій

3 місце – Стоцкий Михайло та Безуглий Михайло
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НА МІЖНАРОДНИХ ТУРНІРАХ

Турнір Tech-KREP FC: «Битва в Сибіру»,
м. Новосибірськ, Росія, 12.02.16

1 місце – Амосов Ярослав, Парубченко Владислав

Київський Палац спорту – ХХ Міжнародний турнір з вільної, греко-римської
та жіночої боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам.

13–14.02.2016
1 місце – Валерій Андрійцев; 2 місце – Ігор Дідик, Олександра Когут

Континентальний кубок з дзюдо серед жінок, Варшава (Польща),
27–28.02.2016

2 місце – Старкова Олександра

Tech-krep FC: Південний фронт-3, Краснодар, Росія, 03.03.2016
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1 місце – Амосов Ярослав

FIGHTING GLOBE REAL-4, Токіо (Японія), 12.03.2016
1 місце – Владислав Парубченко

Турнір GEFC-AZFC MMA fighting Series-2
14.04.2016, Баку, Азербайджан

1 місце – Владислав Парубченко
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Міжнародний турнір з футболу серед студентських команд «Кубок Героїв

Чорнобиля», 28.04.2016, УДФСУ

1 місце – збірна команда Республіки Білорусь

2 місце – команда Київського торгово-економічного університету

3 місце – збірна України, що складалася зі студентів УДФСУ

4 місце – команда Молдови

Другий світовий ліцензійний турнір з боротьби

06–08.05.2016, Стамбул (Туреччина)

1 місце – Хоцянівський Олександр
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Real Fight Championship. REAL-5, 12.05.2016, Токіо (Японія)

1 місце – Владислав Парубченко

1 місце – Дмитро Парубченко

ХVIII Міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів
«Ілля Муромець», 24–25.09.2016, Чернігів

1 місце – Микола Чабан та Зеленюк Олег

3 місце – Тищук Дмитро, Грохольський Ігор та Плугатаренко Дмитро
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НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ

Чемпіонат України з вільної боротьби, Конча-Заспа, 30–31.01.2016
3 місце – Ірина Меленівська, Юрій Філоненко

Всеукраїнські змагання з військово-спортивних багатоборств серед
представників силових міністерств та відомств, м. Харків, 02–04.03.2016

1 місце – Панчишак Анастасія, Ревенко Віктор,  Годимчук Вікторія
2 місце – Костриця Катерина, Панчишак Анастасія, Ярослав Артур
3 місце – Костриця Катерина

Чемпіонат України з хортингу – 2016 серед чоловіків і жінок

12–13.03.2016, м. Київ

2 місце – Грохольский Ігор
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Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Крок до Олімпу», 19.03.2016,
Університет державної фіскальної служби України

І місце – Ірина Коляденко, Соломія Стефанишина, Микола Чабан, Максим
Коржан, Ігор Грохольский

ІІ місце – Євген Лісовський, Євген Пеньковий

ІІІ місце – Дмитро Семикін

Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року, 22–
25.03.2016, м. Київ

1 місце – Резо Месаблішвілі

3 місце – Асім Мамедов та Анна Сурова
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Відкритий чемпіонат Київської обласної організації ФСТ «Динамо»
України та чемпіонат Університету ДФС України з гирьового спорту,

31.03.2016, Університету ДФС України

У командній першості чемпіонату Університету ДФС України з гирьового
спорту відповідні місця посіли:

І місце – ФПМ;
ІІ місце – ННІ права;

ІІІ місце – ННІ фінансів, банківської справи.
У відкритому чемпіонаті Київської обласної організації ФСТ «Динамо»

України:
І місце – Полк поліції особливого призначення в Київській області;

ІІ місце – Університет ДФС України;
ІІІ місце – Білоцерківський відділ поліції.

Чемпіонат Київської області з вільної боротьби серед юніорів,
02–03.03.2016

1 місце – Дмитро Тищук та Дмитро Плугатаренко
2 місце – Євген Лісовський

3 місце – Ігор Грохольський та Михайло Безуглий
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Чемпіонат України з хортингу серед молоді. 15–17.04.2016, м. Черкаси
1 місце – Качан Вадим

Всеукраїнський турнір з дзюдо на призи заслуженого майстра спорту
України Руслана Машуренка, 23–24.04.2016, м. Луцьк

2 місце – Владислав Приймук
3 місце – Анна Сурова

Чемпіонат України з вільної боротьби, 23–24.04.2016
2 місце – Максим Коржан

3 місце – Микола Чабан та Ірина Коляденко
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Чемпіонат України з фрі-файту 2016, 14–15.05.2016,
Університет ДФС України

Чемпіонат України з вільної боротьби, 14–15.05.2016
3 місце – Меленівська Ірина

XV Чемпіонат України з футболу серед ВНЗ, 19.05.2016,
Університет ДФС України

2 місце – команда Університету ДФС України
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Кубок Київської області, присвячений 75-річчю професора кафедри
фізичного виховання і спорту Валерія Терещенка, 14.05.2016,

Університет ДФС України
1 місце – Владислава Чичилюка
2 та 3 місце – Владислав Васек

2 місце – Марія Швед та Катерина Штанько

ІІ Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений пам’яті
Героя України Дмитра Максимова, 29.05.2016,

Університет ДФС України
2 місце – Вєтрова Софія

3 місце – Бароменко Олександр, Ридзевський Андрій, Євремов Олексій,
Цьока Василій, Маркарян Артем, Сичов Олександр, Безносько Наталія,

Харченко Світлана
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Кубок України з дзюдо, 28–29.05.2016, Суми
ІІ місце – Месаблішвілі Резо

Чемпіонат України з перетягування каната, 29.05.2016, м. Київ
1 місце – чоловіча збірна УДФСУ
1 місце – жіноча збірна УДФСУ

1 місце – другий склад жіночої збірної УДФСУ

Всеукраїнський меморіальний турнір з фрі-файту «Захисник Вітчизни»,
23–24.09.2016



352

Літній чемпіонат України з біатлону, 26.09.2016, м. Чернігів
8-е місце в спринтерській гонці – Яна Бондар

Чемпіонат України з дзюдо, 01–02.10.2016, м. Харків
І місце – Резо Месаблішвілі

Всеукраїнський чемпіонат з футболу серед працівників ДФС України,
13.10.2016, УДФСУ

1 місце – ГУ ДФС Вінницької обл.
2 місце – ГУ ДФС Одеської обл.

3 місце – ГУ ДФС Львівської обл.
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Чемпіонат України з хортингу, 15–16.10.2016, м. Чернігів
1 місце – Стоцький Михайло, Безуглий Михайло, Скрипар Богдан та

Грохольский Ігор
2 місце – Тищук Дмитро

3 місце – Семикін Дмитро

Відкритий Кубок Львова та турнір «Меморіал заслуженого тренера
України Стадника В. С.» з вільної боротьби

1 та 3 місце – Коляденко Ірина

Чемпіонат України з бойового самбо серед юнаків, юніорів та дорослих,
04–05.11.2016, УДФСУ

2 місце – Гриценко Дмитро
3 місце – Мельник Богдан, Гулієв Ісмаіл та Солодушко Іван
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Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та Кубок України з
вільної боротьби серед жінок, 23–25.11.2016, м. Бровари

2 місце – Меленівська Ірина
3 місце – Остапенко Олександр, Василіогло Максим, Мохорт Сергій,

Коляденко Ірина, Василько Максим

Також проводилися змагання та спортивні заходи на
Університетському рівні серед студентів.

3 березня відбувся чемпіонат Університету з силового двоборства між
збірними командами: ННІ права; ННІ обліку, аналізу та аудиту; ННІ фінансів,
банківської справи; ННІ економіки, оподаткування та митної справи; ННІ
інформаційних технологій та менеджменту; факультету податкової міліції і
коледжу (КФЕК). Змагання складалися з двох видів: піднімання тулуба в сід
(кількість піднімань за 1 хвилину) і згинання та розгинання рук упор лежачи
від підлоги (максимальна кількість). Кожна команда складалася з 4 юнаків і 4
дівчат.

Міжвузівські змагання з армспорту,
10.03.2016, Університет державної фіскальної служби України
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Чемпіонат  Університету ДФС України з перетягування каната,
19.04.2016

Серед чоловічих команд, призові місця зайняли:
I місце – КФЕК;
II місце – ННІ фінансів, банківської справи;
III місце – ФПМ.

Серед жіночих команд:
I місце – ФПМ;
II місце – ННІ права;
ІII місце – ННІ інформаційних технологій та менеджменту.

За результатами змагань, командні місця розподілилися таким чином:
I місце – ФПМ;
II місце – ННІ права;
III місце – КФЕК.

Чемпіонат Університету ДФС України з волейболу в рамках спартакіади
Університету ДФС України, 24 квітня 2016 р.

1 місце – ФПМ
2 місце – ННІ економіки, оподаткування та митної справи

3 місце – ННІ фінансів, банківської справи

Олімпійська зарядка серед науково-педагогічного складу та студентів
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6 жовтня 2016 року за організації ННІ спеціальної фізичної і бойової
підготовки та реабілітації в читальному залі Університету відбулась відкрита
лекція Голови відділення Національного олімпійського комітету в Київській
області Куроченка Івана Панасовача на тему «Організація спортивно-масової
роботи громадськими активістами серед студентської молоді. Значення
олімпізму в житті українського суспільства та кожного із нас».

Студенти та курсанти Університету зустрілися з Героєм України та
переможницею чотирьох Параолімпійських ігор.

7 грудня Університет ДФС України вітав у гостях українську
спортсменку, багаторазову чемпіонку Парамолімпійських ігор, Героя України
Олену Юрковську.
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РОЗДІЛ 4
МІЖНАРОДНА, ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

4.1. Міжнародна діяльність

У 2016  році міжнародна робота Університету була зосереджена на
встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих договорів про
співпрацю, організації академічної мобільності викладачів і студентів, участі
у міжнародній програмі ТЕМПУС за грантової підтримки ЄС, організації
міжнародних візитів та зустрічей.

У звітному році науково-педагогічні працівники Університету взяли
участь у 28 міжнародних конференціях в країнах ближнього та дальнього
зарубіжжя, а саме: США, Польщі, Російській Федерації, Азербайджані, Литві,
Великобританії, Іспанії, Грузії. Пройдено стажування в таких країнах:
Словаччина, Болгарія, Іспанія, Польща, Швеція, Китай.

Співробітники ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації пройшли закордонне стажування у Словаччині. Взяли участь у
міжнародних та всесвітніх змаганнях у Росії, Польщі, Нідерландах, Японії,
Португалії, Азербайджані, Литві, Бразилії та Македонії.

Співробітники ННІ фінансів, банківської справи взяли участь у
міжнародних науково-практичних конференціях разом з учасниками з США,
Республіки Польщі та Російської Федерації. Пройдено стажування у
Варненському вільному університеті імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Співробітники ННІ економіки, оподаткування та митної справи пройшли
стажування в Іспанії, Польщі, Словаччині, Швеції та Болгарії; взяли участь у
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міжнародних конференціях, приймаючими країнами були Республіка
Азербайджан, Литва, Великобританія.

Викладачі кафедри економіки пройшли стажування, а саме:
– Піжук О. І. в EU Business school в м. Барселона, Іспанія;
– Лазебник Л. Л. в педагогічному університеті м. Краків, Польща.
Викладачі кафедри міжнародної економіки:
– Белінська Я. В. пройшла міжнародне стажування в Academic society of

Michal Balydyansky в Братіславі, Словаччина;
– Гацька Л. П. в Lund University в Швеції.
Викладачі кафедри митної справи пройшли стажування:
– Сушкова О. Є. в університеті Храбра Чорноризця в Варні, Болгарія.
Співробітники ННІ гуманітарних наук взяли участь у конференціях

Угорщини, США, Польщі, Грузії, Іспанії; були здійснені публікації у
закордонних виданнях США та Грузії.

Разом з тим з метою профорієнтаційної роботи навчально-науковими
інститутами було відзнято промо-ролики інститутів (в т.ч. англійською мовою).

Готується промо-ролик про Університет російською мовою, спрямований
на країни, зацікавлені у співробітництві з Університетом ДФС України
(Вірменія, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан та інші), та англійською
мовою, націлений на країни, зацікавлені у співробітництві з Університетом ДФС
України (Ліван, Єгипет, Марокко та інші).

Науково-педагогічні працівники ННІ обліку, аналізу та аудиту взяли
участь в науково-практичних конференціях:

– Остапенко Я. О. Practical Conference Modern Transformation of Economics
and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. Клайпеда,
Латвія.

– Старостенко Г. Г. Modern transformation of economics and management in
the era of globalization: conference proceedings. Клайпеда, Латвія.

– Старостенко Г. Г. Economy and Society: modern foundation for human
development. Лейпціг, Німеччина.

– Міщенко Т. М. Модернізація соціально-економічних систем: нові умови
господарювання. Кельце, Польща.

– Міщенко Т. М. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності:
держава, регіон, підприємство. Лісабон, Португалія.

– Семко М. М. Сучасні проблеми алгебри. Гомель, Білорусь.
– Мартиненко.В. В. Economy and society: modern foundation for human

development : Conference Proceedings. Лейпціг, Німеччина.
Науково-педагогічні працівники ННІ гуманітарних наук взяли участь у

науково-практичних конференціях:
– Воробйова Л. С. Міжнародний симпозіум «Велика Європа сьогодні».

Варшава, Польща.; Сучасні виклики європейської безпеки. Краків, Польща.
– Левченко Т. Г. Сучасні виклики європейської безпеки. Краків, Польща.
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У лютому 2016 року відбувся
візит до нашого Університету ректора
Університету «Вища школа
господарки» м. Бидгощ, Польща. Була
укладена угода про співпрацю на
взаємовигідних партнерських умовах.
Нині ведуться активні перемовини з
керівництвом університету щодо
отримання нашими студентами
подвійних дипломів у галузі
економіки.

Візит ректора Університету
«Вища школа господарки»
м. Бидгощ (Польща)

Відбулася зустріч у нашому Університеті з Генеральним секретарем
Всесвітньої Митної організації Куніо Мікурія.

Зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої Митної організації
Куніо Мікурія
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Візит першого проректора до Китайської Народної Республіки

В рамках візиту делегації нашого Університету до Китаю на чолі з
першим проректором був підписаний договір про співробітництво з одним з
провідних університетів Китаю – Тяньцзинським університетом іноземних
мов.

Співробітники ННІ обліку, аналізу та аудиту провели зустріч з
викладачем із Словенії Катею Піузі. Була проведена неформальна зустріч
науково-педагогічних працівників з професором Університету м. Редлендз
(Каліфорнія, США) Джеральдом Грошиком.

Новими зарубіжними університетами-партнерами є:
– Тяньцзинський університет іноземних мов. Тяньцзинь, Китай;
– Університет «Вища школа господарки». Бидгощ, Польща;
– Редландський університет. Редланд, США;
– Університет імені Храбра Чорноризця. Варна, Болгарія;
– Академічне співтовариство Михайла Балудянського. Братіслава,

Словаччина.
Проведено воркшоп «Освітні можливості за кордоном: стипендії,

гранти, подвійні дипломи». Усі презентації та відеоматеріали були розміщені
на сторінці відділу в Facebook.

Активізовано пошук грантових можливостей кафедрами та НДІ, відділ
веде консультативну роботу щодо складання заявок та мотиваційних листів.
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Відділом міжнародного освітнього співробітництва було поновлено
співпрацю з двома університетами Польщі – Жешувським та Бидгощським,
університетом Коменського в місті Братислава, Словаччина.

У звітному році в Університеті закінчили навчання на підготовчому
відділенні шість іноземних слухачів-громадян ДР Конго.

Зустріч проректора з навчальної та методичної роботи зі слухачами підготовчого
відділення та викладачами

На  перший курс у 2016 році було зараховано на навчання трьох
іноземних громадян: громадянин ДР Конго до Навчально-наукового інституту
інформаційних технологій та менеджменту, громадянка Грузії до Навчально-
наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи і громадянка
Азербайджану до Навчально-наукового інституту фінансів, банківської
справи.

Також прийняті на навчання на підготовчому відділенні 4 громадянина
Пакистану, набір ще триває.

Основними завданнями на 2017 рік є:
– збільшення якісних показників завдяки систематичному виконанню

міжнародних угод;
– залучення іноземних громадян на навчання, активізація грантової

роботи;
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– співпраця з іноземними ВНЗ-партнерами;
– активізація міжнародної діяльності інститутів з обміну студентів та
викладачів.

Нині в Університеті ДФС України навчаються:

ННІ фінансів,
банківської справи

3 студенти-громадяни
Азербайджану

ННІ обліку, аналізу та
аудиту

4 студенти-
громадяни
Азербайджану

1 громадянин
Грузії

ННІ економіки,
оподаткування та

митної справи

1 студентка-
громадянка
Росії

1 студентка-
громадянка
Грузії

ННІ права

3 студенти-
громадяни
Азербайджану

ННІ
інформаційних
технологій та
менеджменту

1 студент-
громадянин ДР
Конго

Підготовче
відділення для

іноземних громадян

4 слухачі-
громадяни
Пакистану
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4.2. Інформаційна діяльність та співпраця
з громадськими організаціями

Протягом звітного періоду Університет займався активною
інформаційною підтримкою культурних, наукових, спортивних заходів,
соціально значущих проектів, загальноуніверситетських фестивалів,
тематичних конкурсів, виставок тощо як на внутрішньоуніверситетських
ресурсах, так і у зовнішніх ЗМІ.

Забезпечення інтернет-комунікацій через офіційний сайт Університету
відбувалось за такими напрямами:

• оновлення інформаційних сторінок навчально-наукових інститутів,
факультету, кафедр та інших структурних підрозділів;

• ведення та збір інформації по всіх підрозділах Університету для
рубрики «Оголошення. Анонси подій»;

• підготовка та публікація інформаційних матеріалів в рубриці «Новини».
За даними Google Analytics, офіційний сайт Університету ДФС України

продемонстрував такі показники (період з 01.01.2016 по 01.01.2017):

Показник Значення
Всього сеансів 202 575
Сеанси нових користувачів 74 953
Сеанси користувачів, які не вперше переглядали сайт 127 622
Кількість користувачів 74 743
Кількість переглянутих сторінок (включно з повторами) 622 287
Середня тривалість сеансу 00:03:24
Середня кількість сторінок, переглянута за один сеанс 3,07
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Географія відвідувачів

Країна Кількість сеансів
Україна 197 478 (97,48 %)

Росія 802 (0,40 %)
Судан 406 (0,2 %)
США 392 (0,19 %)

Велика Британія 310 (0,15%)
Польща 283 (0,14%)

Кенія 250 (0,12 %)
Нідерланди 243 (0,12 %)
Німеччина 195 (0,10 %)

Географія відвідувачів по областях України

Область Кількість сеансів

 Київ 86 499 (43,80 %)
 Київська 60 549 (30,66 %)
 Житомирська 5 540 (2.81 %)
 Львівська 4 062 (2,06 %)
 Вінницька 3 734 (1,89 %)
 Хмельницька 3 574 (1,81 %)
 Дніпропетровська 3 468 (1,76 %)
 Харківська 2 784 (1,41 %)
 Рівненська 2 556 (1,29 %)
 Полтавська 2 465 (1,25 %)
 Сумська 2 069 (1,05 %)
 Чернігівська 2 063 (1,04 %)
 Одеська 2 043 (1,03 %)
 Черкаська 2 011 (1,02 %)
 Волинська 1 930 (0,98 %)

 Донецька 1 912 (0,97 %)
 Запорізька 1 613 (0,82 %)
 Миколаївська 1 321 (0,67 %)
 Тернопільська 1 304 (0,66 %)
 Чернівецька 1 297 (0,66 %)
 Кіровоградська 1 291 (0,65 %)
 Херсонська 933 (0,47 %)
 Луганська 846 (0,43 %)
 Івано-Франківська 820 (0,42 %)
 Закарпатська 604 (0,31 %)
 АР Крим 142 (0,07 %)
 Севастополь 48 (0,02 %)
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Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих
навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед
експертів та засобів масової інформації: національний рейтинг ВНЗ України
«Топ-200 Україна», в якому УДФСУ посів 126 місце серед 200.

Успішність Університету ДФС України також відображена в
Міжнародному рейтингу «Webometrics ranking of world’s universities», де
займає 175 сходинку серед 344 вищих навчальних закладів України.
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Більшість подій, що відбувалися в стінах Університету, були висвітлені
силами журналістів відділу інформації та зв’язків з громадськістю. Усього за
рік на сторінці новин веб-сайту УДФСУ було розміщено понад 500
матеріалів, ілюстрованих фотографіями (у середньому від 2 до 8 фотографій
на одну публікацію), оприлюднено понад 200 анонсів та оголошень.
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Внесок до інформування університетської громади зроблено редакцією
газети «Податкова академія», яка за 2016 рік зазнала кількісних
трансформацій. Змінено формат видання (стиль подачі матеріалів, дизайн,
верстка, інфографіка) та верстку газети перенесено до редакції, що додало
мобільності й оперативності у створенні номерів.

Регулярно оновлюється сайт газети (https://dusfsu.wixsite.com/ntugazette),
де можна переглянути як поточні матеріали, так і архів газети.
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(https://media.wix.com/ugd/0d9027_f4f5b79700ad4eac8e517df0c977ea63.pdf)

Для оперативного інформування громадськості університет представлено
офіційними сторінками в соціальних мережах «Вконтакте», «Facebook»,
«Instagram». Інтернет-комунікація через Facebook-представництво
Університету (https://www.facebook.com/nudpsu/?ref=bookmarks) у 2016 році
була дуже активною, при цьому відділ інформації не лише висвітлював
важливі події, але й регулярно та оперативно відповідав на всі запити і
питання, що надходили на адресу сторінки. Кількість підписників Facebook-
сторінки УДФСУ збільшилась на 37 % і наразі становить – 643 особи, ця
цифра постійно зростає. Більшу частину аудиторії становлять вікові категорії
18–24 (22 %) та 25–34 (30 %), що відповідає цільовій аудиторії Університету.
Майже 2/3 читачів сторінки – жіночої статі, і ця відповідність зберігається для
основних вікових категорій.

Серед читачів Facebook-сторінки УДФСУ є представники 13 країн світу.
Основна частка з них (понад 90 %) припадає на Україну, 34 % шанувальників
сторінки позначили, що вони проживають у місті Ірпінь, 26,5 % – мешкають у
Києві, 4 % – у Бучі. Близько 1 % – Польщі, Росії, США, Греції, Азербайджану.
Частка російськомовних шанувальників – 64,2 %, українськомовних – 32,5 %.
Більше 2,3 % припадає на англомовних користувачів. Проте найбільша
постійна аудиторія офіційної сторінки Університету в соцмережі
«ВКонтакте».

www.facebook.com/nudpsu/
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За 2016 рік працівниками відділу були підготовлені спеціальні позиційні
та рекламні матеріали:

1. Рекламні плакати для розміщення на сіті-лайтах біля головного
корпусу Університету.

2. Буклети про Університет у кількості 3 шт., а саме: «Університет ДФС
України» (україномовний варіант), «Університет ДФС України» (англомовна
версія), «Чемпіонат з футболу серед працівників державної фіскальної
служби».
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3. Розробка макетів тематичних стендів Університету у кількості 24 шт.
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4. Проведена робота щодо пошуку фото директорів технікуму у
передвоєнні часи для стендів Університету в музеях та архівах міста.

5. Розробка дизайну привітальних листівок.

6. Додрукарська підготовка запрошень на загальноуніверситетські заходи,
вітань з Днем народження, професійних свят тощо.

7. Розробка оновленої фірмової емблеми Університету.

8. Фотосесії для стендів Університету.
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Упродовж 2016 року в Університеті ДФС України відбулись зустрічі з
громадськими діячами, організаціями України та зарубіжжя:

1. Богдан Гаврилишин – всесвітньо відомий економіст, професор,
меценат, громадський діяч, член Римського клубу (видатні люди, що
турбуються перспективами розвитку людства).

2. Куніо Мікурія – генеральний секретар Всесвітньої митної
організації.

3. Віктор Ющенко – третій Президент України, український політик і
державний діяч.

4. Роман Насіров – Голова ДФС України.
5. Грігол Катамадзе – президент Асоціації платників податків України.
6. Філіп Бренд – представник Міністерства фінансів США.
7. В рамках Міжнародного круглого столу «30 років Чорнобилю,

підведення підсумків і плани на майбутнє» до Університету завітали:
президент благодійної організації «Разом за життя» Тетяна Дубенчак разом із
представниками асоціації «Chernobileko-UMEAK» на чолі з Белен Угарте та
представниками Анхель Марія Кастро та Чечо Хосе Роман (м. Більбао).
Керівництво іспанських організацій, а саме: благодійна асоціація «Разом за
життя» в особі президента Клари Арналь; віце-президента асоціації Хесуса
Родрігеса; завідувача фінансового відділу Пакі Паес; уповноваженого
представника Аделіси Мартінес (м. Валенсія) та благодійна асоціація «Нідес»
в особі президента Мануеля Лама Касторо (м. Кабра, Кордоба).

8. Петро Фединський – американський журналіст, теле- і радіоведучий,
перекладач, виконав переклад повного видання шевченківського «Кобзаря»
1840 року англійською мовою.

9. Джеймс А. Девідс – доктор юриспруденції, адюнкт-професор
Університету Ріджент (США).

10. В’ячеслав Васильченко – український письменник, науковець,
педагог, громадський діяч.

11. Тежо Козума – представник Всесвітньої митної організації;
представники Європейської Комісії – Жан-Люк Делькур та Захуані Саадауі;
регіональний радник ЄЕК ООН – Маріо Апостолов;

12. Олександр Москаленко – заступник директора Департаменту
податкової, митної політики Міністерства фінансів України.

13. Валерій Геєць – академік Національної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту економіки та
прогнозування НАН України, д.е.н., професор.

Протягом року відділ інформації та зв’язків з громадськістю в
оперативному режимі висвітлював весь різноманітний спектр
університетського життя: від перебігу навчального процесу, наукових
досягнень, міжнародних конференцій, зустрічей, круглих столів, конференцій,
діяльності органів студентського самоврядування до підтримки
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університетською спільнотою важливих суспільно-громадських подій у
державі. Було налагоджено постійний двосторонній зв’язок з усіма
навчально-науковими інститутами, факультетом, кафедрами та структурними
підрозділами вишу. У результаті на офіційному сайті Університету після
відповідного опрацювання щоденно розміщувалися надіслані інститутами та
факультетами матеріали, дописи, фотографії тощо. У цьому напрямі постійно
ведеться робота щодо підтримання інформації в актуальному стані.

Активна співпраця склалася з телеканалами ТРК «Ера», Інтер, 5 канал,
Ірпінь ТБ та низкою Інтернет-видань. Матеріали про Університет друкувалися
на шпальтах газет «Ірпінський вісник», «Ірпінь єдиний», в офіційному
виданні ДФС «Вісник. Офіційно про податки». Розміщення інформації про
заходи Університету на Інтернет-порталах, зокрема на Ірпінському сайті
новин: http://www.irpin.in.ua/ та на сайті «Правда Ірпеня» http://zpi.com.ua/
тощо.

http://www.irpin.in.ua/
http://zpi.com.ua/
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Серед пріоритетних завдань на наступний 2017 рік залишаються:
• Організація та підготовка матеріалів для поширення в національних та

зарубіжних ЗМІ та нових медіа.
• Робота зі ЗМІ, розширення кола журналістів, які б об’єктивно

висвітлювали життя Університету.
• Створення позитивного іміджу та репутації Університету шляхом

поширення у традиційних ЗМІ та нових медіа інформації про діяльність та
досягнення Університету у сфері освіти, науки та культури.

• Збір інформації та висвітлення подій Університету, підготовка
публікацій для газети Університету, офіційного сайту та сторінок
Університету у соцмережах.

• Сприяння налагодженню ефективних внутрішніх та зовнішніх
комунікацій.

• Надання методичної, організаційно-практичної та консультаційної
допомоги структурним підрозділам Університету у відповідній галузі.
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РОЗДІЛ 5
КАДРОВА ПОЛІТИКА

Штатний розпис Університету державної фіскальної служби України
налічує 1 432 шт. од., які посідають  співробітники на 7 навчально-наукових
інститутах (36 кафедр), факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції, науково-дослідному інституті
фіскальної політики, навчально-науковому центрі інноваційних освітніх
технологій та регіонального навчання (4 навчально-наукових інститути, 1
філія), 9 підрозділах центру утримання та розвитку матеріально-технічної
бази Університету, 20 відділах, науковій бібліотеці, музеї тощо.

5.1. Забезпечення навчального  процесу
Станом на 31.12.2016 навчальний процес в  Університеті державної

фіскальної служби України забезпечує 470 науково-педагогічних працівників,
із них 431 є штатними працівниками кафедр Університету, 39 працюють за
сумісництвом. Із загальної кількості науково-педагогічних кадрів:

– докторів наук – 54 (11,5 %) , із них сумісників – 8 (1,7 %),
– кандидатів наук – 308 (65,5 %), із них сумісників – 20 (4,2 %),
– професорів – 48 (10,2 %), із них сумісників – 4 (0,8 %),
– доцентів – 225 (48 %), із них сумісників – 7 (1,4 %).
Покращився якісний склад постійних науково-педагогічних працівників

у 2016 році порівняно з 2015 навчальним роком.

Таблиця 5.1
Якісний склад науково-педагогічних працівників Університету

Постійні
НПП

2016 рік

% від
загальної
кількості

НПП

Постійні
НПП

2015 рік

% від
загальної
кількості

НПП

Різниця
НПП

Різниця
%

Науково-
педагогічні
працівники

431 – 470 – – 29 –

Доктори наук 46 10,7 45 9,5 1 1,2
Кандидати
наук

288 66,8 267 56,8 21 10,0

Професори 44 10,2 43 9,1 1 1,1
Доценти 218 50,6 204 43 16 7,6
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Рис. 5.1. Динаміка чисельності науково-педагогічних працівників,
які працюють на постійній основі

Станом на 31.12.2016 в Університеті працює 334 науково-педагогічні
працівники з науковими ступенями, що становить 78 % від загальної
чисельності науково-педагогічних працівників. Лише 97 науково-
педагогічних працівників не мають наукових ступенів, але мають великий
практичний досвід роботи і становить 22 % від загальної чисельності науково-
педагогічних працівників.

Рис. 5.2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які
працюють на постійній основі
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Таблиця 5.2
Якісний склад науково-педагогічних працівників Університету

по навчально-наукових інститутах

Назва
навчально-
наукового
інституту,

факультету

Всього
НПП

Доктори
наук

Кандидати
наук

Профе-
сори Доценти

% від загальної
кількості

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Ректорат 6 4 2 3 2 100 83

ННІ
фінансів,

банківської
справи

72 7 49 6 32 78 53

ННІ обліку,
аналізу та

аудиту

64 6 48 6 35 84 64

ННІ
економіки,

оподаткуван
ня та митної

справи

42 5 24 5 14 69 45

ННІ
інформацій-

них
технологій

та
менеджмен-

ту

31 4 22 4 20 81 77

ННІ
гуманітар-
них наук

46 4 28 4 28 68 68

ННІ
спеціальної
фізичної і
бойової

підготовки

19 – 8 1 4 42 26

ННІ права 104 15 74 13 63 86 73

Факультет
підготовки,
перепідго-
товки та

підвищення
кваліфікації

37 1 30 2 18 84 54
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працівників
податкової

міліції
Кафедра

військової
підготовки

10 – 3 – 2 30 20

Всього 431 46 288 44 218 77 61

У складі науково-педагогічних працівників є 1 член-кореспондент
Академії правових наук України, 8 заслужених юристів України; 1
заслужений економіст України; 3 заслужених працівники освіти України; 4
заслужених діячі науки і техніки; 6 заслужених тренерів України; 3
заслужених працівники культури України; 12 майстрів спорту України.

Середній вік науково-педагогічних працівників Університету з
науковими ступенями та вченими званнями становить 50 років (у 2015 р. –
48 років): докторів наук, професорів – 50 років (у 2015 р. – 49 років);
кандидатів наук, доцентів – 40 років (у 2015 р. – 38 років).

Одним із важливих показників вищого навчального закладу ІV рівня
акредитації є кількість докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів,
які очолюють кафедри Університету. Всіма кафедрами Університету керують
науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями:
21 кафедру очолюють доктори наук, професори, що становить 59 % від
загальної кількості кафедр, 15 кафедр – кандидати наук, доценти, що
становить 41 %. Отже, якісний показник керівного складу кафедр становить –
100 %.

Основною ланкою навчального процесу є кафедра, і роль її керівника
важко переоцінити.

В Університеті у 2016 році гендерний розподіл науково-педагогічних
працівників (завідувачів кафедр) набув рівномірного характеру. 18 кафедр
очолюють жінки, що становить 50 % від загальної кількості кафедр, інші 18
кафедр очолюють чоловіки, що також становить 50 %.

Щодо частки жінок професорсько-викладацького складу, то вона
перевищує 50 % майже в кожному навчально-науковому інституті, особливо в
інституті фінансів, банківської справи, інституті гуманітарних наук. В
середньому по Університету становить 63 % від загальної чисельності
професорсько-викладацького складу.
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Таблиця 5.3
Гендерний розподіл завідувачів кафедр

по навчально-наукових інститутах

Інститут, факультет

К
іл

ьк
іс

ть
ка

ф
ед

р

К
іл

ьк
іс

ть
 за

в.
ка

ф
. ж

ін
ок

Ч
ас

тк
а 

ж
ін

ок
се

ре
д 

за
в.

 к
аф

.,
%

К
іл

ьк
іс

ть
 за

в.
ка

ф
. ч

ол
ов

ік
ів

Ч
ас

тк
а

чо
ло

ві
кі

в 
се

ре
д

за
в.

 к
аф

.,
%

Ч
ас

тк
а 

ж
ін

ок
 у

пр
оф

ес
ор

сь
ко

-
ви

кл
ад

ац
ьк

ом
у

ск
ла

ді
,%

ННІ фінансів,
банківської справи

4 3 75 1 25 81

ННІ обліку, аналізу та
аудиту

6 1 17 5 83 70

ННІ економіки,
оподаткування та митної

справи

4 2 50 2 50 69

ННІ інформаційних
технологій та
менеджменту

4 1 25 3 75 53

ННІ гуманітарних наук 4 4 100 0 0 79

ННІ спеціальної фізичної
і бойової підготовки

2 0 0 2 100 26

ННІ права 7 5 71 2 29 56

Факультет підготовки,
перепідготовки та

підвищення кваліфікації
працівників податкової

міліції

4 2 50 2 50 48

Кафедра військової
підготовки

1 0 0 1 100 20

Всього 36 18 50 18 50 63
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Основною ланкою навчального процесу є кафедра, і роль її керівника
важко переоцінити.

Таблиця 5.4

Термін здійснення завідувачами кафедр своїх повноважень

Інститут, факультет

К
іл

ьк
іс

ть
 к

аф
ед

р Термін роботи зав. кафедрами

до
 5

 р
ок

ів

до
 5

 р
ок

ів
 %

ві
д 

5 
до

 1
0 

р.

ві
д 

5 
до

 1
0 

р.
%

П
он

ад
 1

0 
р.

П
он

ад
 1

0 
р.

 %

ННІ фінансів, банківської
справи

4 4 100 0 0 0 0

ННІ обліку, аналізу та
аудиту

6 3 50 1 17 2 33

ННІ економіки,
оподаткування та митної
справи

4 3 75 1 25 0 0

ННІ інформаційних
технологій та менеджменту

4 4 100 0 0 0 0

ННІ гуманітарних наук 4 2 50 0 0 2 50

ННІ спеціальної фізичної і
бойової підготовки

2 2 100 0 0 0 0

ННІ права 7 5 71 1 14 1 14

Факультет підготовки,
перепідготовки та

підвищення кваліфікації
працівників податкової

міліції

4 2 50 2 50 0 0

Кафедра військової
підготовки

1 1 100 0 0 0 0

Всього 36 26 69 5 14 5 14
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Найбільша частка завідувачів кафедр, а саме 26 чоловік (69 % від
загальної кількості зав. кафедрами) виконують свої повноваження до 5 років.

Добір і комплектація науково-педагогічних кадрів в Університеті
здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положення про
обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації. Усі штатні
посади науково-педагогічних працівників заміщуються на основі обрання за
конкурсом відповідно до визначеної  процедури. В Університеті всі викладачі
працюють на основі укладених відповідним чином строкових трудових
договорів (контрактів).

За період з 01.01.2016 по 01.01.2017 було проведено 4 конкурси на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
1-й конкурс – на 1 посаду (грудень 2016 р. – директор ННІ );
2-й конкурс – на 17 посад (червень 2016 р. – завідувачі кафедр, професори,
директор філії, директори ННІ);
3-й конкурс – на 37 посад (вересень-жовтень 2016 р. – доценти, старші
викладачі, асистенти).
4-й конкурс – на 10 посад (грудень 2016 року) – (директори інститутів,
завідувачі кафедр)

Протягом навчального року зменшився поділ ставок науково-
педагогічних працівників та, порівняно з 2015 роком, можемо спостерігати
результати, наведені в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5.
Чисельність працівників, які працюють на частину ставки

Форма
працевлаш-

тування

Постійні
1 ст.

Постійні
0,5 ст.

Постійні
0,25 ст.

Зовнішні
сумісники

0,5 ст.

Зовнішні
сумісники

0,25 ст.

2016 рік 294 25 12 25 14

2015 рік 216 55 30 19 39

Різниця 78 – 30 – 18 – 9 – 25
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Рис. 5.3. Чисельність працівників, які працюють на частину ставки

5.2. Навчально-допоміжний та адміністративно-управлінський персонал

В Університеті працює 150 осіб навчально-допоміжного персоналу, у тому
числі 58 осіб – педагогічних працівників (39 %).

У середньому в Університеті навчально-допоміжний персонал становить
34 % від штатної кількості персоналу навчальних підрозділів, а середня кількість
навчально-допоміжного персоналу на одну організаційну штатну одиницю
становить 2,87 особи.

Таблиця 5.6
Розподіл навчально-допоміжного персоналу

за навчально-науковими інститутами

Інститут, факультет
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но

ї
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рс
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у

ННІ фінансів, банківської
справи

4 72 24 7 33

ННІ обліку, аналізу та
аудиту

6 64 21 9 33

ННІ економіки,
оподаткування та митної
справи

4 42 16 6 38
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ННІ інформаційних
технологій та
менеджменту

4 31 15 7 48

ННІ гуманітарних наук 4 47 16 6 34
ННІ спеціальної фізичної і
бойової підготовки

2 19 9 4 47

ННІ права 7 104 32 13 31
Факультет підготовки,
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників податкової
міліції

4 38 12 5 32

Кафедра військової
підготовки

1 10 5 1 50

Всього 36 431 150 58 34

Основними завданнями 2017 року щодо кадрової політики будуть:

– вироблення концепції формування співвідношення між кількістю посад
професор: доцент: асистент з метою якісного забезпечення освітнього
процесу;

– розроблення принципів формування штатних розписів навчально-
допоміжного персоналу на факультеті та в навчально-наукових інститутах;

– оптимізація кількості навчальних лабораторій та зміцнення їх
кадрового складу.
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РОЗДІЛ 6
ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

6.1. Правова робота

Основними напрямами правової роботи Університету ДФС України
була організація та ведення правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог
чинного законодавства, забезпечення захисту прав та законних інтересів
Університету, надання правової допомоги структурним підрозділам та його
працівникам.

У структурі Університету функціонує юридичний відділ. Протягом
звітного періоду відділом постійно надавалась консультативна правова
допомога структурним підрозділам Університету – філії, інститутам,
факультету, кафедрам, відділам та особам, які навчаються в університеті
щодо їх прав і обов’язків. Зокрема, це питання щодо застосування окремих
норм чинного законодавства, відповідності внутрішніх нормативних
документів Університету їх вимогам, консультації з питань застосування
колективного договору, житлового та трудового законодавства, призначення
та позбавлення стипендій, тощо.

За 2016 рік проаналізовано та зареєстровано 865 господарських та
цивільно-правових договорів.

Юридичним відділом посилена робота щодо стягнення заборгованості за
надані Університетом освітні послуги із студентів, аспірантів, здобувачів та
комунальні послуги з фізичних осіб-боржників.

Зокрема, юридичним відділом підготовлено і подано 119 претензій про
стягнення заборгованостей на суму понад 10 млн грн та 34 позовні заяви на
суму понад 33 млн грн.

У період з 01.01.2016 по 31.12.2016 була проведена така претензійно-
позовна робота (рис. 6.1):
• подано 119 претензій, з них:

– 11 претензій щодо заборгованості за освітні послуги;
– 90 претензій щодо заборгованості за комунальні послуги;
– 18 претензій до юридичних осіб;

• подано 12 позовних заяв на суму 33 517 714 грн, зокрема:
– 11 позовна заява щодо боржників за надані освітні послуги, з яких 8

справ перебувають у судовому провадженні;
– 1 позовна заява подано в межах кримінального провадження /у

порядку ст. 127 і ст. 128 КПК України/ про відшкодування майнової шкоди
(матеріальних збитків), завданої внаслідок вчинення кримінального
правопорушення.
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Рис. 6.1. Претензійно-позовна робота

Протягом звітного періоду у провадженні судів різних інстанцій та
юрисдикцій знаходилось 34 судові справи, за юрисдикційною належністю це
господарські, адміністративні та цивільні справи, в яких інтереси
Університету представляли працівники юридичного відділу.

Підготовлено і подано 33 заяви про відкриття виконавчого
провадження: 31 заява щодо боржників за надані освітні послуги та 2 заяви
щодо боржників за надані комунальні послуги, на підставі яких відкрито
виконавчі провадження.

За результатами претензійно-позовної роботи, на користь Університету
стягнуто заборгованість на суму понад 550 тисяч гривень.

Також повернуто в державну власність нерухоме майно за рішенням
суду та розпочато роботу щодо реєстрації права власності таких об’єктів

нерухомості: м. Житомир, вул. Мануїльського, 18 та смт Ворзель, вул.
Кірова, 3 «Сосновий бір».

К
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ККрім того, Університетом ДФС України проведена робота щодо зміни
до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України, щодо припинення діяльності Національного
університету ДПС України і його філій, внесення змін до відомостей, що
містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України,
щодо утворення Університету державної фіскальної служби України і його
відокремлених підрозділів.

За 2016 рік до юридичного відділу надійшло 358 документів вхідної
кореспонденції, з яких (рис. 6.2):

– письмових звернень, заяв, скарг від громадян – 58;
– письмових звернень, заяв, скарг від юридичних осіб – 91;
– рішень та ухвал суду – 199;
– листів з Державної фіскальної служби України – 10.
За 2016 рік вихідної документації від юридичного відділу на різні

питання підготовлено і направлено – 190 листів.

Рис. 6.2. Вхідна та вихідна кореспонденція

Постійним напрямом роботи відділу є внесення змін, доповнень та
вдосконалення внутрішніх нормативних документів Університету, зокрема,
положень про відділи, кафедри, інститути, факультет, а також участь у
засіданнях стипендіальної комісії та інших комісія, в т.ч. інвентаризаційних,
робочих групах.
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6.2. Робота відділу внутрішнього університетського контролю
та боротьби з корупцією

Відділ внутрішнього університетського контролю та боротьби з
корупцією є самостійним структурним підрозділом Університету державної
фіскальної служби України (далі – Університет). Діяльність відділу
внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією
Університету, який визначений Уповноваженим підрозділом з питань
запобігання та виявлення корупції утворюється (визначається) у порядку,
визначеному законодавством, за рішенням ректора Університету, що
належать до сфери управління  Державної фіскальної служби України. Відділ
внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією
підпорядковується ректору Університету і діє на підставі Положення про
відділ внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією. У
своїй діяльності відділ внутрішнього університетського контролю та боротьби
з корупцією керується Конституцією України, кодексом законів «Про працю
України», Законом України «Про запобігання корупції», Постановами
Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної
фіскальної служби України, Статутом Університету, наказами ректора
Університету, Колективним договором Університету, правилами
внутрішнього трудового розпорядку, іншими актами законодавства.

У 2016 році основними завданнями Університету щодо боротьби з
корупцією були:

– підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання корупції;

– надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства;

– участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також
міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
Протягом звітного періоду постійно розроблялись та проводились заходи

щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснювався
контроль за їх проведенням. Затверджено Антикорупційну програму
Університету державної фіскальної служби України. Постійно надавалась
методична та консультативна допомога структурним підрозділам
Університету – філії, факультету, науково-навчальним інститутам, кафедрам
та особам, які навчаються в Університеті щодо роз’яснення положень та



388

дотримання вимог антикорупційного законодавства. У рамках організованих
науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів проаналізовані
загальні чинники корупції в Україні, визначені проблеми її протидії.

Протягом звітного періоду  відділом внутрішнього університетського
контролю та боротьби з корупцією забезпечене виконання вимог фінансового
контролю з боку рядового та начальницького складу податкової міліції, а
також посадових осіб – суб’єктів подання декларацій про доходи, витрати та
зобов’язання фінансового характеру. Про виявлені під час проведених
перевірок факти порушення вимог фінансового контролю своєчасно
повідомлялася Державна фіскальна служба України, правоохоронні органи. З
метою створення належних умов для виконання вимог Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю щодо подання
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, з урахуванням положень
«Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженому Рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 та
введеного в дію «Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування
декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»,
затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 06.09.2016 № 19, підготовлені та вжиті відповідні управлінські
заходи, що дозволили своєчасно отримати електронний цифровий підпис з
посиленим сертифікатом відкритого ключа особам рядового та
начальницького складу податкової міліції, іншим суб’єктам декларування.

Під час проведення вибіркових перевірок дотримання чинного
антикорупційного законодавства співробітниками Університету ДФС України
відділом внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією
виявлені та завдяки управлінським рішення керівництва своєчасно усунуті
випадки, що могли свідчити про наявність реального чи потенційного
конфлікту інтересів.

Одними із важливих напрямів роботи Університету по боротьбі з
корупцією на 2017 рік є:

– нормотворча робота, пов’язана із розробкою, удосконаленням
установчих, розпорядчих документів, які регламентують діяльність
Університету;

– виявлення можливих корупційних чинників та своєчасне внесення
пропозицій щодо їхнього усунення.
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РОЗДІЛ 7
ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

7.1. Фінансова діяльність

Обсяг фінансування на 2016 рік становив 162 300,37 тис. грн, у т.ч.:
– із загального фонду – 131 746,14 тис. грн, або 81 %, у т.ч.:
– за КПКВ 3507050 «Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» – 123 357,51 тис. грн;
– за КПКВ 3507020 «Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної

політики» – 8 388,63 тис. грн;
– із спеціального фонду 30 521,23 тис. грн, або 19 %:
– за КПКВ 3507050 «Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» – 30 490,06 тис. грн;
– за КПКВ 3507020 «Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної

політики» – 31,17 тис. грн.
Кошти загального фонду за КПКВ 3507050 «Підготовка кадрів у сфері

фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»
використано на:

Статті витрат Сума, (тис. грн)
виплату заробітної плати із нарахуваннями 65 421,90
оплату комунальних послуг, у т.ч.: 11 716,79
теплопостачання 0,00
водопостачання та водовідведення 1 127,42
Електроенергію 2 764,26
природний газ 7 825,11
виплату стипендій та інших виплат 33 623,50
придбання медикаментів 60,00
придбання продуктів харчування 6 669,35
придбання товарів і послуг 5 859,37
витрати на відрядження 0,00
витрати на підвищення кваліфікації 6,60

Рис. 7.1. Структура видатків загального фонду за КПКВ 3507050
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Кошти загального фонду за КПКВ 3507020 „Прикладні дослідження і
розробки у сфері фіскальної політики”  використано на:

Статті витрат Сума, (тис. грн)
виплату заробітної плати із нарахуваннями 7 806,87
оплату комунальних послуг, у т.ч.: 216,66
Теплопостачання 22,17
Водопостачання 4,26
Електроенергія 130,47
природний газ 59,76
придбання товарів і послуг 292,13
відрядження 22,97
Науково-дослідні роботи 50,00

Спеціальний фонд
Надходження із спеціального фонду за КПКВ 3507050 «Підготовка

кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV
рівнів акредитації» за 2016 рік становлять 30 490,06 тис. грн.

Джерела надходжень
Сума,

тис. грн %

Навчання за контрактом 21 599,35 70,76
Навчання за контрактом аспірантів, докторантів, здобувачів 660,15 2,16
Курси іноземних мов, комп’ютерні курси тощо 716,58 2,35
Проживання в гуртожитках студентів, співробітників тощо 3 811,41 12,49
Проживання в гуртожитку ІПО 178,09 0,58
Комунальні послуги (364/66) 1 806,56 5,92
Пільги та субсидії 572,89 1,88
Різні послуги (711, 364/11, 675/ТС) 865,15 2,83
Послуги перукарні, спортивні та інші 91,96 0,30
Оренда нерухомого майна 175,47 0,57
Реалізація (брухт, макулатура тощо) 3,03 0,01
Благодійні внески, гранти, дарунки 33,17 0,11
Конференції 9,42 0,03
Усього 30 523,23 100,00
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Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті
є платні послуги з підготовки студентів, які становлять 70,76 % від загальної
суми надходжень.

Структура надходжень за платні освітні послуги у 2016 році
у розрізі інститутів, факультету

Інститути, факультет
Сума,

тис. грн %

Пеня 120,09 0,54
ННІ економіки оподаткування та митної справи 1 348,86 6,06
ННІ обліку аналізу та аудиту 1 356,59 6,09
ННІ фінансів та банківської справи 2 192,45 9,85
ННІ права 7 045,44 31,65
Факультет податкової міліції 409,87 1,84
ННІ інформаційних технологій 142,05 0,64
Аспірантура 660,15 2,97
Кафедра військової підготовки 2 686,34 12,07
Випущені та відраховані боржники 58,38 0,26
Вінницька філія 1 334,33 5,99
Житомирська філія 1 334,93 6,00
Камянець_Подільська філія 998,72 4,49
Сторожанецька філія 463,23 2,08
Незясовані 2 044,99 9,19
Передані до юридичного відділу 63,08 0,28
Усього 22 259,50 100,00

Рис. 7.2. Структура надходжень за платні освітні послуги у розрізі
структурних підрозділів
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Кошти спеціального фонду використано на:

Статті витрат Сума, (тис. грн)
виплату заробітної плати із нарахуваннями 18 933,79
оплату комунальних послуг, у т.ч.: 5 004,83
теплопостачання 117,53
водопостачання та водовідведення 921,05
Електроенергію 1 846,17
природний газ 2 031,97
інші енергоносії 88,11
виплату стипендій 8,76
придбання товарів і послуг 2 306,75
витрати на відрядження 149,24
окремі заходи з реалізації державних програм 10,63
придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 196,77

інші видатки 1 274,95

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017 становив
3059,34 тис. грн (кошти від надання платних послуг).

Надходження із спеціального фонду за КПКВ 3507020 «Прикладні
дослідження і розробки у сфері фіскальної політики» за 2016 рік становлять
31,0 тис. грн – за проведення науково-дослідних робіт.

Кошти спеціального фонду використано на:

Статті витрат Сума, (тис. грн)
виплату заробітної плати із нарахуваннями 29,5

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017 становив
1,5 тис. грн.

Заробітна плата співробітників

Заробітна плата науково-педагогічних працівників Університету, яка
виплачується за рахунок загального та спеціального фондів, становить:

Професор (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий
ступінь і вчене звання) – 10 501,5 грн;

Доцент (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий
ступінь і вчене звання) – 8 532,7 грн;

Старший викладач – 4 605,7 грн;
Асистент (без ступеня) – 4 283,75грн.
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Для інших категорій співробітників Університету розмір посадових
окладів становить від 1 600 до 5 821 грн.

На виплату доплат до посадових окладів співробітникам
Університету за рахунок загального фонду в 2016 році витрачено 7 567,77
тис. грн, а саме:

● за науковий ступінь виплачено 782 науково-педагогічним
працівникам, фахівцям та адмінперсоналу, у розмірах 15–25 % на суму 1 807,8
тис. грн;

● за знання іноземної мови виплачена надбавка 4 науково-
педагогічним працівникам у розмірі 10 % на суму 1,0 тис. грн;

● за вислугу років виплачено 1 065 науково-педагогічним,
педагогічним працівникам,працівникам бібліотеки навчального закладу у
розмірі від 10 до 30 % на суму 2 917,0 тис. грн;

● за вчене звання у розмірах 25–33 % 587 науково-педагогічним
працівникам та адмінперсоналу на суму 2 746,8 тис. грн;

● за шкідливі умови праці у розмірі 10 % 99 робітникам на суму 95,97
тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду доплат до посадових окладів
виплачено на суму 1 358,67 тис. грн, а саме:

● за науковий ступінь виплачено 422 науково-педагогічним
працівникам та адмінперсоналу у розмірах 15–25 % на суму 223,43 тис. грн;

● за вислугу років виплачено 703 науково-педагогічним працівникам
навчального закладу в розмірі від 10 до 30 % на суму 633,96 тис. грн;

● за вчене звання у розмірах 25–33 % 520 працівникам науково-
педагогічного персоналу та адмінперсоналу на суму 404,5 тис. грн;

● за шкідливі умови праці у розмірах 10 % 24робітникам на суму
9,597 тис. грн;

● надбавка бібліотекарям 34 працівникам у розмірі 50 % на суму
87,18 тис. грн.

У 2016 році співробітникам Університету виплачено надбавок до
заробітної плати за рахунок загального фонду 490,58 тис. грн, а саме:

● за престижність у праці 78 педагогічним працівникам на суму
248,5 тис. грн;

● за почесне звання «Заслужений» виплачено 60 працівникам на суму
177,33 тис. грн;

● за спортивне звання в розмірі 10–20 % від посадового окладу 29
співробітникам працівників на суму 62,65 тис. грн;

● надбавка за класність водіям в розмірі 10–25 % від посадового
окладу 8 працівникам на суму 2,1 тис. грн.
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За рахунок спеціального фонду надбавок до посадових окладів
співробітників Університету виплачено – 80,08 тис. грн, а саме:

● надбавка за класність водіям в розмірі 10–25 % від посадового
окладу 4 працівникам на суму 0,78 тис. грн;

● за почесне звання в розмірі 15–40 % посадового окладу 51 науково-
педагогічним працівникам, на суму 34,1 тис. грн;

● надбавка за престижність у праці виплачено 17 педагогічним
працівникам в розмірі 20 % від посадового окладу на суму 29,3 тис. грн;

● за спортивне звання в розмірі 10–20 % від посадового окладу 24
працівнику на суму 15,9 тис. грн.

Аналіз розрахунків по заробітній платі науковців та працівників
Університету за 2016 рік порівняно з попереднім періодом

Види
оплат 2015 рік тис. грн 2016 рік тис. грн Відхилдення тис. грн

Загаль-
ний

фонд

Спеціаль
ний фонд

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний

фонд

Спеціаль-
ний фонд

Основний
оклад(фонд
з/пл. за рік)

34 637,6 9 937,8 33 212,6 8 618,6 – 1425 – 1 319,2

Погодин-
ний фонд
оплати
праці

148,3 57,1 508,6 254,3 360,3 197,2

Надбавка за
вислугу
років

3 467,32 675,8 3 550,96 1 102,8 83,64 427

Доплати за
вчене
звання та
наукову
ступінь

2 783,8 314,7 3778 526,6 994,2 211,9

Стимулюю-
чі надбавки:

2 696,32 2 160 3 773,4 4 309,3 1 077,08 2 149,3

Премії 1 821,43 460,9 6 457,9 2 861,9 4 636,47 2401
Матеріаль-
на допомога
на оздоров-
лення

2 018 0 2 207,759 196,2 189,759 196,2

Всього 47 572,77 13 606,3 53 489,219 17 869,7 5 916,449 4 263,4
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Стипендіальне забезпечення

За 2016 рік стипендію отримували 2624 студента, 19 аспірантів і 6
докторантів, 598 курсантів. Усього 3 247 осіб.

Стипендіальний фонд за 2016 рік становив 33 078,157 тис. грн, в тому
числі:
Стипендія тис. грн 30 148,256
Ідексація тис. грн 608,134
Премія тис.грн 2 321,767
Всього тис. грн 33 078, 157

Розмір мінімальної академічної (ординарної) стипендії студентам
університету становив 825 грн на місяць.

Контингент студентів, що отримують стипендії

Кількість
стипендіатів у

2015/2016
навчальному році

Студенти, що отримують стипендію Верховної Ради
України

1

Студенти, що отримують стипендію Президента України 3
Студенти, що отримують стипендію імені
М. Грушевського

1

Студенти, що отримують стипендію Кабінету Міністрів
України

1

Студенти, що отримують стипендію імені В.Чорновола –
Студенти, що отримують стипендію Університету 6
Студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування 70
Студенти-чорнобильці 5
Студенти з малозабезпечених сімей 13
Студенти, які є інвалідами 42
Студенти, які мають сім’ї з дітьми 1
Студенти за напрямами підготовки педагогічної освіти –
Студенти, які навчаються на відмінно 190
Студенти, які мають середній бал 4,0–4,99 2291
Усього 2624
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7.2. Матеріально-технічне забезпечення та господарська діяльність

З метою збереження та покращення матеріально-технічної бази
Університету, ефективного управління його майном та досягнення стійкого
фінансово – економічного становища в цілому господарська діяльність
навчального закладу протягом 2016 року була спрямована на підтримку стану
аудиторного фонду в навчальних корпусах, оснащення кімнат у гуртожитках,
казармі та допоміжних приміщень необхідними приладами для підвищення
комфорту, роботу інженерних мереж і комунікацій, а також впровадження
ефективних технологій у сфері економії ресурсів.

Матеріально-технічну базу Університету складають 6 навчальних
корпусів, 3 гуртожитки для студентів та 2 – для викладачів, спортивний
комплекс та господарські будівлі.
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Задля формування в навчальному закладі культури традицій восени
2016 року було встановлено стеллу із закладенням у неї капсули, в якій
містилось послання до наступних поколінь податківців.

Також на території Університету було створено затишну зону
відпочинку та встановлено двоярусний фонтан з різнокольоровим
підсвічуванням.
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Протягом року спеціалісти господарського сектору оновлювали
зовнішній вигляд прилеглої до навчальних корпусів території, так було
змінено ландшафтний дизайн Університету, висаджено нові квіткові алеї,
оновлено газони та перенесено ялинку.

У 2016 році розпочала своє функціонування дитяча кімната для дітей
викладачів та співробітників.

Ці заходи дозволили навчальному закладу досягти бажаного привабливого
зовнішнього вигляду та підвищити престиж нашого Університету в країні.

Щодо житлових умов студентів, курсантів та працівників Університету,
необхідно зазначити, що завдяки наполегливості співробітників студмістечка в
гуртожитках № 1, 2, 3 було замінено понад 40 холодильників, проведена заміна
змішувачів у душових кімнатах гуртожитків № 1 та № 2 на суму понад 5 000 тис. грн.

У жодному гуртожитку не залишилося старих ліжок. Протягом року було
встановлено нові ліжка із ортопедичними матрацами на загальну суму 561 680
тис. грн. Господарським відділом було виконано ремонтні роботи в деяких
блоках усіх гуртожитків.

З метою зниження споживання електроенергії в Університеті протягом 2016
року проводилась поступова заміна ламп вуличного освітлення. У ЦМЗ, конференц-
комплексі, в корпусі інституту права, корпусі ФПМ, центральному корпусі та
гуртожитках було встановлено енергозберігаючі лампи.

У корпусах, в яких розміщено навчально-наукові інститути, розпочато
переміщення кабінетів кафедр з метою поліпшення умов праці співробітників
Університету та підвищення ефективності управління структурними
підрозділами. Це переміщення супроводжується ремонтними роботами
навчальних аудиторій та кабінетів.

Варто зазначити, що було здійснено обстеження та отримано акт перевірки
санепідемстанції та погоджено санітарний паспорт на будівлі навчального закладу.

Майже повністю вирішені питання приведення у відповідність згідно
вимог чинного законодавства технічної документації на земельні ділянки
Університету. На сьогодні проводиться діяльність з присвоєння кадастрових
номерів земельним ділянкам.
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У зимовий період теплопостачання та централізоване гаряче водопостачання
проводять котельні, які обліковуються на балансі Університету, в яких протягом
року було замінено два баки компенсаторів, заміна насосів, сигналізаторів
загазованості «Варта», зроблено ремонт котлів, підривного клапану та проведено
завчасно інші необхідні роботи на суму 119 тис. грн.

Було залучено спеціальну організацію з вивозу твердих відходів, що
надало можливість зекономити понад 136 тис. грн на рік. Також досягненням є
запровадження новітньої пропускної системи та модернізація контрольних
заходів щодо посилення пропускного режиму з метою запобігання проникненню
сторонніх осіб. Вказані дії мають на меті підвищення безпеки.

Відновлено роботу медичного центру Університету.
Триває процес технічного огляду недобудованого гуртожитку та

спорткомплексу для щонайшвидшого виправлення всіх технічних умов та здачі
його в експлуатацію, це дозволить раціонально розподілити витрати державних
коштів на розбудову інфраструктури навчального закладу. Також підписаний
договір щодо запуску роботи тиру, його оснащення та отримання необхідної для
цього документації.

Щодо перспективи та орієнтовної стратегії розвитку господарської
діяльності Університету, можна виділити такі основні заходи:

№ ЦІЛІ ЗАХОДИ,
ІНСТРУМЕНТИ РЕЗУЛЬТАТ

1. Добудова гуртожитків Залучення коштів Збільшення контингенту
вступників, підвищення іміджу
навчального закладу, розбудова
інфраструктури Університету.

2. Реконструкція
спортивного комплексу

Розбивка комплексу на
черги здачі. Залучення
фінансової бази.

Відкриття конкурентоспроможних
спортивних секцій, підвищення
іміджу навчального закладу.

3. Приведення до
проектної відповідності
котельні

Укладання договорів з
відповідними
підприємствами

Модернізація котельні для
оптимізації споживання газу.

4. Ремонт обладнання , яке
перебуває на балансі
Університету

Укладення відповідних
договорів, виділення
матеріальної бази

Економія коштів на зовнішніх
замовленнях, збільшення частки
платних послуг: медична частина,
спортивний комплекс, професійні
курси.

5. Введення в
експлуатацію нового
обладнання, взятого зі
складу Університету

Огляд обладнання,
аналіз потреб
споживачів послуг

Поліпшення умов надання
медичних послуг.

6. Розвиток
інфраструктури
студентського містечка

Виділення приміщень Акумулювання витрат студентів
на послуги, надані навчальним
закладом.

Ця діяльність дозволить Університету зайняти гідне місце на ринку
освітянських послуг України та підвищити його престиж.
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7.3. Основні показники бюджету на 2017 рік

Основні макропоказники, що передбачені в проекті Закону України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік»: мінімальна заробітна плата у 2017
р. становитиме 3 200 грн (станом на 01.12.16 – 1 600 грн); І тарифний розряд –
1 600 грн. (станом на 01.12.16 – 1 335 грн).

З 1 вересня 2016 року вартість харчування для дітей сиріт: на повному
державному утриманні – 85,87 грн на день; під опікою – 34,35 грн на день.

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури у 2017
році – на рівні 3 мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій
особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою
(піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні
їх після закінчення навчального закладу у 2017 році – 6 прожиткових
мінімумів.

Проектом бюджету 2017 року передбачається, що з 01.09.17 р. соціальні
стипендії виплачуватимуться через органи Міністерства соціальної політики,
академічні – Міністерство освіти і науки України. До 01.09.17 усі стипендії
виплачуються за програмою МОН України. Стипендії аспірантам,
докторантам передбачено в бюджеті університету.

З 01 січня 2017 року набрала чинності Постанова КМУ № 1050 «Деякі
питання стипендіального забезпечення», яка передбачає виплату академічної
стипендії 40–45 % від студентів бюджетної основи навчання за умови
формування рейтингової системи.

Загальний обсяг запланованого фінансування на 2017 рік для
Університету державної фіскальної служби України за бюджетною
програмою КПКВК ДБ 3507050 «Підготовка кадрів у сфері фіскальної
політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»
становить 185 167,8 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 151 101,2
тис. грн (або 81,6 %) і за спеціальним фондом – 34 066,6 (або 18,4 %).

У загальній сумі фінансування за загальним і спеціальним фондами
разом на підготовку фахівців заплановано 173 286,8 тис. грн, на підготовку
аспірантів та докторантів – 3 436,6 тис. грн.

Порівняно з 2016 роком, обсяг фінансування на підготовку фахівців у
2017 збільшиться на 23 099,2 тис.грн. При цьому обсяг фінансування
загального фонду має збільшитися на 21,58 % (26 317,3 тис. грн), а обсяг
фінансування спеціального фонду зменшитися на 11,4 % (3 218,1 тис. грн).
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Порівняльний аналіз кошторисних призначень у 2016 та 2017 роках
КПКВК 3507050 «Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»

Університетом державної фіскальної служби України

Показник

Затверджено
кошторисом
на 2016 рік

Планові
показники на

2017 рік

Відхилення

Загальний фонд Спеціальний
фонд

ЗФ СФ ЗФ СФ тис.грн. % тис.грн. %
Підготовка

фахівців 121 963,328 224,3148 280,625 006,2+ 26 317,3+ 21,58% – 3 218,1 –
11,40%

Підготовка
аспірантів 1 340,1 703,2 2 349,5 588,0 + 1 009,4 + 75,32% – 115,2 –

16,38%
Підготовка
докторантів 310,4 28,9 471,1 28,0 + 160,7 + 51,77% – 0,9 – 3,11%

Щодо очікуваних надходжень до спеціального фонду університету:
– за основною діяльністю:

– від студентів контрактної форми навчання: 21 997,3 тис. грн;
– від аспірантів та докторантів – 696,4 тис. грн;
– від іноземних студентів – 540,5 тис. грн;
– від студентів військової кафедри – 2 387,9 тис. грн;

– за додатковою діяльністю:
– від платних курсів і семінарів та практикумів – 410,6 тис. грн;
– від проживання в гуртожитках ВНЗ – 5 802,2 тис. грн;
– від спортивних послуг – 310,0 тис. грн;

– оренди майна бюджетної установи: 1 921,6 тис. грн.

У наступних таблицях наведена потреба у коштах для забезпечення всіх
основних витрат та обов’язкових платежів у 2017 році.

Потреба в коштах для забезпечення основних витрат на 2017 рік

Стаття витрат Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

Оплата праці 76 850,2 14 439,3 91 289,5
Нарахування на оплату праці 16 907,0 3 176,6 20 083,6
Соціальне забезпечення 29 544,4 11,5 29 555,9
Інші видатки (сплата податків
та зборів) 0,0 2 019,0 2 019,0

Продукти харчування 9 707,4 0,0 9 707,4
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РОЗДІЛ 8
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

(КУРСАНТІВ) УНІВЕРСИТЕТУ

Основним документом, що регулює соціально-трудові відносини між
ректором Університету та трудовим колективом, є Колективний договір, який
укладено на 2013–2016 роки, схвалений Конференцією трудового колективу
Національного університету ДПС України 23 квітня 2013 року. Конференцією
трудового колективу Університету ДФС України 15 грудня 2016 року
схвалено нову редакцію Колективного договору на 2017–2021 роки.

Положення Колективного договору повною мірою реалізують права та
гарантії працівників Університету. Протягом 2016 року Університет
забезпечував виплату заробітної плати, надбавок, доплат, премій,
матеріальної допомоги на оздоровлення в межах фінансування, визначеного
ДФС України.

В Університеті створені належні умови для проведення навчально-
виховного процесу, науково-дослідної роботи, студентського дозвілля та
побуту. Це належно обладнані навчальны корпуси, наукова бібліотека,
гуртожитки тощо.

Значна увага приділялась питанням охорони праці. Проводився контроль
за дотриманням безпечних умов для проведення навчального процесу та
проживання в гуртожитках, вимог протипожежної безпеки всіх приміщень
Університету. Працівники відповідних категорій забезпечуються спецодягом,
мийними та знешкоджувальними засобами, надаються додаткові відпустки за
роботу в шкідливих умовах і роботу з ненормованим робочим днем.

У 2016 році відновлено діяльність медичного центру. Це дає можливість
отримати різноманітні, доступні і якісні лікувальні послуги як студентам, так
і працівникам Університету. Вирішується питання щодо періодичного
проходження медичного огляду студентів і працівників Університету.

Харчування викладачів, співробітників та студентів забезпечується
комплексом їдалень, кафе, буфетів та ресторану. Приміщення комплексу
харчування мають сучасне обладнання. Висококваліфікований персонал
забезпечує належні якість і асортимент.

В Університеті створені належні умови для розвитку творчих здібностей
студентів, співробітників та їх дітей. У рамках культурно-мистецького центру
«Сузір’я» працюють численні творчі колективи, різноманітні гуртки.

До послуг викладачів, співробітників та студентів розбудовується
потужна спортивна база Університету. Всі охочі мають можливість
покращити свій фізичний стан, відвідуючи стадіон, спортивні секції,
тренажерні  зали або спортивні майданчики, які встановлені на території
Університету.
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Керівництву Університету відомі проблеми, пов’язані з поліпшенням
житлових умов працівників. На квартирному обліку перебуває 114 сімей.
Добудова гуртожитків Університету  в перспективі може стати одним із
шляхів поліпшення житлових умов працівників.

У 2016 році Первинна профспілкова організація працівників
Університету ДФС України отримала від перерахування профспілкових
внесків членами профспілки 180 551,23 грн. Всього витрачено у 2016 році
178 882 грн. Матеріальну допомогу отримали 166 працівників в сумі
83 000 грн. Матеріальна допомога надавалась з різних обставин: у зв’язку з
хворобою та необхідністю тривалого лікування членів профспілки та членів їх
сімей, у зв’язку з народженням дитини, у зв’язку з одруженням, у зв’язку із
смертю працівників або прямих родичів, матеріальна допомога до ювілейних
дат, у зв’язку з виходом на пенсію членів профспілки, у зв’язку із скрутним
матеріальним станом.

Профспілка тісно співпрацює з Радою ветеранів Університету:
вшанування ветеранів до Дня Перемоги, надання матеріальної допомоги
колишнім працівникам-пенсіонерам на лікування, допомога на поховання
ветеранів навчального закладу, вітання з ювілеями. У 2016 році було
витрачено 7 500 грн.

Профспілка Університету брала участь у проведенні корпоративних та
іміджевих заходів, що проводяться в Університеті та в місті Ірпінь. Підтримує
ініціативи структурних підрозділів у проведенні конференцій, круглих столів,
олімпіад, екскурсій.

У 2016 році значно скоротилась можливість санаторно-курортного
лікування та оздоровлення працівників Університету. Починаючи з 2015 року,
путівки Фонду соціального страхування не надаються. У 2016 році в санаторії
«Молдова» (м. Трускавець) у межах квоти Центральної Ради оздоровились
2 члени профспілки. Відшкодування витрат на оздоровлення членів
профспілки та їх дітей проводилось відповідно до Постанов Центральної Ради
ВППДОФС України.

Недостатнє наповнення бюджету профспілки обмежує можливості
профкому у фінансовій підтримці  членів профспілки та членів їх сімей. Тому
пропонується при формуванні бюджетної пропозиції на 2018 рік передбачити
відрахування із спеціального фонду заробітної плати Університету (0,3 %) на
підтримку членів профспілок працівників та студентів Університету.


