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Секція 1 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
 

Меліченко Т.Д.  

старший викладач кафедри психології  

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Меліченко В.В. 

викладач циклової комісії загальноосвітніх  

та фундаментальних дисциплін  

Коледж при Житомирському інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ ДОРОСЛИХ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВНЗ 

 

Однією з центральних проблем, що стоять перед світовим 

співтовариством, є проблема реалізації права на освіту для всіх. 

Зазначене право постає у вигляді конкретних, здійсненних 

можливостей для кожного в соціальному і особистісному зростанні та 

реальному успіху в житті. Всеосяжне глобальне поняття "право" 

орієнтує, узаконює і наповнює конкретним змістом дискусію про 

провідну роль освіти в сучасному соціумі, у тому числі і вищу.  

Основним джерелом захисту прав людини з особливими 

потребами є Конвенція про права інвалідів, яка була ратифікована 

Україною у 2009 р. В ній зазначається, що всі держави-учасниці 
вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного 

здійснення інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод 

нарівні з іншими особами. 

Взагалі термін інклюзія (від англ. inclusion – включення) 

означає процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і 

насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає 

розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 

дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і 

суспільному житті [2, с. 8].  

У політичній практиці і суспільній думці багатьох держав 

значуще місце займають проблеми інвалідності і інвалідів, так як вони 

зачіпають повсякденне життя мільйонів людей з обмеженими 
можливостями внаслідок порушення їх здоров'я. Їх рішення є 

необхідною умовою як для підвищення якості життя даної категорії 

населення, так і для реалізації на практиці завдання формування і 
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розвитку інклюзивного освітнього простору, в якому в доступному для 

кожного учасника форматі реалізуються освітні та міжособистісні 

відносини, забезпечуються можливості особистісного і соціального 

розвитку.  

У сучасному суспільствознавстві термін "інвалідність" 

характеризується як стан, при якому людина втрачає можливість 

виконувати звичайні функції, внаслідок порушення свого психічного 

або фізичного стану [1, с. 21].  

Відомо, що інклюзивна освіта досить давно і успішно 
розвивається в різних країнах світу, трансформується в деяких країнах, 

навіть в свого роду "ідеологічне поняття" [5, с. 43]. Але на відміну від 

зарубіжних країн, де інклюзивна освіта інтенсивно увійшла в практику 

і законодавчо закріплена, перед українською вищою освітою стоїть ряд 

складних питань і нових завдань, які найбільш гостро стали 

проявлятись в останні роки, що характеризуються в Україні помітним 

та стійким зростанням студентів-інвалідів.  

Багато термінів, пов’язаних з інклюзивним навчанням, 

міститься у Законі України "Про освіту", зокрема: 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих 

державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 

багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників. 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і 

засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.  

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з 

метою забезпечення її права на освіту [2]. 

Інклюзивна освіта (інклюзивне навчання) передбачає надання 

додаткової підтримки в освітньому процесі (постійної чи тимчасової) 

особам, які її потребують – особам з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта ґрунтується на декількох основних 
принципах, таких як: системність, комплексність, доступність, 

врахування особливих освітніх потреб, толерантність (рис. 1) [2, с. 36]. 

Тим, хто працює з дорослими людьми, слід пам’ятати, що 

доросла аудиторія має певні особливості, які здійснюють вплив на 

сприйняття ними пізнавальної інформації та обумовлюють освітній 

процес. Цей процес є подібним до навчання дітей і, разом з тим, 

відрізняється від нього. Викладачам слід пам’ятати, що дорослі – це 

люди, які вже навчені вчитися, володіють певним позитивним або 

негативним навчальним та життєвим досвідом. Хоча дорослі можуть 
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мати більше стереотипів та упереджень, аніж діти, проте їхні 

очікування і потреби є чіткішими, інтереси та уподобання – 

усталеними, a погляди та міркування – поміркованими і виваженими. 

 

 

Рис. 1. Принципи інклюзивної освіти 

 

Викладачі зможуть досягти більших успіхів, якщо будуть знати 

особливості навчальної діяльності дорослих та спиратимуться на 

основні принципи навчання дорослих людей. Основні принципи 

навчання дорослих 

1. Навчання залежить від мотивації. 

2. Навчання дорослих є ефективним, коли використовуються 

їхні знання та досвід. 
3. Навчання залежить від активного залучення учасників у 

навчальний процес. 

4. Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту та 

взаємоповаги. 

5. Навчання стає ефективнішим, коли дорослі можуть самі 

керувати цим процесом. 

системності – 

інклюзивна освіта 

являє собою системне 

явище в освіті, 
охоплює всю систему 

національної освіти, 

може бути застосовано 

на всіх рівнях і у всіх 

видах освіти 

комплексності – 

реалізація інклюзивної 

освіти викликає зміни 

в усьому комплексі 
взаємовідносин в 

установі освіти, а 

також комплексність 

впливу фахівців 

врахування 

особливих 

освітніх потреб 

кожного 

студента з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку 

доступності – вимагає створення 

спеціальних умов у кожній 

установі освіти для будь-якої 

категорії навчаються з числа осіб з 

особливостями психофізичного 

розвитку, в тому числі 

безбар'єрного середовища, 

підготовлених фахівців і т.д. 

толерантності – формування 

толерантних відносин 

всередині колективу, що має 

на увазі прийняття, повага 

відмінностей, ставленні до 
них як до факторів, що 

сприяють духовному розвитку 

і збагачення 

ПРИНЦИПИ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ 
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6. Навчання дорослих є практичним та спрямованим на 

вирішення проблеми. 

7. Навчання дорослих має якомога більше відповідати 

індивідуальним відмінностям та особливостям [4]. 

Дорослі люди з особливими потребами мають свої труднощі під 

час самореалізації, адже вони прагнуть знайти своє місце у житті, 

реалізувати свої здібності, таланти, професійно самовизначитись. 

Людям з обмеженими можливостями це зробити складніше, ніж 

звичайним людям, тому слід розглянути внутрішні та зовнішні 
механізми підтримки інвалідів у їх самореалізації (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні механізми підтримки інвалідів 

 

Зовнішні Внутрішні 

 сприятливий психологічний клімат у 
сім’ї 

 позитивне самосприйняття 
і самоставлення 

 створення культурної системи у 

суспільстві 
 активна життєва позиція 

 підтримка з боку держави у 
професійній та творчій самореалізації 

 чітка ідентичність та 
індивідуалізація 

 соціальна профілактика й контроль 
негативного ставлення до людей з 

обмеженими можливостями 

 відповідальність, свобода й 
сильна воля 

 забезпечення державою рівних прав та 
можливостей, тобто стирання меж між 

здоровими і людьми з особливими 

потребами та ін. 

 віра в себе і позитивна 
оцінка своїх можливостей та 

ін. 

 

Саме на врахування цих механізмів і розраховане інклюзивне 

навчання (від англ. inclusion – включення) – навчання студентів із 

особливими потребами шляхом включення їх у загальне освітнє 

середовище. 

Для викладачів не стільки важливо знати діагноз студента, 

скільки важливо знати, які зміни потрібно ввести у методи викладання, 

середовище тощо, для того, щоб забезпечити максимально активну і 

значущу участь усіх студентів у житті закладу вищої освіти.  
На шляху до інклюзивного навчання існує багато перешкод: 

фізичні, інформаційні, інституційні, ментальні. Важливо вміти їх 

визначати і шукати додаткові ресурси (за потребою) для подолання 

цих перешкод. І часто основними є наступні: фізичні – відсутність 
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пандусів, необладнані туалети; інформаційні – відсутність субтитрів 

чи перекладача на жестову мову, дрібний шрифт; інституційні – 

відсутність анти-дискримінаційних законів, положень тощо; ментальні 

– наші упередження і ставлення. 

Подолати такі перешкоди дозволяє система дистанційного 

навчання у закладах вищої освіти. 

Дистанційне навчання відрізняється не тільки від усіх форм 

денного, але навіть від більш звичного, заочного навчання. При 

навчанні у студентів дистанційної форми практично відсутні 
обов'язкові аудиторні заняття. Якщо студент-заочник осягає ази знань 

самостійно, за допомогою підручників, а задати питання викладачам 

може тільки кілька разів на рік на сесіях або особистих аудиторних 

консультаціях, то людина, яка навчається дистанційно через інтернет, 

має постійний контакт з викладачами. 

Дистанційна форма навчання дозволяє, використовуючи нові 

інформаційно-комунікаційні технології та Інтернет, здобути вищу 

освіту і диплом державного зразка без відриву від місця роботи і місця 

проживання, що надважливо для осіб з обмеженими можливостями.  

Система дистанційного навчання створює для студентів умови 

для вільного вибору освітніх дисциплін, забезпечує діалог за 

допомогою інноваційних засобів комунікації, та усуває ряд фізичних 
та соціальних перешкод 2, [с. 44-45]. 

Отже, ідея інклюзивної освіти полягає у створенні сприятливих 

умов: фізичних, соціальних, психологічних тощо для надання особам з 

особливими потребами належних умов для здобуття вищої освіти на 

рівні зі здоровими студентами. Розуміння особливих освітніх потреб 

студента необхідне для отримання інформації як створити ці умови, а 

викладачам дає знання, яким чином ці умови впливають на результати 

навчання, і що можна зробити, щоб максимально зменшити їх вплив.  

 

Список використаних джерел 
1. Білера М. Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю 

у вищих навчальних закладах / М. Білера // Молодіжний науковий 

вісник: Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [редкол.: І.Я. 

Коцан та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С. 49 – 53. 

2. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / 

Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, 2016. – 242 с. 

3. Про освіту: закон України від 19.01.19 р. // Урядовий 

кур'єр від 22.01.2019. – № 13. 

4. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

8 

керівництво для тренера. Навчально-методичний посібник / Команда 

авторів, уп. Н.Софій. – К, 2018. – 174 с. 

5. Іттерстад Г. Інклюзія – що означає це поняття, і з якими 

проблемами стикається норвезька школа, втілюючи його в життя // 

Психологічна наука і освіта, 2011, №3, стор. 41-43. 
6. Карпушенко А.В. Організація інклюзивної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / А.В. Карпушенко. – 

Канів, 2013. – 123 с. 

 
 

Ременчук Н.В. 

старший викладач кафедри правознавства 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

 

ХХІ століття – епоха інформаційного суспільства, в якому 

домінантного значення набуває не матеріально-технічна галузь, а 

духовне виробництво. Останнє визначальним вектором свого 

глобального прискореного розвитку має інноваційні інформаційні 

технології. Ці ресурси проникли у всі сфери людського буття і, 
здебільшого, визначають його прогрес та успіх. Інформаційні 

технології набули специфічного застосування і в галузі освіти. Вони 

базуються, зокрема, на теорії мовної комунікації як виду діяльності.  

Комунікація, її алгоритм, технологія є важелем впливу як на 

індивідуальну свідомість так і на суспільну. В результаті спілкування 

формуються цінності, переконання, ідеали, світогляд людей, спосіб їх 

мислення, стиль життя, сценарії поведінки тощо.  

Зрозумілим є посилений інтерес сучасних науковців до 

актуальних питань щодо розробки інноваційних освітніх технологій 

впливу на особистість та способів їх ефективного й оптимального 

використання у навчально-виховному процесі. У ньому особливий 
акцент поставлено не тільки на сутності освітньої технології, її змісті, 

а й на можливості якісної передачі інформації, досвіду викладачем, 

тобто на володінні ним інноваційними технологіями навчання та 

викладання навчального матеріалу. Саме освітні інноваційні технології 

навчання та викладання виступають одним із основних інструментів 

діяльності викладача, який окрім багатоаспектного знання свого 

предмету повинен вміти науково доступно та цікаво представити 

освітній матеріал для студентства [1]. 

Заняття вимагає від викладача великої підготовчої роботи. Це не 
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просто налагоджена і продумана система прийомів і методів навчання, 

це система взаємовідносин викладача та студента як учасників процесу 

пізнання навколишнього світу, де викладач – координатор, а студенти 

- згуртований творчий колектив, який перебуває у постійному пошуку, 

і тому функція викладача – координувати та направляти творчий потік 

пізнавальної діяльності. 

Існують різні методи активізації пізнавальних процесів. Під час 

викладання правознавчих дисциплін за допомогою різних вправ і 

завдань можна виявити рівень розвитку пізнавальних процесів 
кожного студента.  

Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій, спрямоване на виконання таких дидактичних завдань:  

– вміння використовувати знання з різних дисциплін (між 

предметні зв’язки); 

– вміння застосовувати юридичну термінологію на практиці; 

– розвиток правового мислення за допомогою інтерактивних 

методів навчання; 

– практичне використання правової літератури та нормативних 

документів; 

– формування громадянської активності; 

– виховання правової та політичної культури.  

Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це 

"цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і 

засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення 
його мети до очікуваних результатів" (І. Дичківська).  

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О.  Арламов,  

М. Бургін, В.Журавльов, А. Ніколс, Н. Юсуфбекова та ін.) 

намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими 

характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, 

передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці - це 

не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не 

висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів 

чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі 

прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій 

ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.  
В сучасній вітчизняній педагогічній практиці та теорії найбільш 

суттєвими прикладами технологій індивідуалізації навчання є:  

– проектний метод; 
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– технологія продуктивного навчання; 

– технологія індивідуального навчання І. Унт; 

– адаптивна система навчання А. Границької; 

– навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального 
плану В.Шадрікова. 

У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:  

пасивна – студент виступає в ролі (об'єкта) навчання (слухає й 

дивиться);  

активна – студент виступає (суб'єктом) навчання (самостійна 

робота, творчі завдання);  

інтерактивна – ("inter" – взаємний, "act" – діяти) [2, с. 80].  

Процес навчання здійснюється в умовах постійної, активної 
взаємодії всіх моделей.  

Інтерактивне навчання – спеціальна форма діяльності; це 

діалогове навчання, під час якого відбувається взаємодія викладача і 

студента. За інтерактивного навчання освітній процес організовується 

таким чином, що практично всі студенти виявляються залученими в 

процесі пізнання, при цьому кожний робить свій індивідуальний 

внесок у загальну справу. Обмін знаннями, ідеями, думками 

відбувається в доброзичливій атмосфері, в умовах взаємної підтримки, 

взаєморозуміння, взаємодії.  

Під час інтерактивного навчання людина стає не об'єктом, а  

суб'єктом навчання, вона відчуває себе активним учасником подій і 
власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію 

навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та 

оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації 

зростає цікавість до процесу навчання! 

Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-

зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, 

усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу. 

Навчальне співробітництво в навчальному процесі являє собою 

розгалужену мережу взаємодій по наступним чотирьох лініях:  

1) викладач – студент;  

2) студент – студент у парах (діадах) і в трійках (тріадах);  

3) загальногрупова взаємодія студентів у всьому навчальному 
колективі, наприклад, у мовній групі;  

4) викладач – колектив. Г.А. Цукерман додає ще одну важливу 

генетично похідну від всіх інших ліній – співробітництво студента "із 

самим собою" (також, це справедливо і для викладача).  

Такі методи співпраці не дають можливості студентам 
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ухилятися від виконання завдань, сприяють розвитку навичок 

спілкування у групі, критично мислити, переконувати.  

Колективно-групове навчання, при якому використовуються 

методи: мікрофон; мозкова атака при вирішенні проблемних завдань: 

аналіз ситуацій при вивченні деяких аналітичних понять; дерево 

рішень при аналізі конфліктних ситуацій. Ці методи допомагають 

студентам висловити свою думку [2]. 

Ситуативне моделювання. До цієї групи можна віднести 

імітаційні ігри-тренінги та рольові ігри.  
Опрацювання дискусійних питань. Тут можна застосовувати 

методи: займи позицію (власна думка) та дискусія. Ці методи вчать 

студентів відстоювати власну думку, вести дискусію, стимулюють до 

розвитку критичного мислення, поглиблюють знання з обговорюваної 

теми.  

Дослідження процесів комунікації свідчить, що понад 70% 

активного дня люди проводять у спілкуванні. При цьому приблизно 

42% цього часу відводять слуханню, 32% – мовленню, 15% – читанню 

і 11% – писанню. Тобто людина у повсякденному житті слухає більше, 

ніж говорить. Напевно, виходячи з цих даних, у ВНЗ, як організаційні 

форми навчання, спочатку розглядають лекції, а далі вже практичні 

заняття, самостійну роботу студентів під контролем викладача, різні 
види практик. Але за даними психологів, відразу після почутого 

людина запам'ятовує лише 50%, через вісім годин – 35%, за два місяці 

– заледве 25%. Ці 25 і називають осадовою інформацією [2]. 

Отже, в сучасному процесі навчання використовуються, як 

традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки 

просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні 

методи, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не 

обійтися. 

А. Адамський стверджував, що: "Тільки наївний або 

помиляється людина може вважати, що інноваційна педагогіка є 

універсальною заміною традиційних методів навчання". 
Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були 

у постійному взаємозв'язку і доповнювали один одного. Ці два поняття 

мають існувати на одному рівні. 

 

Список використаних джерел 

1. Кузьменко Н. Педагогічний контекст "Спогадів І. П. Львова 

про П. Г. Тичину" / Н. Кузьменко // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка . – 2015. - Вип. 2. –  

С. 43-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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Секція 2 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

 

Максимець С.М. 

к.психол.н., доцент 

Житомирський державний університет імені Івана Франка  

м. Житомир 

Тельних Н.І. 
магістрантка ЖДУ імені Івана Франка 

м. Житомир 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 

Спілкування є необхідним компонентом будь-якої професійної 
діяльності, а особливо це стосується професійної діяльності 

соціального працівника. Професійне спілкування соціального 

працівника відбувається за визначеними правилами і обов’язково 

вимагає серйозної та цілеспрямованої підготовки, оскільки чим 

успішніше буде спілкування соціального працівника з клієнтами, тим 

ефективніше працівник зможе вирішувати поставлені професійні цілі.  

На сьогодні, формування навичок професійного спілкування у 

майбутніх соціальних працівників є актуальною проблемою, розгляд і 

розв’язання якої спонукали багатьох вітчизняних та закордонних 

дослідників до переосмислення даної проблеми. Так, наприклад, 

основні поняття, принципи та зміст професійного спілкування 
розглядали у вітчизняній психолого-педагогічній літературі такі 

науковці, як: Б. Г Ананьєв, Г. М. Андрєєва, Л. С. Виготський, О. М. 

Леонтьєв, А. В. Петровський та інші. Зокрема, дослідженню основних 

проблем спілкування, формуванню комунікативних умінь та питанням 

комунікативної культури присвячені наукові праці О. В. Безпалько, М. 

І. Васильєвої, Н. П. Горбунова, А. Б. Добровича та інших науковців.  

Якщо говорити про психологічні чинники, то вони включають в 

себе такі компоненти як мотивація, сприйняття, засвоєння, 

переконання, ставлення. Тому, якщо дивитись з точки зору процесу 

професійного спілкування, то психологічні чинники професійного 

спілкування проявляються у таких його компонентах як мотиваційно-

ціннісний, перцептивний, комунікативний, інтерактивний.  
Мотиваційно-ціннісний компонент забезпечується цілісною 

системою різних ціннісних орієнтацій та смислових установок 

соціального працівника та визначає спрямованість процесу 
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спілкування. Перцептивний компонент передбачає уміння соціального 

працівника сприймати та правильно розуміти своїх співрозмовників та 

орієнтуватися у професійних ситуаціях. Комунікативний компонент як 

складова культури професійного спілкування соціального працівника 

передбачає здатність соціального працівника будувати позитивні, 

злагоджені взаємовідносини з співрозмовниками на основі певних 

спільних інтересів [1].  

Розглядаючи психологічні чинники в аспекті професійного 

спілкування, важливо спиратись на вміння та навички майбутнього 
фахівця соціальної роботи та їх співвідношення між собою.  

Наша дослідницька робота передбачає дослідження рівня 

комунікативності, комунікативних та організаторських здібностей та 

морально-етичної відповідальності особистості.  

Дослідивши вище названі здібності, ми маємо змогу виявити 

рівень їх володіння майбутніми фахівцями соціальної роботи та 

порівняти їх співвідношення та цінність для процесу професійного 

спілкування. Саме це являється головною метою нашого дослідження.  

Для досягнення мети нашої роботи в ході дослідження були 

використані такі діагностичні процедури:  оцінка рівня 

комунікабельності (тест В.Ф. Ряховського), тест оцінки 

комунікативних вмінь, діагностика комунікативних та 
організаторських здібностей (Методика КОС-2), опитувальник 

діагностики рівня морально-етичної відповідальності особистості І. 

Тимощука (модифікація для соціальних працівників).  

У діагностичному дослідженні взяли участь 62 студента 

напряму підготовки "Соціальна робота", соціально-психологічного 

факультету на базі Житомирського державного університету імені 

Івана Франка віком від 17 до 24 років.  

У ході дослідження, ми отримали такі результати:  

67% студентів першого курсу мають високий рівень морально-

етичної відповідальності, тобто швидко і глибоко розуміють моральні 

та аморальні аспекти, усвідомлюють і віддають перевагу 
гуманістичним цінностям , чітко усвідомлюють сенс життя і 33% 

мають середній рівень морально-етичної відповідальності. 67% 

студентів мають низький рівень комунікативності і 33% мають 

середній рівень. Студенти є товариськими і охоче беруть участь в 

різних дискусіях, але серйозні теми можуть викликати у них 

занепокоєння. Щодо організаторських здібностей, то 67% мають 

середній рівень , а саме: студенти не обмежують коло своїх знайомств, 

здатні організувати себе і переконати співрозмовника у прийняття 

рішення і 33% мають високий рівень організаторських здібностей.  
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70% студентів другого курсу показали середній рівень 

сформованості морально-етичної відповідальності, що свідчить про 

вміння усвідомлювати гуманістичні цінності, мають певні життєві цілі 

та відповідають за свої вчинки і 30% мають низький рівень морально-

етичної відповідальності. Щодо рівня комунікативності, то 40% 

студентів показали достатній рівень. Такі студенти товариські, цікаві 

та комунікабельні. Вони люблять висловлювати свою думку з різних 

питань та не відмовляють в проханнях, хоча не завжди можуть їх 

виконати. З0 % показали високий рівень та 30% - низький рівень 
комунікативності. 70% студентів мають середній рівень 

організаторських здібностей і 30 % - високий. 

71% студентів третього курсу показали високий рівень 

сформованості морально-етичної відповідальності і 29% мають 

середній рівень. 53% мають низький рівень комунікативності: 

студенти люблять поспілкуватися, але не на серйозні теми, а також 

мають певні труднощі у встановленні контактів з незнайомими 

людьми. 47% студентів мають середній рівень комунікативності. 

Щодо організаторських здібностей, 65% мають середній рівень, 18% - 

високий рівень і 17% - низький рівень. 

74% студентів п'ятого курсу мають середній рівень 

сформованості морально-етичної відповідальності і 26% мають 
високий рівень. 53% студентів п'ятого курсу мають низький рівень 

комунікативності і 47% мають середній рівень. Це вказує на певні 

труднощі у спілкуванні та встановленні контактів з незнайомими 

людьми, подоланні комунікативних бар'єрів. Якщо говорити про 

організаторські здібності, то 58% студентів показали середній рівень, 

21% - високий рівень і 21% мають низький рівень.  

80% студентів шостого курсу мають середній рівень морально-

етичної відповідальності і 20% - високий рівень Щодо рівня 

комунікативності, то 50% мають середній рівень, 30% - достатній 

рівень і 20% низький. Такий рівень є нормальним. Студенти є 

допитливими, терплячими у спілкуванні з іншими, а також вміють 
відстоювати свою точку зору. Вони вміють слухати свого 

співрозмовника та охоче йдуть на зустріч з новими людьми. 

Організаторські здібності всіх досліджуваних є на середньому рівні, 

що свідчить про наявність певного порядку та вміння організувати 

себе та правильно планувати свою діяльність.   

В ході дослідження стало зрозуміло, що для того щоб фахівець 

соціальної ефективно виконував свою роботу, майбутнім спеціалістам 

необхідно звернути свою увагу на розвиток комунікативних 

здібностей.  
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Для цього ми пропонуємо створити розвивальну програму, в яку 

буде входити блок вправ, які будуть спрямовані на розвиток 

комунікативних здібностей та інших здібностей, які необхідні для 

ефективного та професійного виконання своїх обов’язків майбутніми 

фахівцями соціальної роботи.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ З МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Суб’єктами військового управління виступають командири, їх 
заступники, юристи, офіцери служби з морально-психологічного 

забезпечення та конкретний військовослужбовець; військовий 

колектив. Суб’єкт військового управління на рівні військового 

колективу – це "сукупний" вчитель і вихователь. Тут функціонує 

колективний розум, колективна морально-правова оцінка, колективне 

вміння, а також військово-управлінська творчість. Наявність такого 

роду сукупного суб’єкту не відміняє індивідуального регулюючого 

впливу. Перед колективним суб’єктом морально-правового 

регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців стоять інші 

регулюючі завдання. Усі суб’єкти військового управління вирішують 

спільні завдання, досягаючи реалізації поставлених цілей.  

Разом із тим специфіка функціональних і посадових обов’язків 
кожного із суб’єктів військового управління обумовлює особливості 

змісту діяльності з морально-правового регулювання діяльності і 

поведінки військовослужбовців. Так у діяльності командування, 

відділу (відділення) з морально-психологічного забезпечення 

військового навчального закладу, з’єднання, частини переважають 
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функції планування, керівництва, організації та контролю процесу 

морально-правового регулювання діяльності і поведінки особового 

складу. Сюди можна віднести визначення та планування цілей і 

завдань з морально-правового регулювання на основі вимог 

Конституції України, Законів України, указів Президента України – 

Верховного Головнокомандувача ЗСУ, Військових Статутів, вимог 

керівних документів; основних організаційних, адміністративних і 

виховних заходів на весь період навчання й на окремі його етапи; 

підготовку, виховання та розміщення кадрів і т. ін..  В інших суб’єктів 
військового управління (батальйонна, ротна та взводна ланки) 

переважає безпосередня робота з підлеглими по морально-правовому 

регулюванню їх діяльності і поведінки. Особливо важливу роль в 

якості суб’єкта військового управління в морально-правовому 

регулюванні діяльності і поведінки військовослужбовців відіграють 

такі правоохоронні органи як військові прокуратури й органи 

військової служби правопорядку. Свої функції зі зміцнення законності 

й правопорядку в ЗСУ вони здійснюють у тісній взаємодії з 

командуванням військових частин. Регулюючу роль мають протести 

військових прокурорів на акти органів військового управління, що 

суперечать закону, їхні подання з вимогами щодо усунення порушень 

закону, причин і умов, які їм сприяють, а також вжиті заходи по 
зміцненню законності і боротьбі з правопорушеннями. 

Попереджувальне, регулююче морально-правове і виховне значення 

має також робота органів військової прокуратури і військової служби 

правопорядку з розкриття злочинів і притягання винних до 

відповідальності.  

Військова служба правопорядку (ВСП) є новою структурою в 

Збройних Силах України. Вона організована на підставі закону 

України від 7 березня 2002 року і в нинішній час проходить період 

становлення й удосконалення  [1;2]. Суб’єкт військового управління – 

це організатор всього процесу виховання та морально-правового 

регулювання, успішне функціонування якого в сучасних умовах 
розбудови та реформування Збройних Сил України неможливе без 

високої компетентності. Сьогодні за новизною, характером, глибиною 

завдань, котрі стоять перед суб’єктами військового управління, на 

перших шаблях розмістилися проблеми формування моральної і 

правової свідомості, правової культури, патріотизму, демократизму, 

високого рівня дисциплінованості і організованості.    

Як засвідчує вивчення реальної практики морально-правового 

регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців об’єкт 

регулюючого впливу нині відчуває гострий дефіцит демократичних 
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форм і методів. З одного боку, – це наслідок тривалого "досвіду" 

адміністративно-авторитарного мислення і дії, а з другого, – результат 

невміння жити і працювати в умовах розширення і поглиблення 

демократії, переходу на європейські стандарти, та стандарти НАТО. 

Відтак у військових частинах типовими є прояви бюрократичного 

стилю діяльності частини суб’єктів військового управління. 

Найпоширенішими формами яких є: надмірна регламентованість 

заходів, їхня заорганізованість; "валовий" підхід до право виховної 

роботи і неувага до індивідуальної роботи з підлеглими; страх змін; 
слабка активність в пошуку нових форм і методів морально-правового 

регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців, недостатня 

увага до проблем із попередження правопорушень та злочинів у 

військовій діяльності, недооцінка активності воїнів та військових 

колективів, слабкість опори на громадську думку; авторитарний, 

командно-натискний стиль діяльності частини суб’єктів військового 

управління, їхнє невміння переконувати підлеглих; суб’єктивна, а 

іноді й несправедлива морально-правова оцінка дій 

військовослужбовців. 

Небажання змін, негативне сприйняття підлеглих, недовіра до 

розуму, досвіду та ініціативи людей є перешкодами, які необхідно 

подолати в військово-управлінській діяльності. Гадаємо, що 
необхідною умовою реалізації цього завдання є оволодіння культурою 

демократизму, морально-правовою культурою. 

А це, в свою чергу, передбачає: 

- творчий пошук сучасних методів регулюючого впливу, 

правовиховної роботи, необхідність мати платформу єдності й 

безпосереднього спілкування з підлеглими, що виступає ефективним 

стимулом в морально-правовому регулюванні їх діяльності і 

поведінки; 

- міцну опору на військовий колектив, громадську думку, 

ініціативу та активність підлеглих; 

- постійний облік індивідуальних особливостей, спектру і рівня 
розвитку морально-правових якостей особового складу, подолання 

"валового" підходу до правовиховної роботи;  

- вміле використання всіх важелів демократії в управлінській 

діяльності; 

- подолання адміністративно-натискного стилю у морально-

правовому регулюванні діяльності і поведінки військовослужбовців, 

технократизму у відносинах, штучного поділу обов’язків у морально-

правовому регулюванні поведінки підлеглих; 

- рішуче забезпечення принциповості, справедливості й 
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об’єктивності в морально-правовій оцінці діяльності і поведінці 

військовослужбовців. 

Ефективність морально-правового регулювання діяльності і 

поведінки військовослужбовців значною мірою залежить також від 

рівня педагогічної майстерності, людяності, моральної привабливості, 

інтелектуального багатства суб’єктів військового управління. Тому на 

командні посади, в службу морально-психологічного забезпечення і 

юридичну службу, військову прокуратуру, військову службу 

правопорядку слід призначати офіцерів, які особистим прикладом 
підтверджують власні переконання, здібні аналітично мислити, чути й 

переконувати людей; взагалі, добре підготовлених – теоретично і 

практично здатних професійно вирішувати сучасні завдання військової 

служби. 

Об’єктом морально-правового регулювання в військовій 

діяльності виступає конкретний військовослужбовець (група 

військовослужбовців), військовий колектив. Абсолютна більшість 

військовослужбовців – це молоді люди. Як свідчить реальна військова 

практика, результати соціологічних досліджень, ставлення молоді до 

військової служби неоднозначне. Частина молоді не бажає служити у 

Збройних Силах України, ухиляється від мобілізації. Чітко проявилась 

тенденція до зменшення конкурсу при вступі у військові навчальні 
заклади. В останні роки не виконуються плани мобілізації і відбору 

кандидатів на вступ у військові навчальні заклади. Реалії сучасного 

життя демонструють, що поряд із волонтерством, бажанням допомогти 

армії у суспільстві з’явились й анти армійські настрої. Як явище 

суспільної психології і суспільної свідомості, вони відображають 

тенденції розвитку думок, поглядів, інтересів, емоцій, почуттів, що 

формуються під впливом низки причин, котрі зумовлюють негативне 

ставлення молодих людей до служби в ЗСУ і армії загалом [3,с.123].  

У процесі морально-правового регулювання поведінки 

військовослужбовців потрібно враховувати і той факт, що основний 

контингент Збройних сил сформувався в умовах мирного життя і 
занепаду Збройних Сил України. Більшість військовослужбовців 

уважали, що збереження і зміцнення миру не вимагають ніяких зусиль, 

тому у частини молоді зустрічаються елементи пацифізму й 

недооцінки реальної військової небезпеки особливо в сучасних умовах 

ведення гібридної війни. Останні події в Україні засвідчили хибність 

таких поглядів, які, на жаль, суттєво впливають на поведінку людини. 

Це пояснюється тим, що діяльність і поведінка особистості 

детермінуються, тобто обумовлюються, обмежуються не лише 

внутрішнім механізмом мотивації, взаємодією потреб, інтересів, 
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цінностей індивідів, а і зовнішніми факторами, які суттєво впливають 

на стан моральної свідомості і правосвідомості військовослужбовців. 

Потрібно також враховувати, що основною характеристикою 

суспільного життя для українського суспільства в останні роки стала 

нестабільність, яка надає соціально-психологічному стану населення 

негативного характеру, ознак соціальної депресії та масового цинізму. 

Відбулася руйнація не лише інституціоналізованих соціальних норм, а 

й морально-правових цінностей, причому ця руйнація сталася в 

ситуації, коли формування нової ціннісної системи почало 
орієнтуватися на діаметрально протилежну соціокультурну модель 

західного суспільства. Крім цього, кардинальні зміни ціннісно-

нормативної структури українського суспільства, посилюються 

змінами в самій західній системі цінностей і норм, спричиненими 

зростанням тенденції глобалізації.  
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Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, 

Митрополита Київського і Всієї України  

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 

м. Хмельницький 

ПРАВОВА ПРИРОДА АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПИ 

 

У національному законодавстві про міжнародний комерційний 
арбітраж більшості держав закріплений загальновизнаний принцип - 

самостійність арбітражних угод, їх автономний характер. У багатьох 

державах арбітраж сам обирає правила процедури розгляду спорів. У 

континентальному праві арбітраж на початку процесу має досьє, яке 

складається з необхідних документів. Офіційно встановлений 

пріоритет письмових доказів; усні свідчення лише заповнюють 

прогалини в документах. Виклик свідків і експертів проводиться за 

ініціативою арбітрів. Процесом керують самі арбітри. У країнах 

континентальної Європи широко поширений арбітраж у вигляді 

дружніх посередників. Інститут дружніх посередників закріплений у 

Європейській конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж  
1961 р. [3]. 

Дружній посередник не є посередником у власному розумінні 

слова (у плані досягнення компромісу, мирової угоди). Дружній 

посередник - це вид правосуддя, спрямований на вирішення питань 

права. Дружній посередник не пов'язаний суворим дотриманням норм 

матеріального та процесуального права, зобов'язаний вирішувати спір 

по праву справедливості. Він не вправі порушувати норми публічного 

права країни, де відбувається розгляд і де має бути виконане рішення.  

У країнах системи загального права згідно з одним із основних 

принципів доказового права "адвокати - господарі процесу" обов'язок 

на запрошення свідків і експертів лежить на адвокатів. Письмові 

докази відіграють допоміжну роль. Встановлено офіційний пріоритет 
усних свідчень. У процесі збору доказів арбітраж відіграє пасивну 

роль. 

У більшості держав світу функціонують національні міжнародні 
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комерційні арбітражі: Польща - з 1949 р., Болгарія - з 1952 р., Чехія - з 

1952 р., Угорщина - з 1953 р., Китай - з 1954 р., Південна Корея - з 

1956 р. Для розвитку національних законів в області арбітражу та 

забезпечення різноманітності у виборі арбітражної процедури багато 

держави використовують рекомендації Типового закону про 

міжнародний торговий арбітраж ЮНСІТРАЛ [2]. Типовий закон є 

основою національного законодавства про арбітраж Австралії, 

Німеччини, Гватемали, Єгипту, Індії, Канади, Кіпру, Мексики, Тунісу, 

Фінляндії. 
МКА Франції діє з 1925 р. Діяльність третейських судів, в тому 

числі міжнародного комерційного арбітражу, врегульована ЦПК 

(Книга IV; вступила в силу в 1981 р.). Після розробки Типового закону 

ЮНСІТРАЛ у ЦПК внесено деякі зміни та доповнення. Книга IV ЦПК 

Франції надає широке коло диспозитивних прав сторонам процесу.  

Законодавчо встановлено визнання арбітражних застережень по 

торгових справах. Іноземне арбітражне угоду (як і внутрішнє) дає 

підставу зробити у французькому суді відвід, спрямований на 

припинення судового розгляду спору. В даному випадку суд 

зобов'язаний визнати свою некомпетентність. Дійсність арбітражної 

угоди визначається за законом тієї держави, якому сторони 

підпорядкували свою угоду, або за законом держави місця проведення 
арбітражу. Тенденція французької арбітражної практики застосування 

закону країни, чиї правила арбітражної процедури були обрані 

сторонами. Проблема, є найбільш гострою для французького 

правосуддя, - визнання дійсності арбітражних угод, що не 

підпорядковані ніякій національному праву.  

Для примусового виконання арбітражного рішення необхідно 

розпорядження голови цивільного суду за місцем виконання рішення - 

видача екзекватури. Голова суду розглядає тільки формальну 

правильність документів і допустимість виконання з точки зору 

французького публічного порядку. Обговорення питання про видачу 

екзекватури пов'язано з проблемою самостійності арбітражної угоди, 
якщо відповідач посилається на недійсність контракту в цілому і, як 

наслідок, на недійсність арбітражного договору. Підстави відмови у 

виконанні іноземних арбітражних рішень - ті ж, що і для внутрішніх 

арбітражних рішень. 

У Німеччині Німецьким арбітражним товариством був 

розроблений Модельний арбітражний регламент 1998 р. У тому ж році 

вступила в силу нова редакція книги 10 ЦПК ФРН, регламентує деякі 

питання комерційного арбітражу. Визнається юридична сила і 

третейського запису, і арбітражних застережень. Арбітражна угода (і 
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внутрішнє, іноземне) являє собою підставу для відводу суду і 

припинення судового розгляду. Примусове виконання іноземних 

арбітражних рішень здійснюється у тому ж порядку, який 

встановлений для внутрішніх арбітражних рішень. Дотримання 

взаємності не є умовою надання примусової сили іноземних 

арбітражних рішень (на відміну від судових). У ЦПК ФРН закріплено 

вичерпний перелік підстав для відмови у визнанні та виконанні 

арбітражних рішень. Німецький суд компетентний не визнати іноземне 

арбітражне рішення, але не має право його скасувати [5, c.65]. 
Один з найбільш авторитетних німецьких арбітражних судів - 

Арбітражний суд суспільства членів біржі цінних паперів в Гамбурзі.  

Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (діє з 

1917 р.) - інституційний МКА Швеції, один з найбільш авторитетних 

МКА в світі. У 1999 р. набув чинності Закон про арбітражному 

розгляді. У шведському законодавстві компетенція МКА встановлена 

в самому загальному вигляді: цивільно-правові спори договірного 

характеру. Арбітрами можуть бути призначені громадяни будь-якої 

держави. Імперативне вимога до арбітрів - бути незалежними і 

неупередженими. Арбітражний інститут може відкликати 

призначеного арбітра, якщо він недобросовісно виконує свої обов'язки.  

Арбітражна угода є обов'язковою умовою третейського 
розгляду справи. Визнаються і арбітражні застереження, і самостійні 

арбітражні угоди; їх самостійний автономний по відношенню до 

основного контракту характер. Арбітражний інститут розробив типову 

арбітражне застереження: будь-які розбіжності, суперечки чи 

претензії, що випливають або пов'язані із цим договором, його 

порушенням, виконанням або недійсністю, повинні розглядатися у 

відповідності з правилами Арбітражного інституту Стокгольмської 

торгової палати. Додатково є бажаним, щоб сторони визначили число 

арбітрів, мову розгляду і застосовне право.  

У шведському арбітражному законодавстві встановлена 

практично необмежена автономія волі сторін у виборі правил 
арбітражної процедури: можна встановити власні процедурні правила, 

застосувати Регламент Арбітражного інституту, Регламент 

ЮНСІТРАЛ або будь-який інший діючий арбітражний регламент. 

Однак імперативні норми шведського процесуального права 

застосовуються при розгляді спору завжди, незалежно від обраного 

іноземного права (наприклад, при наявності кількох  арбітрів один з 

них обов'язково повинен бути головою арбітражу; при наявності 

сумнівів щодо арбітражної угоди сторони мають право звернутися до 

шведського суду). 
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Суди загальної юрисдикції мають право визнати арбітражну 

угоду недійсною. Законодавство визначає межі компетенції арбітражу 

і стадії арбітражного розгляду. Вибір застосовного права обумовлений 

основним принципом шведського міжнародного приватного 

(колізійного) права: застосовується право країни, з якою договір 

найтісніше пов'язаний. Більшість норм арбітражного законодавства 

має диспозитивний характер і застосовується тільки тоді, коли сторони 

не домовилися про інше. 

У Великобританії нормативною основою діяльності МКА є акти 
про арбітраж 1950 (заснований на положеннях Женевського протоколу 

про арбітражних угодах (1923) і Женевської конвенції про примусове 

виконання арбітражних рішень (1927)), 1979 і 1996 рр. Арбітражний 

акт 1996 р. привніс в англійську правову систему багато положень, що 

містяться в Типовому законі ЮНСІТРАЛ. Визнаються арбітражні 

угоди, їх самостійний і автономний характер. Іноземні арбітражні 

рішення підлягають примусовому виконанню за допомогою 

англійської судової системи. Якщо рішення винесено на основі дійсної 

арбітражної угоди, таке рішення підлягає примусовому виконанню в 

Англії. Формулювання в Акті 1996 р. дають суду широкі 

повноваження, одночасно прийняття рішень по широкому колу питань 

може здійснюватися сторонами в процесі. 
Іноземне арбітражне рішення, винесене у відповідності з 

умовами угоди сторін, може бути примусово виконане в тому ж 

порядку, що і рішення або наказ державного суду, з дозволу 

останнього. У випадках, коли судом дається згода на виконання, їм 

виноситься відповідне рішення на умовах, зазначених в арбітражному 

рішенні (ст. 66 Акта 1996 р.). 

Іноземне арбітражне рішення може бути використане в якості 

засобу захисту в суді проти позову. У законодавстві перераховані 

вимоги до іноземних арбітражних рішень та підстави для відмови в їх 

визнанні та виконанні. Особливість англійської арбітражу - на вимогу 

будь-кого з арбітрів зі справи можна виділити спірні правові питання 
для розгляду їх у судовому порядку. Інституційний арбітраж 

Великобританії - Лондонський міжнародний третейський суд (один з 

найбільш авторитетних МКА в світі). Діє на основі постійного 

Регламенту. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

"СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" ТА "СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 

 
Сьогодні одним із найважливіших показників розвитку 

демократії в будь-якій державі є захищеність її громадян. В сучасних 

умовах господарювання держава бере на себе зобов’язання і 

відповідальність виступати реальним гарантом соціальних прав своїх 

громадян і формувати законодавчу базу соціального захисту 

населення. 

Конституція України в ст. 3, відповідно до Загальної декларації 

прав і свобод людини, закріпила положення, згідно з яким людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю. Основний Закон містить як 

загальні гарантії здійснення прав людини, так і безпосередні гарантії 
здійснення права громадян на соціальний захист. До статей, котрі 

безпосередньо стосуються соціального захисту, належать такі: право 

на соціальний захист громадян України, які перебувають на службі в 

Збройних Силах України та інших військових і правоохоронних 

формуваннях, а також членів їхніх сімей (ст. 17); право громадян на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом (ст. 46); право на достатній життєвий рівень для 
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себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло (ст. 

48); право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49) [1]. 

Відсутність законодавчого поняття "соціальне забезпечення" та 

поняття "соціальний захист", а також інші проблеми понятійного 

апарату у сфері соціального забезпечення є предметом наукового 

дослідження широкого кола вчених соціологів, правознавців, 

економістів, політологів, юристів. В останній час дослідженням цих 

питань займалися такі науковці як: В. С. Андрєєв, В. А. Аралов, К. С. 
Батигін, М. Д. Бойко, Н. Б. Болотіна, М. О. Буянова, В. С. Венедиктов, 

С. Ю. Головина, К. Н. Гусов, М. Л. Захаров, М. І. Іншин, А. В. Левшин, 

О. Є. Мачульска, С. М. Прилипко, Н. М. Стаховська, Б. І. Cташків, Е. 

Г. Тучкова, В. Ш. Шайхатдинов, А. Г. Ягодка та інші дослідники. Але 

приймаючи до уваги складність дослідження понятійного апарату у 

сфері соціального забезпечення, ця проблема залишається актуальною.  

Свого часу, ще за часів існування СРСР, найбільш розгорнуте 

визначення поняття "соціальне забезпечення" запропонував В. С. 

Андрєєв. Він розглядав соціальне забезпечення як сукупність певних 

соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпеченням матері і 

дитини, громадян у старості та при непрацездатності, з медичним 

лікуванням і обслуговуванням як важливим засобом профілактики і 
відновлення працездатності [2, c.30-34].  Як зазначає С. М. Прилипко в 

своєму дисертаційному дослідженні: "право соціального забезпечення 

– невід’ємна складова системи національного права. Основним 

завданням цієї галузі є регулювання суспільних відносин у сфері 

матеріального забезпечення і соціального обслуговування найбільш 

незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, громадян 

похилого віку, безробітних, хворих, самотніх громадян, сімей з дітьми, 

малозабезпечених сімей, громадян, постраждалих внаслідок 

техногенної катастрофи або стихійного лиха тощо" [3, c.43]. 

У сучасній науці знаходимо спроби дослідників надати 

визначення поняттю "соціальне забезпечення". Так, одні з них 
визначають "соціальне забезпечення" як діяльність публічної 

адміністрації, спрямованої на усунення соціальних небезпек, що 

загрожують життю і рівню існування різних прошарків населення, 

шляхом надання їм грошової чи соціальної допомоги [4, c.21]. Інші 

науковці стверджують, що соціальне забезпечення – це сукупність 

певних соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпеченням 

громадян у старості і в разі непрацездатності, з турботою про матерів і 

дітей, з медичним обслуговуванням і лікуванням як важливим засобом 

оздоровленням, профілактики і відновлення працездатності [5, c.10]. 
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Існують різні теоретико-методологічні підходи до визначення 

сутності поняття "соціальний захист". Так, Міжнародна організація 

праці (далі – МОП) визначає поняття соціального захисту як загальну 

базову соціальну підтримку всім громадянам, незалежно від внесків 

або тривалості їх трудового стажу. Конвенція МОП 1952 року і 

наступні міжнародні трудові норми містять дев’ять основних 

складових соціального захисту: медична допомога, допомога внаслідок 

хвороби, допомога по безробіттю, у зв’язку з народженням дитини, 

допомога сім’ям з дітьми, внаслідок виробничого травматизму і 
професійного захворювання, за інвалідністю, за віком, у випадку 

втрати годувальника. Тобто наявне широке трактування соціального 

захисту як соціальної підтримки, яка надається всьому населенню і 

метою якої є соціальна безпека [4, c. 58]. 

С. Приходько, розглядає соціальний захист як систему 

правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення всіх громадян рівними можливостями щодо достатнього 

життєвого рівня для себе і своєї сім’ї та соціальної підтримки і 

допомоги за наявності певних обставин, зокрема, у зв’язку з 

непрацездатністю, хворобою, безробіттям, техногенно-екологічними 

катастрофами і в інших випадках при виникненні обставин, за яких 

вони їх потребують [6, c. 38]. 
Ю. Сердюк визначає соціальний захист як систему заходів 

матеріального та нематеріального характеру, реалізація яких 

зумовлена соціальною спрямованістю держави на забезпечення 

життєвих потреб людини та її сім’ї, створення умов для гідного 

існування при настанні певних обставин [7, c. 11]. 

Вітчизняні науковці П. Рабінович та О. Панкевич вважають 

термін "соціальне забезпечення" більш вдалим, ніж "соціальний 

захист". Причини цього полягають в тому, що у процесі забезпечення 

прав і свобод людини "захист" є лише одним із складових елементів. 

Крім того, слово "захист" асоціюється з якоюсь тимчасовою дією, яка 

має закінчитись, як тільки мине загроза, між тим як "забезпечення" – 
це тривалий процес, який має сталий характер і не залежить від 

тимчасових життєвих ускладнень [8, c.104-107]. 

На противагу такій позиції, домінуючою нині є така, що 

визначає соціальний захист більшим за обширом науковим поняттям, 

котре включає у свій склад соціальне забезпечення. Це підтверджує, 

зокрема, позиція О. Мачульської, яка наголошує на тому, що соціальне 

забезпечення є складовою більшого поняття – соціального захисту. 

Разом із соціальним забезпеченням соціальний захист включає ще й 

гарантії охорони праці, здоров’я, навколишнього природного 
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середовища, мінімальної оплати праці та інші заходи, які є потрібними 

для нормальної життєдіяльності людини й функціонування держави  

[9, c.197-203]. 

Я погоджуюсь з твердженням зарубіжного науковця П. Спікера 

[10] та вітчизняної дослідниці Г. С. Лопушняк [11], які вважають, що 

поняття "соціального захисту" є ширшим відносно "соціального 

забезпечення", оскільки містить елементи, що не входять до поняття 

"соціального забезпечення".  

З огляду на зазначене пропоную  розглянути поняття 
"соціальний захист" у вузькому та широкому розуміннях. У вузькому 

розумінні соціальний захист являє собою складну багаторівневу 

систему, структура якої представлена соціальним страхуванням, 

соціальним забезпеченням та соціальними стандартами й гарантіями 

держави населенню, що комплексно взаємодіють та сприяють 

ефективному функціонуванню механізму системи соціального захисту 

населення країни. Соціальний захист у широкому розумінні слід 

розглядати як систему соціальних та економічних прав, обов’язків і 

гарантій, законодавчо закріплених державою і реалізованих її 

соціальною політикою з метою надання кожному члену суспільства, 

незалежно від його походження, соціального і майнового стану, 

расової та національної приналежності можливості вільно розвиватися, 
максимально повно реалізувати себе, свої здібності через забезпечення 

гідного рівня життя та соціальної справедливості. Водночас, під 

соціальним забезпеченням пропоную розуміти окрему складову 

системи соціального захисту населення країни, яка являє собою 

комплекс соціальних виплат певним категоріям громадян, що 

здійснюються відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів 

бюджетів.  

Отже, на основі вище викладеного матеріалу, можна 

стверджувати, що термін "соціальне забезпечення" є більш вузьким у 

порівнянні з поняттям "соціальний захист". Оскільки у ст. 46 

Конституції України закріплюється: громадяни мають право на 
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в 

інших випадках, передбачених законом.  Соціальне забезпечення 

можна визначити як діяльність держави щодо безпосереднього 

матеріального забезпечення громадян при настанні так званих 

"соціальних ризиків", що передбачені законодавством, за рахунок 

грошових фондів держави, які створені для таких ризиків. У свою 

чергу соціальний захист це діяльність – політика держави, спрямована 
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на створення таких соціально-економічних умов, які б 

унеможливлювали настання соціальних ризиків для суспільства. 

Таким чином, з’ясована сутність понять "соціальний захист" та 

"соціальне забезпечення" дозволяє встановити співвідношення між 

ними, яке можна сформулювати таким чином: соціальне забезпечення 

– це окрема складова системи соціального захисту населення країни. 
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На сьогодні важливу роль в праві соціального захисту 

відіграють недержавні суб'єкти з приводу соціального забезпечення 

населення. В Україні, вони тільки починають свій розвиток. 
Недержавні організації – будь-які організації, які не є частиною 

державних структур.  

На практиці, особливо в контексті соціальної роботи цей термін 

вживають для позначення громадських чи благодійних організацій, 

тобто неприбуткових організацій, які не представляють приватний 

бізнес і працюють, щоб служити громадським інтересам. З кожним 

роком в Україні збільшується число громадян, що потребують 

соціального захисту держави. Однією з таких проблем є нестача 

коштів від певних соціальних служб, і тому держава повинна шукати 

допомоги в недержавних суб'єктах. Це дасть можливість створити 

сприятливі умови для надання соціальних послуг суспільству. Адже 
залучення недержавних організацій в процес надання соціальних 

послуг є надзвичайно позитивним досягненням, що відповідає 

сучасним європейським тенденціям. Ці організації краще знають 

місцеві громади, знайомі з їхніми потребами та часто можуть 

запропонувати ефективний спосіб надання соціальних послуг 

місцевому населенню. Більшість національних та міжнародних 

експертів відмічають, що роль недержавних організацій у соціально-

політичних процесах полягає у безпосередньому наданні послуг та 

представництві й захисті інтересів людей. Ефективність їхньої 
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діяльності забезпечується спроможністю швидко та адекватно 

реагувати на потреби широкого кола громадян, віднаходити 

новаторські й відносно недорогі методи вирішення проблем на 

місцевому рівні, надавати конфіденційну, оперативну, безоплатну, 

якісну допомогу населенню [2, с. 170-171].  

Діяльність недержавних організацій є важливою для розвитку 

соціальної політики в Україні. Завдання, реалізовані їхньою 

діяльністю, співпадають із цінностями соціальної роботи, моральними 

цінностями Європейського співтовариства.  
 Згідно із Закону України "Про недержавне пенсійне 

забезпечення", який визначає правові, економічні та організаційні 

засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює 

правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності. Суб'єктами 

недержавного пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні фонди, 

страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з 

учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або 

смерті учасника фонду, банківські установи, які уклали договори про 

відкриття пенсійних депозитних рахунків, учасники недержавного 

пенсійного забезпечення, засновники пенсійних фондів, органи 

державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного 

забезпечення, адміністратори пенсійних фондів, особи, які надають 
консультаційні та агентські послуги [1].  В структурі пенсійного 

забезпечення в Україні посідає система недержавного пенсійного 

забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян та 

їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 

громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Це є 

складовою частиною системи накопичувального пенсійного 

забезпечення, що ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних 

та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень. Як зазначає, 

Прилипко С.М.: "система недержавного пенсійного страхування дає 

змогу громадянам отримувати додаткові пенсійні виплати до пенсій 
поряд з пенсійними виплатами, передбаченими загальнообов’язковим 

державним пенсійним страхуванням " [4, с. 71]. 
В Україні лише приблизно 30% недержавних організацій, які 

вирішують соціальні проблеми, отримують фінансову підтримку від 

органів влади (частка такого фінансування в їх загальному бюджеті 

становить від 9 до 11%). 10% – мають доходи від комерційної 

діяльності, наприклад соціального підприємництва. Частка доходів від 

такої діяльності складає в середньому 4% бюджету організації 

 [3, с. 163]. 
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 Матеріальні ресурси є важливою складовою спроможності 

організації надавати послуги. Більшість українських недержавних 

організацій мають власне, орендоване або надане в безоплатне 

користування приміщення, достатньо високий рівень забезпечення 

меблями, офісною технікою, сучасними інформаційними 

технологіями. Разом з тим багато організацій, розташованих поза 

великими адміністративними центрами, особливо ті, що є соціально 

орієнтованими, не мають ані приміщення, ані офісного устаткування. 

В Україні є кілька способів державного фінансування послуг, які 
надаються недержавним організаціям: закупівля державою послуг, 

державні субсидії, гранти на виконання соціальних проектів, соціальне 

контрактування (замовлення виконання програми із надання 

соціальних послуг) [3, с.164].  

 Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що 

діяльність недержавних суб'єктів в сфері надання допомоги 

суспільству є досить актуальною в наш час. Однак українські 

недержавні організації мають певні проблеми: недостатнє 

фінансування, недосконалість нормативно-правових актів, низький 

рівень довіри громадян, але держава повинна зробити певні кроки, які 

б наблизили Україну до європейського соціального простору. На мою 

думку, потрібно побудувати таке громадянське суспільство, в основі 
якого саме перебував б механізм недержавних організацій та в 

подальшому активно його розвивати та впроваджувати нові тенденції 

в сфері соціального захисту населення. 
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Регіональна податкова політика є важливим інструментом 

впливу на соціально-економічний розвиток регіонів, їхнє фінансове 

забезпечення, нарощування інноваційного й інтелектуального 

потенціалу. Головним завданням податкової реформи в Україні є 

створення стабільної податкової системи, яка б забезпечила достатній 

обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування 

економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх 

категорій платників податків, а також створення умов для інтеграції 

України у світове співтовариство. Формування дохідної частини 
місцевих бюджетів залежить не тільки від результатів роботи 

податкової служби, а й від прийняття оптимальних рішень органами 

місцевого самоврядування світовий досвід прогресивного 

господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей 

економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними 

Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 державах світу туризм 

став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією 

з трьох основних статей. За останні десятиліття кількість туристів у 

світі неухильно зростала і досягла третини населення земної кулі. За 

прогнозами фахівців, ХХІ століття буде століттям туризму, і до цього 

потрібно відповідно готуватися [1]. 
Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевого бюджету.  

Для визначення перспектив розвитку туризму в тому чи іншому 

районі необхідно мати оцінку відповідності матеріально-технічної 

бази іноземного туризму величині туристичних ресурсів, а також 

попиту на даний туристичний продукт. При цьому дуже важливо 

уникати переоцінки туристичних ресурсів. Так, пам’ятка старовини 

може мати певний інтерес для даного району, але в міжнародному 

масштабі, в порівнянні з цінністю інших архітектурних пам’яток, вона 
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може не привернути великої кількості іноземних туристів, тому крупні 

капіталовкладення у створення матеріально-технічної бази туризму в 

даному регіоні будуть малоефективні.  

Також необхідно враховувати попит, викликаний туристичною 

модою, наприклад, прогулянки пішки або верхи на конях та ін. [2, с. 49].  

Україна має відповідне законодавство яке регулює діяльність 

туристичної сфери, проте воно є малоефективним, тому що існує ряд 

проблем пов’язаних із фінансуванням. 

Система оподаткування в Україні – це сукупність податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів  і державних 

цільових фондів, що справляються в установленому порядку. 

Податковий кодекс України визначає, що туристичний збір входить до 

місцевих податків та зборів.  

Платниками такого збору є громадяни України, іноземці, а 

також особи без громадянства, які прибувають на територію 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, 

селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та 

отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) 

із зобов’язання залишити місцеперебування в зазначений строк [3]. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів 
найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;  

б) особи які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються 

у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві 

власності або на праві користування за договором найму;  

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів 

I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;  

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, 

фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають 
ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади; 

Якщо порівнювати з іншими країнами, в яких добре розвинута 

туристична галузь, то саме туризм суттєво поповнює місцеві 

скарбниці. За оцінками Всесвітньої організації туризму, туристичні 
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країни одержують приблизно 10–25 % від загального податкового 

доходу за рахунок туристичного сектора. У деяких маленьких країнах, 

що спеціалізуються на туризмі, таких як Багами, понад 50 % урядового 

доходу отримано від туристичного сектора. Чистий дохід туризму на 

Мальдівах становить 40 % урядового доходу. У Маврикії приблизно 

12–15 % податкового доходу отримано безпосередньо і 

опосередковано за рахунок сектора туризму [4].  

Україна є одним зі світових лідерів з міжнародного туризму – за 

даними Всесвітньої організації туризму, Україна посідає сьоме місце 
за кількістю відвідувань щороку. Отже, туристична галузь має 

надзвичайно важливе значення для економіки нашої держави, а 

розвиток цієї сфери суспільного життя повинен стати одним із 

пріоритетних завдань на найближче майбутнє. Отже, Україна має всі 

передумови для швидкого й успішного розвитку туризму, як 

іноземного, так і внутрішнього. Державі потрібно реформувати 

туристичну галузь і залучити додаткові кошти на її розвиток.  
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України ще перебуває на стадії свого теоретичного і законодавчого 

оформлення, є категорія "публічна служба". 

У законодавстві України термін "публічна служба" донедавна не 

застосовувався взагалі. Натомість використовуються два інших 

поняття: "державна служба" та "служба в органах місцевого 

самоврядування". Відповідно до нормативного визначення державна 

служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність 

із практичного виконання завдань і функцій держави [1].  

Закон України "Про службу в органах місцевого 
самоврядування" містить поняття служби в органах місцевого 

самоврядування як професійної, на постійній основі діяльності 

громадян України, які займають посади в органах місцевого 

самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною 

громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом [2].   

 Про публічну службу як про правову категорію сьогодні можна 

вести мову як з точки зору її законодавчого визначення, так і з 

різноманітних позицій її доктринального осмислення. Протягом 

періоду незалежності України вчені різних галузей юридичної науки 

намагались узагальнити й упорядкувати дефініції понять "державна 

служба" та "публічна служба". Незважаючи на це, на законодавчому 
рівні поняття "публічна служба" визначено лише у Кодексі 

адміністративного судочинства України і застосовується здебільшого 

для потреб адміністративного судочинства. Зокрема, законодавець у 

Кодексі адміністративного судочинства України категорію "публічна 

служба" визначає як діяльність на державних політичних посадах, у 

державних колегіальних органах, професійну діяльність суддів, 

прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) службу, 

іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, 

службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування [3].  

Як бачимо, запропоноване законодавцем визначення публічної 
служби вказує лише на найбільш значущі та поширені її види за 

суб’єктами її здійснення, прив’язуючи її зміст насамперед до 

діяльності на відповідних посадах у державних органах, а також до 

здійснення публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства.  

Першим, хто намагався визначити поняття "публічної служби" у 

50-х роках XX століття, був Юрій Панейко, який надав визначення 

держави як "корпорації публічних служб", вважаючи при цьому, що 

публічна служба має змінюватися відповідно до потреб "загального 
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інтересу" [4, с. 51 ].  

М.І. Цуркан, досліджуючи проблеми правового регулювання 

публічної служби та критично ставлячись до нормативного визначення 

поняття публічної служби уКАС, зазначав, що вказане поняття не 

містить сутнісних характеристик та особливостей публічної діяльності, 

натомість у ньому наводиться лише перелік видів цієї діяльності  

[5, с. 5-6].  

На думку Ю.П. Битяка, доцільно застосовувати єдине поняття 

"державна служба" [6, с. 126].  
В. Б. Авер’янов, спираючись на досвід ряду європейських країн, 

пропонував запровадження терміну "цивільна служба" з позицій 

служби в органах виконавчої влади, їх апараті та апараті інших 

державних органів, яку проходять державні службовці, що не мають 

спеціальних звань і здійснюють звичайну управлінську 

(адміністративну) діяльність. Про інститут публічної служби вчений 

вказує як про широке явище, а у тлумаченні категорії "державна 

служба" він виділяв підхід, за яким пропонувалось розглядати її як 

"службу в державі" [7].  

A.С. Зєніна-Біліченко під публічною служба розуміє професійну 

цивільну службу в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, інших публічних організаціях, підприємствах і 
установах, що надають публічні послуги [ 8, с. 7].  

О. В. Петришин до публічної служби відносить державну, 

муніципальну службу та службу у недержавних організаціях 

(громадських організаціях, політичних партіях, а також навіть у 

приватних підприємствах) [9, с. 51 ].  

B.П. Тимощук та А. М. Школик пропонують методологічно  

розглядати явище публічної служби в інституційному та 

функціональному аспектах. В інституційному аспекті публічна служба 

в найширшому розумінні може здійснюватися працівниками усіх 

організацій публічного сектору: органів державної влади (тобто не 

лише виконавчої, а й законодавчої та судової влади), державних 
підприємств та установ, органів місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств та установ. До поняття публічної служби 

вони включають діяльність працівників усіх інституцій, які виконують 

публічні завдання, в тому числі діяльність державних або 

муніципальних лікарів, учителів тощо. У вужчому розумінні в 

інституційному вимірі публічну службу розглядають як діяльність 

службовців органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Функціональний аспект є важливим з огляду на те, 

що протягом останніх десятиліть завдання публічної адміністрації в 
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багатьох країнах не лише виконуються органами та організаціями 

публічного (державного та муніципального) сектору, а й делегуються 

громадським організаціям і навіть приватним структурам  

[10, с. 11-12]. Тобто йдеться про розширення кола суб’єктів, залучених 

до виконання публічних функцій, і про визначення меж публічної 

служби через реалізацію публічних завдань. 

Таким чином, науковці наголошують на існуванні поняття 

"публічна служба" у вузькому і широкому значеннях. При цьому в 

широкому розумінні до публічної служби входять усі суб’єкти 
публічних правовідносин, які прямо або опосередковано здійснюють 

функції держави. 

Наведена наукова полеміка свідчить про актуальність 

подальшого з’ясування суті категорії "публічна служба", її 

співвідношення із категорією "державна служба", а також доцільності 

запровадження категорії "публічний службовець", яка видається 

узагальнюючою й потребує уніфікованого врегулювання у чинному 

законодавстві на рівні універсальної формули. У цьому контексті 

видається слушною позиція тих авторів, які до системи публічної 

служби відносять державну службу і службу в органах місцевого 

самоврядування. 

Що стосується зарубіжного досвіду, то у Рекомендації № 
R(2000) 6 Комітету міністрів Ради Європи публічними службовцями 

визнаються будь-які посадовці органів публічної влади чи їхніх 

підрозділів, які обіймають свої посади згідно з положеннями закону 

або за контрактом, оплата праці яких здійснюється з публічного 

бюджету, крім виборних представників та певних категорій 

працівників, діяльність яких регламентується окремими правовими 

положеннями [10, с. 699]. 

На нашу думку, для запобігання неузгодженості зазначених 

термінів в законодавстві потрібно уніфікувати поняття "публічна 

служба". Це може бути зроблено шляхом прийняття окремого закону 

"Про публічну службу" або доповнення чинного Закону України "Про 
державну службу" відповідним терміном з метою розмежування  

відповідних правових категорій. Зарубіжний досвід свідчить про 

можливість регулювання питань служби в органах місцевого 

самоврядування і державної служби в єдиному законі про публічну 

службу (наприклад, закони про публічну службу Литви, Естонії, 

Грузії, Закон про зайнятість на публічній службі Канади тощо).  

З нашої точки зору, публічна служба це професійна, політично 

неупереджена діяльність осіб на посадах державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання 
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владних повноважень суб’єктів публічного права. Пріоритет у 

регулюванні відносин публічної служби повинні мати норми 

адміністративного права, а професійний рівень публічної служби 

можна забезпечити тоді, коли вона буде знаходитися поза межами 

політичного впливу, що узгоджується з досвідом реформування 

служби країн ЄС.  

Наведені вище законодавчі визначення понять "публічна 

служба" та "державна служба" надають можливість зробити 

однозначний висновок про те, що публічна служба є ширшою, ніж 
державна служба, яка становить її особливий та найважливіший 

різновид. 
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Сучасні Українські реалії диктують малому і середньому, а у 

деяких випадках і великому бізнесу умови та наштовхують до потреби 

об’єднуватись у великі підприємства та корпорації. Що дасть змогу 

успішно конкурувати на ринку товарів та послуг, а також вистояти на 

хвилях зміни законодавства та політичної ситуації.  

Українське законодавство відповідно до Цивільного кодексу 

пропонує такі види реорганізації юридичної особи: злиття, 
приєднання, поділу, перетворення. Розповсюдженим способом є 

злиття 2-х і більше підприємств в одне та приєднання менших 

підприємств до більшого. Розглянемо процедуру реорганізації 

підприємства. 

У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та 

обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що 

утворюється внаслідок такого злиття. Права і обов'язки юридичних 

осіб, що зливаються, переходять до юридичної особи – 

правонаступника на підставі окремих передавальних актів. Частина 4 

статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", що набрав 
чинності 01.01.2016 року, зазначає, що під час злиття юридичних осіб 

здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та 

державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у 

результаті злиття. А отже й припиняється дія торгівельних марок 

попередніх підприємств.  

Відповідно до частини 1 статті 83 вищевказаного закону 

акціонерне товариство (далі – АТ) може брати участь у злитті лише з 

іншим АТ. Порядок процедури злиття визначається частиною 6 статті 

83 Закону України "Про акціонерні товариства". При злитті АТ в силу 

https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ykraini-pro-derzhavny-rejestraciju-juridichnih-osib/#481888
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статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" відбувається 

конвертація акцій товариств, що припиняються внаслідок злиття в 

акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його 

акціонерів. 

Важливо зазначити, що у випадку наявності ознак концентрації, 

що передбачені статтями 22 та 24 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", таке злиття потребує дозволу 

Антимонопольного комітету України. 

Приєднанням визнається припинення однієї або декількох 
юридичних осіб з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом 

усього їх майна, прав та обов'язків іншій юридичній особі. Основною 

відмінністю приєднання від злиття є те, що в процесі приєднання не  

створюється нова юридична особа, як це відбувається в процесі злиття. 

Частина 7 статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань" передбачає, що у разі приєднання юридичних осіб 

здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що 

припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін  до 

відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва юридичної 

особи, до якої приєднуються. 

У випадку приєднання АТ відбувається конвертація акцій 
товариств, що припиняються внаслідок приєднання в акції товариства -

правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Порядок 

процедури приєднання аналогічний процедурі злиття.  

А права на торгівельну марку зберігаються у юридичної особи 

до якої приєднуються, та втрачаються у юридичних осіб, що 

приєднуються. [2] 

Термін "ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА" (бренд, тавро, знак) 

походить від давньоісландського слова brandr, що означає 

"випалювати", оскільки за допомогою тавра фермери позначали і 

підтверджували право власності на племінних тваринах. 

Згідно з визначенням Американської асоціації маркетинга 
(American Marketing Association — AMA) термін ТОРГОВЕЛЬНА 

МАРКА означає "назва, термін, знак, символ, дизайн або поєднання 

цих елементів, за допомогою яких розрізняють товари або послуги 

продавця або групи продавців і виділяють їх серед товарів або послуг 

конкурентів". 

В України використовують одразу два поняття – "знак для 

товарів і послуг" і "торговельна марка". Відповідно до ЗУ "Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг" "знак - позначення, за 

яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг 

https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ykraini-pro-derzhavny-rejestraciju-juridichnih-osib/#481888
https://profitmark.ua/uk
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інших осіб". Цивільний кодекс України вперше закріплює поняття 

"торговельна марка" і визначає, що Торговельною маркою може бути 

будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні 

для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією 

особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 

особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, 

цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Якщо поєднати 

ці два визначення, торговельні марки – це позначення, які 

ідентифікують товари і послуги з певною особою і відрізняють їх від 
товарів і послуг, вироблюваних (надаваних) іншими особами [3]. 

Правова охорона надається торговій марці: 

- що не суперечить громадському порядку;  

- що не суперечить принципам гуманності та моралі;  

- на яку не поширюються підстави для відмови у наданні 

правової охорони відповідно до законодавства України [4]. 

Отже, можемо зробити висновок, що питання охорони 

торговельних марок та їх використання дуже актуальне в Україні. 

Особливо це проявляється під час реорганізації підприємств. Оскільки 

одні торговельні марки зникають (у зв'язку із ліквідацією 

підприємства), а інші необхідно оригінально створювати, 

розкручувати, використовувати.  
Крім того необхідно враховувати зарубіжну практику, а 

особливо запатентовані бренди, торгівельні марки та знаки.  

Попри все бувають випадки передачі прав на торговельну 

марку, що само по собі є досить широкою категорією. Перехід права 

власності на торговельну марку здійснюється на підставі договору, 

однак юридична практика вказує, що існують певні можливості 

отримати право на торговельну марку поза договірним порядком. Це 

може бути здійснено за допомогою судового порядку та у порядку 

правонаступництва. Розглянемо більш детально визначені способи 

переходу прав на торговельну марку.  

Договірний спосіб переходу прав на торговельну марку є 
лінійним механізмом переходу прав від однієї особи до іншої. 

Лінійний механізм — це алгоритм дій суб’єктів щодо 

одноелементного переходу прав на торговельну марку, котрий 

включає дії щодо оферти, акцепту, реєстрації договору та не потребує 

додаткових дій суб’єктів. Перехід прав на торговельну марку за 

допомогою механізму договору поділяється на дві групи: перехід прав 

користування (ліцензійний договір, договір комерційної концесії) та 

права власності на торговельну марку (договір купівлі-продажу, 

дарування). Особливість цих договорів полягає у тому, що вони 
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обов’язково підлягають реєстрації.  

Поширеним договором щодо переходу прав користування на 

торговельну марку є ліцензійний договір. Відповідно до частин 8–9 ст. 

16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів та послуг" 

власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати 

ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. 

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у 

письмовій формі та підписаний сторонами. Ліцензійний договір повинен 

містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи 
наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і 

послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній 

здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.  

Договори щодо переходу прав на торговельну марку повинні 

укладатися у трьох примірниках. Крім того, до договору обов’язково 

додається копія свідоцтва на торговельну марку та перелік товарів і 

послуг згідно із зазначенням класів Міжнародної класифікації товарів 

та послуг. Така вимога базується на тому, що згідно з п. 2.1 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576 "Про 

затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення 

до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для 

товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака 
(міжнародного знака) для товарів і послуг" для реєстрації договору 

щодо переходу прав на торговельну марку необхідно подати: заяву; 

договір у трьох примірниках; документ про сплату збору. 

Наступним способом переходу прав на торговельну марку є 

правонаступництво. Перехід прав на торгівельну марку між 

юридичними особами у порядку правонаступництва можливий при 

реорганізації підприємств то яку ми вже згадували [1] . 

Підсумовуючи викладене, варто ще раз наголосити, що 

торговельна марка є впливовим елементом на ринку споживачів. Тому 

питання переходу майнових прав на цей об’єкт інтелектуальної 

власності та його захист будуть актуальними. І перспективними є 
юридичні послуги з обслуговування цього об’єкта.   
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СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА  

ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

В Україні спостерігається тривожна тенденція до зростання 
дитячої злочинності, розширення форм агресивних проявів серед 

підлітків та молоді. В сучасних умовах суспільство терміново чекає від 

психолого-юридичної науки докорінних змін у здійсненні етико-

правового виховання, раннього виявлення та корекції девіантної й 

делінквентної поведінки на початкових етапах формування 

особистості.  

Визначення й аналіз детермінант скоєння цих злочинів, а також 

шляхів їх профілактики, покарання та перевиховання підлітків є 

актуальною проблемою сучасної юридичної психології. У 

психологічних дослідженнях показано, що до групи найбільшого 

ризику часто потрапляють особи з нестійкою або незрілою психікою, 

яка знаходиться в процесі формування. Зважаючи на це, вивчення 
психічних механізмів агресивної кримінальної поведінки даного 

контингенту й розробка відповідних критеріїв судово-психологічної 

експертної оцінки є найважливішою та найактуальнішою задачею.  

Проблема підтримки правопорядку в суспільстві потребує 

спеціальних психолого-юридичних досліджень у тій області 

кримінального судочинства, зокрема судово-психологічної експертизи 

(СПЕ), що стосується питань делінквентної поведінки неповнолітніх. 

Беззаперечним фактом є те, що делінквентність поведінки 

неповнолітніх значною мірою зумовлена, з одного боку, суспільно-

економічною ситуацією в країні, зокрема інтенсивністю змін тих 

соціальних факторів, що визначають спосіб життя, та адаптаційними 
можливостями – з іншого боку. Поведінка людини, особистість якої 

знаходиться у стані становлення й розвитку, особливо чутлива до 

соціальних процесів, темпів повсякденного життя, рівня дегуманізації, 

розмитості морально-правових орієнтирів сучасного суспільства.  

Різке зростання рівня підліткової злочинності відзначають 

багато дослідників. Як вказують Н. В. Алікіна [1], П. Д. Беленчук, А. І. 

Гуров, М. А. Зубань, В. Н. Кудрявцев [5], збільшується кількість 

суспільно небезпечних діянь, зроблених дітьми, що не досягли віку 

кримінальної відповідальності.  
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Судово-психологічна експертиза неповнолітніх 

обвинувачуваних є одним з найбільш складних предметних видів 

експертизи. Дослідження особливостей судово-психологічної 

експертизи неповнолітніх правопорушників вимагає подальшої 

розробки й удосконалювання засобів встановлення істини слідства, 

розвитку вже наявних видів судових експертиз. Основним 

методологічним принципом судово-психологічної експертизи є 

системний підхід до досліджуваного об’єкта.  

На думку дослідників О. М. Бандурки [2], Л. М. Балабанової [3], 
С. П. Бочарової, О. В. Землянської [2], А. В. Костицького, О. Р. Ратінова, 

до поняття системи психологічної експертизи необхідно включати 

суб'єкта злочину, об'єкт злочину, свідків їхнього взаємозв'язку в процесі 

діяльності й спілкування в контексті конкретної ситуації, враховувати 

дозлочинні особливості життєвого шляху підекспертних осіб, умови 

їхнього виховання і психічного розвитку. 

В існуючих джерелах не досить повно і змістовно розкрито 

специфіку фахової діяльності судово-психологічного експерта 

неповнолітніх, не створено чіткої класифікації професійно важливих 

якостей працівників цього профілю, не побудовано модель їхньої 

діяльності. При аналізі делінквентної поведінки неповнолітніх 

недостатньо повно здійснено системний аналіз  чинників, що 
детермінують формування агресивної поведінки підлітків, а також 

специфіки впливу цих чинників на формування особистості 

неповнолітніх у сучасних соціально-економічних умовах. 

Під експертизою у широкому розуміння слова зазвичай 

розуміють проведення експертом або групою експертів дослідження 

характеристик певного об’єкта для підготовки прийняття рішення. 

Прикметною рисою експертизи як процедури виміру є те, що в якості 

"приладів" виступають люди, спеціалісти у певній галузі знань, 

оскільки самі об’єкти або їхні характеристики є суб’єктивними, та 

поки ще не існує об’єктивних приладів. 

У процесі проведення попереднього слідства і судового 
розгляду, на кожному етапі у центрі уваги завжди знаходиться людина 

зі всіма індивідуально-психологічними особливостями, не можуть не 

виникати питання психологічного характеру. Одні з успіхом 

вирішуються на основі професійного і життєвого досвіду слідчого або 

судді, інші ж вимагають експертного розв’язання [4]. 

Для експерта-психолога особливо справедливою є думка, що 

немає поганих або хороших методів – є адекватне або неадекватне їхнє 

застосування. Будь-яке перебільшення пізнавальних можливостей 

будь-якого метода (інструментального, тестового, біографічного тощо) 
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небезпечне бо наукові методи не взаємозамінні, кожен має свої 

позитивні й негативні показники. Жоден з психологічних методів не 

гарантує одержання готових відповідей, а дає лише вихідний матеріал, 

який потребує аналізу, психологічної реконструкції й інтерпретації на 

основі спеціальних знань експерта-психолога. 

Розглядаючи й оцінюючи психічні механізми, властиві даній 

особистості, не можна не враховувати характер й особливості тієї 

ситуації, в якій ця особистість знаходилася і діяла. І навпаки,  

психологічна оцінка кримінальної ситуації неможлива без урахування 
того, як вона впливала саме на дану особистість. Інакше кажучи, 

об’єктом судово-психологічного дослідження виступають і 

особистість, і ситуація у взаємодії одне з одним. 

Як зазначає Ярош О. В., складною проблемою у психологічній 

експертизі неповнолітніх є діагностика психологічного віку і 

можливих ознак психічного інфантилізму – "незрілості" особистості, 

що виявляється у різних її структурних компонентах [6]: 

1. У сфері поведінки: егоцентризм, уникання вирішення 

проблем, нестабільності стосунків з оточуючими, схильність до 

звинувачень, однотипний спосіб реагування на труднощі, 

невпевненість у собі, високий рівень претензій за умови відсутності 

критичної оцінки своїх можливостей тощо. 
2. В афективній сфері: емоційна лабільність (часта зміна 

настрою), низка фрустрацій на толерантність, нестабільна самооцінка.  

3. Спотворення мотиваційно-споживацької сфери: блокування 

потреб у захищеності, самоутвердження, сильне відчуття залежності 

(навіть "жага підкорення"), миттєві інтереси. 

4. Наявність когнітивних спотворень, які посилюють 

дисгармонію особистості, афективна логіка: "мимовільне відбиття" – 

формування висновків за відсутності свідчення на його підтримку, 

наприклад, "Я - невдаха" або "Я - супермен"; "селективний вибір" – 

побудова висновків, заснованих на деталях, вирваних з контексту: 

"мене у школі ніхто не любить, бо я погано навчаюся"; "абсолютне 
мислення" – оперування при міркуваннях протилежними поняттями: " 

все або нічого", "світ або чорний, або кольоровий" тощо. 

Тому, проведення судово-психологічної експертизи потребує 

високої компетентності експерта-психолога не тільки в галузі 

юридичної психології, але й у галузі вікової та педагогічної психології, 

застосування певних методів спілкування та індивідуального підходу 

до підекспертних підлітків.  

Деформація особистості підлітків, виявляється не в окремих 

випадкових деліктах, а носить комплексний характер і включає усі 
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структурні компоненти психіки: мотиваційно-цільові, когнітивні, 

комунікативні, емоційні, регуляторно-вольові та індивідуально-

типологічні. 
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Успішність заходів протидії корупції в умовах реформування 

системи державної влади важко оцінити. Активізація боротьби з таким 

соціально небезпечним явищем як корупція розпочалася в Україні із 

набуттям незалежності. Не зважаючи на наявність різних механізмів 

протидії корупції, у 2014 році стало зрозумілим, що фактично вона 

розрослася до неймовірних масштабів, а тому потребує нових підходів 
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та методів боротьбі із нею. У 2014 році законодавець прийняв ряд 

законопроектів, завданням яких було змінити не лише підходи у 

запобіганні і протидії корупції, але і зламати відповідні корупційні 

елементи в системі державної влади.  

За інформацією Міністерства юстиції України у 2016 році в 

загальній структурі злочинів, учинених персоналом органів та установ 

виконання покарань, корупційні злочини становили 39 % (40 

проваджень), з яких: а) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального 
кодексу (КК) України) – 24 % (25 проваджень); б) привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (ст. 191 КК України) – 7 % (7 проваджень); в) 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) 

– 5 % (5 проваджень); г) зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) 

– 3 % (3 провадження) [1, с. 14]. Тому існує потреба у вивченні 

основних причин та окреслення основних напрямків запобігання і 

протидії корупції в органах і установах виконання покарань, адже ці 

органи входять у систему державної виконавчої влади в Україні.  

Досліджуючи причини виникнення корупції варто звернутися 

до результатів отриманих в ході проведення опитування, що 

проводилося Житомирською обласною Асоціація фахівців соціальної 
сфери у серпні-жовтні 2015 році - "Корупційні діяння в пенітенціарній 

сфері у Житомирській області". У результаті цього дослідження було 

виявлено ключові причини виникнення корупції в структурних 

органах Державної кримінально-виконавчої служби України. Їх 

умовно об’єднали у наступні групи: соціально-економічні (бажання 

ув’язнених поліпшити побутові умови існування, низькі заробітні 

плати у співробітників установ, відсутність повноцінного державного 

забезпечення базових витрат установ); соціально-юридичні 

(відсутність (або фактичне невикористання) нетюремних методів 

покарання, корупційна складова у правоохоронній та судовій системі); 

соціально-психологічні (традиційність "корупційної" моделі 
поведінки, відсутність усвідомлення корупційності власних дій); 

інформаційні (часткова публічність всіх дій в пенітенціарній системі, 

відсутність системи нагляду за діями персоналу) [2]. Цей перелік 

причин характерний є для всієї системи органів та установ виконання 

покарань, 

Як зауважує Коваль А.О., протидіяти корупції в органах і 

установах Державної кримінально-виконавчої служби України можна 

використовуючи наступні антикорупційні заходи:  

– зробити корупцію в органах та установах виконання 
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покарань ризиковою і невигідною. До тих пір, поки співробітнику 

Державної кримінально-виконавчої служби України буде вигідно 

брати хабарі, красти, іншим чином зловживати владою, а ризик 

понести покарання буде мінімальним, ніякі репресивні заходи не 

дадуть позитивного результату;  

– збільшити соціальну ціну служби в Державної кримінально-
виконавчої служби України (престиж, матеріальна забезпеченість, 

правовий захист, бажання служити та захищати інтереси країни тощо) 

[3, с. 31]. 

Крім того значний вплив на запобігання та протидію корупції в 

органах та установах виконання покарань, мають інститути 

громадянського суспільства, а саме громадські об’єднання. Так, вони 

можуть здійснювати громадський контроль та громадську 

антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; 

проводити інформаційні кампанії щодо стану корупції в органах 
системи Державної кримінально-виконавчої служби України  

(ДКВСУ) та заходів щодо протидії, поширення серед населення ідей 

нетерпимості до проявів корупції; інформаційно-просвітницької 

роботи, спрямованої на підвищення обізнаності громадськості щодо 

процесів та процедур люстрації в органах ДКВСУ; надання правової 

допомоги суб’єктам – жертвам корупційних правопорушень в органах 

ДКВСУ; взаємоузгоджена робота із Уповноваженим з прав людини 

ВРУ, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики; 

проведення агітаційної роботи з питань підвищення рівня довіри 

населення до пенетенціарних органів та доброчесного повідомлення 

про факти корупції [4]. 

Отже, аналізуючи заходи протидії корупції в органах та 
установах виконання покарань було з’ясовано, що законодавством 

передбачено правову основу для їх використання. Особливої уваги у 

протидії корупції у цих органах потрібно приділяти, не лише 

матеріальному стимулюванню персоналу з метою запобігання корупції, 

але і вихованню цінностей проходження державної служби  та 

неприпустимості вчинення корупційних правопорушень під час служби. 
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На сьогодні з появою комп’ютерних технологій, вчиненню 

окремих корисливих, насильницьких злочинів передує таке негативне 
соціальне явище як ігроманія, яка може становити серйозну небезпеку 

для суспільства і окремих громадян, а також здійснює вплив на 

нестійких членів суспільства та має безпосередній вплив на зріст 

криміногенної ситуації в Україні. Загалом під ігроманією розуміють 

негативний соціально-психологічний феномен, який виражається у 

відносно розповсюдженому та статистично стійкому захопленні грою 

значною частиною населення, що тягне певні, інколи незворотні 

медико-психіатричні та соціальні наслідки. 

Всесвітня організація охорони здоров'я склала список хвороб і 

http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/
https://dt.ua/TECHNOLOGIES/vcheni-znayshli-sposib-polipshiti-pam-yat-i-zmenshiti-degradaciyu-pri-hvorobi-alcgeymera-277597_.html
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розладів, у який вперше внесена залежність від онлайн  і відео-ігор. 

Ігроманія і схильність до азартних ігор внесені в перелік адиктивних 

розладів, повідомляється на сайті ВООЗ. За словами фахівців, 

захворювання характеризується трьома основними симптомами. По-

перше, порушується контроль — наприклад, частота ігри, тривалість, 

інтенсивність та інше. По-друге, ігри починають переважати над 

іншими життєвими і повсякденними інтересами. По-третє,незважаючи 

на негативні наслідки, людина, що грає, не може зупинитися [1].  

Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні" 
від 15 травня 2009 р. заборонено діяльність, пов’язану з організацією, 

проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у 

казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у 

букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному 

(віртуальному) казино [3]. На його виконання, чинний Кримінальний 

Кодекс України у 2010 р. було доповнено ст. 203-2 Зайняття гральним 

бізнесом, яка передбачала кримінальну відповідальність за зайняття 

гральним бізнесом. Як свідчить статистика, серед злочинів у сфері 

господарської діяльності злочини у сфері грального бізнесу мають 

найнижчий показник за кількістю справ, за якими провадження були 

направлені до суду з обвинувальним актом, а саме – 1,3 % від 

порушених кримінальних проваджень за ст. 203-2 [2]. 
Залежній на ігроманію особі характерні часті напади агресії, 

безпричинні скандали, шукання виправдання своїм вчинкам, постійне 

каяття та щирі клятви рідним про припинення походів у гральні 

заклади. Особливо небезпечним поширенням ігроманії є серед 

неповнолітніх (75 %), які не здатні повністю контролювати свої дії та 

бажання, тому вони йдуть на корисливі та корисливо-насильницькі 

злочини. Ця антисуспільна поведінка молоді призводить до тяжких 

розладів психічного здоров’я і поведінки, а саме спостерігаються 

випадки самогубства серед молоді.  

Як зазначає Ю. Александров, близько 500 тис. людей у всьому 

світі закінчують життя самогубством на ґрунті ігроманії. Тому, 
потрібно зазначити, що за відсутності певних ефективних заходів 

протидії ця ситуація серед підлітків може поглибитись та сприяти 

негативним наслідкам, як безпритульність, вживання наркотичних та 

психотропних речовин, відсутність бажання до навчання, що можуть 

призвести до злочинних проявів 

На психологічному рівні спостерігаються страхи, невпевненість 

в собі, нестійкий сон, депресія, тривожність, що може призвести до 

бажання покращити своє матеріальне становище, що обумовлюються 

побічними наслідками, а саме: вчинення злочинів як корисливих, так і 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234
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насильницьких, порушення дисциплін на виробництві та в закладах 

освіти, зловживання алкоголем та іншими психотропними речовинами, 

труднощі між особистісних відносин, часті конфлікти тощо.  

За ст. 203-2 КК України кримінальна відповідальність настає 

лише за організацію грального бізнесу, що характеризується: а) 

певним, заздалегідь облаштованим, місцем проведення азартно ігри: 

казино, букмекерські контори, зали гральних автоматів, інтерактивні 

заклади тощо; б) певним засобом організації азартної гри – на 

гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, в електронному 
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера [5].  

Досліджуючи об’єктивну сторону складу злочину, 

передбаченого ст. 203-2 КК України та поняття "грального бізнесу", 

визначену законодавцем як діяльність, пов’язану з організацією, 

проведенням та наданням платного доступу до азартних ігор у казино, 

на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських 

конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) 

казино незалежно від місця розташування сервера,  об’єктивна сторона 

цього злочину полягає у вчиненні хоча б одного із таких трьох діянь: 

організації азартних ігор, їх проведення, надання можливості доступу 

до таких ігор.  

Проте Закон України "Про заборону грального бізнесу в 
Україні" (п. 4 ч. 1 ст. 1) визначено зміст лише перших двох із 

наведених злочинних дій, як діяльність організаторів азартних ігор, що 

спрямована на створення умов для здійснення азартних ігор, їх 

проведення та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.  

Діяння "надання можливості доступу незаконних азартних ігор" 

нині кримінальним законодавством не визначено. Ознаками 

суб’єктивної сторони цього злочину є: а) прямий умисел, що 

характеризується усвідомленням винною особою заборони  

господарської діяльності, яку вона здійснює; б) мета – отримання 

прибутку. Суб’єктом злочину, відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 1 

Закону, є організатори азартних ігор, фізичні та юридичні особи – 
суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з 

організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.  

Тому, можна  зазначити, що ігроманія все ж таки має певний 

зв’язок зі злочинністю, який полягає не лише у стані ігрової 

залежності, що супроводжується зниженням рівня усвідомлення 

дійсності та самоконтролю, розвитку ігроманії, постійної потреби у 

грошах, але й іншими найбільш не безпечнішими формами 

злочинності 

Положення чинного кримінального законодавства 
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характеризуються певною суперечністю та неповнотою при визначенні 

видів злочинних діянь, що охоплюються забороною організації 

грального бізнесу. Встановлено, що така ознака суб’єкта злочину, як 

зайняття підприємницькою діяльністю, не є визначальною при 

притягненні до кримінальної відповідальності за ст. 203-2 КК України. 

Більш обґрунтованою, є позиція, відповідно до якої суб’єктом злочину, 

передбаченого ст. 203-2 КК, визнається особа, що є організатором 

зайняття гральним бізнесом та фактично відповідає вимогам, 

передбаченим ст. 18 ККУ. 
Отже, ведучи мову про залежність від ігор, потрібно 

усвідомлювати, що ігроманія є психічним захворюванням, яка може 

бути наслідком певних емоційних та психічних розладів, що можуть 

призвести до вчинення злочинів. Таким чином , ігроманію 

обґрунтовано розглядати як певне фонове явище, що відіграє велику 

роль у механізмі детермінації злочинності. 
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ПРИЧИНИ ЛАТЕНТНОСТІ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСІВ  

 

Впродовж останніх років над Україною нависла загроза 

екологічної катастрофи, внаслідок незаконної порубки лісів. Кожного 

року мешканців сіл Західної України затоплює, внаслідок чого 

псуються будинки, городина. Відповідно до цього держава мусить 

виплачувати компенсацію постраждалим. Ситуація ускладнюється 

тим, що окрім значних фінансових ресурсів на покриття наслідків 

катастрофи Уряду, спостерігається масове нелегальне вивезення 
деревини, кошти від якої могли б бути використані на потреби 

суспільства. За інформацією Державного агентства лісових ресурсів 

України, кожного року країна втрачає 2,2 млрд. гривень від незаконної 

вирубки. Таким чином існує дві серйозні проблеми: в екологічному та 

фінансовому секторах.  

Україна через масову вирубку лісів знаходиться на межі 

екологічної катастрофи. Таке явище відбувається через прагнення 

наживи, не задумуючись про наслідки. Україна посідає дев’яте місце в 

Європі за площею лісів, шосте місце за запасами деревини та лише 35-

те місце у Європі за рівнем лісистості. І хоча ліси ростуть майже на 

16% території нашої держави, цей показник на 3,9% нижче за 
оптимальний, і він стрімко знижується через масштаби вирубок. При 

тому, що половина лісів України – штучно створені, а отже 

потребують посиленого догляду. Ухвалення Україною мораторію на 

експорт необробленої деревини – наслідок політики сусідніх держав, 

зокрема, до аналогічних обмежувальних заходів вдалися Білорусь і 

Молдова. Країни Єврозони також посилили правила використання 

власних лісових ресурсів. Парламент України розраховував на зупинку 

"сірого" вивозу деревини, що набирав обертів із втратою державою 

традиційних напрямків експорту – металургійної сировини і продукції. 
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Однак ця заборона виявилася неефективною – стартували незаконні 

схеми оформлення ділової деревини під виглядом паливної. 

Збільшилась кількість порушень при вивезенні із приховуванням лісу-

кругляка в тих партіях, які відвантажуються легально. [1, с.4]. 

Статтею 246 Кримінального кодексу України передбачено 

кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу. Зокрема 

йдеться про такі кримінально-карані діяння – незаконна порубка дерев 

або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, 

перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або 
чагарників, що заподіяли істотну шкоду [2]. Цей злочин полягає у 

тому, що винною особою вирубуються для певних цілей лісові 

насадження без спеціального на те дозволу. Суспільна небезпечність 

такого злочину полягає у тому, що ці дії завдають шкоди 

навколишньому середовищу загалом, науково обґрунтованому, 

раціональному використанню, охороні і відтворенню лісів. 

Небезпечність злочинного діяння посилюється і тим, що порубка 

призводить до ерозії ґрунтів, виснаження річок, погіршення життя 

людини [3,с.390]. Не зважаючи на це, українська деревина успішно 

вивозиться в Туреччину та країни ЄС. Ще більше загроз виникло у 

зв’язку з військовими діями на окупованих територіях, в межах 

проведення ООС (раніше АТО), де внаслідок незаконної вирубки лісів 
було знищено близько 50-ти відсотків лісових насаджень. 

Підтвердженням масового вирубування лісів не лише в межах 

Карпат, а й по всій Україні є чимала кількість кримінальних 

проваджень по цих категоріях справ. Наприклад, 21.04.18 

прикордонники відділу "Білопілля" Сумського загону на околиці 

населеного пункту Степанівка, що на Сумщині, виявили вантажівку 

"КамАЗ" з маніпулятором та трьох наших співвітчизників, які двома 

бензопилами незаконно вирубували деревину. Дозвільних документів 

на право вирубки лісу в них не було. Лісорубів, транспортний засіб та 

сировину передано поліції для подальших слідчих дій [1, с.4].  

Водночас значно меншою є кількість справ, які доходять до 
суду і завершуються обвинувальними вироками. Можна також 

говорити про високу латентність відповідної злочинної діяльності . Для 

цього сприяють такі три чинники: 

 - висока корупція серед посадовців; 

 - вирубка лісів у важкодоступних місцях (місця у які важко 

дістатись та погано видно);  

- замітання слідів злочину (облиття певною кислотою пеньків, 

яка їх знищує або звичайне спалювання залишків). 

Для того щоб подолати проблему незаконних рубок або 
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принаймні довести факт незаконної рубки, потрібно вести 

повноцінний облік заготовленого лісу, по суті – документувати всі дії 

під час заготівлі деревини сучасними методами. Для цього необхідний: 

а) єдиний стандарт обліку деревини б) інформаційна система 

(програмне рішення), що оперативно та у зручному для аналізу вигляді 

надає дані про заготовлену деревину, законність її походження, 

вартість, назву заготівельника(лісгосп) та ім’я покупця [4]. На 

сьогоднішній день близько у 70 % лісгоспах було введено Систем у 

електронного обліку деревини (ЕОД).  Така система забезпечує 
прозорість процесу лісозаготівлі, адже деревина маркується. У такому 

маркуванні міститься: умови придбання сировини, хто і куди її 

перевозить, а також на основі яких дозвільних документів була 

заготовлена. Ще одним кроком до зменшення кількості даного злочину 

є закриття злочинних каналів. Для цього необхідно поширити систему 

ОЕД  повністю в усіх лісових угіддях. 

 

Список використаних джерел 

1. Філіпенко Т. Темний ліс. Газета "Прикордонник". 13 липня 

2018 року. № 26. С. 8 

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року  

№ 2341-III. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
3. О. Несімко. Відповідальність за екологічні правопорушення, 

зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу // Вісник Національного 

університету "Львівська політехніка".  2017. - № 861. С.573 

4. Як протидіяти незаконним рубкам лісу. URL: 

https://eba.com.ua/yak-protydiyaty-nezakonnym-rubkam-lisu/ 

 

 

Лєонова Д.О. 

студентка 5 курсу  

Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Сєверодонецьк 

Церковна А.О. 

к.ю.н., доцент кафедри правознавства 

Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Сєверодонецьк 

ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ АУТСТАФІНГУ В УКРАЇНІ  

 

Проблема безробіття та тенденція скорочення виробничих 

витрат стає чинником виникнення нових форм зайнятості серед яких 

слід приділити увагу аутстафінгу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://eba.com.ua/yak-protydiyaty-nezakonnym-rubkam-lisu/


I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

57 

У світовій практиці аутстафінг вже давно укорінився у 

національному законодавстві багатьох країн. Відправною точкою слід 

вважати  Конвенцію про приватні агентства зайнятості № 181, 

ухваленою Міжнародною організацією праці 19.06.1997  року. На 

сьогоднішній день вказана Конвенція не ратифікована Україною.  

Основним правовим актом, що регламентує зайнятість в Україні 

є Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 p. № 5067-

VІ (далі- Закон). Слід зазначити, що Закон передбачає таку інституцію, 

як діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, та інших суб'єктів 

господарювання, які здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців 

[1, ст. 36]. 

Законодавством України не визначено поняття аутстафінгу, але 

підпунктом 14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено 

схоже за розумінням поняття "послуга з надання персоналу" — 

це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, 

що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє 

у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну 

або кількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою 

функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання 
зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового 

контракту з особою, у розпорядження якої їх направлено. Інші умови 

надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) 

визначаються угодою сторін [2]. 

Згідно з абзацом третім ч. 1 ст. 39 Закону суб’єкти 

господарювання — роботодавці, які наймають працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, 

направляють працівників за умови, якщо це передбачено колективним 

договором такого роботодавця, та за наявності згоди профспілкової 

організації і зобов’язані: 

укласти договір з роботодавцем про застосування праці 
працівника; 

виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не 

нижчому за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом, та заробітної плати, яку одержує працівник у роботодавця за 

виконання такої самої роботи; 

забезпечувати працівникові час роботи та відпочинку на умовах, 

визначених для працівників роботодавця, що передбачено умовами 

колективного договору та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку; 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=841
http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=841
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нараховувати і сплачувати єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на користь 

працівника; 

не перешкоджати укладенню трудового договору між 

працівником й роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи.  

Аналізуючи положення Закону, можна зробити висновок, що 

законодавцем створені умови для розвитку аутстафінгу, але судова 

практика доказує зворотне. Так, відповідно до Постанови П'ятого 

апеляційного адміністративного суду від 08 листопада 2018 року по 
справі N 821/901/18, договір аутстафінгу не може бути підставою для 

допущення до роботи працівників без оформленнями з ними трудових 

відносин, як того вимагає стаття 24 КЗпП України  [3]. 

На думку суду, договір аутстафінгу це правочин, який вчинено з 

метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства, 

водночас суперечить моральним засадам суспільства, порушує 

публічний порядок [3]. Аргументуючи свою позицію суд вказує, що з 

договору вбачається, що за умовами договору аутстафінгу посередник 

з працевлаштування зобов'язаний виконувати за заявкою замовника 

послуги з підбору і направлення в розпорядження Клієнта працівників, 

та вести розрахунок, нарахування і сплату податків і обов'язкових 

платежів в бюджети всіх рівнів, нарахованих у зв'язку з виплатою 
робітникам винагороди. Крім того за цим правочином саме посередник 

встановлює винагороди і розмір інших виплат працівникам. Вказані 

обов'язки за своєю суттю є обов'язками роботодавця, який регламентує 

діяльність працівників на підприємстві. Отже, такий договір визначає 

суттєві умови працевлаштування працівника і може укладатися тільки 

за його участі і згоди. У іншому випадку це є порушенням прав і 

законних інтересів працівника [3].  

Вбачається, що суд не врахував ряд положень законодавства 

про зайнятість, зокрема, приписів про те, що суб'єкт господарювання 

може здійснювати наймання працівників для подальшого виконання 

ними роботи в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного 
договору між суб'єктом господарювання та фізичною особою про 

надання послуг [1, п. 3ст. 39]. Як вказувалось раніше, підпунктом 

14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що угода 

про надання персоналу МОЖЕ передбачати укладання зазначеними 

фізичними особами трудової угоди або трудового контракту з особою, 

у розпорядження якої їх направлено, тобто укладання трудової угоди 

чи контракту з працівником, що виконує роботу у результаті послуги з 

надання персоналу є не обов’язком, а правом в залежності від умов 

договору з надання персоналу (аутстафінгу).  

https://ligazakon.net/document/view/KD0001?ed=2018_09_18&an=118
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Виходячи з нормативних приписів та проблем правозастосовної 

практики слід зробити висновок про необхідність більш детальної 

регламентації інституту аутстафінгу в Україні. Зокрема слід надати 

законодавче визначення аутстафінгу, визначити договір аутстафінгу як 

вид господарського договору та надати роз’яснення щодо 

співвідношення відносин, які виникають при укладені вказаного 

договору з трудовим законодавством.    
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Впродовж всього періоду існування суспільства людство 

вчиняло проступки проти інших людей чи їх майна та вело активну 

боротьбу із такою злочинністю. Із зміною суспільного ладу одні 

вчинки визнавались злочинами інші декриміналізувались, а з 

розвитком промисловості виникали нові проступки, що ставали 

злочинами.  

Не оминула ця ситуація і Україну. Із проголошенням 

незалежності, розквітом приватної власності та приватного бізнесу, 
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з’явилось багато проявів злочинної діяльності.  

Відразу почалась боротьба із цими проявами. Так відповідно до 

Постанови Верховної Ради України від 25.06.1993 року "Криміногенна 

ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася у найбільш небезпечне 

соціальне лихо, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної 

держави, а небувале зростання злочинності зумовлене кризовими 

явищами в політичному і економічному розвитку, в усіх сферах 

суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю 

за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю. 
Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного 

впливу на стан справ, закони, що приймаються, виконуються 

незадовільно і не забезпечують своєчасного задоволення назрілих 

потреб регулювання ринкових відносин. . Розбалансованість 

економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели 

до падіння життєвого рівня і як наслідок втягнення у незаконне 

підприємництво значної частини населення. Спад виробництва та 

пов'язане з ним зростання безробіття зумовили стрімке зростання 

крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагательства, убивств; 

вчинення корисливих злочинів все частіше поєднується з 

використанням вогнепальної та холодної зброї. . Поширюються 

корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у 
сфері господарювання. Виявляється тенденція злиття загально-

кримінальної та організованої злочинності, дедалі більше у злочинну 

діяльність втягується молодь.. Занепад моралі значної частини 

населення призвів до розпаду системи державних і громадських 

інститутів профілактики правопорушень, що створило сприятливі 

умови для поглиблення антисоціальних явищ. Великою мірою цьому 

сприяє майже відверта пропаганда порнографії, жорстокості та 

насильства, що ведеться на фоні недоступно великих цін багатьох 

форм дозвілля, нестачі споживчих товарів, скорочення кількості 

спортивних клубів, шкіл, молодіжних таборів.. Гострота криміногенної 

обстановки вимагає вжиття великомасштабних комплексних заходів з 
боку держави, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три 

роки. Пріоритетну увагу за цих умов повинно бути віддано питанням 

правового забезпечення правоохоронної діяльності, удосконаленню 

системи профілактики правопорушень, посиленню боротьби з 

організованою та економічною злочинністю, забезпеченню охорони 

громадського порядку та громадської безпеки. До першочергових 

заходів необхідно віднести також удосконалення кримінально-

виконавчої системи, розширення міжнародного співробітництва у 

боротьбі із злочинністю, а також кадрове, наукове, інформаційно-
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технічне забезпечення правоохоронної діяльності" [1]. 

Виходячи із положень даної постанови можна зробити 

висновки, що розквіт криміногенної ситуації почався майже відразу із 

настанням незалежності України і нажаль, продовжується до 

сьогоднішнього дня. Одні види злочинів зменшуються інші навпаки 

процвітають. Так наприклад, розквіт вуличної масової стихійної 

торгівлі, порушень правил дорожнього руху зменшився. Проте, 

кількість економічних та корупційних злочинів збільшилась.  

Статистичні дані підтримують дану думку. Так 20 жовтня 2018 
року на нараді з підбиття підсумків роботи блоку кримінальної поліції 

під головуванням першого заступника глави Національної поліції 

В’ячеслава Аброськіна. Учасники наради зазначили, що упродовж 9 

місяців 2018 року в Україні зменшилася кількість зареєстрованих 

злочинів порівняно з таким же періодом 2017 року – з 420 тисяч до 386 

тисяч кримінальних правопорушень. При цьому кількість тяжких і 

особливо тяжких злочинів з цього числа зменшилася на 11 відсотків – 

зі 155 тисяч до 138 тисяч. Найбільший масив серед скоєних злочинів 

становлять крадіжки (191 тисяча) та шахрайства (27 тисяч). 

Крім того, зменшилася кількість умисних вбивств, учинених на 

території держави – з 1185 до 1168. Більш ніж на чверть знизилася 

кількість розбійних нападів – із 2224 до 1622. На 25% зареєстровано 
менше грабежів: у 2017 році їх було 14,2 тисячі, цього року – 10,6 

тисяч. Крадіжок зареєстровано на 12% менше (216,6 тисяч проти 191,5 

тисячі цього річ). 

Водночас учасники наради відзначають підвищення рівня 

розкритих тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, упродовж 

трьох кварталів 2018 року поліція розкрила понад 148 тисяч 

кримінальних правопорушень. Питома вага розкритих умисних 

вбивств зросла до 92 відсотків у порівнянні із минулорічними 89 

відсотками.[2] 

Дані статистичні данні говорять про активну боротьбу із цією 

категорію злочинів та про хорошу роботу органів МВС України. Проте 
існує й "інший бік медалі" За даними рейтингу злочинності у світі, 

який складає сервіс Numbeo, і в який потрапили три українські міста – 

Київ, Харків і Львів. Із 327 міст у рейтингу Київ опинився на 130 місці 

у списку, Харків – на 139-му, а Львів – на 207-му. Зазначимо: це 

рейтинг типу, чим вище місце – тим гірше. Отож, у рейтингу 

злочинних міст Київ посів 130 сходинку з індексом 47,9, Харків – 139-

те з індексом 46,77, а Львів – 207 з індексом 39, 92. Здавалося б, 

злочинність у розвинених країнах мала б бути на порядок нижчою, ніж 

в Україні. Але ні – зовсім поруч з нами опинилися Лондон на 132-му 
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місці з індексом 47,75 та Стокгольм – на 133-му з індексом 47,58. 

Цікаво, що порівняно з минулорічними показниками, Київ та Львів 

погіршили свої позиції. У 2017 вони опинялися на 134 та 211 місці 

відповідно з індексом 50,05 та 40, 87. Лише Харків покращив свою 

позицію – рік тому він займав 113 сходинку з індексом 52,46 [3]. Крім 

того дана статистика не містить стан економічної злочинності та роботу 

антикорупційних органів, не визначена й статистика злочинів, що 

вчиняють самі працівники правоохоронних органів. Виходячи із 

наведеної інформації можна зробити висновки, що причини і методи 
боротьби із злочинність мають бути систематичними та ґрунтовними, 

охоплювати всі сфери суспільного життя.  
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Проходження державної служби є одним із найважливіших 

елементів інституту державної служби. Однак розумінню науковцями 

його сутності, змістовного наповнення та галузевої належності 
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притаманні відмінні підходи.  

 Дослідження правового регулювання державної служби та її 

механізму на відповідність необхідному в сучасних умовах рівню 

правового регулювання всього масиву відносин, пов'язаних з 

проходженням останньої, постає вкрай важливим і дуже актуальним 

[1, с. 141]. При цьому однією з головних особливостей правового 

регулювання у цій сфері буде виступати саме те, що воно ґрунтується 

та здійснюється нормами різних за своєю суттю галузей права - 

адміністративного та трудового.  
Більшість науковців сходяться на думці про те, що і в галузі 

адміністративного, і в галузі трудового права предмет та метод 

правового регулювання відносин у сфері державної служби мають 

певну схожість між собою. Така схожість, як зазначає Л.А. 

Сироватська, часто ускладнює виявлення істинної правової природи 

тих чи інших фактичних відношень і тягне за собою в значному ряді 

випадків порушення закону і правозастосовної практики [2, с. 26]. На 

думку окремих науковців, адміністративне право взагалі служить 

основою виникнення різних галузей права, в тому числі і трудового [3, 

с. 14-16]. Хоча загальновідомо, що історично трудове право 

виділилося з права цивільного.  

Р.З. Лівшиць робить однозначний висновок: адміністративне 
право є однією з тих галузей права, до яких найближче підходить 

трудове право [4, с. 22-23.].  

Таким чином, незважаючи на деяке розходження в наукових 

підходах, представники науки і адміністративного, і трудового права 

одностайно визнають: адміністративне і трудове право є суміжними. 

При цьому підкреслюється, що особливо тісно взаємодія норм 

адміністративного та трудового права проявляється при регулюванні 

державно-службових відносин [5, с. 48], наголошується, що на 

практиці іноді важко відрізнити відносини, що регулюються 

адміністративним правом, від трудових відносин [6, с. 22]. 

Б.Н. Габричидзе констатує, що норми адміністративного права, 
котрі регламентують державну службу, і норми трудового права, які 

визначають порядок прийому на державну службу та проходження цієї 

служби, настільки тісно взаємопов'язані, що часом між ними складно 

провести відповідні межі. При цьому пріоритет у співвідношенні 

адміністративного і трудового права у врегулюванні державної служби 

він однозначно відносить до сфери адміністративного права [3, с. 14, 16]. 

А.Є. Пашерстник вважав, що лінія розмежування між трудовим 

і адміністративним правом лежить у площинні відмінності між 

становищем державних службовців у трудовому процесі та їх 
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становищем у публічному середовищі. Відносини з публічним 

середовищем виступають предметом регулювання науки 

адміністративного права, відносини в процесі праці - трудового права 

[7, с. 123]. 

В.М. Луганцев також відзначає, що правовідносини державних 

службовців при виконанні ними своїх службово-трудових обов'язків 

мають двоїсту, адміністративно-трудову природу [8, с. 34]. 

Специфічність державної служби проявляється в тому, що 

державний службовець як безпосередній суб'єкт правовідносин у сфері 
публічної служби наділений подвійним правовим статусом. З одного 

боку, він виступає як звичайний громадянин, що перебуває на 

державній службі та виконує за винагороду свою трудову функцію. З 

іншого боку, займаючи державну посаду, він здійснює функції 

держави і тому діє як агент публічної влади, в силу якої його рішення 

носять для всіх владний і зобов'язальний характер [9, с. 27]. 

На наш погляд, науковий і практичний інтерес має думка А.В. 

Гусєва про те, що вплив трудового права на регулювання державної 

служби залишається, але його характер і напрями змінилися. До 

моменту створення інституту державної служби трудове право було 

основним і безпосереднім регулятором відносин праці. Тепер, із 

появою публічно-трудових відносин, воно стає своєрідною 
донорською, материнською галуззю [10, с. 30-31].  

Окремі вчені вважають недоцільним відносити інститут 

державної служби ні до адміністративного, ні до трудового права, а 

виокремити в окрему галузь права - службове право, тобто висувається 

принципово нова ідея про виділення особливого масиву правових 

норм, що регулюють державно-службові відносини, в окрему галузь 

або підгалузь права, яка має свій зміст, предмет і методи [11]. В 

останній час з’явилися й інші роботи, в яких обґрунтовується 

самостійність службового права як окремої галузі права [12, с. 106].  

І. А. Дякіна, зокрема, вказує, що службове право як галузь 

характеризується ознакою комплексності, тобто уніфікованістю 
понять, категорій і однотипністю правового матеріалу, що має не 

тільки адміністративно - правову природу, але і належить до суміжних 

галузей права [13, с.25].  

З нашої точки зору, ще зарано говорити про існування 

службового права як самостійної галузі. В даний час службове право 

можна розглядати лише як галузь, що може сформуватися в 

українському праві.  

Разом з тим, на думку С. Є. Чанова, службове право вже може 

сприйматися як підгалузь адміністративного права. Виходячи з 
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наявних передумов воно може в перспективі або залишитися 

підгалуззю адміністративного права, або остаточно виділитися в 

самостійну юридичну галузь [14, с. 108].  

Даючи оцінку таким пропозиціям, зазначимо, що, на нашу 

думку, така точка зору має повне право на існування. Це пов’язано з 

тим, що інститут державної служби на сьогодні має всі необхідні 

атрибути, які дають змогу говорити про нього як про самостійну 

галузь права.  

Існує також думка, згідно з якою неправильно було б вважати 
державну службу сферою виключно адміністративно-правового 

регулювання. Є всі підстави вважати, що в сучасній правовій системі 

з'явилася відносно відособлена сфера правового регулювання 

публічної служби і формується нова галузь - право державної служби 

[15, с. 54]. 

Варто відзначити й позицію Н. Неумивайченко, яка вважає, що 

відносини щодо організації державної служби і управління нею є 

адміністративними відносинами, а управлінські відносини в процесі 

праці виходять за рамки адміністративного права і регулюються 

правом трудовим [16, с. 159].  

Отже, з викладеного можна зробити висновок, що визначення 

окремих елементів проходження державної служби, правового статусу 
державних службовців здійснюється за допомогою розгалуженої 

системи нормативних актів, які належать до різних галузей права. 

Подібна ситуація, на нашу думку, не може бути визнана нормальною, 

у зв’язку з чим актуальним є завдання щодо уніфікації даного 

нормативного матеріалу. 

Таким чином, найбільш логічною та обґрунтованою виглядає 

концепція права публічної служби як підгалузі адміністративного 

права, що відповідає сучасним реаліям та потребам нормативно-

правового забезпечення відносин публічної служби та ефективного 

розвитку цієї підгалузі й має здійснюватися у невід’ємному зв’язку з 

розвитком інших підгалузей адміністративного права.  
Запорукою цілісності та стабільності державної служби, на 

нашу думку, буде прийняття Кодексу державної служби України, 

призначенням якого має бути систематизація і кодифікація норм 

різних галузей права щодо регулювання різних аспектів державної 

служби та створення на цій основі стабільної та узгодженої 

нормативно-правової бази.  
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Подолання корупції – основна мета демократичної країни, якою 

є Україна. Сьогодні корупція проникла у всі сфери суспільного життя. 

Особливо високі ризики її негативного прояву спостерігаються в 

органах державної влади. Формування антикорупційного 

законодавства та його використання для зменшення рівня корупції має 

стати основою проведення якісної антикорупційної політики.  

У формуванні якісного антикорупційного законодавства 

потрібно враховувати особливості щодо підходів до визначення 

поняття корупції, адже у суспільстві і досі відсутнє чітке її розуміння. 

Отже, однією з перешкод розвитку антикорупційного законодавства 

України є відсутність ґрунтовного та зрозумілого визначення поняття 
корупції та донесення його до суспільної свідомості. У наукових 

джерелах, які досліджують проблематику корупції, існує два підходи 

щодо трактування цього небезпечного соціального явища. Так, у 

широкому розумінні, під корупцією розуміють підкуп та хабар, у 

вузькому розумінні – певну групу людей, які заради власних інтересів 

схильні до руйнування, спричинення руйнівного впливу на 

загальновизнані та підтримувані суспільством соціальні процеси.  

Термін корупція визначається у Законі України "Про 

запобігання корупції", однак він не є досконалим. Зокрема, до 

основних недоліків Закону можна віднести те, що його дія 

поширюється на визначене коло осіб. Фактично, даний законодавчий 
акт має обмежену дію за колом осіб та за сферами суспільного життя.  

Рівень корупції в Україні залишається стабільно високим 

протягом багатьох років з трьох основних причин: безкарність 

корупціонерів; неефективність правосуддя; відсутність стабільних умов 

для провадження бізнесу [1]. Тому, одним із напрямків зменшення рівня 

корупції є активізація правового забезпечення форм, методів та заходів 

протидії корупції у антикорупційному законодавстві.  

Становлення антикорупційного законодавства України 

розпочалося із отриманням Україною незалежності. Однак, лише у 
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2014 році було прийнято пакет антикорупційного законодавства, який 

по новому підходив до заходів протидії корупції в Україні. Так, 2 

липня 2014 року Кабінетом Міністрів України видано розпорядження 

"Про затвердження плану першочергових заходів з подолання 

корупції" [2]. В результаті реалізації вказаного урядового плану, 14 

жовтня 2014 року Верховна Рада України ухвалила новий (третій) 

антикорупційний "пакет", який складався із Законів України "Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" [3], "Про запобігання 
корупції" [4], "Про Національне антикорупційне бюро України" [5], 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 

діячів" [6], "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" [7], "Про 

прокуратуру" [8]. Зокрема, ним передбачалося створення спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та вдосконалення 

нормативно-правової та інституційної основ нової системи державної 

антикорупційної політики.  

Незважаючи на досить рішучі кроки законодавця щодо 

формування антикорупційного законодавства, можна виділити 
наступні проблемні напрямки: визначення рівня та оцінки 

ефективності антикорупційного законодавства; узгодженість 

антикорупційного законодавства України; гарантування нормативно-

правових підходів до незалежності діяльності антикорупційних 

органів; аналіз та імплементація міжнародного досвіду законодавчого 

забезпечення антикорупційної політики.  
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м. Львів 

Коробій Л.О. 

здобувач вищої освіти 3 курсу, юридичного факультету  

освітнього ступеня "Бакалавр" 
Львівський державний університет внутрішніх справ  

м. Львів 

ПРАВО ОБИРАТИ ТА БУТИ ОБРАНИМ,  

ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

Для українського народу 2019  рік, є роком 

загальнонаціональних президентських і парламентських виборів. 

Право обирати та бути обраним закріплене в ст.  36 Конституції 

України: громадяни мають право брати участь в управлінні 
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державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування [1]. 

Президент України обирається громадянами України на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування, строком на п'ять років, відповідно до Конституції 

України та Закону України "Про вибори Президента України". 

Вибори Президента України є загальними. Право голосу на 

виборах Президента України мають громадяни України, яким на день 
виборів виповнилося вісімнадцять років. 

 Документом, який підтверджує громадянство України, є:  

1) паспорт громадянина України; 

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  

3) дипломатичний паспорт; 

4) службовий паспорт; 

5) військовий квиток (виключно для військовослужбовців 

строкової служби); 

6) тимчасове посвідчення громадянина України; 

7) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого 

ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, 

місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис 
керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах 

виконання покарань або слідчих ізоляторах. 

Вибори Президента України є рівними: громадяни України 

беруть участь у виборах на рівних засадах. 

Кожний громадянин України на виборах Президента України 

має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на 

одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Вибори 

Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо 

обирають Президента України. 

Президентом України може бути обраний громадянин України, 

який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, 
володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти 

останніх перед днем виборів років [2]. 

У ст. 1 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" визначено, що народні депутати України обираються 

громадянами України на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування, строком на п'ять 

років. 

 Кількісний склад Верховної Ради України становить 450 

депутатів. Вибори депутатів здійснюються за змішаною системою:  
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1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за 

виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій; 

2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою 

відносної більшості в одномандатних виборчих округах. 

Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах 

депутатів мають громадяни України, яким на день голосування 

виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право 

голосу, є виборцями. Підставою реалізації виборцем свого права голосу 
на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.  

Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця 

на виборах депутатів, є аналогічним виборам Президента України. 

Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у 

виборах депутатів на рівних засадах. Кожний виборець має в 

одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу. 

Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій 

дільниці, де він включений до списку виборців.  

Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають 

депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у 

депутати, включених до виборчого списку партії, та за кандидатів у 

депутати в одномандатних округах. 
Депутатом може бути обраний громадянин України, який на 

день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає 

в Україні протягом останніх п'яти років [3]. 

Отже, право обирати та бути обраним ґрунтується на засадах 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. Строк повноважень Президента України та Верховної 

Ради України становить 5 років. Дане право регулюється  

Конституцією України, Законом України "Про вибори Президента 

України", Законом України "Про вибори народних депутатів України" 

та іншими нормативно-правовими актами. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

На сьогоднішній день, внаслідок інтенсивного розвитку та 

глобалізації суспільства, виникає ряд проблем що існують при 

реалізації прав людини та громадянина, особливо в адміністративному 

судочинстві. Насамперед це недотримання суддею, внаслідок 

недостатнього фінансування його діяльності, неупередженості та 

безсторонності, некомпетентність суду вирішувати деякі питання, 

поспіх у прийняття рішень судом, відсутність реальної реалізації 

рішень суду, невчасність реалізації рішень суду, заінтересованість 
судді в розгляді справи.  

Також, як одне з найбільш проблемних питань в 

адміністративному судочинстві, виступає розмежування компетенцій 

між адміністративними та іншими судовими органами 

(господарськими, цивільними). Доречно буде зазначити справедливу 

думку Н. С. Кузнєцової стосовно цього питання, іноді однакові спори 

розглядають суди адміністративної та господарської юрисдикції. Така 

негативна практика виникає, зокрема, зі спорами щодо порушення 

умов економічної конкуренції та зловживання монопольним 

становищем. Так, у Законі України "Про захист економічної 

конкуренції" зазначено, що спори в цих відносинах розглядають 
господарські суди. Але адміністративні суди вважають, оскільки КАС 

України прийнятий пізніше за цей Закон, він є спеціальним 

нормативним актом і має застосовуватись до спірних відносин у цій 

сфері, адже вони за цією природою є публічними [1,  с. 34]. 

Відповідно до частини 2 ст. 4 КАС України – юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, 

крім спорів, для яких встановлений інший порядок їх судового 

вирішення. Помилково буде не погодитись із думкою професора В. Б. 

Авер’янова, що під поняття, "всі публічно-правові спори" підпадає 
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набагато ширше коло спорів, ніж ті, в яких однією зі сторін є 

обов’язково орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює 

владні управлінські функції, що прямо передбачено визначенням 

"справи адміністративної юрисдикції", закріпленими у п. 1 ч. 1 ст. 3 

КАС України. Виходячи із вказаної суперечності, справжня 

компетенція адміністративних судів значно виходить за межі як 

призначення кодексу, так і завдань адміністративного судочинства, 

зазначених у ст. 2 КАС України [2, с. 36]. 
Теж важливою проблемою в адміністративному судочинстві є  

проблема пов’язана з вимогами, що ставлять до суддів, які обираються 

до складу судів. Такі вимоги є одноманітними, типовими для всіх 

суддів незалежно від того, до якого суду вони обираються. Проте 

варто зазначити, що порядок призначення та звільнення суддів в 

адміністративному судочинстві, також їх кваліфікаційний рівень 

повинні бути відмінними і безперечно високими. Але, на превеликий 

жаль, парламент не врегулював це питання на законодавчому рівні.  

Можна також віднести до проблем чинного КАС України 

наявність великої кількості оціночних категорій. Частина 3 ст. 2 КАС 

України закріплює коло обставин, які перевіряються 

адміністративними судами. Адміністративні суди також перевіряють 
чи прийняті рішення або вчинені дії чи бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень обґрунтовано, безсторонньо, добросовісно, розсудливо, 

пропорційно. Ні в самому Кодексі, ні інших нормативно-правових 

актах не міститься роз’яснення сутності зазначених понять, що, у свою 

чергу, вимагає реагування відповідного нормативного характеру [3]. 

Подальшою проблемою, яка потребує ґрунтовного вивчення та 

вирішення, є питання щодо дотримання строків вирішення питання 

про відкриття касаційного провадження (ч. 2, ст. 214 КАС України) 

підготовки справ до касаційного розгляду та проведення попереднього 

розгляду справи (ч. 1, ст. 215, ст. 220-1 КАС України), а також строків 

розгляду і вирішення адміністративних справ протягом розумного 
строку (ч. 1 ст. 122 КАС України) [3]. 

При цьому, як вказується у постанові "Про Концепцію судово-

правової реформи" в Україні, адміністративні суди продовжують 

порушувати правила підсудності та виходять за межі своєї компетенції, 

зокрема стосовно земельних спорів і спорів щодо права власності на 

інші об’єкти нерухомого майна, приватизації державного майна [4]. 

Як свідчить судова практика та рішення Європейського суду з 

прав людини, однією із найбільших проблем вітчизняного судочинства 

у цілому та адміністративного зокрема є порушення передбачених 
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процесуальним законодавством строків розгляду справ. Незважаючи 

на те, що у КАС України строки для вчинення процесуальних дій чітко 

встановлені, в адміністративних судах відбуваються масові їх 

порушення. Причому порушуються як строки відкриття провадження у 

справі, так і строки розгляду адміністративних справ.  

Поряд з цими всіма проблемами, не менш болючим для 

адміністративного судочинства є питання фінансового й технічного 

забезпечення. 

Проблеми, пов’язані з порушенням прав людини, розглядаються 
в Україні на трьох рівнях: 

 національний рівень – юридична українська система та 

окремі комісії, що спеціально займаються проблемами прав людини;  

 регіональний рівень – юридична європейська система, 
європейські органи правозахисного характеру; 

 міжнародний рівень – організації ООН, міжнародні суди та 
комісії [5]. 

Проаналізувавши зазначені проблеми, ми можемо визначити 

такі шляхи удосконалення норм і положень адміністративного 

судочинства в процесі захисту порушених прав громадян задля 

найповнішого усунення наявних проблем: 

 приведення у відповідність національного законодавства у 
сфері адміністративного судочинства із нормами та стандартами ЄС, 

проведення навчальних тренінгів з метою покращання професійних 

якостей суддівського корпусу в Україні; 

 законодавче закріплення участі органів суддівського 
самоврядування у підготовці та узгодженні державного бюджету в 

частині фінансування судів і контролю за розподілом цих коштів. Саме 

орган суддівського самоврядування може діяти виключно в інтересах 

суддівського співтовариства, дбаючи про належну організацію 
діяльності судової системи; 

 удосконалення діяльності та внутрішньої організації суду, 

дієвості автоматизованої системи документообігу, порядку 

проходження і розгляду адміністративних справ; 

 обнародування рішень адміністративних судів у місцевих 

засобах масової інформації. Зазначене забезпечить гласність 

функціонування адміністративних судів, підвищить їх статус у 

суспільстві, але й матиме суттєвий превентивний вплив на діяльність 
суб’єктів публічної влади; 

 покращання рівня правової культури суддівського корпусу в 

процесі виконання безпосередніх обов’язків, визначених 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

75 

Конституцією України, КАС України та іншим законодавством;  

 удосконалення процесу ведення судової статистики і 
вироблення критеріїв для визначення і розподілу робочого 

навантаження суддів у адміністративних справах, згідно з передовою 

практикою; 

 покращання організаційної і методичної підтримки діяльності 
адміністративних судів місцевого рівня завдяки активізації роботи в 

цьому напрямі Вищого адміністративного суду України, зокрема: 

розробки рекомендацій по застосуванню законодавства 

адміністративними судами; підготовка персоналу, який відповідатиме 

за впровадження системи електронного управління в адміністративних 

судах; 

 підготовка постанови пленуму Вищим адміністративним 
судом або роз’яснення в іншій формі, метою якого було б визначення 

основних термінів і понять, які визначені в КАС України [6, с. 173].  
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На сьогодні для працівників поліції все більшого значення 

набуває проблематика правового регулювання обчислення тривалості 

та порядку надання щорічних відпусток поліцейських, оскільки 

продуктивність праці та ефективність виконання поліцейським своїх 

безпосередніх обов’язків, відновлення сил та енергії, його здоров’я, 

напряму залежать від тривалості відпочинку, зокрема, відпусток. 

Відпустки поліцейських ─ це встановлена чинним законодавством 

певна кількість календарних днів безперервного відпочинку, які 
надаються поліцейському в календарному році з оплатою або без 

оплати їх із збереженням за поліцейським посади на цей час. 

Згідно Закону України "Про Національну поліцію", поліцейським 

надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку та 

тривалістю, визначених цим Законом. Також надаються додаткові 

відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, 

відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та 

інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки [1]. 

Згідно з аналізу ст. 78-1 КЗпП України святкові та неробочі дні 

не враховуються при визначенні тривалості лише щорічних відпусток 

(основних та додаткових), а також додаткової соціальної відпустки 
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з 

дитинства підгрупи А I групи. При наданні усіх інших видів відпусток 

неробочі та святкові дні включаються у їх загальну тривалість. Варто 

врахувати, що при визначенні тривалості відпусток поліцейських не 

враховується час, необхідний на дорогу [2]. Закон України "Про 

Національну поліцію" визначає загальну тривалість щорічної основної 

оплачуваної відпустки поліцейського, яка становить тридцять 

календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості 

відпустки [1]. Варто зауважити, що на службу в поліції можуть бути 
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прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну 

загальну середню освіту. З цього випливає, що відпустка у зв’язку з 

навчанням у середніх навчальних закладах не може бути надана 

поліцейським. Творча відпустка – відпустка, яка надається 

працівникам поліції для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручника, монографії, довідника. Постанова Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та 

оплати творчих відпусток" визначає такі строки творчої відпустки:  

- для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук – тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового 

ступеня доктора наук – до шести місяців; 

- для написання підручника чи наукової праці – тривалістю до 

трьох місяців.  

Творчі відпустки не діляться, не переносяться, а їх 

невикористані дні не компенсуються. Водночас за бажанням 

поліцейського у разі збігу термінів творчої відпустки з основною 

щорічною її можна переносити. На час творчих відпусток за 

поліцейськими зберігається їх посада та заробітна плата [3].  

Відповідно до Закону-декрету Португальської Республіки про 

статус поліцейських для персоналу поліції діє порядок надання 

відпусток, відгулів та дозволів на відсутність на службі, встановлений 
для працівників, які виконують публічні функції та займають 

невиборні посади, з урахуванням особливостей, викладених у цьому 

Законі-декреті. Згідно з нормами статей даного Закону відпустка за 

особливі заслуги надається як відзнака тому персоналу, який проявив 

надзвичайну відданість службі або здійснив вчинки, визнані 

героїчними; рішення про надання такої відпустки приймається членом 

Уряду, відповідальним за внутрішню адміністрацію. Відпустка за 

особливі заслуги надається не більше аніж на 15 діб і може бути 

використана службовцем протягом 12 місяців від дати її надання;  

перебування у такій відпустці не позначається на нарахуванні 

заробітної платні або строку вислуги. Перебування у відпустці, може 
бути перерване у разі нагальної службової необхідності за рішенням 

організації, що її надала, на підставах обґрунтованого наказу. Слід 

зазначити, що у даному декреті зазначається порядок довготривалої 

відпустки без збереження винагороди. Вона може бути надана за 

наявності таких умов:  

- не раніше аніж через 10 років після вступу на службу для 

службовця поліції;  

- не раніше аніж через 5 років після вступу на службу для агента 

поліції   
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- довготривала відпустка без збереження винагороди може 

тривати не більше 10 років поспіль або сумарно; 

- службовці, які перебувають у довготривалій відпустці без 

збереження винагороди, не мають права носити форму, знаки 

розрізнення поліції публічної безпеки, використовувати службове 

посвідчення та право на застосування та носіння зброї .  

Повернення осіб з довготривалої відпустки без збереження 

винагороди до служби у поліцію публічної безпеки можливе за 

виконання сукупності таких умов: успішне проходження медичної 
комісії, підтвердження технічної та фізичної готовності до несення 

служби шляхом складання іспитів, перевірка на наявність 

кримінального минулого. Медичні комісії, непридатність до служби та 

ступінь інвалідності персоналу поліції, на який поширюються норми 

соціального публічного захисту, оцінюються та встановлюються 

Вищою медичною комісією поліції публічної безпеки[4].  

Згідно із Законом Республіки Польща поліцейський має право 

на щорічну оплачувану відпочинкову відпустку тривалістю 26 робочих 

днів. Він набуває права на першу відпустку після закінчення 6 місяців 

служби у розмірі половини відпустки, належної після року служби. 

Право на відпустку повної тривалості поліцейський набуває після 

закінчення року служби. Поліцейського можна відкликати з 
відпочинкової відпустки з важливих службових причин, а також 

затримати надання йому відпустки повністю або частково. Термін 

відпустки також може бути перенесено за заявою поліцейського, 

вмотивованою важливими причинами. Поліцейському, відкликаному з 

відпустки, належить повернення витрат на проїзд згідно з нормами, 

встановленими у приписах про службові виплати у випадках 

переведення або відрядження, а також інших затрат. Міністр, 

відповідальний за внутрішні справи, повинен визначити шляхом 

видання наказу процедуру повернення витрат на проїзд та інших 

понесених витрат, на яке має право поліцейський у разі відкликання з 

відпустки, з врахуванням норм, визначених для поліцейських, яких 
переводять або відряджають, задокументованих оплат, здійснених 

поліцейським, і які були використані у зв’язку з відкликанням з 

відпустки, а також оплат, понесених за членів сім’ї, якщо відкликання 

поліцейського з відпустки мало наслідком і їхнє повернення. 

Відкликання поліцейського з відпустки зі службових причин вимагає 

згоди керівника. Поліцейському, який не використав відпустку у 

даному календарному році, цю відпустку слід надати протягом перших 

3 місяців наступного року. Міністр, відповідальний за внутрішні 

справи, може шляхом видання наказу запровадити додаткові 
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оплачувані відпустки тривалістю до 13 робочих днів на рік для 

поліцейських, які несуть службу в особливо тяжких або шкідливих для 

здоров’я умовах або досягли визначеного віку, або стажу служби, або 

якщо це виправдано особливостями служби. Поліцейському можна 

надати оплачувану відпустку у зв’язку зі станом здоров’я або 

особистими обставинами, а також неоплачувану відпустку з важливих 

причин. Міністр, відповідальний за внутрішні справи, повинен 

визначити шляхом видання наказу докладні засади надання 

поліцейським відпусток, передбачивши строк служби, вік 
поліцейського, випадки особливо тяжких або шкідливих для здоров’я 

умов, а також ступені шкідливості, що впливають на тривалість 

додаткової відпустки. 

Поліцейському, який взірцево виконує обов’язки, виявляє 

ініціативу в службі та підвищує професійну кваліфікацію, можуть 

надаватися заохочення: похвала, короткочасна додаткова відпочинкова 

відпустка тривалістю до 10 робочих днів, надання відомчого 

відзначення, дострокове присвоєння вищого поліцейського звання [5]. 

Отже, підсумовуючи вище викладене слід зазначити, що 

щорічні відпустки є одним із важливим і найбільш тривалим видом 

відпочинку поліцейських, у результаті якого можна отримати 

максимальний відновлювальний ефект. Тому подана порівняльна 
характеристика дає можливість виділити позитивні та негативні 

сторони зазначених країн. Крім того, варто зауважити, що в Україні 

існує потреба в приведенні норм чинного законодавства у 

відповідності до норм міжнародного права стосовно питання про 

порядок надання щорічних відпусток працівникам поліції та 

приведенні чинних правових актів до норм розвинутих держав.  
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Зміст перших правових актів, прийнятих законодавчим органом 

України після проголошення державного суверенітету і незалежності  
свідчить про зміну на державному рівні розуміння та відношення до 

права як об’єктивного, так і суб’єктивного. Фактична спрямованість 

кожного з них у тій чи іншій мірі – це вирішення проблеми прав 

людини в Україні, яка значно проявила себе після набуття Україною 

незалежності. Так, у Законі України "Про  правонаступництво 

України" від 12.09.1991р. [1], закріплено, що Україна гарантує 

забезпечення прав людини кожному громадянину України незалежно 

від національної  приналежності та інших ознак відповідно до 

міжнародно-правових актів про права людини. 

Характерно, що вже у Законі УРСР "Про економічну 

самостійність Української РСР від 03.08.1990р. [2], прийнятому на 

основі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990р. 
[3], до основної мети економічної самостійності Української РСР 

віднесено: забезпечення умов життя народу України гідних сучасної 

цивілізації, задоволення його соціальних та культурних потреб. 

Вперше у законодавчій практиці української держави радянського і 

пострадянського періодів основною метою діяльності держави було 

визнано підпорядкування суспільного виробництва потребам та 

інтересам людини, створення умов для вільної праці та 

самоствердження особистості. Поряд з цим, вперше на рівні закону 

дуже делікатно прозвучала ідея про підприємництво, як одне з завдань, 

яке економічна самостійність України покликана забезпечити. У статті 

2 вказаного Закону вона сформульована як "підвищення престижу 
підприємливості…". Більш чітко відношення до підприємництва з 

боку законодавчого органу проявилося у викладенні основних 

принципів економічної  самостійності України, серед яких 

проголошена повна господарська самостійність та свобода 

підприємництва фізичних осіб в рамках законів Української РСР (ст. 

3). У ст. 8, яка присвячена загальним основам державного управління 

народним господарством, зокрема, закріплено, що "законодавство 

Української РСР створює рівні можливості для розвитку усіх форм 

підприємницької діяльності і свободи у виборі методів 
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господарювання".   

Ідея прав і свобод людини, врахування її інтересів і потреб, 

отримала розвиток в рамках цього ж Закону у змісті інших основних 

цілей економічної самостійності України, наприклад, таких як 

"соціальна захищеність кожного громадянина України", "створення 

безпечних умов життя та праці". Разом з тим, аналізуючи даний Закон, 

неможна не побачити, що у ньому мають місце дві ідеологічні основи 

– марксистська та природно-правова, яка є концептуальною базою у 

вирішенні проблеми прав людини, формування правової держави. З 
позицій першої у законодавчій свідомості продовжує панувати ідея 

пріоритету суспільного над особистим, максимальне відторгнення 

приватного. Тому встановлено, що основу економічної самостійності 

Української РСР утворює власність народу на національне багатство. 

Виходячи з цього, ст. 4 Закону передбачено, що власність в 

Українській РСР виступає, зокрема, у таких формах, як державна, 

колективна. Визнаючи право людини займатися підприємницькою 

діяльністю, держава визначає і третю форму власності, яка стосується 

фізичних осіб, назвавши її на цьому етапі індивідуальною. За своїм 

змістом і сутністю ця форма власності розглядалась, з точки зору 

Закону, як явище не ідентичне особистій власності, що не є приватною 

за своїм первісним змістом.  
З точки зору міжнародної економічної теорії і практики свобода 

підприємництва не розглядається поза приватною власністю, яка 

передбачає право людини на використання найманої праці. Думається, 

саме у зв’язку з проголошенням свободи підприємництва законодавець 

вважав необхідним у Законі, що розглядається уточнити розуміння 

індивідуальної власності, позначивши цією назвою одночасно і 

особисту і приватну трудову власність. На жаль, а ні в цьому Законі, а 

ні в наступних законодавчих актах так і не було роз’яснення відносно 

різниці між приватною власністю і приватною трудовою власністю.       

У практичній діяльності розуміння специфіки приватної трудової 

власності доводилося засновувати на здогадках. Тривалий час 
принципово позиція законодавця у цьому питанні в цілому не 

змінювалася, жодних істотних змін порівняно з тим періодом, коли 

офіційною ідеологією його діяльності була визнана марксистська теорія, 

не відбулося. Разом з тим, визнання приватної власності , навіть у 

такому "урізаному" вигляді – це данина визначеному руху суспільства 

шляхом "створення умов життя, гідних сучасної цивілізації".   
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ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Сім’я, це живий організм, який постійно змінюється із зміною 
суспільства. Це обумовлено тим, що сім’я як найменший осередок 

суспільства відтворює в собі всі проблеми суспільства і відповідно – 

ситуація в сім’ї активно впливає на стан і розвиток суспільства . Також 

велику роль у формуванні сімейно-шлюбних відносин завжди 

відігравала релігія. Релігійна мораль та звичаї мають величезний вплив 

на поведінку в сім’ї, на роль чоловіка і жінки, на виховання дітей. 

Сукупність таких факторів як: суспільна мораль, державне 

законодавство та релігійні переконання створюють і формують 

сімейно-шлюбних відносин будь-якої держави в тому числі і України. 

Тому, питання сімейних відносин хвилювали людство завжди, а захист 

сімейних прав є і буде актуальним протягом усього часу існування 
таких відносин як сім’я.  

Виходячи із впливу вище згаданих факторів провідні світові 

науковці виділять таку класифікацію форм шлюбу: цивільний шлюб, 

церковний шлюб, поєднання цивільного та церковного шлюбів. 

Цікавим є те, що у деяких країнах та народностях традиції вступу до 

шлюбу залишалися практично незмінними увесь час і сьогодні 

продовжують діяти. До такого шлюбу належить шлюб в країнах, які 

сповідують ісламську релігію. Прикладом таких країн є Йорданія, 

Сирія, Ірак. У цих країнах традиційно шлюб – це союз виключно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/55-12
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жінки та чоловіка. Досі поширені договірні шлюби, тобто батьки 

повністю беруть на себе турботу про створення сім’ї дітей, не 

послухатися старших у таких країнах є неприпустимим. Формула 

шлюбного договору між сім’ями містить у собі пропозицію, зроблену 

нареченою або її представником (опікуном чи піклувальником) і 

відповіддю нареченого або його представника. Без цього шлюб 

вважається недійсним. З давніх часів і до сучасності залишилась 

традиційною згода опікуна на шлюб. Тобто якщо опікун нареченої не 

дозволить їй вступати в шлюб, то такий шлюб буде вважатися 
недійсним, навіть якщо наречена вже досягла повноліття. Жінка в 

ісламському шлюбі має менше прав, ніж її чоловік, і повинна його 

слухатись. Тобто в шлюбі країн, які живуть за ісламськими догмами, 

багато чого збігається з традиціями шлюбу стародавніх країн. Багато 

таких традицій у сучасному світі вважаються ущемленням прав жінок, 

недопустимими та недемократичними. Світова спільнота відкрито 

засуджує такі пережитки минулого, проте у країнах шаріату до 

критики ставляться байдуже і змінювати свої вікові традиції не 

вважають за потрібне.  

Що стосується України, то світське та церковне життя в Україні 

розділені на законодавчому рівні. Церква не має права втручатися в 

роботу державних органів, видавати закони або контролювати їх 
виконання. Згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні діє 

принцип верховенства права. Згідно зі статтею 24 Конституції України 

не може бути привілеїв чи обмежень через релігійні переконання 

людини. Гарантуються рівні права жінки та чоловіка. Ніхто не може 

зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. Згідно зі статтею 21 Сімейного 

кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, 

зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. 

Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є 

підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. 

Релігійний обряд шлюбу також не є підставою для виникнення у жінки 
та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли 

релігійний обряд шлюбу відбувся до створення органів державної 

реєстрації актів цивільного стану. За загальним правилом шлюбний вік 

встановлюється вісімнадцять років.  

Однією з основних засад сучасного сімейного права України є 

свобода шлюбу. Це поняття включає в себе декілька складових. 

Зокрема особа має право вільно вирішувати питання щодо укладення 

шлюбу та його збереження, а також розірвання шлюбу та припинення 

шлюбних відносин. В ч. 1 ст. 51 Конституції України закріплено, що 
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шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. В юридичному 

розумінні вільна згода жінки та чоловіка на укладення шлюбу означає, 

що кожен з них розуміє значення своїх дій та їхні наслідки і свідомо 

приймає рішення утворити сім’ю. Для того, щоб особа могла 

сформувати своє внутрішнє бажання щодо укладення шлюбу та 

свідомо і чітко висловити його зовні, вона має досягти певного рівня 

психічної та вольової зрілості. Саме з цим пов’язана вимога закону 

щодо досягнення особою шлюбного віку [2, ст. ст. 22, 23]. Свою вільну 

згоду на шлюб сторони оприлюднюють під час реєстрації шлюбу. У 
зв’язку з цим закон передбачає обов’язкову присутність наречених в 

момент реєстрації шлюбу [2, ст. 34]. Будь-який тиск на свідомість 

людини, примушування жінки та чоловіка до шлюбу у будь-якій формі 

(загроза, обман, психологічний тиск тощо) не допускаються. Члени 

сім’ї та родичі можуть надавати поради або висловлювати свою думку 

щодо майбутнього шлюбу та особистих якостей нареченої 

(нареченого). Проте такі поради не можуть набувати характеру 

примусу. В Україні закріплюється принцип одношлюбності 

(моногамії), який полягає у тому, що жінка та чоловік можуть 

одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому шлюбі [2; ст. 

25]. Таким чином, шлюб не може бути укладений, якщо жінка або 

чоловік перебувають у іншому зареєстрованому шлюбі. При вирішенні 
цього питання закон закріплює суто формальний підхід – значення має 

лише факт існування зареєстрованого шлюбу, а не реальні стосунки 

подружжя.  

Як зазначають у науково-практичному коментарі до Сімейного 

кодексу України Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов, цілком ймовірною є 

ситуація, коли сторони проживають окремо багато років, не мають 

спільних інтересів і не підтримують зв’язок між собою. Незважаючи 

на це, наявність зареєстрованого шлюбу є перепоною для укладення 

нового. Якщо особа перебуває у фактичних шлюбних відносинах, 

тобто проживає однією сім’єю з іншою особою без реєстрації шлюбу, 

то цей факт не є перешкодою для реєстрації нею шлюбу з іншою 
особою в органах реєстрації актів цивільного стану. Іншими словами, 

перебування у фактичних шлюбних відносинах, згідно із законом, не є 

перебуванням у шлюбі [5, с. 227].  

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що шлюб 

виник як спосіб регуляції відносин між особами різних статей, і його 

сучасна форма є результатом еволюції. У деяких країнах шлюб набув 

зовсім інших ознак, у інших – залишався незмінним протягом століть і 

дійшов до нас у тому ж вигляді. Велику роль у формуванні уявлення 

людей про шлюб відігравала релігія. Релігійні догми і сьогодні є 
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невід’ємною частиною шлюбних відносин. Деякі країни дозволяють 

укладати шлюб лише за церковними канонами та звичаями, і тільки 

такий шлюб вважають дійсним, і таким, що породжує юридичні 

наслідки. Але разом з церковним шлюбом з’явилося поняття шлюбу 

світського. Такий шлюб жодним чином не пов’язаний з релігією і не 

передбачає приналежності подружжя до якоїсь конкретної релігії.  
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Зменшення рівня корупції та формування системи ефективної 

протидії їй вимагає пошуку нових механізмів боротьби з таким 

негативним соціальним явищем. В елементах механізму протидії 

корупції важливе значення мають суб’єкти протидії корупції, серед 

яких - антикорупційні суди. У світовій юридичній практиці 

формування антикорупційних судів зумовлено перш за все 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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необхідністю швидкого розгляду справ щодо корупційного 

правопорушення, підвищенням професійної спеціалізації суддів (у 

зв‘язку з розглядом ними справ однієї чи близьких категорій) та 

застосуванням новітніх підходів до організації роботи та забезпечення 

документообігу.  

Варто зазначити, що спеціалізовані антикорупційні суди є 

відносно новим явищем. Вперше таку спеціалізовану установу було 

створено у 1979 році на Філіппінах. Інші країни лише наприкінці ХХ 

та на початку ХХІ ст. почали активно використовувати цю правову 
інституцію у боротьбі з корупцією. Серед країн колишнього 

соціалістичного табору антикорупційні суди сформовані у Хорватії 

(2008 р.), Словаччині (2009 р.) та Болгарії (2012 р.) [1]. Сьогодні лише 

20 країн світу використовують у боротьбі з корупцією антикорупційні 

суди. І досі немає однозначної відповіді щодо доцільності створення 

таких органів та їх ефективності у протидії та запобіганні корупції . 

Адже, з міжнародного досвіду існування антикорупційних судів, 

можна зробити висновок, що жоден з них не виправдав очікувань та не 

став тією ланкою антикорупційної системи країни, яка б стала 

визначальною у боротьбі з корупцією в межах держави. 

У червні 2016 р., під час ухвалення в парламенті змін до 

Конституції України в частині правосуддя, вперше було 
запропоновано створити Вищий антикорупційний суд України. 

Пізніше було внесено зміни до Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", якими передбачено, зокрема, створення Вищого 

антикорупційного суду. А 7 червня 2018 року Верховною Радою 

України було прийнято Закон України  "Про вищий антикорупційний 

суд". Згідно з зазначеним Законом, Вищий антикорупційний суд є 

постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою 

України [2]. У розробці законопроекту про створення 

Антикорупційного суду брали участь міжнародні експерти, що на 

думку вітчизняних фахівців має забезпечити прозорість розгляду справ 

та функціонування суду загалом. 
Формування антикорупційного суду в Україні стало викликом у 

боротьбі з корупцією. На його створенні наполягали міжнародні 

партнери України. Крім того, відсутність спеціалізованого 

антикорупційного суду зводила нанівець результативність роботи двох 

новостворених антикорупційних органів – НАБУ та САП. За даними 

НАБУ, станом на 30.08.2018 розгляд 46 зі 144 справ, переданих НАБУ 

до суду, досі не розпочато через різноманітні затягування, а рішення 

ухвалено лише у 33 справах. При цьому до реального покарання у 

вигляді позбавлення волі засуджено лише трьох осіб [3]. 
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На думку Голови Антикорупційної ініціативи Європейського 

Союзу Е. Ткешелашвілі, основним принципом створення 

антикорупційних судів має бути прозорий та ретельний процес добору 

суддів із залученням громадськості та представників міжнародних 

партнерів України. Таким чином, добір судів до Вищого 

антикорупційного суду проводила Громадська рада міжнародних 

експертів (ГРМЕ). До складу Громадської ради міжнародних експертів 

увійшли відомі експерти, які працювали прокурорами або суддями, а 

також представляли обвинувачення, розглядали справи про корупцію з 
Канади, Данії, Великобританії, Литви та Македонії. За результатами 

роботи ГРМЕ, президент підписав указ про призначення на посади 38 

суддів Вищого антикорупційного суду, які склали присягу 11 березня 

2019 року. На думку експертів, Вищий антикорупційний суд має 

запрацювати на початку літа 2019 року [3]. 

Наразі відбувається формування апарату Вищого 

антикорупційного суду, обладнання приміщень, передача справ та 

вирішення організаційних аспектів його функціонування. Серед 

основних проблем поточного етапу становлення цієї правової 

інституції є обрання керівника апарату. Для вибору керівника апарату 

ВАС створена конкурсна комісія, яка складається з членів Вищої ради 

правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, недовіру до яких 
неодноразово висловлювала громадськість. Поки що, у цьому 

вбачається реальна загроза у майбутній ефективності Вищого 

антикорупційного суду.  
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ЖІНОК У СІМ’Ї 

 

Кожен день у всьому світі мільйони жінок страждають від 

сексуального насильства. Найжахливіше те, що ґвалтівниками часто 

виступають їхні законні чоловіки.  Найгіршим же у цій ситуації 
являється замовчування самої жінки про вчинення такого насильства.  

Законодавство України визнає вчинення таких дій злочином 

який кваліфікує за статтею 152 Кримінального кодексу України. 

Відповідно до кодексу, зґвалтуванням визнається вчинення дій 

сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або 

оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій 

або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої 

особи [1]. Також сексуальне насилля можна кваліфікувати за ст. 153 

КК України, яка визначає сексуальне насильство як вчинення будь -

яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із 

проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої 

особи [1]. Але таке діяння не завжди визнавалось кримінально-
караним, оскільки за редакцією ККУ 1960 року дружина не входила до 

кола потерпілих. На мою думку, на таку ситуацію мало великий вплив 

суспільство. З давніх-давен склався такий стереотип, що подружній 

обов’язок повинен виконуватися беззаперечно. Тому ми маємо таку 

сумну картину, коли майже в усіх випадках жінки замовчують 

наведені факти. Якщо зайти у мережу і поцікавитись даним питанням, 

то можна знайти цілу купу історій жертв які терплять, але не 

наважуються звернутися за допомогою не тільки у соціальні, але й 

правоохоронні органи. Виходить, що жертви самі породжують такі 

злочини так як замовчують їх існування, тому чоловіки і далі 

продовжують вчиняти насильницькі дій, знаючи, що їм за це нічого не 
буде, адже покарання за зґвалтування передбачає від трьох до 

п’ятнадцяти років позбавлення волі, залежно від кваліфікуючих ознак.  

 Навіть у випадках коли жінка ідентифікує зґвалтування 

чоловіком та повідомляє про це правоохоронні органи, це не гарантує 

їй захист та притягнення ґвалтівника до відповідальності відповідно до 

закону. Наприклад, коли слідчий, який прибув з оперативною 

бригадою на виклик 102 про зґвалтування дізнався, що зґвалтування 

вчинене чоловіком, шлюб з яким ще не розірвано, він почав 

переконувати потерпілу у безперспективності справи та неможливості 
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її доведення до суду, оскільки ґвалтівник — законний чоловік. У 

подальшому, при проведенні досудового розслідування справи, яка 

була порушена по факту нанесення тілесних ушкоджень, а не 

зґвалтування, і слідчий, і прокурор доводили неможливість 

притягнення чоловіка до відповідальності за зґвалтування дружини [2]. 

Часто аргументом на користь таких дій було висловлювання 

правоохоронців, що  в них такого ще не було або що це справа самого 

подружжя. 

Ще одним нормативно-правовим актом який захищає права 
жінок є Закон України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству". Відповідно до п.3 ч.1 ст. 1 Закону домашнє насильство - 

діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного 

або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 

родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 

самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення 

таких діянь [3].  

Проблема сексуального насилля чоловіка над своєю дружиною 
є досить поширеною, але водночас однією з найбільш замовчуваних. 

На мою думку, це в першу чергу є проблема суспільства, яке засуджує 

жертв та досі живе у своїх стереотипах, тим самим спонукає до 

приховування злочину. Тому влада повинна докласти максимум зусиль 

для зміни ситуації в кращу сторону.  
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Секція 4 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

 

Аксьонова О.В. 

викладач кафедри управління та адміністрування  

Житомирський інститут ПрАТ ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир  

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкова економіка викликав значний інтерес до методів 

управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах збуту 

продукції на європейські ринки. Одним із найефективніших сучасних 
напрямків у цій сфері є управління проектами, в тому числі із 

забезпечення якості сільськогосподарської продукції . 

Управління проектами (англ. –  Project Management)  –  

мистецтво керівництва та координації людських та матеріальних  

ресурсів протягом всього життєвого циклу проекту шляхом 

застосування системи сучасних методів та техніки управління для 

досягнення певних результатів з складу та обсягу робіт, вартості, 

якості та задоволення вимог учасників проекту [3, с. 82]. В даному 

випадку, управління системою забезпечення якості на всіх етапах 

життєвого циклу сільськогосподарської продукції є першим з головних 

завдань керівництва сільськогосподарського підприємства.  
Управління якістю в умовах сільськогосподарського 

підприємства слід здійснювати за умови визначення об’єкта якості. 

Такими у сільськогосподарському виробництві СФГ "Оксана" можуть 

бути: сільськогосподарська продукція (кінцевого споживання, 

проміжна і сировина), технологічні процеси, системи, методики тощо, 

або будь-яка їх комбінація у виробничо-господарській діяльності. 

Управління якістю в умовах сільськогосподарського підприємства 

необхідно розглядати, в першу чергу, з точки зору процесного підходу, 

де в результаті характерні особливості сільгосппродукції кінцевого 

споживання будуть задовольняти вимоги споживача.  

Витрати на якість рослинної сільгосппродукції представлено в 

таблиці 1. За умови, що витрати становлять 0,1% від чистого доходу 
маємо наступну структуру витрат на якість сільгосппродукції у  

СФГ "Оксана". Витрати на метрологічне забезпечення виробництва, 

випробування та сертифікацію сировини становили 87,5%. а витрати 
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на дефекти і зовнішні витрати – більше 12,5% – є збитками 

підприємства. 

Таблиця 1 

Характеристика структури витрат на якість рослинної 

сільськогосподарської продукції СФГ "Оксана" 

 

Витрати 
Сума, 

тис.грн. 
Питома вага, 

% 

Витрати на метрологічне забезпечення виробництва 29,6 35,0 

Витрати на випробування і сертифікацію 44,4 52,5 

Витрати, пов'язані з дефектами на виробництво 8,5 10,1 

Витрати, пов'язані з поверненням продукції низької 
якості  

2,0 2,4 

Загальні витрати на якість 84,5 100,0 

 

Прослідкуємо основні дефекти сільськогосподарської 

рослинницької продукції підприємства за ДСТУ 4138-2002 "Насіння 

сільськогосподарських культур", а саме – дефекти озимої пшениці, що 

виявляються при вирощуванні, збиранні, зберіганні та транспортуванні 

на зерно (табл. 2).  

Таблиця 2 

Інформація про дефекти зерна пшениці озимої  
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1 Недорозвинуті зерна 0,01 141,000 1,41 33,37 

2 Попадання зерна під ранні 
заморозки 

0,01 152,000 1,52 35,98 

3 Проростання зерна на корню 

і в валках 
0,027 35,926 0,97 22,96 

4 Зараження клопом-
черепашкою 

0,001 120,000 0,12 2,84 

5 Пошкодження зерна сушкою 0,04 0,500 0,02 0,47 

6 Знебарвлене зерно 0,01 4,000 0,04 0,95 

7 Ураження зерна 
мікотоксинами  

0,001 60,000 0,06 1,42 

8 Ураження плесневілими 
грибками 

0,001 30,000 0,03 0,71 

9 Інші дефекти 0,02 3,000 0,06 1,42 

Всього 0,12 35,208 4,23 100,12 
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За проведеними розрахунками побудуємо діаграму розподілу 

дефектів зерна пшениці озимої (рис. 1). Отже до групи дефектів, що 

необхідні для першочергового контролю та наносять найбільші втрати 

в у мовах господарської діяльності підприємства СФГ "Оксана" щодо  

вирощування, збору та зберігання пшениці є дефекти групи А: 

попадання зерна під ранні заморозки, недорозвинуті зерна, 

проростання зерна на корню; до групи Б віднесемо дефекти: зараження 

клопом-черепашкою, ураження зерна мікотоксинами та інші дефекти; 

до групи дефектів С, зерна, що несуть найменші втрати для 
господарства віднесемо, знебарвлене зерно, ураження зерна 

плесневілими грибками, пошкодження зерна сушкою. Таким чином, 

основні дефекти якості зерна пшениці озимої, які необхідно 

попереджати – це дефекти технології вирощування. Технологічні 

вимоги до збирання, сушки та транспортування в цілому відповідно до 

ДСТУ витримуються. 

Рис. 1. Діаграма Паретто дефектів зерен пшениці озимої при 

вирощуванні, зборі, зберіганні в умовах СФГ "Оксана" 

 

Найбільший ризик сільського господарства – це погодні умови, 

тому такі ризики при вирощуванні озимої пшениці – ранні заморозки - 

необхідно враховувати. 
Оскільки специфіка виробництва сільськогосподарської 

продукції не передбачає витрат по усуненню браку саме в 

сільськогосподарській продукції, а маємо результат – неякісна 

продукція, то зведемо такі витрати до таблиці 3. Вартість 

недоотриманої виручки в результаті понесених витрат за вирощування 

та виробництва недоброякісного зерна озимої пшениці становила  

61,20 тис. грн. Збільшити виробництво зерна – є головне завданням 

сільського господарства. Водночас зі збільшенням виробництва зерна 
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особливу увагу звертається на поліпшення якості зерна, і розширення 

виробництва твердих і сильних пшениць, і навіть найважливіших 

круп'яних і фуражних культур. 

"Вимоги до якості зерна державного резерву" є одним із 

основних документів, що визначає загальні принципи щодо 

формування, розміщення, зберігання, поповнення та освіження запасів 

державного матеріального резерву (далі державний резерв) і регулює 

відносини у цій сфері. "Вимоги до якості зерна державного резерву" 

безпосередньо і через посилання містять обов'язкові для виконання 
вимоги до якості зерна пшениці, гречки, ячменю, що закладаються до 

державного резерву з подальшою переробкою на продовольчі потреби, 

і поширюються на постачальників, підприємства, установи та 

організації системи державного резерву, а також підприємства -

відповідальні зберігачі.  

Таблиця 3 

Показники роботи СФГ "Оксана" за якістю з врахуванням 

показників втрат від неякісної сільськогосподарської продукції  

 (тис.грн.) 

Показник Сума 

Собівартість кінцевого браку 60,00 

Витрати на виправлення браку 500,00 

Вартість браку за ціною використання 12,00 

Суми, отримані з осіб винуватців 45,30 

Суми, стягнені з постачальників 300,00 

Валова продукція за виробничою 

собівартістю 
8450,00 

Обсяг продукції за плановими цінами 8619,00 

Абсолютна величина браку (р. 1+р.2) 560,00 

Абсолютна величина втрат від браку  

(р. 8+р. 3-р. 4-р. 5) 
226,70 

Відносна величина втрат від браку 
(р.9/100,0*100%) 

226,70 

Вартість продукції, що можливо отримати за 

відсутності браку (р.7*р.1/р.6) 
61,20 

 

Таким чином, втрати від виробництва неякісної 

сільгосппродукції для СФГ "Оксана" можуть бути суттєвими. З боку 

керівника та функціональних менеджерів вживається необхідна 

сукупність заходів стосовно дотримання стандартів, що 

підтверджуються необхідними сертифікатами, насіннєвого фонду, 

технології вирощування, збору та зберігання. В цілому стан 
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управління можна вважати достатнім.  

В умовах СФГ "Оксана" використовуються свідоцтва на 

насіння, що придбане у постачальників та карточки визначення якості 

проби насіння, що пройшло оцінку виробничо-технологічною 

лабораторією (на власно вирощене насіння). За озимою пшеницею, (на 

провідні сорти, що є основним видом продукції) рослинництва  

СФГ "Оксана" за 2018 рр., соєю та ячменем ярим було отримано такі 

результати за показниками якості зерна, що застосовуються (табл. 4).  

Таблиця 4 

Відомості про посівні якості використовуваного насіння  

у СФГ "Оксана", зведені за основними культурами на основі 

"Сертифікату на насіння України", відповідно до ДСТУ 4138-2002 

"Насіння сільськогосподарських культур",  2018 р. 
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Пщениця озима 
"Фаворитка" 

99,5 0,5 - - - 13,9 93,0 95,0 55,2 - - 

Пщениця озима 
"Достаток" 

99,7 0,3 - - - 13,0 88,0 92,0 47,4 - - 

Пщениця озима 
"Скаген" 

99,7 0,3 - - - 13,3 91,0 92,0 47,7 - - 

Ячмінь ярий 
"Себастьян" 

99,5 0,5 - 4 13 10,9 94,0 95,0 38,5 - - 

Гречка "Вікторія" 100,0 - П* 3 - 13,7 97,0 97,0 25,0 - - 

Горох "Царевич" 99,2 0,8 П* 1 - 13,3 94,0 94,0 256,0 - - 

Віка яра 

(горошок) 
"Ярослава" 

99,9 0,1 - 
биті 
0,1 

- 13,3 87,0 94,0 54,0 - - 

Соя "ПВС 008" 99,6 0,4 0 0 0 13,3 88,0 88,0 151,7 - - 

П* - пшениця 
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Згідно зведених даних таблиці 4 видно, що весь насіннєвий  

матеріал проходить сертифікацію, як останній етап управління 

проектом підвищення якості в умовах сільськогосподарського 

виробництва. 

Слід звернути увагу і на те, що, власне, управління якістю в 

умовах СФГ "Оксана" здійснюється за умови формування системи 

управління якістю – ієрархії керівництва, що організовує управління 

формуванням адміністративних зв’язків, процесами планування, 

мотивації, контролю, забезпечення та поліпшення якості 
сільгосппродукції кінцевого призначення. Отже, системний підхід в 

управлінні якістю в умовах СФГ "Оксана" визначає основні відносини 

щодо формальної організації системи управління (політики та цілей в 

сфері якості, підсистеми документування), організаційної структури 

(розподілу відповідальності, повноважень та взаємовідносин між 

працівниками), інфраструктури (сукупності технологічного 

обладнання, обслуговуючих кооперативів тощо), виробничого 

середовища (чинників природно-кліматичних умов, мотиваційні 

чинники, такі як схеми визнання та заохочень працівників основного 

виробництва, фізичні, соціально-психологічні чинники, наприклад, 

ергономіка та умови праці, екологічні чинники тощо), поєднує 

споживачів, замовників, постачальників, переробників та інших 
зацікавлених осіб.  

Тобто, створює ідентифікування, розуміння та управління 

взаємопов’язаними процесами, що сприяють ефективному та 

результативному функціонуванню СФГ "Оксана" по виробництву 

сільгосппродукції кінцевого споживання.  

Але, разом з тим, враховуючи вищевикладене, основними 

принципами управління якістю продукції в умовах СФГ "Оксана" 

повинен бути в контексті системного підходу ДСТУ ISO 9000-2007 та 

європейських вимог СОТ. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

 

Формування ринкової системи господарювання в Україні 

пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах 

економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у 

реалізації завдань перехідного періоду. Одним з перспективних 

напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток 

малого бізнесу 

Збільшення доходів,  зменшення витрат, та формування при 

цьому позитивного фінансового результату, є стимулом для суб’єктів 

господарювання якомога ефективніше використовувати наявні 

трудові, матеріальні та фінансові ресурси.  
Категорії "доходи" і "витрати" можна назвати 

фундаментальними поняттями бухгалтерського обліку, оскільки  їх 

визначення необхідно для досягнення основної мети 

організацій:обчислення фінансового результату та прийняття 

управлінських та економічних рішень користувачами звітності.  

Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат на малому 

підприємстві - це система певних дій для повного та достовірного їх 

відображення в обліку.  

Основними складовими організації обліку є організація 

первинного документування доходів і витрат, вибір форми облікових 

регістрів, облікова політика підприємства та організація облікового 
процесу. 

Історично склалося так, що формування фінансового результату 

діяльності за звітний період відбивалося в звіті про фінансові 

результати (де подаються всі доходи і витрати, що утворюють даний 

результат), який також використовувався в розрахунку показників 

рентабельності та прибутку на акцію. Важливість цього показника 

визначається тим, що кінцевий фінансовий результат (або чистий 

прибуток, як прийнято говорити) - це результат для власників 

підприємства, він поповнює (або зменшує, якщо понесений збиток) 
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єдине джерело виплати дивідендів - нерозподілений прибуток. 

Найбільший вплив на результати діяльності підприємства, в 

тому числі і малого, має фінансовий результат від операційної 

діяльності, тобто від основної діяльності підприємства відповідно до 

його статуту. 

Для середніх та великих підприємств стандарти обліку 

виділяють також  інвестиційну та фінансову діяльність. Для малих 

підприємств позареалізаційна діяльність містить фінансову та іншу  

В результаті інвестиційної діяльності визначаються напрями 
інвестування капіталу для збільшення потенціалу підприємства 

(виробничого, економічного, фінансового) та підвищення 

ефективності його використання. Доходи і втрати такої діяльності - це 

позареалізаційні операції та операції з реалізації майна. Для малих 

підприємств така діяльність в звітності не відображається окремо.  

Фінансова діяльність знаходить своє відображення в звітності як 

середніх та великих підприємств, так і для малих підприємств. 

Фінансові доходи і витрати пов’язані із залученням найбільш 

ефективних джерел фінансування, виплатою кредитів та дивідендів.  

Такий класифікаційний підхід дає можливість точно визначити 

поточні та майбутні результати діяльності підприємства з урахуванням 

чинників, що впливають на їх формування. Це також дає можливість 
оцінити вплив суми кожного суттєвого виду доходів та витрат на 

фінансовий результат діяльності підприємства звітного періоду, 

причому на різних фазах його формування. 

В фінансовому обліку малих підприємств групування доходів і 

витрат провадиться за видами діяльності, яка здійснюється 

підприємством (рис. 1).  

Відмінною особливістю українських стандартів бухгалтерського 

обліку від МСФЗ є їх деталізація і обов'язковість до виконання.  

У МСФЗ доходи і витрати розглядаються як елементи, 

безпосередньо пов'язані з прибутком підприємства. Адже різниця між 

доходами і витратами являє собою не що інше, як фінансовий 
результат діяльності підприємства. Тому в МСФЗ треба керуватися 

Принципами підготовки та складання фінансової звітності та МСФЗ 18 

"виручка". 

Такий  поділ  доходів та витрат (виручка та інші доходи, а також 

собівартість та інші  витрати) реалізовано в звіті про фінансові 

результати  мікропідприємств за формою  1-мс. 

Зазначимо, що в МСФЗ немає жодного спеціального стандарту, 

що регламентує облік і порядок відображення у звітності витрат. Все 

це прописано в окремих стандартах.  
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У Принципах МСФЗ доходи поділяються на виручку та інші 

доходи. Підприємство отримає виручку в ході своєї звичайної 

(основної) діяльності при продажу товарів і продукції, виконання 

робіт, надання послуг, надання в користування свого майна і позик, 

здійснення інвестиційної діяльності. По суті, виручка передбачає 

обмін майном і являє собою отримані або очікувані кошти.  

 

 

Рис. 1. Групування витрат за видами діяльності  мікропідприємств 

Джерело: складено автором на підставі  ПСБО 25 

 

Інші доходи обумовлені побічною діяльністю, яка також може 

бути пов'язана з передачею в користування або продажем майна, 

наданням позик, здійсненням інвестицій. Виручка та інші доходи 

приймають форму приросту активу (виникнення дебіторської 

заборгованості, надходження коштів) або скорочення зобов'язання 

(при погашенні зобов'язання наданням товару, при списанні доходів 

майбутніх періодів).  
У свою чергу, у складі витрат виділяються витрати за звичайною 

діяльністю та збитки. Витрати звичайної діяльності - це, як правило, 

витрати продуктивні, тобто принесли дохід (наприклад, собівартість 

проданих товарів, витрати на оплату праці, амортизація основних 

Доходи і витрати 

 діяльності  малого  підприємства  

Доходи і витрати  

операційної діяльності  

Чистий  дохід (дохід 

без непрямих 

податків  та  

вирахувань із доходу  

Собівартість  

реалізованої  

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Від  реалізації  продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Доходи від  

операційної  

діяльності  крім 

доходу (виручки) від 

реалізації  продукції, 
товарів, робіт, послуг 

Витрати: 

адміністративні; 

витрати на збут 

 інші операційні 

витрати 

Інші  операційні  доходи 
і витрат 

Фінансові доходи 

Доходи, що виникають в 

процесі діяльності, але не 

пов’язані  з  операційною 
діяльністю підприємства 

Фінансові витрати 

Витрати, що виникають в 

процесі діяльності, але не 

пов’язані  з  операційною 

діяльністю підприємства 

Інші  доходи і витрати 
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засобів і нематеріальних активів, комерційні та управлінські витрати).  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика доходів і витрат  

за П(С)БО та  МСФЗ 

 

Показник за МСФЗ за П(С)БО 

Доходи Сума виручки може бути 

надійно виміряна 

Сума доходу може бути 

достовірно визнана 

Виникнення відповідних 

економічних вигід, 

пов’язаних із угодою, є 

вірогідним 

є впевненість, що в результаті 

операції  відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства 

Компанія перевела на 
покупця значні ризики і 

винагороди, пов’язані з 

утриманням активу 

покупцеві передані ризики й 
вигоди, пов'язані з  правом 

власності на продукцію (товар, 

інший актив) 

Витрати Сума витрат може бути 

надійно виміряна 

можуть бути достовірно оцінені 

Виникає зменшення 

майбутніх економічних 

вигід, пов’язаних із 

зменшенням активу або 

збільшенням зобов’язань 

Виникає або зменшення активів, 

або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення 

власного капіталу підприємства 

Витрати визнаються за 

принципом нарахування 
 витрати визнаються витратами 
певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання 

якого вони здійснені 

 витрати, які неможливо прямо 
пов'язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в 

якому вони були здійснені 

Доку-

менту-

вання 

Відображення 

господарських операцій 

не пов’язано з наявністю 

або відсутністю 
первинної документації 

Витрати повинні бути 

обов’язаного підтверджені 

документально 

 

Збитки ж, здебільшого, обумовлені втратами у зв'язку зі 

стихійними лихами, несприятливими ринковими та іншими 

зовнішніми умовами або специфічними формами вибуття майна.  
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Витрати приймають форму відтоку активів (наприклад, при 

списанні проданої продукції чи іншого майна) або приросту 

зобов'язання (при нарахуванні витрат, наприклад, за відсотками або з 

оплати послуг). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
В умовах  переходу до ринкової економіки, реформування 

економічної системи та соціальних перетворень в Україні змінюється і 

посилюється роль та значення страхування. В умовах обмежених 

можливостей фінансування страхового захисту за допомогою 

централізованих та децентралізованих ресурсів добре налагоджена 

система страхування здатна забезпечити безперервність та 

безперебійність національного виробництва, гарантувати економічну 

стабільність і соціальний захист населення, сприяти активізації 
інвестиційних процесів у суспільстві. Тому питання створення і 

організації надійної системи страхування  на сьогоднішній день є 

досить актуальним для України. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану страхового ринку 
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України,  виявлення головних проблем, які перешкоджають його 

успішному розвитку, дослідження  шляхів їх вирішення, та визначення 

чинників, які висвітлюватимуть його розвиток в найближчій 

перспективі. 

Страхування, в сучасних умовах соціально-економічного 

розвитку суспільства, – це вид господарської діяльності 

спеціалізованих установ, яка пов’язана із формуванням грошових 

фондів за рахунок сплати страхових внесків (премій, платежів) 

юридичними і фізичними особами з метою покриття їх майбутньої 
потреби у захисті інтересів у разі настання страхових випадків та 

поповненням  цих фондів у процесі ефективного розміщення 

тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку [7]. 

Страхування – одна з галузей економіки, де упродовж останніх 

п’яти років спостерігається  тенденція зростання основних показників. 

За підсумками 2017 року загальний розмір статутного фонду зріс більш 

як учетверо і на 1 січня 2018 року становив 1,394 млрд. грн. Страхові 

резерви зросли більш як у 4,5 разів і досягли 2,676 млрд. грн. Загальна 

сума страхових платежів, одержаних  українськими страховими 

компаніями протягом 2017 року дорівнювала 2,934 млрд. грн., що у 2,5 

більше ніж у 1999 році. А загальна сума страхових виплат, сплачених 

страховиками своїм клієнтам у 2017 році, становила 360,6 млн. грн.,  що 
перевищило аналогічний показник 2014 року в 1,1 разу. 

Зросла за останні 3 роки кількість страховиків в Україні. Якщо 

на початку 2016 року їх було 260, то зараз на українському ринку 331 

страхова компанія. Але не зважаючи на те, що кількість страховиків 

постійно зростає, число тих, хто постійно працює, упродовж останніх 

років залишається незмінним. Таких страхових компаній в Україні не 

більше як 50. Ще на початку 2000 року на частку перших 50 страхових 

компаній припадало 70% статутного капіталу і 82% зібраних 

страхових премій, а станом на 01.10.2018 року уже припадало 78% 

статутного капіталу і 88% зібраних страхових премій. 

Національний страховий ринок має невикористані страхові 
резерви. Рівень покриття потенційних ризиків в Україні становить 

10%, тоді як у більшості розвинених країн цей показник сягає 90 – 

95%. Частка України на загальноєвропейському ринку страхових 

послуг становить лише 0,05%, тоді як на Німеччину припадає 10,19%, 

Великобританію – 5,93%, США – 48,68%. Щорічно страхові компанії 

акумулюють у вигляді страхових платежів 8 – 12% валового 

внутрішнього продукту своїх країн, тоді як страхова галузь України 

забезпечує перерозподіл лише 0,9% ВВП. 

На становлення та розвиток страхового ринку впливає ряд 
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проблем. До таких проблем можна віднести:  

- незадовільне державне регулювання страхової діяльності та 

недосконала система державного контролю;  

- недостатнє використання страховими компаніями 

інвестиційних можливостей; 

- низький рівень платоспроможності страхувальників через 

низький рівень доходів населення; 

- недосконала законодавча і нормативна база; 

- низький рівень капіталізації компаній, недостатність 
страхових резервів; 

- вивіз капіталу за кордон ; 

- псевдо страхування (оптимізація  оподаткування);  

Для ліквідації цих хибних для розвитку страхового ринку явищ і 

забезпечення його якісного зростання в наступних періодах необхідне 

не лише впровадження ефективної  комплексної програми, але й 

максимальна підтримка з боку держави. А за збереження існуючих 

тенденцій формування вітчизняного ринку очікувати  у найближчій 

перспективі революційних змін не доведеться. 

Таке дослідження дає можливість зробити певні висновки, а 

саме: страхування не стало в Україні важливим фінансовим чинником 

розвитку національної економіки, незважаючи на порівняно високі 
темпи зростання страхової галузі. Український страховий ринок ще не 

відіграє належної ролі в забезпеченні страхового захисту громадян і 

суб’єктів господарювання. До цього часу чітко не визначені місце та 

роль системи страхування в життєдіяльності людини. Це пов’язано з 

тим, що на страховому ринку України існує ряд проблем,  які 

загрожують його стабільному розвитку. Тому вони не повинні 

залишатись без уваги.  

Отже, нормальний розвиток страхового ринку України 

можливий лише  при наявності чітко відпрацьованої законодавчої 

бази, потужних страхових компаній, сучасних технологій страхового 

бізнесу, гарантій своєчасності виплати необхідних компенсацій і 
зацікавленості в потенційних клієнтах. 

Лише за таких умов страхова система України здатна 

забезпечити безперервність і збалансованість національного 

виробництва, гарантувати економічну стабільність і соціальний захист 

населення, сприяти активізації інвестиційних процесів в суспільстві.  
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО  

РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування 

ризику в усіх сферах господарської діяльності. Фінансові ризики є 
основними серед усіх риз ризи діяльності суб'єктів господарювання, 

оскільки ставлять зумовлюють зниження фінансових результатів і 

фінансової стійкості підприємства". Фінансові ризики визначають як 

ймовірність виникнення фінансових втрат через неефективну 

структуру капіталу, що спричиняє до розбалансованості грошових 

потоків підприємства. Фінансова діяльність ДП "Житомирський 

лісгосп" безпосередньо пов'язана з багатьма ризиками.  

Вплив цих ризиків є відчутним в умовах ринкової економіки. 

Найбільший контрольованим ризиком підприємницької діяльності  
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ДП "Житомирський лісгосп" – це фінансовий ризик банкрутства. 

Оцінка ризику банкрутства за методикою Альтана – він виділив також 

"сіру зону" між "процвітанням" і "банкрутством" Причому градація 

показників Z наступні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Граничні межі показника " Z" ймовірності банкрутства 

 за моделлю Альтмана 

 

Значення показника 

"Z" 
До 1,8 1,81 – 2,7 2,71 – 2,99 3 та вище 

Вірогідність 

банкрутства 

Достатньо 

висока 
Висока Можлива Дуже низька 

 

Для підприємства, що знаходяться в цій зоні, не можна 

впевнено прогнозувати той чи інший розвиток подій, проте на 

найближчу перспективу 1-3 роки для ДП "Житомирський лісгосп"   

оцінка ризику банкрутства за даною методикою (табл. 2).  

Таблиця 2 

Оцінка ймовірності банкрутства ДП "Житомирський лісгосп" за 

моделлю Альтмана 

 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2016 р. 

Х1 0,15 0,18 0,18 0,03 

Х2 0,05 0,16 0,24 0,18 

Х3 0,77 0,67 0,69 -0,08 

Х4 6,05 5,69 5,25 -0,80 

Х5 1,81 1,58 1,81 0,00 

Z 8,23 7,66 7,78 -0,45 

Рівняння моделі:                          
54321 160334121 XXXXXZ +,+,+,+,=  

Характеристика 

вірогідності банкрутства 

дуже 

низька 

дуже 

низька 

дуже 

низька 
х 

 

Відповідно до проведеного аналізу ймовірності банкрутства за 

моделлю Альтмана видно, що у 2016-2018 р. вірогідність банкрутства 

ДП "Житомирський лісгосп" дуже низька, порівняно із 2016 р.  

Проведемо оцінку банкрутства за моделлю Таффлера та Тішоу 

Z = 0,53A+0,13B+0,18C+0,16D, (табл. 3). основні критичні значення за 

вищезазначеною моделлю наступні: Z<0,25 - критичне значення, Z>0,3 
- добрі перспективи, Z<0,2 - банкрутство більш ніж ймовірне. 
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Слід зазначити,що за дано моделлю показники  

ДП "Житомирський лісгосп" мають більш сталий та плавний характер, 

а порогове число не завищене для нашої кон'юнктури ринку.  

Таблиця 3 

Оцінка ймовірності банкрутства ДП "Житомирський лісгосп"   

за моделлю Таффлера та Тішоу 

 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2016 р. 

А 0,56 0,70 0,63 0,07 

В 2,19 2,32 2,25 0,05 

С 0,12 0,13 0,15 0,03 

D 1,62 1,47 1,71 0,09 

Z 0,86 0,93 0,92 0,06 

Рівняння моделі:                            Z = 0,53A+0,13B+0,18C+0,16D 

Характеристика 
вірогідності банкрутства 

добрі 

перспек-
тиви 

добрі 

перспек-
тиви 

добрі 

перспек-
тиви 

х 

 

Оцінимо вірогідність банкрутства ДП "Житомирський лісгосп" 

за методикою Спрінгейта: Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4, 

Якщо Z<0,862, то підприємство є потенційним банкрутом. (табл. 4). 

Таблиця 4 

Оцінка ймовірності банкрутства ДП "Житомирський лісгосп"  

за моделлю Спрінгейта 

 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2016 р. 

Х1 0,28 0,32 0,33 0,05 

Х2 0,23 0,18 0,16 -0,07 

Х3 1,71 1,24 -1,01 -2,72 

Х4 1,62 1,47 1,71 0,09 

Z 2,77 2,29 0,84 -1,93 

Рівняння моделі:                            Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 

Характеристика 

вірогідності банкрутства 

банкрутс-

тво не 

можливе 

банкрутс-

тво не 

можливе 

банкрутс-

тво не 

можливе 

х 

 
Моделі Таффлера та Тішоу та Спрійнгейта найбільш адаптовані 

до господарської діяльності вітчизняних підприємств, тому вважаємо, 

що найбільш адекватно відображають ризик настання банкротства  
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ДП "Житомирський лісгосп" – банкрутство в найближчий час 

неможливе.  

Неоднозначність ризиків банкрутства ДП "Житомирський 

лісгосп" можна оцінити за вітчизняною методикою оцінки 

платоспроможності та банкрутства (табл. 5). 

Таблиця 5 

Ступінь платоспроможності ДП "Житомирський лісгосп" за 

Методикою оцінки банкрутства згідно Методичних рекомендацій 

 

Показники  
Роки 2018 р. до 

2016 р. 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної 
платоспроможності 

2578,00 3245,00 3831,00 1253,00 

Коефіцієнт забезпечення 0,54 0,57 0,54 0,00 

Коефіцієнт покриття 2,32 2,38 2,25 -0,08 

Чистий прибуток 2827,00 2741,00 2554,00 -273,00 

  

Коефіцієнт забезпечення відображає покриття оборотними 

активами підприємства поточних зобов'язань. Розраховані значення 

показників оцінки банкрутства вітчизняної методики доцільно звіряти 

із табличними значеннями (табл. 6). 

Таблиця 6 

Граничні значення платоспроможності за Методикою оцінки 

банкрутства згідно Методичних рекомендацій 

 
Ступінь платоспроможності 

нормативне 
значення 

поточна критична надкритична 

Пп>0 Пп<0 Пп<0 Пп<0 

0,1 Кз>0,1 Кз<0,1 Кз<0,1 

1,5 Кп<1,5 Кп<1,5 Кп<1 

Чп>0 Чп>0 Чп>0 Чп<0 

 

Відповідно до запропонованої шкали бачимо, що господарська 

діяльність ДП "Житомирський лісгосп" по: коефіцієнту поточної 

платоспроможності має нормативне значення, тобто Пп>0; коефіцієнт 

забезпечення має нормативний рівень банкрутства у 2016 -2018 рр., 

коефіцієнт покриття – має нормативне  значення у 2016- 2018 рр.; 

чистий прибуток відзначає нормативне значення платоспроможності 
ДП "Житомирський лісгосп".  

Таким чином, згідно вітчизняної методики визначення ризику 

банкрутства у ДП "Житомирський лісгосп" нормативний стан 
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платоспроможності, тобто рівень відсутності ризику банкрутства. Це 

підтверджується також розрахованим Коефіцієнтом Бівера (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта Бівера ДП "Житомирський лісгосп" 

 

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке 

фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу 
(1,5 - 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає 

небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток 

виробництва. За даними рисунка видно, що Критичне значення 

показника: що коефіцієнт Бівера становив до 0,1, тобто якщо не більше 

Кб>0,2 – ймовірність банкрутства через 5 років, рекомендоване 

значення – 0,17-0,4, ймовірність банкрутства за 1-2 роки, Кб<0,4. 

Однак слід зазначити, що при такій динаміці господарювання можливо 

перейти в зону поточної платоспроможності. Зведені вірогідності 

банкрутства ДП "Житомирський лісгосп" (табл. 7).  

Узагальнені результати дають змогу спрогнозувати ймовірність 

банкрутства через 5 років, якщо керівництвом ДП "Житомирський 

лісгосп" не будуть взяті до уваги питання, пов'язані з оптимізацією 
структури капіталу підприємства, а особливо ті питання, що 

стосуються фінансування. В цілому фінансові ризики на даний момент 

часу у ДП "Житомирський лісгосп" відсутні, стабільні прибутки поки 

що дозволяють тримати належний рівень платоспроможності та 

ліквідності, проте особливості формування цін, митних ставок на 

лісову сировину та в цілому державне управління лісовим 

господарством вимагає постійного моніторингу за фінансовим станом 

ДП "Житомирське лісове господарство". Отже, проаналізувавши 

систему управління ризиками ДП "Житомирський лісгосп" видно, ним 

приділяється належні увага з боку керівництва. У підприємства є 

загрози як зовнішні так і внутрішні, насамперед ті, що стосуються 
виробництва лісової продукції та її системи управління. Зовнішні 

загрози пов'язані із нестабільністю цін на зовнішньому та 
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внутрішньому ринку, змінами у законодавстві та нестабільним 

захистом вітчизняного виробника з боку держави.  

Таблиця 7 

Зведена оцінка ймовірності банкрутства  

ДП "Житомирський лісгосп" за різними методиками 

 

Методики 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2016 р.  
Ймовірність   

Модель Альтмана 8,23 7,66 7,78 -0,45 дуже низька 

Методика Бивера 1,91 1,41 1,13 -0,78 висока 

Модель Спрінгейта 2,77 2,29 0,84 -1,93 відсутня 

Модель Таффлера 

та Тішоу 
0,86 0,93 0,92 0,06 

добрі 

перспективи 

Модель Р.Ліса 0,05 0,05 0,05 0,00 загрози відсутні 

Модель Р.С. 

Сайфуліна та 
Г.Г. Кадикова 

0,73 1,07 1,02 0,30 
задовільний 

стан 

R-модель 2,70 2,99 2,97 0,27 
мінімальний 

рівень 

 

Таким чином, ДП "Житомирський лісгосп" має агресивну 

ризик-позицію, що характеризується схильністю до проведення 

ризикових операцій, навіть якщо збільшення ризику не цілком 

компенсується відповідним зростанням доходу.  

Найбільший контрольованим ризиком підприємницької 

діяльності ДП "Житомирський лісгосп" – це фінансовий ризик 

банкрутства.  Узагальнені результати за моделями ймовірності 

банкрутства: Альтмана, Бівера, Спрінгейта, Таффлера та Тішоу, Р.Ліса, 

Р.С. Сайфуліна та Г.Г. Кадикова, R-модель Іркутської державної 
економічної академії - дали змогу спрогнозувати ймовірність 

банкрутства через 5 років, якщо керівництвом  

ДП "Житомирський лісгосп" не будуть взяті до уваги питання, 

пов'язані з оптимізацією структури капіталу підприємства, а особливо 

ті питання, що стосуються фінансування. Підтвердженням даних 

розрахунків є оцінка платоспроможності ДП "Житомирський лісгосп" 

за Методикою оцінки банкрутства згідно Методичних рекомендацій, 

де спостерігається її нормативний рівень для ведення господарювання 

в ринкових умовах економіки України. 

 

Список використаних джерел 

1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 
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неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 

банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: 

наказ Міністерства економіки України від від 26 жовтня 2010 р., № 

1361. 

2. Дерменжі Д.Ф. Визначення сутності фінансових ризиків та 

основних методів їх оцінки в умовах нестабільної ринкової економіки / 

Д.Ф. Дерменжі // Причорноморські економічні студії. – 2018. –  

Вип. 25. – С.71-74. 

 

 

Квасній З.В. 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського  

ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Трускавець 

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА: ШЛЯХИ ВИХОДУ З КРИЗИ 

 

Нинішній стан економіки в Україні засвідчує, що глобальна 

криза своєрідно вплинула на Україну в тому плані, що на відміну від 

провідних держав світу, в Україні криза не призвела до консолідації 

політичних еліт і суспільства, не забезпечила мобілізацію економічних 
ресурсів. В Україні не відбулося підвищення ефективності державного 

апарату, політики, економічної та соціальної системи.   

Актуальним для нинішнього етапу економіки України є 

питання: "Скільки потрібно років, щоб при нинішньому темпі 

наздогнати рівень Польщі? При такому темпі, як 

зараз, Україні потрібно буде 50 років. Якщо Україна зростатиме лише 

на 1-2%, то потрібно 100 років. Якщо створити умови, щоб економіка 

зростала на 7%, то вже за 10 років рівень життя українців буде не 

гіршим, ніж у сусідній Польщі", – сказав економіст Світового 

банку Карліс Смітс [1]. 

Аналіз стану економіки та політики показує, що на сьогоднішній 
час в Україні економічний спад супроводжується різким загостренням 

політичної боротьби, розбратом і підготовкою до переділу влади на 

президентських виборах. Таким чином,  світова економічна криза 

набула в Україні специфічних рис, оскільки збіглась з глибокою 

політичною кризою і системним розкладанням держави. Щоб вийти з 

кризи, в світі існують два основні шляхи: Перший - стандартний: 

визначитися із законами, податками, поточними проблемами і вирішити, 

чого конкретно ми хочемо: бути, припустимо, як Румунія зараз, або 

через 20 років бути такими, як Польща зараз? Чи ми хочемо бути 

http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/17.pdf
http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/17.pdf
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такими, як Америка років через 200? 

Другий шлях - це екзотичний, коли потрібно виробити кілька 

головних пріоритетів і на них спрямувати всі сили і засоби. Так чинять 

країни, які дійсно досягають великих висот, коли у них нічого немає, 

але вони вигадують якісь екзотичні проекти і, реалізуючи їх, стають не 

містоутворюючими, а країноутворюючими. Для прикладу візьмемо 

Хургаду в Єгипті.В Україні, яка на даний час перебуває на останніх 

місцях у різних рейтингах країн світу але володіє своєрідними 

туристичними ресурсами (для прикладу, окремі місцевості 
Прикарпаття та Карпат з наявним фольклорно-історичним потенціалом 

місцевих жителів) при належно обдуманій політиці місцевих органів 

влади і при підтримці держави могли б призвести до перетворення цих 

місцевостей в туристично привабливі для іноземних туристів, що 

призвело б до економічного процвітання  цих територій, перетворення 

їх в туристичні центри. Супроводжуючими могли б бути і розвиток 

санаторно-курортного комплексу, і аграрного з екологічно чистими 

видами продукції, і промислового ( в плані традиційного народного 

мистецтва). При цьому необхідно також врахувати, що в Україні 

оренда землі становить  37 доларів за гектар, а у Польщі чи Болгарії – 

270 доларів. 

У Світовому банку пояснюють головну причину розриву у 
доходах та рівні життя українців та європейців. В середньому один 

українець виробляє за рік ту саму кількість продукції, яку європеєць за 

17 днів. [2] Сталося це тому, що Україна працюєте на тому ж 

технологічному рівні, що Європа – 20 років тому. Якщо, наприклад, 

дати завдання італійцю зробити еспресо, який прекрасно вміє готувати 

каву, то він не зможе добре приготувати еспресо, якщо у нас буде 

обладнання 90-х років. 

Таким чином, вважаємо, що характерним для України може 

вважати поєднання цих двох шляхів з обов’язковим технологічним 

оновленням застарілої промислової бази, без монополістів на ринку 

енергетики, як державних так і олігархічних та без  корупції на митниці. 

 

Список використаних джерел 
1. Коли зростуть доходи українців до європейського рівня. 

Електронний ресурс. Джерело доступу: https://m.znaj.ua/.../218058-

yevropeyski-zarplati-yak-zrostut-dohodi-ukrajinciv-u-20... 

2. Всесвітній банк нарахував Україні 100 років розвитку до 

рівня ... Електронний ресурс. Джерело доступу: https://ldaily.ua/  

vsesvitnij-bank-narahuvav-ukrayini-100-rokiv-rozvitku-do-rivnya-ni.  

https://m.znaj.ua/.../218058-yevropeyski-zarplati-yak-zrostut-dohodi-ukrajinciv-u-20
https://m.znaj.ua/.../218058-yevropeyski-zarplati-yak-zrostut-dohodi-ukrajinciv-u-20
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ  

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Розробка напрямків удосконалення маркетингової діяльності 

вітчизняних підприємств на зарубіжних ринках вимагає дослідження 
існуючого стану і визначення найбільш проблемних аспектів 

практичного застосування міжнародного маркетингу.  

У зв’язку з необхідністю застосування економічних методів 

міжнародного маркетингу, вітчизняні фірми розробляють глобальні 

стратегії, які спрямовані на довготривале виробництво продукції та її 

актуальність у багатьох країнах. У зарубіжних країнах, фірми 

розглядають різні збутові програми та їх застосування на конкретних 

ринках, прагнуть завоювати нові або утримати старі позиції, працюють 

у досягненнях науково-технічного прогресу та забезпечують 

підприємство джерелами сировини.  

Метою виходу на зарубіжний ринок є посилення конкурентної 

позиції компанії, збільшення ефективності виробництва і збуту 
продукції за рахунок участі у світовій системі поділу праці і виходу на 

нові ринки збуту продукції і ринки капіталу.  

У сучасних умовах, які характеризуються все більш жорсткою 

конкуренцією і насиченням ринку, компанії не достатньо просто вийти 

на ринок, якими б перевагами вона не володіла, - важливо зуміти 

утримати і зміцнити існуючі позиції. Саме на цьому етапі з'являється 

актуальна проблема, пов'язана із забезпеченням вищого керівництва 

компанії своєчасної та доброякісної маркетингової інформації 

стосовно зарубіжних ринків. Інформація, отримана в результаті 

проведення маркетингових досліджень, дає можливість приймати 

адекватні та ефективні управлінські рішення в умовах міжнародної 
конкуренції, яка постійно загострюється. 

Українські компанії, які хочуть розширити міжнародну 

діяльність, в першу чергу стикаються з необхідністю пошуку різної 

маркетингової інформації, яка сприяє вирішенню типових для 

міжнародного бізнесу проблем. Це передбачає обробку інформації про 

найбільш привабливих зарубіжних експансіях, можливі рівні і види 

маркетингових зусиль (елементи комплексу маркетингу), найбільш 

ефективний вид присутності і ведення бізнесу на тому чи іншому 

закордонному ринку. 
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Міжнародний маркетинг виступає вихідним моментом 

планування, спрямованого на створення сприятливих умов для 

максимального використання виробничих ресурсів і випуску продукції 

з заданими економічними і технічними параметрами в міжнародному 

масштабі [1]. 

Головне в міжнародному маркетингу - цільова орієнтація і 

комплексність, тобто з'єднання підприємницької, виробничої і збутової 

діяльності в послідовну взаємозв'язану систему.  Це означає злиття в 

один потік всіх складових елементів маркетингової діяльності для 
досягнення стійкої рентабельності в заданих тимчасових 

межах. Практика застосування міжнародного маркетингу показала, що 

вибіркове використання окремих складових,  наприклад вивчення 

товару або прогнозування ринку, не дає належного ефекту, 

тобто тільки комплексний підхід дозволяє успішно просуватися на 

міжнародний ринок з товарами і послугами, особливо з новими 

товарами та оригінальними послугами [2].  Тому міжнародне 

маркетингове дослідження передбачає наявність двох 

взаємопов'язаних частин: 

– дослідження конкретного ринку; 

– стан власних можливостей фірми для виходу і закріплення 

позицій на ринку; 

– в рамках дослідження конкретного ринку особливу увагу слід 
приділити основним проблемам в сфері міжнародного маркетингу.  

Ряд авторів вважає, що найчастіше зустрічаються наступні 

проблеми в сфері міжнародного маркетингу: 

– наявність продукту для імпорту або експорту, що задовольняє 
потребу або бажання покупця і має прийнятну ціну; 

– законодавчі вимоги, що регулюють процедури експорту та 

імпорту; 

– податки, якими обкладаються ввезені товари; 

– законодавство, що регулює трудові відносини; 

– фінансування на період транспортування, складування 

продукту; 

– транспортування, вид і час якої, а також пов'язаний з нею 
ризик, залежать від типу продукту.  

– специфічні технічні вимоги, пов'язані з виробництвом 

продукту [4].  

Слід зазначити, що реальна оцінка факторів міжнародного 
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маркетингового середовища в Україні ускладнюється великою 

кількістю незвичайних обставин і ситуацій кон'юнктури незнайомого і 

незвичайного іноземного середовища, а саме з таких причин:  

– обмеженість інформації і організаційних можливостей оцінки 
іноземного маркетингового оточення; 

– соціально-культурні перешкоди; 

– збільшення кількості факторів, які впливають на діяльність 
фірми ( "подвійність" інформації, митні податки і збори, зміна курсів 

іноземних валют, ускладнення документації); 

– відсутність розуміння відмінностей в споживчих мотиваціях і 

переваги в іншій країні [3]. 

Але слід пам'ятати, що раціональна оцінка виділених факторів 
можлива шляхом групування їх за певними, важливим для конкретної 

компанії, ознаками і виділення щодо актуальних для даного ринку 

принципових моментів.   

Таким чином, методика аналізу міжнародного маркетингового 

середовища передбачає збір, систематизацію і порівняльний аналіз 

різноманітних аспектів діяльності бізнесу за межами країни базування 

з метою виділення найбільш важливих з них, які стимулюють або 

ставлять перепони перед підприємницькою діяльністю в умовах 

зарубіжного ринку. 

  Отже, для економії витрат на маркетинг слід обов'язково 

проводити попередній аналіз за вибором запропонованих чинників, які 
мають важливе значення для даного виду діяльності з урахуванням 

простору і часу. Причому в даний час створюється можливість зробити 

підрахунок ринкової ємності, обсягу виробництва конкурентів, 

виявити напрямки науково-технічного прогресу, визначити вимоги 

ринку на певний товар, розробити прогнози розвитку ринкової 

кон'юнктури і відповідно до цього орієнтувати виробництво на випуск 

конкретних товарів в заздалегідь встановлених обсягах в намічені 

терміни.   
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ГУ ДФС У Житомирській області  

радник податкової та митної справи ІІ рангу 
м. Житомир 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ 

 В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Низький рівень прибутковості сільськогосподарського 

виробництва є упродовж останніх майже двох десятиліть 

найважливішою проблемою розвитку аграрної економіки України. 

Нестабільність зовнішнього середовища, структурні зрушення в 

економіці, розриви налагоджених виробничих зв’язків, не подолані 

питання диспаритетності ціноутворення на матеріально-технічні 

ресурси для сільського господарства і продукцію його виробництва, 

зміна форм власності і реструктуризація сільськогосподарських 
підприємств – все це сприяє виникненню нестійкого фінансового стану 

та банкрутства багатьох сільськогосподарських підприємств. Такі 

передумови вимагають зміни стереотипів управління, що будуть 

зорієнтовані на ранню діагностику та попередження криз, зокрема, 

через впровадження антикризового управління та розроблення 

антикризових програм управління господарською діяльністю. Значну 

увагу антикризовому управлінню приділяли і вітчизняні і зарубіжні 

науковці, однак досі існує ціла низка питань, що залишаються 

невирішеними на рівні застосування антикризового інструментарію, 

такого як антикризові програми, особливо для сільськогосподарських 

підприємств.  
Приватне підприємство "Україна" є юридичною особою, 

правонаступником колгоспу "Україна" (с. Водотиї, Брусилівського 

району Житомирської області). Предметом діяльності є: створення 

виробництва сільськогосподарської продукції, надання послуг у 

тваринництві, надання послуг у рослинництві, розведення овець, кіз і 

коней виконання всього комплексу робіт щодо вирощування та 

реалізації продуктів рослинництва та тваринництва тощо. За 

показниками рентабельності та відповідними коефіцієнтами 

Проведемо оцінку ефективності господарської діяльності  
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ПП "Україна" (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності  

господарської діяльності ПП "Україна" 

(у %) 

Показник 

Роки 2018 р. до 

2016 р. 

(+/-) 
2016 2017 2018 

Валова рентабельність виробничих витрат 6,3 48,3 15,4 9,2 

Коефіцієнт окупності виробничих витрат 15,9 2,1 6,5 -9,5 

Коефіцієнт окупності чистого доходу 16,9 3,1 7,5 -9,5 

Рентабельність основної діяльності 4,7 46,9 14,8 10,2 

Рентабельність операційної діяльності 4,6 46,3 14,7 10,0 

Рентабельність іншої операційної 

діяльності 
54,3 258,0 131,5 77,2 

Рентабельність звичайної діяльності 0,8 40,3 11,9 11,1 

Рентабельність господарської діяльності  0,8 26,1 11,9 11,1 

Рентабельність підприємства 0,8 26,1 11,9 11,1 

Валова рентабельність виручки від 

реалізації продукції 
5,9 32,6 13,4 7,5 

Чиста рентабельність виручки від 
реалізації продукції 

0,7 18,4 10,6 9,9 

Рентабельність активів 0,3 11,7 8,1 7,8 

Рентабельність виручки від операційної 

діяльності 
4,4 31,6 12,8 8,4 

Коефіцієнт покриття виробничих витрат 0,9 0,7 0,9 -0,1 

Коефіцієнт окупності виробничих витрат 1,1 1,5 1,2 0,1 

Коефіцієнт покриття витрат операційної 

діяльності 
1,0 0,7 0,9 -0,1 

Коефіцієнт окупності витрат операційної 

діяльності 
1,0 1,5 1,1 0,1 

Коефіцієнт окупності адміністративних 

витрат 
44,4 50,3 59,7 15,3 

 

Зазначимо, що всі види рентабельності, що розраховувались по 

відношенню до чистого прибутку у 2016 – 2018 рр. є позитивними, 

оскільки підприємство отримало прибуток. Так, валова рентабельність 

виробничих витрат збільшилась на 9,2%, рентабельність операційної 

діяльності – на 10,0%, рентабельність активів – на 7,8%. Валова 

рентабельність виручки від реалізації зменшилась на 7,5%, чистої 
реалізації – на 9,9%, рентабельність виручки від операційної діяльності 
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– на 8,4%. Окупність адміністративних витрат становила 59,7 грн. на 1 

грн. коштів, витрачених на управління. Тобто, оцінка ефективності 

господарської діяльності за показниками рентабельності засвідчила 

позитивну динаміку за всіма видами господарської діяльності: 

операційної (виробництва, збуту та управління), фінансової та 

інвестиційної.  

Однак, слід зазначити, що на підприємстві відсутня комплексна 

(із всіма розділами) програма попередження кризових явищ (загальна 

антикризова програма), в рамках якої витримувались би такі напрями, 
наприклад, як, криза неплатежів, ліквідності, втрати фінансової 

стійкості тощо. Застосовуються лише окремі її частини, особливо ті, 

що стосуються фінансових та технологічних аспектів.  

Криза господарської діяльності ПП "Україна" має 

конструктивний чинник (по своїй суті вона є деструктивна), однак 

криза задає потенціал до здійснення конструктивних дій з боку 

керівника в напрямі, перебудови діяльності підприємства та подолання 

кризи. Один з напрямів – мобілізація всіх резервів ПП "Україна" щодо 

перебудови його організаційно-виробничої сфери або згортання його 

господарської діяльності, або припинити існування  як соціально-

економічної системи. Наведемо фактори можливих загроз 

майбутньому господарської діяльності ПП "Україна" (табл. 2). 
Серед недоліків управління ПП "Україна" можна відзначити ті, 

що, як правило, характерні для внутрішньогосподарських відносин: 

жорстка централізація і контроль з боку керівника, персонал 

відсторонений від прийняття управлінських рішень. Всі технологічні, 

збутові і постачальницькі питання вирішуються централізовано. 

Керівнику ПП "Україна" лінійно підпорядковуються начальники 

галузей без фінансової самостійності структурних підрозділів. Вони 

одержують ресурси для виконання замовлення на виробництво 

визначених обсягів продукції (робіт, послуг) і відповідають тільки за 

виконання доведених замовлень і дотримання контрольно-планових 

виробничих показників. 
Головним недоліком внутрішньогосподарських відносин в  

ПП "Україна" є те, що успішність і ефективність її роботи багато в 

чому визначається особистістю керівника: його кваліфікацією, 

менеджерськими здібностями й іншими професійними якостями. Тому 

ця модель не є стійкою системою. Керівники структурних підрозділів і 

спеціалісти недостатньо зацікавлені в підвищенні виробничо-

фінансових результатів. В цілому можна помітити, що таке управління 

більше не  тяжіє до економічно-прозорих методів управління. 

Таким чином, в умовах обмеженості ресурсів керівнику  
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ПП "Україна" постійно доводиться обирати оптимальні 

співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами 

виробництва. Здійснюючи господарську діяльність, керівник  

ПП "Україна" намагається не лише прискорити рух капіталу, але й 

отримувати максимальну його віддачу на самостійно передбачені 

кризові явища. 

Таблиця 2 

Фактори можливої фінансової кризи  

господарської діяльності ПП "Україна" 

 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

спад кон’юнктури в економіці в 

цілому 
низька якість менеджменту 

політична нестабільність у країні 
низький рівень кваліфікації 

персоналу 

зменшення купівельної 

спроможності населення та 

організацій  

дефіцити в організаційній структурі  

значний рівень інфляції прорахунки в інвестиційній сфері 

нестабільність господарського та 

податкового законодавства 

прорахунки у галузі постачання 

забезпечувальних засобів  

нестабільність фінансових 

ринків 
недоліки у виробничій сфері 

посилення конкуренції в галузі 

елітного насінництва 

низький рівень маркетингу та втрата 

ринків збуту продукції 

криза окремої галузі (наприклад, 

постачання мінеральних добрив) 
дефіцити у фінансуванні 

сезонні коливання цін та 

сезонність виробництва 

брак інновацій та раціоналізаторства, 

з точки зору розвитку НТП 

посилення монополізму на ринку 

відсутність або незадовільна робота 

контролінгу (планування, аналіз, 
інформаційне забезпечення, 

контроль) 

 

У механізмі антикризового управління ПП "Україна" пріоритети 

керівника повинні віддаватися мотивуванню персоналу, економії 

ресурсів, запобіганню помилок, обережності, установкам на оптимізм, 

впевненість і соціально-психологічну стабільність діяльності, 

ініціативності у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів 

розвитку, глибокому аналізу ситуацій, професіоналізму тощо.  
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ПП "Україна" за період 2016-2018 рр. функціонувало успішно та 

прибутково, однак мало деякі труднощі з оборотністю активів. В таких 

умовах метою антикризового управління має бути розроблений 

комплекс програмних заходів щодо превентивних дій стосовно 

виявлення кризових явищ. Як загальні напрями в рамках 

антикризового управління і вдосконалення антикризової програми  

ПП "Україна", можна віднести: постійний моніторинг господарської 

діяльності, застосування СВОТ-аналізу щодо знаходження сильних та 

слабких сторін підприємства; прогнозування ймовірності банкрутства; 
мінімізація й нейтралізація різного роду ризиків господарювання; 

впровадження системи раннього реагування на виникнення та 

попередження кризових явищ. 

Аналіз практичного досвіду вітчизняних підприємств показує, 

що одним із основних інструментів, що може бути застосована y  

ПП "Україна" – це нормування всіх статей затрат і жорсткий контроль 

за виконанням встановлених нормативів. Для зниження затрат 

підприємства в умовах кризи має здійснюватись мотивування 

персоналу на зниження затрат и скорочення витрат, не пов’язаних з 

основною діяльністю підприємства. У межах скорочення витрат на 

підприємстві можемо рекомендувати виконання таких процедур:  

1. Горизонтальна і вертикальна інтеграція закупівель. 
Горизонтальна інтеграція передбачає пошук можливостей здійснення 

закупівель спільно з іншими покупцями. Збільшення об’ємів 

закупівель дає змогу отримати знижки за обсяг. Вертикальна 

інтеграція передбачає партнерську роботу з постачальниками 

ключових найменувань сировини і матеріалів (своєчасне виконання 

договірних зобов’язань, фінансова прозорість тощо).  

2. Жорсткий контроль за всіма видами витрат. Зменшення 

витрат на оплату праці. Варто розробити бонусні схеми для персоналу 

і мотивувати його на зниження затрат. За основу може бути прийнята 

схема, за якої частина зекономлених затрат буде виплачуватись 

співробітникам 
3. Оптимізація технологічних процесів. Питання оптимізації 

можуть бути вирішені за рахунок удосконалення технології 

виробництва та якості продукції. 

4. Аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дороговартісних 

процесів. Варто оцінити, які обсяги роботи вигідно здійснювати 

самостійно, а які дешевше закупати у сторонніх організаторів.  
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні функціонування підприємств характеризується 

недостатністю власних фінансових ресурсів. Разом з тим, 
підприємства не можуть залучити зовнішні джерела фінансування в 

достатніх обсягах. Тому важливим завданням для підприємств стає 

подальше забезпечення безперервності та результативності їх 

діяльності, що потребує постійно коригувати фінансову  стратегію в 

частині управлiння оборотними активами. Це найбільш мобільна 

складова майна підприємства, що забезпечує виконання планових 

показників і недопущення перебоїв у виробничих процесах та 

підтримує належний рівень лiквiдностi та платоспроможності. 

Підприємства, які виготовляють продукцію, здатні 
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підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації 

продукції лише за умови, якщо поряд із основними засобами 

(знаряддями виробництва) є також оборотні засоби (у вигляді запасів 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо). Подібно до 

основних засобів вони також функціонують у сфері виробництва.  

Основою фінансової політики підприємства є управління 

оборотними активами. яке направлене на вирішення найважливіших 

поточних фінансових проблем, що дозволяють підвищити його 

фінансову стійкість та поліпшити фінансовий стан підприємства.  
Існують різні методичні підходи до визначення сутності поняття 

управління оборотними активами підприємства  (табл. 1). 

Загальноприйнята думка – оборотні активи, це грошові кошти та 

їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу 

чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  

На думку О. Гусєвої: капітал – це основні види фінансових 

ресурсів (інвестиційних ресурсів) у формі матеріальних і коштів, 

різних видів фінансових інструментів. Капітал підприємства, з одного 

боку, є джерелом, а з іншого боку – результатом діяльності 

підприємства [5, с. 91]. 

Що стосується оборотного капіталу, то багато визначень цього 
терміна являють собою непогодженість з боку фінансової й класичної 

економічної науки. Так, відповідно до першої, капіталом вважають всі 

активи фірми й джерела їхнього формування, у той час як у чисто 

економічному аспекті капітал – це реальне майно, тобто засоби 

виробництва та предмети праці. Завдяки такому розмежуванню, у 

літературі по економіці категорія "оборотний капітал" стала тотожною 

категорії "оборотні виробничі фонди", а в літературі з фінансів – 

тотожною всім "оборотним коштам". Так, Поддєрьогін А. М. під 

оборотним капіталом (оборотними коштами) розглядає кошти, 

авансовані в оборотні виробничі фонди й фонди обігу для 

забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації 
продукції й одержання прибутку [12, с. 90]. Бандурка О. М. та ін. 

вважають, що оборотні кошти (оборотний капітал) – це частина 

капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи, сукупність 

оборотних виробничих фондів, фондів обігу, авансованих для 

забезпечення поточної діяльності [1, с. 51]. 

Деякі автори розуміють оборотний капітал як капітал, 

інвестований в оборотні активи підприємства, стверджуючи, що 

оборотний капітал інвестують в оборотні активи як сфери 

виробництва, так і сфери обігу. Слідуючи цьому, він складається з 
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двох складових: оборотний виробничий капітал та обіговий капітал.  

Таблиця 1 

Методичні підходи до визначення сутності поняття  

"управління оборотними активами підприємства" 
 

Автор Характеристика 

В.В. 

Ковальов [9] 

Визначення обсягу і структури поточних активів, джерел їх покриття 

і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення 

довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності 

підприємства 

А.М. Поддє- 

рьогін [12] 

Комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення умов оптимізації й 

безперервного процесу їхнього обсягу, формування достатнього 

їхнього обсягу, раціональної структури й ефективної організації їх 

використання 

Н.О. Вла- 

сова та ін. [4] 

Складова фінансового й операційного менеджменту, що являє собою 

цілеспрямовану діяльність пов’язану із визначенням величини 

оборотних активів, контролем над їх формуванням і використанням і 

створенням відповідних організаційних передумов  

О. С. Бонда- 

ренко [3] 

Обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо трьох 

основних напрямів:  

1) управління дебіторською заборгованістю;  

2) управління грошовими коштами і поточними фінансовими 

інвестиціями;  

3) управління запасами 

З.В. Філа- 

това, 

А.Г. Рота- 

нова [13] 

Система цілеспрямованої взаємодії між об’єктом (елементами 

оборотних активів і джерелами їх фінансування та економічними 

відносинами в процесі їх формування та використання) та суб’єктом 

управління (органами управління підприємства) шляхом реалізації 

функцій управління із застосуванням комплексу методів, засобів й 

інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів 

формування та використання оборотних активів і джерел їх 

фінансування за обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на 

них факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 

Ю.О. Швець, 

А.В. Сквор- 

цова [14] 

Систему цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між 

суб’єктом та об’єктом управління шляхом реалізації функцій 

управління із використання сформованих методів, засобів, 

механізмів і фінансово-економічних інструментів аналізу, 

дослідження, перетворення пов’язаних між собою процесів 

розподілу, формування, використання, контролю оборотних активів і 

джерел їх фінансування за обсягом, структурою та складом за умови 

врахування внутрішніх та зовнішніх загроз та з метою підвищення 

рівня фінансової стійкості 

В.Г. Баранова 

[2] 

Сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою елементів, що 

забезпечують цілеспрямований вплив на об’єкт управління, шляхом 

реалізації функцій управління через використання комплексу методів 

управління з метою забезпечення належного рівня фінансової 

стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства  
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З точки зору Маргасової В., термін "оборотний капітал" 

належить до мобільних активів підприємства, що є  грошовими 

засобами або можуть бути перетворені в них протягом одного року або 

одного виробничого циклу [11, с. 336]. Тобто відзначається лише 

здатність оборотного капіталу швидко трансформуватися в грошові 

засоби, не виділяючи ні матеріально-речову складову, ні вартісну. 

Але багато вчених сходяться на думці, що більш правильний 

підхід той, який освітлений у фінансовій літературі. Ще А. Сміт 

виділяв у складі оборотного капіталу грошові кошти. Відповідно до 
сучасної класифікації цей елемент входить у фонди обігу. Тоді 

виходить, що він не є частиною оборотного капіталу. Причиною 

такого протиріччя може служити визначення К. Маркса, що рух 

капіталу завжди починається із грошей., але самі по собі гроші не є 

капіталом. Якщо ж гроші використовуються з метою одержання 

додаткових грошей, то вони перетворюються в капітал, тому що кошти 

підприємств можуть бути розміщені на розрахунковому рахунку, 

вкладені в цінні папери, і на їхню суму відбувається нарахування 

відсотків. Отже це будуть доходи, які приносять гроші власникові. 

Іншими словами, кошти підприємства є елементом оборотного 

капіталу. 

Що стосується суміжних понять: "оборотні кошти", "оборотні 
фонди", то різниця між ними та категорією "оборотний капітал" є 

істотною. Оборотні кошти не слід ототожнювати з матеріальними 

цінностями, в які вони вкладені, тобто оборотними засобами і 

засобами обігу. Оборотні засоби і засоби обігу виступають у вигляді 

засобів виробництва (сировина, матеріали, напівфабрикати тощо) і 

лише не в значній частині гроші (каса, розрахунковий рахунок, кошти 

в розрахунках тощо). Оборотні кошти обслуговують економічний обіг 

оборотних засобів і засобів обігу підприємства. Оборотні кошти 

вкладаються у грошовій формі в сировину, матеріали, напівфабрикати, 

тару і в процесі виробництва продукції переходять у незавершене 

виробництво, потім у вигляді готової продукції зберігаються на складі, 
після чого відвантажуються покупцям і лише після надходження 

виручки від реалізації продукції знову повертаються у грошову форму.  

В підсумку можна сказати, що оборотні кошти – це грошові 

ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди та фонди обігу для 

забезпечення безперервного виробництва та реалізації продукції.  

Основним призначенням фондів обігу є забезпечення 

грошовими коштами планомірного процесу обігу на підприємствах. 

Оскільки у фінансах і фінансовій звітності основні та оборотні 

засоби відображаються у вартісному (грошовому) вираженні, то 
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поняття "оборотних фондів" можна не вживати, а натомість 

використовувати поняття "оборотні засоби", розуміючи при цьому 

оборотні засоби в грошовому вираженні. При цьому, слід відмітити, 

що існують розбіжності у визначенні цих понять. Деякі автори 

розуміють під оборотними фондами оборотні засоби в грошовому 

вираженні, а інші – кошти, вкладені в оборотні засоби і засоби обігу. 

Але говорячи про оборотні засоби, ми пам’ятаємо, що вони повністю 

переносять свою вартість на вартість виготовленого продукту.  

Як економічне явище оборотний капітал є об'єктом управління. 
Він активно впливає на параметри елементів з метою усунення 

небажаних відхилень від заданих оптимальних режимів роботи. Разом 

з тим він підтримує внутрішню впорядкованість й динамічну рівновагу 

із зовнішнім середовищем. 

В підсумку можна сказати, що динаміка кожного елемента, 

входячи до складу оборотного капіталу, відбиває різноманітний 

індивідуальний їхній стан (абсолютну величину) і індивідуальні зміни 

(темпи росту й темпи приросту).  

Ступінь ризику роботи підприємства багато в чому залежить від 

дії внутрішніх і зовнішніх факторів. Так, нестача засобів для 

придбання виробничих запасів, накопичені значні суми засобів у 

незавершеному виробництві й готовій продукції, критичний обсяг 
короткострокової заборгованості різним суб'єктам господарювання й 

динаміка цих показників є потенційними негативними явищами, які 

можуть паралізувати виробничу діяльність підприємства, перервати 

виробничий цикл, привести до утруднень або неможливості робити 

оплату за своїми заборгованостями, що в остаточному підсумку може 

стати причиною банкрутства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГ-ПЕРСОНАЛУ 
 

Економічна криза в Україні сприяла тому, що більшість 

вітчизняних підприємств здійснила переоцінку конкурентних переваг, 

серед яких опинилися взаємозв’язки з потенційними і діючими 

працівниками, тобто персоналом. Усвідомлення керівниками 

організацій того, що саме грамотне управління людськими ресурсами є 

основним чинником, який сприятиме зростанню вартості компанії, 

змушує їх до пошуку нових інструментів управління, одним з яких є 

маркетинг-персоналу. Маркетинг-персоналу є методом управління 
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персоналом, який формує високу мотивацію працівників, що 

спрямована на досягнення не тільки їх особистих цілей, але й на успіх 

компанії на ринку. 

Концепція "маркетинг-персоналу" сформувалася у науці 

маркетингу, як реакція на пошук шляхів ефективного задоволення 

потреб зовнішніх споживачів. 

Аналіз підходів до трактування поняття "маркетинг-персоналу" 

у працях вітчизняних та зарубіжних науковців вказує на їх 

різноманітність. Крім терміну "маркетинг-персоналу" практики та 
науковці використовують у своїх дослідженнях такі поняття, як 

"кадровий-маркетинг", "маркетинг-людських ресурсів", "персонал-

маркетинг", що фактично є синонімами вищезазначеного поняття.  

На необхідність маркетингу персоналу в сучасній організації 

вказує Беррі Л. (Berry L.L.). На його думку, по-перше, кожен 

працівник в організації має потреби, по-друге, внутрішні споживачі 

повинні бути задоволені своєю роботою, тоді вони будуть ефективно 

обслуговувати зовнішніх клієнтів [1]. Тому важливо окреслити основні 

підходи до визначення цього поняття.  

В наукових дослідженнях щодо визначення поняття "маркетинг-

персоналу" існує два підходи. Так, згідно першого підходу, маркетинг-

персоналу розглядають як вид управлінської діяльності, спрямованої 
на визначення і покриття потреби в персоналі. Таке трактування 

зустрічаємо у працях О. В. Железцова ,А. Я. Кібанова, В. М. 

Колпакова, І. В. Петрової, В. В. Томілова, А. Т. Тлеубердінової, С. 

Фірсової, Л. М. Шимановської-Діанич та інших.  

З іншого погляду, маркетинг-персоналу об’єднує комплекс 

внутрішніх та зовнішніх заходів, спрямованих на підвищення 

привабливості організації на ринку, що надає їй конкурентних переваг. 

Як зазначає В. І. Крупко, маркетинг-персоналу змістовно розширює 

функції маркетингу підприємства в галузі управління людськими 

ресурсами, тому що маркетинг персоналу трактує робоче місце як 

продукт, що продається на ринку праці. З цього погляду понятійні 
елементи маркетингу персоналу можуть бути подані таким чином: 

маркетинг персоналу є напрямом стратегічного й оперативного 

планування персоналу; маркетинг персоналу створює інформаційну 

базу для роботи з персоналом за допомогою методів дослідження 

зовнішнього і внутрішнього ринку праці; маркетинг персоналу 

спрямований на досягнення привабливості працедавця через 

комунікації з цільовими групами (сегментами ринку) [2]. 

Цікавим є дослідження поняття маркетингу-персоналу, що 

проводилося науковцем С. В. Легоміновою. Вона вважає, що суть 
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маркетингу персоналу полягає у проведенні досліджень ринку праці на 

макро- та мікрорівні. Маркетингове дослідження ринку праці на 

макрорівні орієнтовано на формування оптимальної структури 

зайнятості в умовах перехідного періоду, узгодження ресурсу праці з 

капіталом для найповнішого задоволення ринкової потреби у товарах 

та послугах. Важливим елементом маркетингового дослідження ринку 

праці на макрорівні є визначення чинників макросередовища 

(економічних, демографічних, правових, соціальних, кліматичних і 

географічних, екологічних і технологічних), які не піддаються 
контролю та є певними обмеженнями для досягнення конкретної мети. 

С. В. Легомінова окреслила логічну схему маркетингового аналізу на 

мікрорівні, до якої входять: аналіз кон’юнктури ринку для оцінки 

необхідності внесення інвестицій у формування робочої сили – певної 

споживчої вартості у визначеному обсязі та визначений час; аналіз  

споживчої вартості товару з погляду його конкурентоспроможності; 

аналіз сегментів ринку за професійними та кваліфікаційними 

ознаками; аналіз споживчого попиту на робочу силу; правові аспекти 

купівлі-продажу на ринку; розробка програми сприяння зайнятості 

населення [3]. 

Отже, враховуючи різні підходи до визначення сутності поняття 

"маркетинг-персоналу", можна погодитися з думкою зарубіжних та 
вітчизняних науковців, що основним його завданням є формування 

максимально привабливого образу підприємства як роботодавця з 

метою забезпечення його кадровими ресурсами з оптимальними 

кількісними та якісними параметрами. 
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Формування сприятливого клімату для розвитку туристичного 
підприємства можна пояснити дією закону граничної корисності , який 

визначає характер зміни граничної корисності в часі. Диференціальна 

корисність кількісно змінюється залежно від характеру і типу 

економічного розвитку (інтенсивного або екстенсивного) [1 с. 539]. 

Саме дія цього закону дає змогу соціуму розраховувати на 

довготривалі позитивні економічні ефекти від використання і розвитку 

туристичного підприємства під час перманентного економічного 

зростання і постійного покращення якості туристичного сервісу.  

Урахування дії об’єктивних економічних законів зумовлює 

необхідність формування сприятливого клімату для розвитку 

туристичного підприємства за  низкою принципів: 

 економічної ефективності, суть якого полягає в тому, що 
компоненти туристичної інфраструктури, до якої належить конкретне 

туристичне підприємство, повинні формуватись під конкретні групи 

споживачів та їх потреби.  

Г. Форд вивчаючи цілі бізнесу й економічну ефективність 
підприємницької діяльності, стверджував, що прибуток, як основний 

показник економічної ефективності бізнесу виникає лише тоді, коли 

бізнес скерований на задоволення споживчого попиту. Г. Форд був 

переконаним, що задоволення споживчого попиту є соціально-

важливою функцією бізнесу. Г. Форд зазначав, що конкуренція 

підштовхує підприємців до креативності і впровадження інновацій, 

зокрема тих, які дають змогу зменшити собівартість виробництва. 

Зменшення собівартості одиниці товару чи послуги в умовах 

незмінності її ціни неминуче дає позитивний економічний ефект у 

прирості обсягу реалізації [2]; 

 креативної активності, суть якого полягає у тому, що в 
сучасному суспільстві все частіше виникають проблеми із зайнятістю 

у традиційних галузях економіки. У західних країнах не один десяток 

років постійною є тенденція до зростання кількості зайнятих у сфері 

послуг. Дослідження, проведені у сфері розвитку туристичних 
індустрій, показують, що креативна активність соціуму суттєво сприяє 
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туристичній привабливості туристичного підприємства, його 

оригінальності, виробленню певних традицій сприйняття нового. 

Вважаємо, що саме в креативно-активному соціумі легше здійснювати 

пошук нових ідей і перетворення їх у інновації для майбутньої  

комерціалізації; 

 конкурентності, суть якого полягає у тому, що умови для 
формування туристичної інфраструктури повинні бути рівними для 

всіх підприємців, які працюють над задоволенням конкретних 

споживчих потреб. Здорова конкуренція сприятиме розвитку 

туристичної логістики, зростанню якості послуг, постійному 

впровадженню інновацій; 

 підвищеної інформативності, оскільки в умовах глобалізації 
комунікаційних систем і при постійному прогресі інформаційних 

технологій інформація є ресурсом, обсяг, якість і повнота якого на 

конкретний момент часу є визначальними у прийнятті споживчих, 

технічних, технологічних і управлінських рішень. З огляду на це, 

сутність принципу підвищення інформативності підприємства полягає 
у необхідності постійного покращання умов для отримання, 

сприйняття і використання інформації, цінної для туристів; 

 підвищення соціальної відповідальності, оскільки туристична 

підприємство є утворенням, що має громадське та суспільне 
призначення. Її формування може покращити або погіршити 

соціально-економічний рівень розвитку. Сповідування цього принципу 

відбувається на засадах створення так званого інституту громадської 

відповідальності, що передбачає легальність і публічність 

підприємницьких ініціатив у сфері туризму, а також дієвість 

моніторингу органів державної влади і соціуму за туристичними 

підприємствами. Мова йде також і про необхідність уникнення 

соціальних конфліктів, зокрема, між економічною вигодою і етико-

естетичними цінностями різних соціальних груп, як це, наприклад, 

спостерігаємо в Амстердамі, який є туристичною меккою саме тому, 

що прославився ліберальним ставленням  до продажу і вживання 

легких наркотиків, сексуальних меншин, а також узаконенням 
проституції. Мешканці  Амстердаму протестують проти такого 

лібералізму, але економічні вигоди від щорічного туристопотоку 

сприяють подальшому розвитку туристичної інфраструктури у тому ж 

самому напрямку [3]; 

 екологізації послуг і розширення застосування 
альтернативних джерел енергії, суть якого полягає у необхідності 

реалізації цілеспрямованих дій щодо покращання екології завдяки 
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розв’язанню локальних і глобальних екологічних та енергетичних 

проблем. Світова практика доводить, що туристична інфраструктура 

повинна формуватись у руслі цих трендів, ставши головним 

"майданчиком" практичної апробації екоінновацій і застосування 

альтернативних джерел енергії). 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АУТСОРСИНГ  

ЯК МЕТОД ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

В нинішніх умовах реформування системи охорони здоров’я 

управлінці-медики в черговий раз аналізують статті витрат і шукають 

можливості їх скорочення. Одним із реальних шляхів економії може 

стати аутсорсинг. Це один з небагатьох інструментів, який дозволяє 

без істотних втрат передати ресурси у зовнішнє управління. 

Аутсорсинг  можна вважати одним із методів поліпшення якості 
медичної допомоги пацієнтам, який найчастіше супроводжує 

діяльність, що здійснюється з інженерії. Аналіз наукових джерел та 

медична практика показують, що використання аутсорсингу має 

значний вплив на поліпшення якості послуг. 

Англійський термін аутсорсинг – означає використання 

зовнішніх ресурсів [1]. Це передача компанією частини її завдань або 

процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за 

якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, які зазвичай є 

також експертами у цьому виді робіт. Можна також зіткнутися з  

http://www.confcontact.com/20121221/4_grabar.htm
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аутсорсингом допоміжної  діяльності, що дає організації можливість 

зосередитися лише на ключових процесах для своєї діяльності.  

Широке використання аутсорсингу закордоном породжує як 

привабливість цього інструменту управління, так і низку недоліків, що 

потребують дослідження і глибокого опрацювання, особливо 

враховуючи особливості вітчизняного ринкового середовища.  

Аутсорсинг може призвести до ряду  проблем, що виникають 

під час управління окремими процесами;  відсутності ключових 

ресурсів, можливості зниження експлуатаційних витрат, можливості 
отримання фінансових ресурсів від допоміжної діяльності та передачі 

цих коштів у важливі для медичного закладу сфери. Наслідками 

аутсорсингу також можуть бути:  зниження ризику діяльності, 

підвищення ефекту від реінжинірингу, можливість доступу до кращих 

рішень інших організацій, можливість ексклюзивного орієнтування на 

ключові сфери діяльності організації. [2] 

Принцип аутсорсингу – "залишаю собі тільки те, що можу 

робити краще за інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він 

робить краще за інших". 

Аутсорсинг медичного персоналу – це виконання всіх чи 

частини функцій з управління людськими ресурсами закладу охорони 

здоров’я сторонніми фахівцями. Такий аутсорсинг особливо 
актуальний в нинішніх умовах незабезпеченості медичної галузі 

України висококваліфікованими медичними кадрами. Незадоволення 

матеріальним стимулюванням та інші чинники призводять до відтоку 

кваліфікованих медичних фахівців за кордон.  

До факторів успішності аутсорсингу належать: забезпечення 

оптимальної ефективності бізнес-контролю, аналіз організаційної, 

кадрової, технічної, фінансової та правової діяльності.  

В галузі медицини актуальними і дієвими можна вважати два 

типи аутсорсингу: 

Контрактний аутсорсинг, який здійснюється шляхом 

відокремлення певних функцій від організаційної структури 
конкретного медичного закладу, що полягає в передачі його на 

реалізацію незалежним економічним суб'єктом,  

Капітальний аутсорсинг, який відбувається, коли після 

відокремлення функції від організаційної структури медичної 

установи-замовника  вона передається для реалізації суб'єктом, 

пов'язаним з установою-замовником, так звана дочірня компанія. 

Процес аутсорсингу проводиться в три етапи: 

Попередній аналіз - стосується аналізу та оцінки стратегічних 

умов відключення даних осередків від функціонування всієї медичної 
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установи; 

Детальне дослідження - орієнтоване на проведення детальних 

досліджень та аналізу окремих детермінант;  

Реалізація - впроваджує запропоновані висновки у поточну 

діяльність організації. 

Для закладу охорони здоров'я допоміжними вважаються 

наступні функціональні повноваження:  послуги з реабілітації, 

психологічні послуги, послуги пральні, послуги, пов'язані з 

очищенням, харчуванням пацієнтів, послуги медичної лабораторії, 
послуги з оздоровлення та профілактики захворювань, утилізація 

відходів, захист власності, пожежна охорона та ІТ-послуги.  

Світова практика доводить доцільність впровадження у 

діяльності закладів охорони здоров’я лабораторного аутсорсингу. 

Лабораторний аутсорсинг – це форма організації роботи, за якої 

лікувальний заклад передає приватній лабораторії функції 

лабораторної діагностики. Впровадження лабораторного аутсорсингу 

виправдано сучасними вимогами медичної науки, оскільки, 

прогнозуючи тенденції подальшого реформування медицини, 

найефективнішою організацією лабораторних досліджень для 

медичних закладів, особливо вторинної та третинної ланок, стане 

виведення лабораторії зі складу лікувального закладу та передача 
функцій забезпечення лабораторними дослідженнями великим 

спеціалізованим лабораторним центрам. [3] 

В сьогоднішніх умовах реформування медичної галузі 

керівники лікувально-профілактичних закладів змушені шукати 

способи зменшити витрати, оскільки необхідно у межах виділеного 

бюджету забезпечити пацієнта безоплатною медичною допомогою, 

дотримуватися принципів DRG (Diagnostic Related Group — 

діагностично пов’язані групи). І переважно намагаються заощадити на 

тих послугах діяльності, які не є основними для закладу 

(допоміжними). Одним зі способів зменшити витрати, не погіршуючи 

при цьому якість надаваних послуг, вважаємо лабораторний 
аутсорсинг. 

Таким чином, залучення зовнішніх контрагентів, котрі 

спеціалізуються на виконанні певних, як правило, непрофільних для 

закладу охорони здоров’я адміністративно-господарських функцій, 

призводить до динамічного розвитку та підвищення рентабельності 

завдяки поліпшенню результатів його діяльності, зниженню витрат і 

ризиків, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності медичного 

закладу. 
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Економіка України вийшла на новий рівень господарських 

відносин, що характеризується активними інтеграційними процесами в 

світову економічну систему. Цей розвиток створює вимагає ретельного 

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання через 

технічну реконструкцію застарілого обладнання, виробничого апарату 

та залучення у діюче виробництво інвестиційних капіталів. 

Сформована нині економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну 

діяльність: потрібна розробка адекватного ринковим відносинам 

інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного 

і державного інвестування, оптимізація взаємозв’язків різних суб'єктів 

інвестиційної діяльності, розробка відповідної законодавчо-
нормативної бази й інших заходів, що регламентуватимуть 

інвестиційний процес, як на рівні окремого підприємства, галузі, так і 

на рівні національної економіки в цілому. 

Основною метою діяльності публічного акціонерного 

товариства "Житомирінвест" є одержання прибутку шляхом 

здійснення Товариством виробничої, науково-виробничої, 

комерційної, будівельної, торговельної, посередницької та інших видів 

діяльності, які не заборонені чинним законодавством. Основним 

об’єктом господарської діяльності є будівництво, торгівля 

https://www.medsprava.com.ua/article/740-laboratorniy-autsors-pervagi-ta-osoblivost-organzats
https://www.medsprava.com.ua/article/740-laboratorniy-autsors-pervagi-ta-osoblivost-organzats
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будівельними матеріалами. За останні три роки інвестиційна 

діяльність ПАТ "Житомирінвест" здійснювалася, однак не 

переслідувала цілі стратегічного розвитку підприємства. Отримані 

кошти направлялися на безперспективні напрямки відновлення 

основних виробничих фондів без їх технічного переоснащення. Що 

стосується інвестування інших видів діяльності, які передбачені 

статутом підприємства, то підприємство не використовувало стратегію 

інноваційного розвитку, що передбачає відбір реально нових і 

достатньо малоінвестиційних проектів. 
Наразі ПАТ "Житомирінвест" здійснює будівництво двома 

способами: господарським та підрядним. При господарському способі 

будівництво здійснюється власними силами підприємства без 

залучення спеціалізованих підрядних будівельно-монтажних 

організацій. При цьому на підприємстві може створюватися 

будівельно-монтажний підрозділ (наприклад, відділ капітального 

будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше  

із реконструкції та розширення підприємства або будівництва 

невеликих об`єктів допоміжного призначення. При підрядному способі 

будівництво здійснюється підрядними будівельними та монтажними 

організаціями за договорами будівельного підряду, що укладаються 

між замовником та підрядником. 
Розглянемо переваги створення будівельно-монтажного 

підрозділу для будівництва житлового комплексу на основі 

проведення SWOT-аналізу інвестиційно-інноваційного проекту 

підприємства (табл. 1). 

Таким чином, на основі проведеного SWOT-аналізу можна 

зробити деякі висновки. ПАТ "Житомирінвест" має достатні 

перспективи у залученні інвестиційних коштів та майбутнього 

розвитку за рахунок введення додаткового будівельно-монтажного 

підрозділу, що пропонує надання нових сучасних послуг п о 

євробудівництву та ремонту.  

Таким чином, обґрунтувати інвестиційно-інноваційний розвиток 
ПАТ "Житомирінвест" можливо на впровадженні інвестиційного 

проекту, який є обґрунтовано виправданим щодо нововведень у 

будівництві житлового комплексу.  

Напрямок інноваційно-інвестиційного розвитку  

ПАТ "Житомирінвест" визначається його власниками, які, при 

підтримці з боку інституційного середовища, здійснюють вплив на 

менеджмент підприємства. На нашу думку, інноваційно-інвестиційний 

розвиток ПАТ "Житомирінвест" за умов використання в практиці 

механізмів корпоративного управління повинен передбачати 
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використання загальної корпоративної стратегії - комплексу заходів та 

проектів, що забезпечують створення ефективної системи 

корпоративного управління та фінансового оздоровлення 

підприємства.  

Корпоративна стратегія для ПАТ "Житомирінвест" повинна 

займати головне місце в ієрархії стратегій. Тому вона повинна 

зводитися до двох питань: які шляхи діяльності будуть здійснюватися 

на підприємстві і як “верхівка" акціонерного товариства буде керувати 

цими напрямами.  
Формулювання цілей корпоративної стратегії  

ПАТ "Житомирінвест" може мати наступні прерогативи для учасників 

корпоративного управління: 

 Забезпечення приросту капіталу; 

 Зростання рівня прибутковості інвестицій та суми доходу від 

інноваційно-інвестиційної діяльності АТ; 

 Зміни пропорцій у формах реального та фінансового 

інвестування; 

 Зміни технологічної та відтворювальної структур капітальних 

вкладень. 

В якості бази інноваційно-інвестиційного розвитку  

ПАТ "Житомирінвест" на основі впровадження механізмів 
корпоративного управління можна визначити наступні системи: 

1. Акціонерний капітал, як форма власності; 

2. Інфраструктура фондового ринку, як інструмент 

корпоративних операцій; 

3. Інфраструктура інвестиційного менеджменту, як інструмент 

залучення інвестицій та кредитних ресурсів; 

4. Організаційні структури корпоративного управління;  

5. Нормативна та регламентна база корпоративного управління.  

Таким чином для створення ефективної системи корпоративного 

управління, що буде сприяти інноваційно-інвестиційному розвитку 

підприємства необхідно: 
- Створити ефективну структуру акціонерного капіталу;  

- Розробити проекти підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства; 

- Залучити інвесторів, портфелів для реалізації проектів;  

- Підготувати управлінський персонал, здатний працювати в 

ринкових умовах;  

- Сформувати в акціонерному товаристві певний корпоративний 

мікроклімат на основі запровадження норм корпоративної культури.  
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Таблиця 1 

SWOT - аналіз інвестиційно-інноваційного проекту будівництва  

житлового комплексу ПАТ "Житомирінвест" 

 
 Можливості Загрози 

1. Зростання грошових 
доходів населення. 
2. Розширення ринків 
збуту. 
3. Перехід на повний цикл 
будівництва "під ключ". 
4. Залучення інвестицій. 

1. Посилення позицій 
конкурентів. 
2. Державне регулювання 
цін на будівництва житла 
3. Збільшення політичної 
нестабільності в країні. 

Сильні сторони 1. Висока якість послуг та 
постійна потреба 
населення на ринку житла 
дозволяють збільшити 
обсяги будівництва на 
існуючих ринках. 
2. Наявність резервної 
будівельної команди 
дозволяє збільшити обсяги 
введення в дію нових 
об’єктів будівництва 
 

1. За рахунок високої 
якості та репутації 
підприємства знизити 
вплив конкурентів. 
2. Використання нового 
високопродуктивного 
обладнання дозволить 
скоротити виробничі 
витрати і компенсувати 
тим самим негативний 
вплив державного 
субсидування. 

1. Висока якість 
послуг 
2. Достатня ринкова 
частка підприємства 
3. Висока репутація 
та імідж в регіоні 
4. Наявність 
резервної 
будівельної бригади 
5. Наявність нового 
високопродуктивног
о обладнання 
6. Висока 
кваліфікація 
персоналу 

Слабкі сторони 1. Через розширення 
обсягів будівництва можна 
забезпечити завантаження 
резервних виробничі 
потужностей. 
2. Сприятливі можливості в 
залученні інвестицій 
дозволяють поповнити 
нестачу оборотних коштів. 
3. Шляхом зміни 
керівництва середньої 
ланки забезпечити систему 
контролінгу витрат на 
будівництво 

1.У цій ситуації необхідно 
поступово згортати 
діяльність або 
перепрофілювати її.  
2. Високі ціни можуть не 
виправдати інвестиційні 
вкладення 

1. Висока ціна 
житла 
2. Недостатня 
інтенсивність 
рекламних заходів 
3. Обмежені 
інвестиційні 
можливості 
4. Зростання 
залежності від 
зовнішніх джерел 
фінансування 
5. Виробничі 
потужності 
використовуються 
не на всю 
потужність 
6. Неефективний 
менеджмент 
середньої ланки 

 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

136 

Отже, на основі організаційно-економічного механізму 

корпоративного рішення менеджери ПАТ "Житомирінвест" повинні 

ув’язувати питання, що стосуються джерел фінансування 

підприємства, стратегії залучення інвестицій та забезпечення сталої 

операційної діяльності з її подальшою диверсифікацією. 

Це означає, що ціллю корпоративної стратегії є зростання 

акціонерної вартості ПАТ "Житомирінвест", між співвідношенням 

притоку грошових коштів від операцій з продажу, маржі, інвестицій в 

основний та оборотний капітал та вартістю капіталу, який залежіть від 
кредитного рейтингу, податкових ставок, структури капіталу та 

дивідендної політики підприємства.  

Основні риси моделі взаємодії капіталодавців і менеджерів  

 ПАТ "Житомирінвест" визначає корпоративне управління, 

формалізуючи їх права та створюючи нормативне поле для їх 

функціонування. Корпоративне управління впливає на економічні 

показники діяльності акціонерного товариства та на його здатність 

залучати капітал, необхідний для економічного зростання.  

Структура акціонерного капіталу ПАТ "Житомирінвест" для 

його ефективного корпоративного управління повинна забезпечувати:  

- Прийняття рішень, що забезпечуватимуть виконання цілей;  

- Пріоритет стратегічних акціонерів, які здатні інвестувати або 
забезпечити виробниче завантаження; 

- Формування органів управління, здатних управляти в умовах 

ринкової економіки з урахуванням кризи на перехідному етапі; 

- Нормальний мікроклімат та довіру дрібних акціонерів до 

управлінців та стратегічних держателів пакетів акцій. 

Однак, визначення періоду формування корпоративної стратегії 

інноваційно-інвестиційного розвитку ПАТ залежить від низки умов: 

передбачуваності розвитку економіки в цілому та інвестиційному 

ринку зокрема; галузевої належності акціонерного товариства.  

Основні етапи процесу формування корпоративної стратегії 

інноваційно-інвестиційного розвитку ПАТ "Житомирінвест" 
представлено на рис. 1. Розроблення найбільш ефективних шляхів 

реалізації стратегічних цілей ПАТ "Житомирінвест" щодо 

інноваційно-інвестиційного розвитку передбачає визначення загальної 

інвестиційної стратегії підприємства, тобто місії, яка визначає в 

подальшому корпоративну стратегію акціонерного товариства. Ними 

передбачається обрання акціонерним товариством в рамках 

корпоративної стратегії наступних стратегічних напрямів діяльності: 

1. Маркетингової стратегії. 

2. Стратегії інтеграції. 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

137 

3. Організаційної стратегії. 

4. Стратегії ефективності. 

5. Стратегії результативності. 

Після цього етапу менеджерам акціонерного товариства 

доцільно з’ясувати, чи можна взагалі використовувати цю стратегію.  

 

 
Рис. 1. Основні етапи процесу формування корпоративної стратегії 

інноваційно-інвестиційного розвитку ПАТ "Житомирінвест" 

 

Це можна зробити за допомогою аналізу стану будівельної 
галузі, до якої належить акціонерне товариство. Для цього, доцільно 

використовувати такі критерії як зрілість галузі та 

конкурентоспроможність акціонерного товариства. Встановлюють 

конкурентоспроможність АТ в межах тієї галузі, до якої воно 

належить. При цьому вивчається співвідношення різних форм 

інвестування на окремих етапах перспективного періоду.  

При цьому етапи формування інвестиційної політики  

ПАТ "Житомирінвест" повинні включати: 

1. Формування окремих напрямів інвестиційної діяльності АТ 

у відповідності до корпоративної стратегії економічного та 

фінансового розвитку. 
2. Дослідження та врахування умов зовнішнього 

інвестиційного середовища та кон’юнктури інвестиційного ринку.  

Визначення періоду формування корпоративної стратегії 

інноваційно-інвестиційного розвитку АТ 

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності  

Розроблення найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних 

цілей АТ щодо інноваційно-інвестиційного розвитку 

Конкретизація інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку АТ за 

періодами її реалізації  

Розроблення стратегічних 

напрямів інвестиційної 

діяльності 

Розроблення стратегії 

формування інвестиційних 

ресурсів 

Оцінка розробленої моделі інноваційно-інвестиційного  

розвитку АТ 
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3. Пошук окремих об’єктів інвестування та оцінка їх 

відповідності напрямам інвестиційної діяльності акціонерного 

товариства.  

4. Забезпечення високої ефективності інвестицій. 

5. Забезпечення мінімізації рівня ризиків, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю. 

6. Забезпечення ліквідності інвестицій. 

7. Визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та 

оптимізація структури їх джерел. 
8. Формування та оцінка інвестиційного портфеля акціонерного 

товариства. 

9. Забезпечення шляхів прискорення реалізації інвестиційних 

програм. 

Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на  

ПАТ "Житомирінвест" обумовлює необхідність оптимізації системи 

управління інвестиціями і формування відповідної структури 

управління. При цьому необхідно розробляти конкретні задачі для 

кожного підрозділу з чітко сформульованими параметрами. 

Ефективність інвестицій визначається дієвістю системи управління 

інвестиційною діяльністю, яка повинна бути побудована на 

економічній основі та включати такі підсистеми: фінансово-кредитну, 
оподаткування, платежів за виробничі та природні ресурси, цінову, 

економічних стимулів та санкцій. У зв'язку з  тим, що фінансування та 

кредитування впливає практично на всі етапи інвестиційного процесу, 

провідна роль належить фінансово-кредитній підсистемі. На процес 

інвестування впливає держава шляхом зміни відсоткової ставки за 

кредит. Це може підвищувати або знижувати попит на інвестиції 

залежно від конкретних умов розвитку економіки.  

Важливе місце серед системи управління інвестиційною 

діяльністю ПАТ "Житомирінвест" належить підсистемі оподаткування. 

Податкова система для учасників інвестиційної діяльності будується 

відповідно до Закону України. Важливим елементом системи 
управління інвестиційною діяльністю є система платежів за виробничі, 

природні та інші ресурси, яка повинна мати стимулюючий характер. 

Цінова підсистема передбачає розробку цін, їх видів, структури, 

величини, динаміки змін, а також процес ціноутворення як спосіб, 

правила встановлення, формування нових цін та змінювання існуючих.  

Інвестиційні ресурси формуються ПАТ "Житомирінвест" 

самостійно і можуть складаються з усіх активів та всіх коштів, що 

зможуть залучити менеджери для здійснення інвестицій у інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємства. 
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На практиці при формуванні науково-технічної політики  

ПАТ "Житомирінвест" прийняття рішення щодо необхідності 

реалізації інновації й випуску на її основі нового об’єкту будівництва є 

важким завданням — як у технічному, організаційному, так і в 

комерційному плані. Постійна зміна факторів ринкового середовища, 

вибагливості й потреб споживачів, прискорення НТП розвинених країн 

з одного боку ускладнює, а з іншого — підштовхує до обов'язкової 

свідомої інноваційної політики ПАТ "Житомирінвест".  

Підприємство формує власну інноваційну політику, 
орієнтуючись на державну інноваційну політику, яка визначає 

пріоритетні напрями розвитку НТП й забезпечує їхню підтримку,  

власні інтереси й ресурсні можливості, потреби ринку.  

Цікаво, що ідею нового технічного вирішення або шлях до 

нього підказують потреби ринку (45 %), умови виробництва (30%) та 

аналіз технічних можливостей (21 %). У цьому розумінні стратегічне 

управління інноваціями ПАТ "Житомирінвест" орієнтується на 

досягнення майбутніх результатів безпосередньо через інноваційний 

процес (стадія досліджень, впровадження нововведень), виробниче 

використання, впровадження нового продукту в ринкове середовище).  

Економічну базу для виходу ПАТ "Житомирінвест" з фінансової 

кризи може забезпечити реалізація інвестиційних проектів з розвитку 
реального виробництва.  

Передумовою залучення інвестицій в діяльність  

ПАТ "Житомирінвест" є забезпечення належних умов для здійснення 

ними корпоративного контролю.  

Корпоративний контроль може бути здійснено на  

ПАТ "Житомирінвест" у всіх напрямах корпоративного управління. 

Насамперед, це стосується відповідності дотримання своєї компетенції 

органами управління згідно нормативних та регламентних документів 

АТ, (дотримання Спостережною радою стратегічних визначених цілей 

розвитку АТ, дотримання Правлінням порядку розподілу та 

використання ресурсів, дотримання Ревізійною комісією порядку 
проведення контрольних перевірок і т.д.). З іншого боку, повний 

контроль повинен здійснюватися Спостережною радою для 

дотримання прав та інтересів акціонерів акціонерного товариства та 

захисту їх від неправомірних дій менеджерів АТ. По-третє, контроль 

дотримання визначеної корпоративної культури в АТ дає йому 

необхідні бали для підтримання іміджу та підвищення інвестиційної 

привабливості.  

Отже, для досягнення стратегічної мети інноваційно-

інвестиційного розвитку акціонерних товариств урядом заплановано 
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наступні заходи: 

— удосконалення умов інноваційної діяльності, механізм 

державного замовлення на впровадження пріоритетних інновацій;  

— створення умов для розвитку процесів розповсюдження 

технологій для технологічного переоснащення виробництв АТ; 

— забезпечення розвитку сучасних організаційних форм 

управління: технопарків, технополісів, технологічних інкубаторів, 

венчурних фірм тощо; 

— розширення прошарку ефективних власників шляхом 
вдосконалення законодавства щодо банкрутства;  

— активізація антимонопольної політики;  

— удосконалення системи фінансового посередництва 

(розвиток фондового ринку та венчурного фінансування);  

— залучення в процес інвестування лідерів світового 

високотехнологічного бізнесу шляхом поліпшення внутрішнього 

інвестиційного клімату. 

Враховуючи задекларовану мету, через інструменти 

корпоративного управління, що базуються на стандартах, 

впровадження у виробництво результатів інноваційних розробок для 

ПАТ "Житомирінвест" є підґрунтя успішного вирішення накопичених 

економічних проблем. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ 

В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Ринок праці є найбільш складним елементом ринкової 

економіки, в процесі функціонування якого переплітаються інтереси 

робітника та роботодавця щодо визначення ціни праці та умов 
функціонування, а також відображаються практично всі соціально – 

економічні процеси, що відбуваються в державі. 

Сучасну ситуацію на ринку праці вчені та дослідники вважають 

кризовою і такою, що продукує трудову бідність, зниження 

економічної активності працездатного населення, розширення 

вимушеної праці, розшарування населення на соціально-вразливі 

групи, неузгодженість із ринком освітніх послуг, і, відповідно, 

зниження якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної 

діяльності [1]. 

Проблеми розвитку ринку праці України, його регулювання та 

реформування, аспекти зайнятості населення, безробіття є об’єктом 

наукових досліджень вітчизняних вчених, зокрема  В. Близнюк, В. 
Петюха, І. Бондар, Е. Лібанової, І. Дехтярьової, І. Петрової, М. 

Ведернікова, О. Піщуліної та ін. 

Ринок робочої сили є важливим складником будь-якої 

національної економіки. Взаємозв’язки між ними потужно впливають 

на їхній розвиток.. 

Пропозиція робочої сили на ринку праці визначається 

насамперед чисельністю економічно активного населення, яке, у свою 

чергу, залежить від динаміки загальної чисельності населення в країні. 

Так, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою Державної 

служби статистики (Держстату) України, на 1 вересня 2018 р. 

становила 42 234,0 тис. осіб. Упродовж січня – серпня 2018 р. 
чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб [2]. 

При цьому в Україні залишається вельми значним перевищення 

кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих 

припадає 58 живонароджених. 

Одним з найважливіших показників, які характеризують стан 

ринку праці України є зайнятість населення. Наведемо дані про 

зайнятість населення України (табл. 1).  

Наведені дані свідчать, що характерною особливістю 

національного ринку праці за період  з 2010 по 2017 роки є значне 
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падіння чисельності економічно активного населення у віці 15-70 років 

відповідно з 20 894,1 тис. осіб до 17 854,4 тис. осіб.  

Таблиця 1 

Показники економічно активного населення України 
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2010 20 894,1 63,6 19 164,0 71,9 19 180,2 58,4 17 451,5 65,5 

2011 20 893,0 64,2 19 181,7 72,6 19 231,1 59,1 17 520,8 66,3 

2012 20 851,2 64,5 19 317,8 72,9 19 261,4 59,6 17 728,6 69,9 

2013 20 824,6 64,9 19 399,7 72,9 19 314,2 60,2 17 889,4 67,3 

2014 19 920,9 62,4 19 035,2 71,4 18 073,3 56,6 17 188,1 64,5 

2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5 16 443,2 56,7 15 442,0 64,7 

2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1 16 276,9 56,3 15 626,1 64,2 

2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5 16 156,4 56,1 15 495,9 64,5 

 
Дані за 2010–2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої 

території АР Крим та м. Севастополя, за 2015–2017 рік – також без частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях[3]. 

 

Особливо глибоке падіння рівня економічної активності 

спостерігалося у 2014 в порівняні з 2013 роком – з 64,9% до 62,4%. 

Якщо розглядати зайняте населення серед населення працездатного 

віку, то тут спостерігається наступна ситуація: протягом 

досліджуваного періоду найвищий показник зайнятості – 17 889,4 тис. 

осіб у 2013 році, далі в динаміці по роках найнижчий стан показника  у 

2015 році – 15 442,0 тис. осіб. і спостерігається скорочення кількості 
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зайнятого населення. Починаючи з 2014 по 2017 рік складна політична 

та економічна ситуація в Україні спричинила значний спад кількості 

зайнятого населення, більш ніж на 1692,2 тис. осіб.  У відсотковому 

відношенні на кінець 2017 року зайняте населення працездатного віку 

становить 64,5 %, що практично демонструє найнижчий рівень 

зайнятості за останні 7 років. 

Якщо розглядати регіональний аспект, то як свідчать дані 

Державної служби статистики, найвищі показники безробіття 

зафіксовано у Донецькій (14,6%) та Луганській областях (16,9%). 
Вище середнього безробіття сягнуло також у Волинській, 

Закарпатській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Сумській 

областях. У 2017 році порівняно з 2016 роком ситуація найстрімкіше 

покращилася в Хмельницькій області: за рік кількість безробітних 

знизилася на 23,9%. На другому місці – Київ, де безробіття впало на 

20,5%, на третьому – Житомирська область (показник знизився на 

18,6%). Негативна динаміка зафіксована в шести областях України: в 

Миколаївській області рівень безробіття зріс на 5,9%, в Луганській – 

на 2,5%, в Сумській – на 1,3%, в Кіровоградській – на 1,2%, в 

Полтавській – на 0,5%, в Херсонській – на 0,2%. 

При аналізі безробіття населення важливо 

відзначити причини безробіття,  є  такі причини: 
– низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці; 

– політичні та економічні події, що відбуваються в країні; 

– невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку 

праці; 

– нераціональна структура галузевої зайнятості, істотне 

перевищення пропозиції робочої сили над попитом; 

– незадоволеність умовами праці; 

– обмежені можливості кар’єрного зростання, відсутність 

перспектив і можливостей поліпшення кваліфікації [4, с. 118]. 

У 2018 році спостерігалися позитивні тенденції щодо зростання 

зайнятості та скорочення безробіття. 
За даними Державної служби статистики України, чисельність 

зайнятого населення за 9 місяців 2018 року, у порівнянні з 9 місяцями 

2017 року, зросла на 185 тис. осіб та становила 16,4 млн. осіб. 

За віковими групами: майже половину зайнятих громадян 

становили особи віком 40-59 років, 29% – особи у віці від 30 до 39 

років, 19% – у віці від 15 до 29 років. 

За професійними групами: 41% зайнятих становили керівники, 

службовці, професіонали та фахівці, 19% – особи, що займали робочі 

місця, які належать до класу найпростіших професій, 17% – 
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працівники сфери торгівлі та послуг, 12% – кваліфіковані робітники з 

інструментом та сільського господарства, 11% – робітники з 

обслуговування та машин. 

 

 
 

Рівень зайнятості зріс з 56,3% до 57,2%. Зростання рівня 

зайнятості відбулося в усіх регіонах, найбільш суттєво у Запорізькій (з  

55,5% до 56,8%), Тернопільській (з 51,4% до 52,8%), Рівненській (з 

55,3% до 57,0%) та Луганській (з 55,2% до 57,2%) областях. 

Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,7%), 

Харківській (61,8%), Дніпропетровській (58,9%), Сумській (58,8%) та 

Київській (58,5%) областях, а найнижчий – у Тернопільській (52,8%), 
Донецькій (50,0%) та Волинській (49,6%) областях. 

Ситуацію  на ринку праці також можна спостерігати за даними 

рекрутингових компаній. До послуг багатьох рекрутингових компаній 

звертаються переважно пошукачі посад відносно вищої кваліфікації, 

до того ж часто неробітничих професій. Наприклад, на сайті 

Міжнародного кадрового порталу "HeadHunter Україна" на категорію 

"робочий персонал" у середньому за рік припадало лише 6 % від усіх 

вакансій представлених на цьому сайті, на сферу зайнятості 

"виробництво" – 5 %, по стільки ж – на "будівництво, нерухомість" і 

"транспорт, логістика". Тоді як на сферу "продаж" припадало 18 % від 

усіх вакансій, "інформаційні технології, Інтернет, телеком" – 11 %, 

"маркетинг, реклама, PR" – 7 %.  
На сайті "OLX робота" на сферу "роздрібна торгівля, продажі, 

закупки" припадало 19,5 % від усіх вакансій, представлених на цьому 
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сайті, на "транспорт, логістику" – 13,2 % від усіх вакансій, на "бари, 

ресторани" – 9,0 %, на "будівництво" – 8,0 %, на "виробництво, 

енергетику" – 6,5 %, на "інформаційні технології, комп’ютери" і 

"телекомунікації, зв’язок" разом припадало лише 1,2 %. Крім того, на 

категорію "робота за кордоном" припадало 12,3 % від усіх вакансій, 

представлених на сайті "OLX робота".  

Відсутність робочих місць з привабливим рівнем оплати праці в 

різних регіонах України, певне зростання заборгованості у виплаті 

зарплат поряд із впливом ряду інших чинників зумовлює  явище 
перетікання робочої сили до інших країн. 

Економічною основою цього процесу є насамперед значно 

вищий рівень оплати праці в країнах-членах ЄС. Найбільшим 

реципієнтом українських трудових мігрантів у ЄС нині є Польща. 

Причому польський ринок праці поглинає українську робочу силу і 

високої, і низької кваліфікації. Насамперед це пов’язано з масштабною 

трудовою міграцією поляків до більш розвинутих країн Західної 

Європи (Німеччини, Великої Британії, Нідерландів). За оцінкою 

президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного 

працевлаштування В. Воскобойника, до такої трудової міграції 

залучено 2–2,5 млн. поляків. Водночас наявність вакантних робочих 

місць разом з вищим рівнем оплати праці притягує до Польщі 
трудових мігрантів з України, чисельність яких, згідно з деякими 

експертними оцінками, сягає 2 млн. осіб. 

Проведений аналіз функціонування національного ринку праці 

за останні роки дає підстави стверджувати про його неефективність, а 

саме: зменшення рівня економічної активності та рівня зайнятості 

населення, збільшення рівня безробіття, наявність диспропорції між 

попитом на робочу силу та її пропозицією, зменшення навантаження 

зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, що 

пояснюється високими темпами трудової міграції, зниження реальної 

заробітної плати. 

Саме окреслені проблеми вимагають сформулювати пріоритетні 
напрямки реформування ринку праці. До них ми можемо віднести:  

– вдосконалення системи оплати праці з метою відродження 

основних функцій заробітної плати; 

– збільшення попиту на робочу силу як з боку приватного так і з 
боку державного сектору економіки; 

– удосконалення нормативно-правового регулювання; 

– спрямування державної підтримки розвитку малого та 
середнього бізнесу; 
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– створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, що 

дасть можливість на відкриття додаткових робочих місць;  

– удосконалення механізму державної підтримки ринку праці за 
рахунок надання субсидій на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів; 

– розробити активну державну соціально-економічну політику, 
направлену на залучення молоді та випускників вищих навчальних 

закладів; 

– удосконалення податкового законодавства у напрямку 

розвитку підприємництва. 

За словами чиновника в.о. голови Державної служби зайнятості 

Валерія Ярошенко, у нинішньому році всі безробітні, які стали на 
облік у центри зайнятості, отримають кваліфіковану допомогу.  

Крім того, буде легше влаштуватись на роботу трудовим 

мігрантам.  

"Державна служба зайнятості запроваджує індивідуальний 

підхід до надання послуг, змінює свою організаційну структуру, 

розвиває співпрацю з численними стейкхолдерами у сфері зайнятості 

(люди та/або організації, чиї дії та рішення можуть впливати на всю 

систему - ред.)", - наголосив Ярошенко. За його словами, у 2019 році 

служба зайнятості  і далі розгортатиме діяльність навколо осучаснення 

своїх центрів та покращення контакту між роботодавцем та шукачем; 

впроваджуватиме заходи з метою зменшення дисбалансу на ринку 
праці завдяки перекваліфікації кадрів. 
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Секція 5 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

 

Трохліб М.В. 

старший викладач кафедри  

суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки  

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

КІНО ХХ СТОЛІТТЯ:  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Однієї з відмітних рис культури XX в. є розширення сфер її 

впливу на людей через засоби масової комунікації, такі, як радіо, кіно, 

телебачення, що стали продуктами науково-технічної революції. Їх 

значення в посиленні інформаційного обміну важко переоцінити .  

Кіно можна без перебільшення назвати мовою ХХ століття. До 

кінця сторіччя що рухається і звучить картинка, що надходить по 

телебаченню, чи через комп'ютерну мережу, стала головним носієм 
інформації (політичної, комерційної, наукової, естетичної і т.д.). 

Якщо на рубежі XIX і ХХ століть з'явилося нове мистецтво – 

запалився кіноекран, – виходить, це було потрібно, і не "кому-небудь", 

а тим самим людям, що перед цим екраном збиралися.  

Примітивне видовище таїло в собі незвідані можливості. Ті, хто 

їх відчув, угадав, стали творцями нового мистецтва. Їхні імена нам 

відомі: Луи Люмьер, Жорж Мельес, Дейвид Уорк Гриффит, Чарльз 

Чаплін, Сергій Ейзенштейн і багато хто, багато хто інші. 

Кінематограф як вид мистецтва відрізняється від інших своєю 

синтетичністю. У ньому синтезовані естетичні властивості літератури, 

театру, образотворчого мистецтва, фотографії, музики, досягнення в 
оптику, механіку, хімії, фізіології. Популярність кінематографа 

полягає у властивій тільки йому сукупності і різноманіттю виразних 

засобів. Кіно, зародивши на рубежі XIX - XX ст., виникло під впливом 

потреб суспільства осмислити свою історію, життя і діяльність і 

розвивалося в руслі культури XX в., тому його стилі і напрямки 

відповідають основним стилям мистецтва XX ст.  

Кіномистецтво історично підрозділяється на види. У ньому 

склалися чотири основних види:  

1) Художній (ігровий) кінематограф, що втілює засобами 

виконавської творчості задум кинодраматичного здобутку, чи 

адаптованого добутку чи поезії прози.  
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2)Документальний, що є особливим видом образної 

публіцистики.  

3) чи Мультиплікація анімація, "одушевляющая" графічні чи 

лялькові персонажі (людей, тварин, рослини, речі, навіть стихії).  

4) Науково-популярний кінематограф, що використовує засоби 

всіх трьох жанрів для пропаганди знань.  

Кіномистецтво багатогранне по жанрах, але для сучасного кіно 

характерна тенденція до їхнього взаємопроникнення, що реалізується в 

основному за допомогою новаторських устремлінь і прийомів. Ступінь 
новаторства залежить від рівня творчості кінорежисера і всіх 

учасників творчого колективу, від якості і досконалості технічних 

засобів.  

Перші десятиліття після свого виникнення кіно як вид 

мистецтва лише завойовувало свою популярність. У 20-і м. 

кінематограф стає не тільки популярним і модним видом мистецтва, 

але і кіноіндустрією: формуються безліч кіностудій, мережа 

кінопрокату. У цей час створюються шедеври раннього, поки ще 

німого кіно: "Броненосець Потьомкін" С. Ейзенштейна, "Великий 

парад" До Видора з Ч. Чапліном, "Жадібність" Е. Штрогейма. 

Творчість режисерів Д. Вертова, Я. Протазанова, Л. Трауберга, В. 

Пудовкіна, Г. Козинцева складається саме в цей час Третє десятиліття 
XX у входить в історію кінематографа як початок епохи звукового 

кіно, що робить його ще більш масовим. Пануюче положення у 

світовий кіноіндустрії займають США. Комерційні фільми — 

екранізації бродвейських мюзиклів — у той період дуже популярні. 

Але створюються і дійсні твори мистецтва: "Нові часи" Ч. Чапліна, 

"Грона гніву" Дж. Форда, "Хліб наш насущний" К- Видора. У СРСР на 

екрани виходять шедеври вітчизняного кіно "Веселі хлопці", "Волга-

Волга" і "Цирк" Г. Александрова, "Чапаєв" братів Васильєв і ін.  

У післявоєнний період кінематографічний світ потрясли стрічки 

італійських майстрів неореалізму: Л. Висконті, В. де Сика, Р. 

Росселіні, Ф. Фелліні, М. Антоніоні й ін. За останні десятиліття 
світовий кінематограф збагатився не тільки новими художніми 

напрямками, але регіональними, національними школами, яким 

властиві і прогресивний погляд на світ, і глибокий гуманізм, і тонка 

лірика. Конкурувати з кінематографом може тільки телебачення, і по 

приступності до глядацької аудиторії, і з комплексу виразних засобів.  

У цілому культурі XX в. присутнє різноманіття ликів, 

розходження способів відносини до світу і до себе подібним, але при 

цьому вона єдина у своєму різноманітті, тому що розвиток культури як 

цілісності — необхідна умова її існування.  
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Насамперед, кінокамера завдяки фотографічній техніці могла 

запам'ятовувати реальність з небувалою вірогідністю і, що особливо 

важливо, – у русі! У кіно зображенні з'єдналися простір і час – і вже в 

силу цього виникла нова художня якість. Про навколишній світ стало 

можливо говорити новою мовою – мовою зображень, що рухаються. І 

не тільки можливо, але необхідно. 

Сприйняття світу людьми ХХ століття ускладнилося, 

інформація стала передаватися майже миттєво, темп життя 

надзвичайно прискорився. По-іншому стали сприйматися і час, і 
простір. Виникла потреба в новій художній мові. Ця потреба змусила 

старі мистецтва шукати нові шляхи. І вона ж дала могутній імпульс 

новому мистецтву, чия мова відповідала нескінченно ускладнився і 

динамічному світі. 

Задамося питанням: чому перші, самі принципові відкриття в 

області киномови були зроблені в США і Росії? Чи не тому, що на 

початку ХХ століття це були країни, найбільш динамічні – і в 

соціальному, і в політичному, і в економічному, і в демографічному 

відносинах? 

Кіно з'єднує в собі риси тимчасових і просторових мистецтв. Це 

– аксіома. Але адже і театр теж показує "живі картини, що 

рухаються,", що існують у просторі і в часі. Однак тут мається дуже 
істотне розходження. Сцена пропонує глядачам умовне, відразу, у 

нього на очах, створюване видовище. А кіноглядач вірить (чи приймає 

як вихідну умову), що видиме на екрані чи відбувається відбувалося – 

насправді. Якщо я бачу, що потяг підходить до перону, виходить, він 

дійсно підходить до перону. Якщо де-небудь у Китаї рикша котить 

свій візок, виходить, він її дійсно котить, а я це бачу. Якщо в 

американських преріях ковбой влучним пострілом знімає 

супротивника із сідла, виходить, він це дійсно робить, а я при цьому 

присутній. 

Ефект присутності в кіно істотно інший, чим у театрі. У театрі 

мене відокремлює від акторів рампа. У кіно такої розмежувальної лінії 
немає. Фізично я сиджу в глядачевій залі, але психологічно я 

знаходжуся усередині екрана. За допомогою ракурсів, ритму і монтажу 

режисер змушує мене внутрішньо ототожнюватися те з 

переслідувачем, то з переслідуваним, то з одним персонажем, то з 

іншим, а те взагалі – з ядром, що вилетіло з гарматного стовбура. Я 

можу охопити картину бою загальним планом, а в наступне мить 

виявитися в гущавині бою, де клинки і кулі будуть свистіти навколо 

мене і крізь мене. Екранний простір навколо мене те розширюється, те 

скорочується, те перевертається, те зникає зовсім. Такої волі 
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переміщення в просторі і такий психофізичній замученості в дію не 

знало жодне інше мистецтво. І кіно не перестає розвивати й 

удосконалювати ці можливості – те за допомогою широкого екрана, то 

за допомогою стереозвуку, "атакующего" глядачів буквально з усіх 

боків. 

Психологічне переміщення глядача усередину екранного 

простору було давно замічене і навіть обіграно самим кінематографом. 

У давньому фільмі американського коміка Бестера Китона "Шерлок-

младший" (1924) герой-кіномеханік думкою переноситься в 
обстановку фільму, що він показує глядачам, і вже не може відтіля 

вибратися. Швидкі зміни місця дії на екрані ставлять героя Китона в 

скрутні і комічні положення, тому що, будучи людиною з інший, 

"дійсної", реальності, він увесь час "відстає" від екранних обставин. 

На подібному прийомі будує свій фільм "Червона троянда 

Каїра" (1985) Вуді Ален: його героїня, захоплена глядачка, зачарована 

екранним героєм, залишає своє місце в глядачевій залі, входить в 

екран і починає жити в уявлюваних обставинах, як якби вони були 

реальними. Потім по ходу фільму "дійсна" і екранна реальності кілька 

разів міняються місцями. 

Те, що екранне зображення майже збігається з життєвою 

реальністю, створює оманне враження, начебто кіно і не вимагає 
ніякого освоєння його виразних засобів, що в ньому "усі зрозуміло 

саме собою". А тим часом це зовсім не так. Кіно, як і будь-яке інше 

мистецтво, вимагає глядацької культури, тобто прилучення до законів 

киномови. І при цьому треба пам'ятати, що, крім загального киномови, 

у кожного великого художника є свою мову – своя манера вираження. 

Розрізняються і мови окремих киножанрів. Мова Ейзенштейна 

відрізняється, приміром, від мови Антоніоні, а мова ексцентричної 

комедії – від мови психологічної драми. Ейзенштейн підкреслює 

ударні моменти дії, викидаючи "слабкі", проміжні ланки, – Антоніоні 

надходить прямо навпаки. В ексцентричній комедії персонажі діють 

усупереч життєвій логіці і психологічним мотивуванням – у 
психологічній драмі це зовсім неможливо (або свідчить про 

"ненормальність" даного персонажа). 

Інша справа, що мовні границі між різними жанрами не є 

абсолютними, і кінематографісти часто переступають їх, витягаючи з 

цього додаткові художні ефекти. 

Деякі режисери навмисно грають мовами тих чи інших жанрів, 

порушують прийняті чи норми доводять їх до гротескного 

перебільшення. Так надійшов, наприклад, Тарантіно у фільмі 

"Кримінальне чтиво" (точніше було б перевести – "Макулатурне 
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чтиво"). Той, хто не зрозуміє цієї гри, не включиться в неї, може 

рахувати фільм "ідіотським" чи "погано зробленим". 

Творець фільму і глядач знаходяться в положенні двох 

співрозмовників. Але щоб зрозуміти співрозмовника, щоб сприйняти 

його "послання", треба володіти тим мовою, на якому це послання 

сформульоване. 

Наприклад, дія у фільмі не обов'язково вибудовується в 

хронологічному порядку. Глядачу може не сподобатися, що відрізки 

оповідання перетасовані між собою і йому, глядачу, треба трудитися, 
відновлюючи реальну послідовність подій. Інший глядач, може бути, 

навіть встане і піде в роздратуванні. Але наскільки розумніше надійде 

той, хто постарається добрати зміст таких тимчасових стрибків, 

зрозуміти, яким художнім задумом вони продиктовані.  

Вище ми говорили про незвичайну здатність кіно психологічно 

утягувати глядача в екранну дію. Але в цієї могутньої здатності екрана 

є і зворотний бік: глядач звикає до того, що його "ведуть", звикає 

пасивно віддаватися потоку дії. Режисери, зацікавлені в тім, щоб 

активізувати сприйняття глядача, розбудити його розум, прибігають до 

різних засобів, у тому числі і до порушення послідовності подій.  

Розбіжність між дією і його викладом може використовуватися 

для досягнення різних художніх цілей. У фільмі Орсона Уеллса 
"Громадянин Кейн" (1941) образ героя дається в переломленні через 

сприйняття декількох діючих облич, причому кожен оповідач бачить 

його по-своєму. Після смерті Кейна журналіст збирає відомості про 

його приватне життя, опитуючи різних свідків. Так мотивується рух 

сюжету, що виявляє собою різновид сюжету детективного. Мова йде 

про те, щоб знайти щось сховане – потаєне зерно особистості, життя 

якої з молодого років стала видобутком гласності.  

Цікаво, як такому руху фабули відповідає рух кінокамери. Це – 

рух ззовні в глибину. Фільм починається з "наїзду": камера проникає 

крізь ґратчасті ворота (на них напис: "Частка володіння. Вхід 

заборонений"), сковзає над купами дивних предметів, наближається до 
освітленого вікна розкішного особняка; серія напливів – і ми в кімнаті, 

де вмирає Кейн... Чи: у приміщенні зі скляним дахом (по даху 

хльостають струменя дощу) сидить жінка, упустивши голову на стіл. 

Камера наближається, проходить крізь стелю і виявляється поруч із 

Сьюзен, другою дружиною Кейна, що сп'яніла від горя і скроні... Чи: 

журналіст приходить у меморіальну бібліотеку Тетчера, щоб 

ознайомитися з його спогадами про Кейне; камера рухається в глиб 

приміщення, по гучних коридорах, і важкою, оббитою повстю дверей 

м'яко відкриваються і захлопуються на її шляху... Вперед і всередину, 
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крізь чавунні огорожі, скляні дахи, глухих дверей до чого, що, як 

Кащеєва смерть, заховано за тридев'ять земель, за родину замками, – 

таке рух камери і сюжету. Не сприйнявши і не осмисливши цих 

особливостей киномови, чи можна зрозуміти зміст добутку?  

У фільмах Антоніоні дія часта розбивається томливими 

паузами, коли, здається, нічого не відбувається. Не обов'язково любити 

цю манеру режисера, але треба усвідомлювати, що вона виникла не 

випадково. У цих паузах укладене головне – відчуття небуття, 

невблаганно й у нікуди витікає часу. 
Для Жана Ренуара особливе значення мало єдність між 

персонажами і матеріальним середовищем. Тому він прагнув, щоб 

кінокамера не виділяла акторів окремими планами, а випливала за 

ними, утримуючи рівновагу між персонажем і навколишнім його 

простором. При переході від павільйонних зйомок до зйомок на натурі 

звичайно міняється характер висвітлення. Ренуара, як спадкоємця 

імпресіоністів, це не влаштовувало. І от разом з художником Жоржем 

Вакевичем він придумав будувати приміщення-вигородки прямо на 

натурі, що дозволяло легко і природно переносити дію з приміщення 

на природу і назад. 

Марселя Карне, навпроти, саме робота в павільйоні 

влаштовувала більше всього. Тут він міг без перешкод створювати свій 
особливий, замкнутий світ. Тому навіть натурні декорації реальних 

міських кварталів він волів вибудовувати на студії. Так розходження 

художніх задач диктує вибір тої чи іншої киномови.  

Фільм Андрія Тарковского "Дзеркало" зазнав критики, у тому 

числі і з боку деяких колег-кінематографістів, за "незрозумілість" і 

"претензійність". А вся справа в тім, що режисер заговорив на новій 

для нас киномові, змело сполучивши різні шари оповідання: 

сьогодення – і минуле (і, може бути, майбутнє), реальне – і уявлюване, 

сон – і ява, дійсність "зовнішню" – і дійсність "внутрішню". По суті, 

мовні структури ліричної поезії він переніс у сферу "киновиразності".  

Треба постаратися зрозуміти мову художника, "настроїтися" на 
його хвилю, і тоді перед нами відкриється шлях до множинних змістів 

його добутку. Тому що неповторне багатство твору мистецтва полягає 

в тому, що воно укладає в собі різноманіття змістів, а тому перед 

різними глядачами і розкривається по-різному. Великий твір 

мистецтва дає кожному стільки, скільки він здатний від нього взяти.  

У ХХ столітті з'явилися режисери (і їх стає усе більше), що 

спекулюють на складності мови і пропонують глядачам розгадувати 

заплутані ребуси. Приклавши сумлінні зусилля, ми нерідко 

зауважуємо, що мудра форма ховає порожнечу. Не тільки простота, 
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але і складність буває гірше злодійства.  
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Одним із наслідків європейського виміру та глобалізаційних 

змін – де б вони не відбувалися і які б інституційні, культурні пласти 

суспільства й моделі поведінки людей не зачіпали – є радикальне 

перетворення традиційних структур і принципів самоідентифікації. 
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Глобалізація та європейський вимір не стільки змінюють рух капіталів, 

людей і речей, скільки спосіб ідентифікації подій і явищ учасниками 

світу європейської держави. Зміна базових парадигм життєдіяльності 

особистості та суспільства, поширена деструктуризація й 

делегітимізація соціальних інституцій та ефемерність культурних 

проявів призводять до того, що, як зазначає М. Костельс, "ідентичність 

стає головним, а іноді і єдиним джерелом смислів. Люди все частіше 

організовують свої смисли не навколо того, що вони роблять, а на 

основі того, ким вони є або на основі своїх уявлень проте, ким вони є"  
[1,с. 27].  

У традиційних і навіть індустріальних суспільствах ідентичність 

особи була чітко фіксованою і тривкою, оскільки соціальні ролі були 

чітко визначені, а відповідна міфологія й ідеологія суворо 

регламентувала сферу мислення, мови і поведінки. Особливістю ж 

глобалізованого світу, який часто оцінюється як кризовий, є 

ненадійність і уразливість умов життя. Якщо раніше можна було 

говорити про деяку усталену сукупність ідентичностей (хоч і досить 

умовно), то в умовах глобалізації йдеться не просто про формування 

супермаркету ідентичностей. Якісно нова динамічність, мобільність і 

ротаційність сучасного суспільного життя, його відкритість глобальній 

інформаційно-комунікативній  експансії, швидкі і повсякденні зміни в 
масовій культурі і як підсумок-релятивізм і неусталеність основ 

суспільного життя, а значить, соціально-ідентифікаційних процесів.  

Глобалізація, європейський вимір і пов’язане з ними поширення 

інформаційних технологій помітно інтенсифікують спілкування між 

людьми, нав’язують їм нові соціальні ролі, вільно чи невільно роблять 

їх свідками й учасниками багатьох соціальних, економічних, 

політичний, інформаційних і культурних процесів. Як стверджує 

італійський соціолог А.Мартинеллі, глобалізація радикалізує динаміку 

модернізації, взаємозалежність та інтенсифікацію відносин у всьому 

світі. Локальні події формуються віддаленими подіями і навпаки. 

Простір і час відокремились один від одного: соціальні відносини 
більше не залежать жорстоко від фізичної присутності акторів в 

одному місці в один і той же час. Вони немов би вилучаються із 

специфічних контекстів інтеракції і реорганізуються у часі та просторі 

за допомогою символічних універсальних засобів торгівлі й 

абстрактних схем науково-технологічного знання. Іншими словами, 

глобальна взаємозалежність передбачає нове відчуття часу і простору. 

Час скорочується, простір зжимається  [2, с. 6]. 

Із розмиванням культурних, мовних кордонів, зростанням 

міграційних потоків механізми формування та підтримки ідентичності 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

155 

набувають значної гнучкості, динамічності, пластичності та варіативності. 

В результаті ідентичність і самоідентифікації стають більш складними, 

неоднозначними, багаторівневими та багатовимірними. За умов 

можливих і реальних руйнувань ідентичностей перед людьми постійно 

постає завдання конструювання і набуття нових життєвих смислів. 

Питання "Хто я / ми?" та інші постають постійно перед людиною, але 

сьогодні часу на рефлексію свого стану вже немає. Потрібно терміново 

змінюватися, вибудовувати нову систему відносин, відповідати новим 

вимогам, "духу часу". Навіть простий самоаналіз показує, як важко 
відповісти на поставлені запитання з тієї простої причини, що вельми 

складно провести розмежування між багатьма нашими ідентичностями і 

зрозуміти їхню архітектоніку. " Одна й та ж людина, – пише про відчуття 

множинності ідентичності професор Сіті університету Зіауддін Сардар – 

може бути індійцем за походженням, мусульманином, громадянином 

Франції, жити у США, бути поетом, жінкою, вегетаріанцем, 

антропологом, професором в університеті, підтримувати християнську 

віру, бути рибалкою вірити у позаземне життя й у те, що прибульці з 

космосу літають по всесвіту в добре сконструйованих літаючих тарілках " 

[3, с. 13]. 

Під наростаючим пресингом нового глобального контексту 

традиційний соціальний простір розмивається, він стає невимірним, 
непізнаним. Джерела визначення національної самобутності стали 

хисткими. Всі ті речі, які надавали нам відчуття впевненості у самих 

собі – такі, як національні території з однорідним населенням, 

стабільні місцеві громади, мова, історія, що не викликає сумнівів, 

національні традиції тощо – все це втрачає свою значущість. "Буття – у 

– межах" трансформується у "буття – на – межі" або навіть "Буття – 

понад – межами". Ідентичність здається фіксованою і твердою лише 

при поверховому огляді ззовні. Якою б твердістю вона не володіла, 

при розгляді з середини, вона здається крихкою, уразливою і такою, 

що постійно роздирається внутрішніми силами. Український 

дослідник М. Козловець з цього приводу підкреслює, якщо, наприклад, 
взяти територію, яку називають Великою Британією, то й тут не 

залишилось майже нічого, щоб відображало цю назву: населення стало 

мультиетнічним, історичні речі, які асоціювалися як англійські – 

імперія, палата лордів, полювання на лисиць, національний гімн тощо, 

– стали несуттєвими і не важливими для більшості людей, що нині 

населяють Англію. Більше того: англійський дух дедалі стає 

малопомітним, якщо розглядати його в контексті нової європейської 

само визначеності  [4,с.210-218]. 

Зазначені процеси знаходять свій вияв у значній зміні, а іноді й 
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деструкції ціннісних орієнтацій, смислових стереотипів, уподобань 

кожної людини, що не може не позначитись на суспільному 

самопочуванні практично всіх соціальних, професійних та вікових 

груп населення, спричиняє кризу ідентичності. Функціональні 

механізми і способи підтримки ідентичності незворотно руйнуються, 

стан загальної кризи стає нормою, а її конкретні форми прояву 

диверсифікуються залежно від того, наскільки значущою для 

суспільства є національна ідентичність, котра лежить в основі 

реального політичного самовизначення індивіда.  
Національні, етнічні, релігійні, соціальні, мовні  та інші 

традиційні чинники формування ідентичності, як і раніше актуальні, 

але вони не здатні до швидкої трансформації під впливом змін у 

самому суспільстві, що виявляється у відчутті нестабільності самого 

життя. 

Кінець ХХ початок ХХІ століть ознаменувався появою великої 

кількості нових суб’єктів колективної самоідентифікації. Однак 

масштабність цього процесу природним чином зумовлює негативний 

характер самоідентифікації нових спільнот: у більшості випадків вона 

відбувається на основі визначення себе як відмінного від " інших " або 

" чужих " і реалізується через абсолютизацію релігійних, культурних, 

історичних та інших відмінностей. Це далеко не прогресивна 
тенденція суспільно-історичного розвитку, оскільки з одного боку, 

вона не породжує потреби у позитивній самоідентифікації тієї чи іншої 

спільноти, що могла б надати їй стабільності і міцності, а з іншого – 

веде до послідовного виокремлення усе більшої кількості малих 

спільнот із великих, і цей процес, судячи з усього, не має меж.  

Нівелювання традиційних патернів ідентичності, яке провокує 

глобалізація, виявляє різноспрямовані орієнтири ідентифікаційних 

процесів. В одному випадку, об’єктом ідентифікації стає всесвітнє 

громадянство, в основі якого є універсальні норми, правила і 

принципи глобального ринку і фінансових трансакцій. Альтернативою 

цьому є зумовлений кризою перегляд основ попередньої – 
національної ідентичності, орієнтованої на явний чи латентний образ 

"класичної" національно-територіальної держави. На тлі девальвації 

відповідних національних цінностей посилюється значення уявлень 

про етнічну, релігійно-конфесійну, цивілізаційну та інші, насамперед " 

вторинні ", додаткові ідеалістичні моделі ідентичності. Нездатність 

глобальних мереж інформації та розподілу матеріальних статків 

убезпечувати цінності історично вкорінених ідентичностей значною 

мірою зумовила нестабільність у світі, оскільки відчуття безглуздя 

ініціює потенційно фундаменталістські реакції [5,с. 4].  
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Намагання сучасних національних держав боротися за 

збереження і відтворення свого єдиного національного 

соціокультурного простору наштовхуються на спротив двох 

різноспрямованих процесів: культурного та інформаційного 

глобалізму, котрий уніфікує ідентифікаційні зразки, з одного боку, і 

розмивання національної солідарності під натиском сепаратистських 

домагань етнічних, мовних, субкультурних співтовариств з іншого. 

При цьому індивід, який відчуває себе затисненим в лещата 

глобального інформаційного пресингу масової культури, котра 
нав’язує свої віртуальні образи за допомогою електронних ЗМІ, або 

поступається йому приймаючи правила й ідентифікаційні моделі так 

званої універсальної цивілізації, або схиляється до різного роду й 

інтенсивності протестної чи негативної самоідентифікації. Тому в 

умовах сучасної глобалізації та європейського виміру українського 

суспільства потрібно пам’ятати, що індивіди виявляють свою 

ідентичність залежно від того суспільства, до якого належать, від 

відносин у середині цього соціуму. Але навіть під тиском суспільства 

й традицій існують різні причини та мотиви для вибору своєї ролі, 

формування комбінації ідентичностей. Суть в тому, що існує проблема 

сумісності ідентичнісних якостей, оскільки ми знаходимося, за 

висловом З. Сардара, у "розпалі глобальної епідемії кризи 
особистості". Більшість із нас не усвідомлює, ким є насправді. Деякі з 

нас неймовірно підмінюють поняття, якими ми маємо бути. 

Відмовляючись від ідеї " одновимірної ідентичності, ми змінюємо свої 

ідентичності з такою легкістю, як міняємо одяг. Кожен із нас страждає 

від хвороби, яка повільно, але впевнено роз’їдає наше суспільство " 

[6,с. 14].  
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СПІВПРАЦЯ ЄС І УКРАЇНИ:  

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Основи для співпраці між Україною і Європейським Союзом у 

сфері охорони довкілля було закладено ще в 1994 р. відповідно до 

Угоди про партнерство і співробітництво між ЄС та його державами-

членами і Україною [1]. Необхідність тісної співпраці з європейською  
спільнотою у сфері охорони довкілля обумовлена не тільки 

визначеними нею екологічними імперативами її стратегії, але й 

потребами самої України у подоланні того стану, який можна 

охарактеризувати як кризовий, що формувався протягом тривалого 

періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку, і 

відтворення її природно-ресурсного комплексу.  

Відомо, що Європейський Союз висуває до країн, які 

претендують на входження до нього, великий перелік вимог якості в 

різних сферах життєдіяльності, багато з них стосуються і досягнення 

певного рівня фінансового забезпечення політики щодо охорони 

довкілля [2].  
Науково-технічна революція і використання корисних копалин 

землі, привели до того, що екологічна ситуація на нашій планеті 

погіршується буквально на очах. Рівень забруднення надр, гідросфери 

та повітряного шару землі наближається до критичного рівня. Людство 

стоїть на порозі глобальної катастрофи техногенного характеру.  

Масштаби змін природного середовища залежать від двох 

основних факторів: інтенсивності прояву властивостей речовин, що 

входять до складу забруднювачів, та здатності природи до 

самоочищення [3]. Тверді, рідкі й газоподібні викиди забруднюючих 

речовин поступають до всіх складових природи: вода, ґрунт, 

атмосферне повітря. Найбільше викидів здійснюється в атмосферне 

повітря, через яке небезпечні речовини поширюються до інших 
складових природи, підвищуючи тим самим вже існуючий рівень 

забруднення. 

У процесі довготривалої дії забруднювачів погіршуються та 
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порушуються основні природні, соціально-економічні функції 

природного середовища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а 

особливо негативно впливає на стан здоров’я та тривалість життя 

людей. Оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я 

констатує, що екологічні проблеми є причиною виникнення понад 100 

найнебезпечніших хвороб у світі. Україна теж знаходиться в цьому 

рейтингу як країна з найвищим рівнем смертності від "брудного 

повітря". За даними ВООЗ українці живуть в середньому на 10 років 

менше, ніж європейці та жителі багатьох інших країн світу. Так, в 
Україні на кожні 100 тис. осіб від забруднення повітря вмирає 120. 

Загальний показник загиблих за рік – 54 тис. осіб [4]. 

Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як 

кризова. Територія України відзначається надмірним техно- і 

антропогенним навантаженням на природне середовище та високим 

ступенем його забруднення. Щорічно в атмосферу України потрапляє 

понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу. Традиційно 

головними забруднювачами залишаються промислові підприємства 

гірничо-металургійного комплексу та теплоелектростанції. Від їх 

викидів страждає не тільки Україна, а й інші держави. Збільшення 

кількості автомобілів на дорогах спричинило і збільшення шкідливих 

викидів в атмосферу. За останні кілька років кількість відпрацьованих 
газів, що надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50 -

70% [5].  

Як відомо, організм людини на сімдесят відсотків складається з 

води, тому вона відіграє одну з найважливіших ролей у житті 

організму. Проте 80% населення України використовує в своєму житті 

воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним 

роком погіршується. Сьогодні практично всі водойми країни 

наблизилися до 3 класу забрудненості. Очисні споруди, що 

виробляють питну воду, розраховані на прийом води 1-2 класу 

забруднення. Як результат – вісімдесят відсотків проб води показують, 

що її якість не відповідає умовам держстандартів. 
"Житниця Європи" сьогодні переживає не кращі часи. Активне 

використання добрив призвело до збільшення площі кислих ґрунтів 

(на 2,4 млн. га за останні 15 років). Майже 40% загальної площі 

земельних ресурсів України належать до забруднених земель [3]. При 

збереженні нинішніх темпів деградації ґрунту (ерозія, затоплення, 

зміни клімату та ін.) прогноз на майбутнє невтішний.  

Україна належить до малолісистих країн – ліс покриває лише 

шосту частину її території, але при цьому експорт деревини з України 

в 2,5 рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства 
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призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну 

стійкість: площа лісів, уражених шкідниками і хворобами, постійно 

збільшується.  

Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України 

сьогодні можна вважати проблему утилізації і переробки різних 

відходів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість 

сміття на яких перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще 

на сімсот-вісімсот тисяч тонн [3]. 

Усвідомлення драматичної ситуації в екології змусило людство 
вжити термінових і дієвих заходів до її виправлення. Найбільш 

популярні такі напрямки діяльності: зменшення побутових і 

виробничих відходів (заміна пластикового посуду на паперовий); 

очищення стічних вод; перехід до чистих джерел енергії 

(використання біопалива дозволяє значно знизити концентрацію 

шкідливих речовин у вихлопних газах); охорона і відновлення земель і 

лісів; будівництво спеціальних заводів для повної утилізації всіх видів 

відходів. Це дозволить не застосовувати нові території під звалища. 

Отриману від спалювання енергію можна використовувати для потреб 

міст. 

Отже, прагнення України до інтеграції в світове співтовариство 

та існуючих міждержавних утворень обумовлює необхідність 
формування єдиного правового простору, зокрема, в сфері 

раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та 

забезпечення екологічної безпеки, в рамках якого можна досягти 

ефективної співпраці між державами, що мають часто суттєві 

відмінності у соціально-економічних, екологічних та правових сферах 

[6]. 

На сьогодні співробітництво між Україною та ЄС у сфері 

охорони навколишнього середовища регламентується "Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами". 

Зокрема, Главою 6 "Навколишнє середовище" Розділу "Економічне та 
галузеве співробітництво" цієї Угоди передбачено, що сторони 

розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони 

навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації 

довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки [7; 8]. 

До основних цілей співпраці України та ЄС у згаданій сфері 

слід віднести розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього 

середовища, яка включатиме заплановані інституційні реформи; 

розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх 
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виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики 

в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і 

фінансових ресурсів; розвиток галузевих стратегій з метою 

покращення якості повітря, якості води та управління водними 

ресурсами; управління відходами та ресурсами [1]. 

Співробітництво між Україною та ЄС має на меті: збереження, 

захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища; 

захист громадського здоров’я; розсудливе та раціональне 

використання природних ресурсів; заохочення заходів на 
міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і 

глобальних проблем навколишнього середовища. 

Таке співробітництво стимулює Україну до модернізації 

виробництва та покращання стану навколишнього природного 

середовища за посильної підтримки з боку ЄС. Угода про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом це рамковий документ, який 

створює умови для адаптації європейської нормативно-правової бази 

до умов України. В цілому можна говорити про систематизуючу роль 

цього документа, який створює основи для формування комплексної 

державної політики у сфері сталого розвитку та екологічної безпеки 

Україні. 
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