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Секція 1 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

УДК 351:342.25(477) 

Аксьонова О. В. 

старший викладач кафедри управління та адміністрування 

Житомирський інститут ПрАТ ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир  

М’ясковський О. С. 

начальник Малинського управління  

ГУ ДФС У Житомирській області  

радник податкової та митної справи ІІ рангу 

м. Житомир 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Процес децентралізації органів влади є закономірним, це 

результат демократизації суспільства, трансформації державної влади, 

розподіл влади, придбання громадянами політичних прав і свобод, 

введення приватної власності. На сучасному етапі існують певні 

передумови в політичній, економічній, соціальній і культурній сферах 

життя українського суспільства, які можуть послужити основою для 

децентралізації органів влади. У більшості демократичних держав саме 

місцеві органи управління безпосередньо вирішують повсякденні, 

найбільш важливі суспільні питання. Це обумовлює порівняно високу 

управлінську зацікавленість і активну участь громадян в діяльності 

місцевих органів влади. Велику роль в децентралізації влади грає і 

бюджетна децентралізація, оскільки саме від самостійності у фінансових 

питаннях залежить ефективність розв’язання проблем на місцях. 

На сучасному етапі розвитку України в цілях підвищення 

ефективності державного управління пріоритетними стають питання 

чіткішого розмежування функцій між усіма рівнями влади і створення 

системи реального місцевого управління. 

Звичайно, після надбання незалежності, в певний момент 

розвитку України централізація влади була потрібна і виправдана. 

Проте, в міру стабілізації економічного стану країни, динамічного 

зростання державних витрат, необхідно підвищувати ефективність 

діяльності державних органів, отже, і поетапну децентралізацію влади. 

Зайва централізація пригнічує розвиток ініціативи представників 

системи місцевого управління і веде до стримування розвитку України 
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в цілому. 

Слід зазначити, що децентралізація управління дозволяє: 

 по-перше, скоротити витрати на утримання центрального 

апарату управління, а також підвищити ефективність самого 

управління; 

 по-друге, підвищити соціальну активність і включити широкі 

верстви населення в управлінський процес. 

Вдосконалення податково-бюджетної системи і розвиток 

управлінського потенціалу на усіх рівнях державної влади за 

допомогою децентралізації є дуже важливими завданнями для 

створення клімату, сприятливого для розвитку ринку і досягнення 

економічного зростання України. 

Якщо місцеві органи влади не так залежні від центральних 

органів, децентралізація цілком може позитивно змінити показники і 

ефективності, і справедливості. Підвищення якості послуг при 

децентралізації може ускладнитись, якщо, як часто буває, політичні, 

фінансові і адміністративні реформи реалізуються без координування 

або непослідовно. Головними умовами для ефективної роботи будь-

якого рівня влади є: 

 підзвітність і підконтрольність населенню; 

 володіння чітко визначеними повноваженнями і функціями; 

 наявність власного бюджету із стабільно прибутковими 

джерелами; 

 володіння власністю [10]. 

Реформа децентралізації в Україні – комплекс змін до існуючого 

станом на початок 2014-го року законодавства, основною метою якого 

є передача значних повноважень та бюджетів від державних органів 

органам місцевого самоврядування. Комплекс заходів з реформи 

децентралізації стартував у 2014-му році, невдовзі після Євромайдану, 

та отримав назву "Національний проект "Децентралізація" [2].  

Від реформи децентралізації очікуємо:  

 посилення місцевого самоврядування; 

 зміну положення про адміністративно-територіальний устрій; 

 закріплення "принципу повсюдності" (землями за територією 

населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого 

самоврядування); 

 гарантії наділення місцевого самоврядування достатніми 

повноваженнями та ресурсами; 

 врахування історичних, економічних, екологічних та 

культурних особливостей при плануванні розвитку громад; 

 передачу "на місця" максимальної кількості повноважень, які 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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органи місцевого самоврядування здатні виконати; 

 створення об'єднаних територіальних громад; 

 запровадження інституту префектів, нової територіальної 

основи України зі зменшенням кількості районів, подальший розвиток 

форм прямого народовладдя – в перспективі [2]. 

Вже сьогодні процес децентралізації в Україні поділяють на два 

етапи : 

1 етап: 2014-2018 роки – Державна політика України у сфері 

місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів 

територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто 

передачу від органів виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності [2].  

В основу цієї політики закладено положення Європейської 

хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти 

суспільних відносин у цій сфері. Законодавче підґрунтя для докорінної 

зміни системи влади та її територіальної основи на всіх рівнях почало 

формуватися у 2014 році [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

2 етап: 2019-2021 роки – Уряд визначив підтримку реформи 

децентралізації в Україні одним з пріоритетних завдань, що сприятиме 

розвитку місцевого самоуправління і економічного розвитку країни в 

цілому [2].  

Основним завданнями на даному етапі реформи було визначено: 

затвердження нової територіальної основи для діяльності органів 

влади на рівні громад і районів; передача повноважень виконавчої 

влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування між 

рівнями і органами за принципом субсидіарності; створення належної 

ресурсної бази для здійснення місцевого самоврядування; формування 

ефективної системи служби в органах місцевого самоврядування та 

об’єднаних територіальних громадах; упорядкування системи 

державного контролю та нагляду за законністю діяльності органів 

місцевого самоврядування; розвиток форм прямого народовладдя: 

виборів, референдумів; удосконалення механізму координації 

діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади [1]. 

Наразі в Україні вже частково сформована система державного 

управління, що адаптована до вимог сучасної ринкової економіки, при 

цьому зберегла централізовані основі. Частково здійснений процес 

передачі центром окремих функцій і повноважень, а також 

відповідальності в рішенні більшості питань територіального розвитку 

місцевому рівню державного управління. В цілях забезпечення 

ефективнішої реалізації державних функцій були розподілені 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:4-46
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:4-46
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:4-46
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повноваження між центральним і обласним рівнями влади, але, на 

жаль, як показав досвід, недостатньо чітко. 

В цілому у сфері державного управління не завершено 

систематизацію і оптимізацію державних функцій. Чітко не 

розмежовані функції і повноваження між центральним і місцевими 

рівнями державного управління, зберігається дублювання функцій. У 

окремих секторах державного управління відзначається "ієрархічна 

піраміда компетенції". 

Таким чином, виходячи з вищеперерахованих проблем в 

майбутньому середньостроковому періоді заходи вдосконалення 

системи державного управління в країні мають бути спрямовані на 

оптимізацію державних функцій і їх ефективний розподіл між усіма 

рівнями державного управління. Суть децентралізації має бути не в 

наявність формальних юридичних ознак, а в практичній її реалізації і 

втілена в життя.  

У результаті чергові місцеві вибори восени 2020 року мають 

пройти на новій територіальній основі районів та громад. 

Повноваження між рівнями управління повинні бути розмежовані за 

принципом субсидіарності. Мешканці громад мають бути забезпечені 

механізмами та інструментами впливу на місцеву владу та участі у 

прийнятті рішень [2]. 
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

На сучасному етапі розвитку та функціонування національної 

системи державного управління важлива роль належить сучасним 

методам і технологіям стратегічного управління як основного 

механізму оптимізації діяльності органів державної влади. Доцільність 

розвитку цієї проблеми обумовлюється сучасними умовами 

динамічного розвитку сучасного світу, що вимагає від органів 

державної влади ефективної та мобільної діяльності, яка мала б 

стратегічну спрямованість і гарантувала наступність у здійсненні своїх 

функціональних повноважень [1]. 

Стратегічне управління в діяльності органів державної влади 

загалом - це чітко структурована діяльність органів державної влади, 

спрямована на досягнення чітко визначених цілей [2]. У цьому 

контексті стратегічне управління в діяльності органів державної влади 

відіграє універсальну роль, забезпечуючи ефективність, оптимальність 

та раціональність управління на всіх рівнях функціонування уряду. У 

зв'язку з цим стратегічне управління визначає необхідність 

впровадження стратегічних методів у державному управлінні. 

Стратегічне управління в діяльності органів державної влади 

включає відповідні етапи, що визначають його оптимізаційну роль. До 

таких етапів традиційно належать: стратегічний аналіз та стратегічна 

оцінка планів та перспектив структурного розвитку органів державної 

влади; стратегічне прогнозування діяльності органів державної влади; 

стратегічні цілі та стратегічний процес, що передбачає формулювання 

адаптивних стратегій, стратегічних планів та стратегічних програм для 

оптимізації діяльності органів державної влади; реалізація стратегій та 

розвиток стратегічного контролю за реалізацією стратегічних 

перспектив розвитку держави; стратегічні механізми функціонування 

органів державної влади [2]. 

Наведені вище кроки підтверджують оптимізаційну роль 

стратегічного управління в діяльності органів державної влади. 

Стратегічне управління, на наш погляд, спрямоване на 

забезпечення конкретних результатів та стабілізацію механізмів 
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діяльності органів державної влади. У цьому контексті доцільно 

приділити особливу увагу аналізу стратегічних рішень у діяльності 

органів державної влади. Виходячи з цього, стратегічні рішення 

органів державної влади визначаються ефективністю та перспективою 

розробки стратегій та програм. У той же час вони визначаються рівнем 

альтернативи стратегічного вибору, спрямованої на оптимізацію 

діяльності органів державної влади. На наш погляд, принциповим 

значенням є питання про багаторівневість та ієрархію розробки 

альтернативних стратегій діяльності органів державної влади, які 

повинні супроводжуватися стратегічним плануванням. 

Розробляючи та впроваджуючи технології стратегічного 

управління, органи державної влади повинні адаптуватися до нових 

соціально-політичних та економічних умов, набуваючи нових якостей 

та підвищуючи спроможність розробляти та приймати ефективні 

ситуаційні рішення [1]. Саме стратегічне управління забезпечує успіх 

ефективного прийняття ситуаційних рішень, але для цього має бути 

сформовано декілька різних альтернативних стратегій, в рамках яких 

повинні діяти відповідні структури органів державної влади. 

Прикладом таких альтернативних стратегій є портфель стратегічних 

альтернатив. Створення такого портфоліо державними органами - це, 

природно-творчий процес, оскільки не існує універсальних рішень для 

стратегічних завдань, придатних для будь-якого випадку, так що 

можливі варіанти не конкретизовані, а отже, формування портфоліо 

альтернативних стратегій в цілому залежить від рівня знань та досвіду 

державних службовців. Загалом, наведений вище підхід до розуміння 

стратегічного управління свідчить про індивідуально-типологічну 

здатність окремих структур органів державної влади розробляти та 

впроваджувати стратегічні технології управління. Зміст такої 

технології традиційно визначається системою цінностей та пріоритетів 

корпоративної культури, яка походить від центральної ланки до 

нижчої ланки органів державної влади. 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
 

Залежно від характеру глобальних проблем можна виокремити 

такі складові глобалістичної свідомості: гуманітарну, екологічну, 

релігійну, соціально-економічну та воєнно-політичну. Особливе 

значення для аналізу впливу глобалістичної свідомості на національну 

ідентичність громадян України має її воєнно-політична складова, яка 

включає проблеми війни і миру, розповсюдження ядерної зброї, 

поширення тероризму, нових форм і видів збройної боротьби, 

збройного захисту недоторканності і цілісності своєї Батьківщини.  
Військово-політична свідомість соціальних суб’єктів є головним 

ідейним інструментом державного управління економічними, 

військовими та іншими соціальними відносинами. Визначальний її 

вплив проявляється і у формуванні інших форм суспільної свідомості, 

в безпосередній регуляції взаємозв’язку форм та рівнів суспільної 

свідомості відповідно економічним і військово-політичним інтересам 

соціальних груп, в залученні в сферу військової політики і політико-

правової ідеологічної боротьби проблем науково-технічного прогресу, 

моралі, права, релігії, досягнень конкретних наук. 
Даний аспект важливий перш за все тим, що дозволяє детально 

розглянути цей вплив в умовах вирішення сучасних проблем, 

пов’язаних зі змінами світогляду громадян України в контексті 

національно-державного самовизначення України, реінтеграції 

України з РФ, курсу на асоціацію з ЄС, інтенсифікацією 

співробітництва української держави з НАТО у галузі безпеки, 

імплементації європейських норм права у вітчизняне законодавче 

поле, впровадження політико-правових, соціально-економічних, 
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військових стандартів в суспільне життя країни на основі 

проєвропейських суспільно-політичних і морально-правових 

цінностей. Процес перебудови свідомості проходить в тяжких умовах 

ведення гібридної війни на Сході України, наслідками якої стала 

анексія Криму й окупація Донецька, Луганська та прилеглих районів. 

Безумовно всі обставини суттєво впливають на ефективність 

регулювання діяльності і поведінки громадян України. Проблему 

людини не можна редуцюювати до питання виживання, оскільки вона 

пов’язана з необхідністю виявлення інтересів, цілей, прагнень людей і 

людства загалом та їх досягнень на основі цілісної системи цінностей, 

яка не є сталою, а постійно змінюється, удосконалюється. Особливе 

місце в цій системі займають соціальні норми, які виконують функції 

еквівалента оцінки й орієнтації особистості, спільноти. В той же час 

вони не обмежуються цими функціями. Норми здійснюють 

регулювання поведінки і діяльності та соціальний контроль за 

поведінкою особи.  
Соціальні норми – це правила, що виражають вимоги 

суспільства, соціальної групи до поведінки особистості, групи в їхніх 

взаєминах один з одним, соціальними інститутами, суспільством 

загалом. Регулюючий вплив норм полягає в тому, що вони 

встановлюють межі, умови, форми поведінки, характер відносин, цілі 

й способи їхнього досягнення [1, с. 268]. Характерною рисою норми є 

її імперативність. Це єдність оцінки і розпорядження. Норми 

виникають унаслідок потреби у прогнозованій і передбачуваній 

діяльності та поведінці. Різноманітність соціальної реальності, 

соціальних потреб породжує й розмаїття норм, які класифікують за 

різними підставами. Як складний специфічний і самостійний вид 

соціальних норм поведінки, фактори єдності суспільства, зазвичай 

виділяють норми моралі та права в їх діалектичному взаємозв’язку.  
Мораль є сукупністю, системою норм, правил поведінки людей 

в суспільстві. На відміну від правових норм, норми моралі не 

закріплені в юридичних законах, а регулюються в суспільстві 

насамперед силою громадської думки. Поряд з ними суттєву роль в 

регулюванні суспільних відносин відіграють правові норми. Право як 

система загальнообов’язкових норм і правил поведінки людей, що 

виражені в юридичних законах і відображають державну волю, 

встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин, 

змінюються разом з розвитком суспільства, держави та її інститутів, 

політики. Активно взаємодіючи з політикою, мораллю, релігією, право 

має великий вплив на їх реалізацію, на розвиток моральної і правової 

свідомості на морально-правове регулювання діяльності та поведінки 
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громадян України у відповідності з європейськими нормами. 

Проблема перспектив "європейського політичного проекту" не сходить 

з порядку денного публічної політики вже більше півстоліття. В 

умовах глобальних змін, які відбулися останнім часом на політичній 

мапі Європи, ця проблема набуває нового звучання. По-перше, після 

розпаду соціалістичної системи практично всі країни Центральної і 

Східної Європи заявили про свої європейські прагнення та висловили 

бажання приєднатися до європейської співдружності. По-друге, дедалі 

частіше почало звучати питання, чи є в європейській єдності інші 

підстави, окрім економічних.  

В умовах поглиблення інтеграційних процесів у центрі 

європейського політичного дискурсу стали пошуки оптимальних для 

Європи форм і механізмів інтеграції. Великий масив літератури і 

публікацій в ЗМІ, присвячений цим питанням, відіграв важливу роль в 

орієнтації громадської думки на підтримку процесів європейського 

будівництва, всупереч критиці "євроскептиків". Між тим, відчутні 

успіхи економічної інтеграції і гіпертрофована увага до економічних 

пріоритетів у ході публічної дискусії призвели до підміни ролі 

громадянина роллю споживача. Це суперечило європейській 

культурній традиції, в межах якої мірою особистих досягнень ніколи 

не був винятково матеріальний успіх. В центрі уваги в кінці 80-х років 

минулого століття опинились проблеми політичного і соціально-

культурного контекстів реалізації європейського проекту. Якщо 

раніше інтеграцію здебільшого пояснювали в економічних термінах, 

то сьогодні більше говорять про формування спільної європейської 

ідентичності та відчуття спільної мети. Ступінь результативності 

європейської інтеграції та її ефективності ще може бути предметом 

дискусій. Але, на думку українського дослідника А. Круглашова, 

очевидне й інше. Не тільки завдяки досягненням у царині створення 

єдиного спільного ринку та політичного простору об’єднаної Європи, 

але й через формулювання особливої єврорегіональної ідентичності. 

Західноєвропейські регіони сьогодні є прикладом добросусідства, 

партнерства та вражаючих перспектив розвитку [2, с. 70]. 
Зміщення акцентів було пов’язане з пошуками шляхів 

регулювання розбіжностей у розумінні пріоритетів інтеграції між 

країнами-учасниками, старими і новими членами, представниками 

національних політичних еліт різної ідеологічної орієнтації. Проект 

європейської інтеграції сформувався й розвивався у відносно єдиному 

соціокультурному середовищі Західної Європи в умовах чіткого 

поділу на ліберальний Захід та комуністичний Схід. Європейський 

Союз як політичне утворення якісно відрізняється від держави, а тому 
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його не можна оцінювати критеріями, характерними для національної 

державності. На відміну від інших інтеграційних процесів, які 

відбуваються у світі, європейська інтеграція, цілеспрямовано 

зорієнтована на інтеграцію політичну. Як наслідок, параметри 

становлення демократичних інституцій наднаціонального рівня 

перебувають у фокусі уваги не тільки теоретичного аналізу, а й 

політичної практики. У цьому сенсі Євросоюз можна розглядати як 

більш-менш ефективно працюючу систему узгодження різнорівневих 

інтересів. Для підтримки і розвитку цієї нової якості ЄС має потребу в 

опорі на різноманітні механізми представництва і взаємодії 

національних, регіональних, групових інтересів. Громадянські 

ініціативи загальноєвропейського рівня формують мережеві структури 

включених у загальну справу людей.  
Об’єднана Європа як спільний політичний, економічний і 

культурний простір має дві основні характеристики, які відрізняють її 

від решти світу. По-перше, Європа – це насамперед, антропоцентричне 

утворення за своєю культурою. На відміну від країн, які розвиваються 

за етатоцентричним (державо центричним) принципом (Росія, Китай, 

східні країни, формування європейської (західної) цивілізації як світу 

свободи, протиставленої азійській (східній) цивілізації як світу 

деспотизму, відбулося на основі центральності людини, її прав – 

свобод. По-друге, основний принцип формування європейської 

цивілізації – це збереження національних, регіональних, локальних 

особливостей.  
В основу формування єдиної Європи нині покладена атлантична 

модель. Ідея атлантичного федералізму стала соціокультурною 

стратегією Західної Європи. Тут пріоритет віддається об’єднанню не 

національних держав, а громадянському суспільству, поетапному 

переходу до Європи регіонів. У цьому процесі Рада Європи йде 

начебто попереду Європейського Союзу. Якщо нинішня влада ЄС 

фактично пропонує космополітичний проект, який фактично рухається 

до перетворення Європи в одну наддержаву, то проект, уособлений 

Радою Європи, побудований на засадах збереження національного 

суверенітету держав і узгодження їх інтересів на основі дотримання 

певних стандартів соціально-економічного розвитку. Тому не можна 

однозначно погодитися з твердженням вітчизняного дослідника 

М.  Головатого про те, що в Європі фактично вибудовується система 

держав, що повністю нагадуватиме тоталітарне утворення на кшталт 

колишнього СРСР [3, с. 18].   
Хоча Європейський Союз офіційно й не визнається 

федеративним утворенням, однак він має певні ознаки федерації. В 
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умовах глобалізації, інтеграції й уніфікації, з одного боку, і намагань 

зберегти національну й регіональну ідентичність з іншого, 

європейський федералізм дуже важливий, оскільки він може 

примирити ці різноспрямовані тенденції. Одним з основоположних 

принципів діяльності Європейського Союзу, закладених в 

Маастрихтській угоді (1992), є субсидіарність: рішення мають 

прийматися на найнижчому з можливих рівнів, необхідних для 

вирішення питання. На цій підставі виділяють три можливих рівні 

самоідентифікації спільнот людей, котрі поселяють сучасну Європу: 

національний, який існує на звичному для нас державному рівні; 

панєвропейський, що формується на наднаціональному рівні, 

створюючи такий феномен, як європейська ідентичність; і етнічний, 

що простежується на регіональному рівні полі етнічних суспільств. 

При цьому усвідомлення спільної належності до Європи – європейська 

свідомість – не скасовує попередніх їй рівнів самоусвідомлення, а, 

навпаки підсилює їх. Разом з тим, традиційний культ нації, 

національно-державний патріотизм поступово відступає перед ідеєю 

спільності та різноманітності європейської цивілізації. Загалом 

ідентифікація європейців відбувається під впливом взаємопов’язаних і 

взаємостимулюючих інтеграційних та етномобілізаційних процесів. 

Етнічний рух використовує панєвропеїзм для отримання більшої 

автономії і розширення кола повноважень в межах регіональних 

програм й реалізації принципу субсидіарності, а прихильники 

європейської інтеграції здобули підтримку різних етнічних груп за 

рахунок політики регіоналізму.  
Свідченням цього є те, що зараз в Європі, немає однієї 

традиційної культури, немає єдиної церкви, однієї домінуючої мови, як 

не має єдиних культурних течій. Європейський простір – це своєрідна 

мультикультурна і мультинаціональна спільність, яку навряд чи можна 

привести до єдиного знаменника. Саме тут й постає проблема зміни 

самоідентифікування громадян різних національних держав в єдине 

означення " ми – європейці ". Водночас ця багатоаспектна проблема 

містить у собі небезпеку завжди готових перетворень відмінностей в 

протиріччя, а то і в антагонізми. Специфіка Європи полягає і в тому, 

що кожен з її історичних регіонів містить ще стільки ж підстав для 

поділу, як і весь континент.  
Яскравим підтвердженням саме такого розуміння національної 

ідентичності в контексті глобалістичної свідомості є різке поглиблення 

протиріч в усіх сферах суспільного життя кожної з країн в умовах 

боротьби з коронавірусною епідемією, яка охопила всі країни світу. 
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ 

 

В ринкових відносинах України найбільш поширеного 

розповсюдження набуває така організаційно-правова форма 

господарювання як акціонерне товариство. В регулюванні діяльності 

таких підприємств держава відіграє неабияку роль. Визначення 

методів, засобів та інструментарію державного впливу на 

корпоративний сектор, через призму відносин регіонального рівня 

залишається актуальним питанням на сьогоднішній день. Тому 

найважливішим завданням державного управління щодо регулювання 

розвитку акціонерної форми власності в Україні є пошук оптимальних 

співвідношень між обсягом та засобами державного впливу на будь-

якому рівні, включаючи збереження ринкових свобод для кожного 

окремого корпоративного підприємства. Також непотрібно забувати 

про визначальну роль кожного окремого елемента системи державного 

управління корпоративними підприємствами, адже тільки при 

налагодженій їх роботі функціонування "системи" набуває сенсу. 

Державне управління корпоративними підприємствами 

виступає одним з найважливіших елементів зовнішньої сфери 

корпоративного управління та складає цілісну систему. Воно виходить 

за рамки безпосереднього управління державними підприємствами та 

господарськими товариствами корпоративного типу. Створюючи 

організаційно-правову базу функціонування економіки, держава так чи 

інакше регулює різнобічні аспекти діяльності корпоративних 
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підприємств. Однак такий підхід є досить широким, тому його 

доцільно розглядати в системі держава – регіон – підприємство. 

Державна політика характеризується багатьма методами 

управління, основними з яких є економічні та адміністративні. 

Найширшим поняттям регулюючої ролі держави є організаційно-

економічні механізми. Саме вони дають нам повніше усвідомити 

процес управління від державного рівня до окремого підприємства. 

Адже саме вони відбуваються в мінливому зовнішньому середовищі 

(рис. 1). 

Слід відмітити, що складна система організаційно-економічних 

механізмів (які визначають цілу систему стимулів та засобів 

досягнення визначеної, завчасно обґрунтованої мети), виконується не 

тільки на державному рівні. Вона має складну підпорядкованість і 

відбувається також на регіональному, галузевому рівнях та рівні 

окремого підприємства, як виробничо-господарської одиниці.  

 
 

Держава 

Регіон 

Підприємство 

економічне поле – ринок 

організаційно-економічний механізм 

організаційно-економічний механізм 

організаційно-економічний механізм 

організаційно-економічний механізм 

Вид економічної діяльності 

 
 

Рис. 1. Вплив організаційно-економічного механізму  

на різних рівнях 

 

Починаючи з найменшого рівня (підприємства), організаційно-

економічний механізм діє в рамках складнішого економіко-

адміністративного впливу галузі; організаційно-економічних механізм 

роботи галузі контролюється регіоном, цей в свою чергу, 

організаційно-економічними механізмами держави, які впливають 

також і на останні підрівні. Тобто, економіко-адміністративний вплив 
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організаційно-економічного механізму відбувається на кожному з 

підрівнів і діє як окрема функціональна підсистема зі своїми 

потенційними можливостями і визначеними цілями для досягнення 

ефективної роботи. 

Визначена система, як кожна існуюча, повинна 

характеризуватися елементами, з яких складається. При державному 

регулюванні економіки головні елементи описують термінами: 

суб’єкт, об’єкт, методи та засоби [1]. 

Суб’єкт – це носії, виразники та виконавці господарських 

інтересів, насамперед соціальної групи, що відрізняється одна від 

одної за такими ознаками: майном, доходами, видами діяльності, 

професіями, галузевими та регіональними інтересами. 

Виразниками господарських інтересів у ринковій економіці є 

об’єднання громадян, профспілки, спілки підприємців і фермерів 

тощо. Також виразниками соціальних, економічних, культурних, 

екологічних та регіональних інтересів є політичні партії. 

Виконавцями господарських інтересів держави є органи 

державної і місцевої влади, а також Національний банк України. 

Об’єкти державного регулювання економіки – це сфери, галузі 

економіки, регіони, а також ситуації, явища та умови соціально-

економічного життя країни. Об’єктами державного регулювання 

економіки прийнято вважати такі: економічний (інвестиційний) цикл, 

секторну, галузеву та регіональну структури господарства; умови 

нагромадження інвестиційного капіталу; зайнятість населення; 

грошовий обіг; платіжний баланс; ціни та умови конкуренції; 

підготовку та перепідготовку кадрів; довкілля; зовнішньоекономічні 

зв’язки. 

Під методами державного регулювання економіки розуміють 

способи впливу держави через законодавчі і виконавчі органи влади на 

сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор 

економіки з метою створення і забезпечення умов їх діяльності 

відповідно до економічної політики. 

До засобів здійснення державної політики можемо віднести 

загальнодержавні норми та нормативи, державні дотації, квоти та 

ліцензії, податкові пільги, субсидії, регулювання внутрішньогалузевої 

кооперації, централізоване забезпечення електроенергією, паливом, 

водою та інші. 

Таким чином, в системі державного управління корпоративними 

підприємства можна виділити декілька підсистем: 

а) держава – регіон; 

б) регіон – галузь; 
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в) галузь – підприємство (регіон – галузь – підприємство). 

В кожній підсистемі існують свої "правила гри в корпоративне 

управління". 

Отже, елементами корпоративного управління системи держава-

регіон є суб’єкти: Вищі органи державної влади (Верховна Рада 

України, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та 

Фонд державного майна України). 

Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган приймає 

закони, які регулюють відносини, пов’язані з управлінням об’єктами 

державної власності, включаючи державні корпоративні права. 

Офіс Президента України, як допоміжний орган, видає 

нормативні акти з питань управління державними корпоративними 

правами. 

Кабінет Міністрів України – є вищим органом управління 

об’єктами державної власності. У виконання законів України й Указів 

Президента приймає нормативні акти з питань управління державними 

корпоративними правами. Своїми рішеннями визначає органи, 

уповноважені управляти корпоративними правами держави. Приймає 

рішення про передачу корпоративних прав з державної у комунальну 

власність, дає згоду на передачу корпоративних прав з комунальної у 

державну власність. 

Фонд державного майна України управляє корпоративними 

правами, що виникають при проведенні процесів приватизації та 

корпоратизації державних підприємств. Здійснює управління акціями, 

що відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) 

підлягають продажу. Передає у встановленому порядку органам, 

уповноваженим управляти об’єктами державної власності, акції, які 

згідно з планом приватизації залишаються в державні власності. 

Виконує функції з управління державними корпоративними правами в 

післяприватизаційний період [3]. 

Крім названих вище державних регулюючих структур у системі 

корпоративного регулювання також певне місце займають 

саморегулівні організації – добровільні об'єднання професійних 

учасників ринку цінних паперів, які не мають на меті одержання 

прибутку. Такі організації реєструються органами державної влади 

(Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку) та 

створюються для захисту інтересів своїх членів, інтересів власників 

цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів [2]. 

Свою діяльність по управлінню корпоративними 

підприємствами держава проводить в рамках організаційно-

економічних механізмів (як було наведено вище), елементами яких є 
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економічні, адміністративні, донорські, протекціоністські методи та 

відповідний інструментарій (бюджетно-податкова політика, грошово-

фінансова політика, митна та цінова політики, програмування; 

контроль над монопольними ринками, екологічна політика, 

ліцензування, квотування, сертифікація і планування, держзамовлення 

та регламентація діяльності підприємств; державні дотації, податкові 

пільги, пільгові кредити та ін). 

Отже, все це застосовується на об’єкті державного управління – 

регіоні, який є складними утворенням, сукупністю різних видів 

економічної діяльності корпоративних підприємств, що охоплюють 

виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ та 

послуг. 

На регіональному рівні державне управління корпоративними 

підприємствами здійснюється в "особі" регіональних органів влади 

(Обласна Рада та органів місцевого самоврядування. Тут вони 

виступають суб’єктом державного управління  

Виконавчі органи регіонального рівня забезпечують виконання 

державних програм з розвитку корпоративного управління в Україні. 

У складі державних адміністрацій є низка функціональних відділів та 

управлінь, які регулюють розвиток корпоративного управління в 

окремих сферах економічної діяльності на території регіону чи району. 

Частіше всього такі відділи займаються приватизаційними питаннями 

та представляють інтереси корпоративних підприємств в регіоні. 

Частина таких відділів та управлінь перебуває у подвійному 

підпорядкуванні: органу центральної виконавчої влади – Фонду 

державного майна України та безпосередньо органам місцевого 

самоврядування. 

На нашу думку, механізм державного регіонального управління 

в корпоративному секторі повинен гнучко поєднувати економічні та 

адміністративні методи. Причому треба враховувати, що економічні 

регулятори не позбавлені елементів адміністрування, а адміністративні 

регулятори можуть включати також певні економічні елементи. 

Наступна підсистема державного управління – вид економічної 

діяльності – підприємство нерозривно пов’язана з взаємовідносинами 

регіон – вид економічної діяльності – підприємство. Проблема 

взаємовідносин корпоративних підприємств і регіону, створення нових 

територіальних структур, здатних регулювати їх діяльність і сприяти 

їх економічному розвитку, продовжує залишатися актуальною, тому 

що змінюються умови, в яких працюють місцеві органи управління, а 

також змінюється загальна економічна ситуація в країні. Тому 

розширення економічної самостійності місцевих органів управління 
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дає можливість регулювати та створювати сприятливе зовнішнє 

середовище в корпоративному секторі: надання послуг; вдосконалення 

виробничої, соціальної й екологічної інфраструктур; проведення 

ефективної податкової політики; сприяння стабілізації цін, фінансово-

кредитних відносин і нормативної бази, гарантований захист 

соціальних, екологічних та інших інтересів т. п. 

Відносини з економічно самостійними корпоративними 

підприємствами повинні будуватися на договірній основі з 

використанням економічних регуляторів: податки, встановлення 

граничного рівня цін і тарифів, кредити і т. д. Органи місцевого 

самоврядування не можуть втручатися в їх справи, а повинні 

займатися інтеграційними процесами формування соціально-

економічного середовища для їх розвитку, тобто управляти тими 

процесами, в яких зацікавлені такі підприємства, і які непосильні 

окремим акціонерним товариствам. 

Державне управління підприємствами з боку регіонів повинно 

здійснюватися на основі економічної політики і повинні 

забезпечувати: 

 економічну самостійність акціонерних товариств; 

 зростання внеску акціонерних товариств в соціально-

економічний розвиток міста; 

 ощадливе й економічно безпечне використання акціонерними 

товариствами ресурсів міста; 

 зацікавленість рад у розвитку та підвищенні ефективності 

виробництва акціонерними товариствами; 

 взаємовідносини ради і акціонерного товариства регулюються 

переважно економічними методами на основі законодавства України. 

Договірні відносини з корпоративними підприємствами є одним 

із шляхів притягнення додаткових ресурсів, резервів і можливостей 

для вирішення різних проблем території. Однією з договірних форм є 

система замовлень на виконання робіт, виробництво продукції для 

місцевих потреб, надання послуг і т. д. Причому необхідно 

забезпечити перевагу цих робіт економічними важелями, наприклад, 

введення додаткових пільг під час оподаткування [4]. 

Таким чином, основу взаємовідносин корпоративних 

підприємств і місцевих органів управління становлять економіко-

адміністративні відносини, що базуються на сукупності їх 

економічних інтересів. Іншими словами, підсистема регіон – вид 

економічної діяльності – підприємство є єдиною цілою, бо регіональне 

галузеве управління будується виходячи з потужностей корпоративних 

підприємств та перспективності видів економічної діяльності, що 
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розташовані та території регіону. Тому доцільно виробити схему 

елементів системи державного управління корпоративними 

підприємствами (рис. 2). 
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Рис. 2. Елементи системи державного управління  

корпоративним сектором 

 

З рисунку видно, що поняття "елементи" системи державного 

управління корпоративними підприємствами є невід’ємною складовою 

організаційно-економічних механізмів державного управління, що 

відбуваються в складних економічних умовах ринку. 

Успіхи економічних реформ, в тому числі і реформи 

децентралізації, що проводяться в Україні, багато в чому визначаються 

якістю та цілеспрямованістю здійснюваного переходу до нових 

методів управління. Державна політика в сфері корпоративного 

управління на сучасному етапі повинна гнучко пристосовуватися до 

проблем, які виникають в такій організаційно-правовій формі 

господарювання як акціонерна. Здійснення як безпосереднього так і 

непрямого державного управління повинно узгоджуватися на трьох 

рівнях: загальнодержавному, регіональному та рівні окремого 

акціонерного товариства. Тільки при такому раціональному підході 

можливо поєднати в єдину систему фактори, що заважають розвитку 

корпоративних підприємств, усунути їх та створити сприятливий 

клімат для ефективного функціонування акціонерної форми власності 

в Україні. 
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ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НАСЕЛЕННЯ  

ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАХУВАННЯ 

 

Соціальна політика держави, особливо на національному рівні, 

займає особливе місце. Адже для її успішного економічного стану 

дуже важливим є стан фінансів населення. В державній політиці 

України особлива увага приділена цільовим орієнтирам у соціальній 

сфері. Підтримка благополуччя населення – важлива ціль сьогодення. 

Фінанси населення характеризуються, насамперед, балансом 

доходів та видатків. Дохідна частина балансу грошових ресурсів 

домогосподарств України, переважно представлена заробітною 

платою, доходами від підприємницької діяльності, соціальними 

трансфертами, доходами від власності тощо. При цьому, за даними 

Держстату України, за період 2006–2017 рр. в структурі доходів 

населення найбільшу питому вагу займає заробітна плата –  

43,4–45,6%, прибуток та змішаний дохід – 14,7–18%, доходи від 

власності – 2,9–3,0%, соціальні трансферти 39,0–33,4% [1]. Останні 

зменшуються, проте частка їх доволі значна. Такий стан речей 

свідчить про негативну тенденцію, зокрема про низький рівень 

фінансової самостійності населення і високий ступінь його залежності 

від держави. При цьому серед соціальних трансфертів підвищилась 

роль страхових відшкодувань в структурі доходів населення (з 3,9% у 

2006 р. до 4,2% в 2017 р.), що пов’язано із специфікою розвитку 

страхового ринку України та попитом на страхові послуги [1]. 

Експерти підкреслюють невелике зростання такого джерела, як 

виплати правонаступникам померлих, що говорить про зростання 

потенціалу і значимості такого страхового продукту, як страхування 

життя [2]. Хоча соціальні дослідження порталу hh/grc свідчать, що 
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страхування увійшло до списку найменш популярних сфер на 

вітчизняному ринку праці у квітні 2020 року [3]. Державі необхідно 

стимулювати розвиток саме страхового сектору економіки, оскільки 

саме через страхові інструменти можливий ефективний і комплексний 

захист фінансів населення. 

Витратна частина балансу грошових ресурсів населення 

України представлена, переважно, придбанням товарів та оплатою 

послуг, обов’язковими платежами й внесками, інвестиційними 

видатками, заощадженнями тощо. Придбання товарів та послуг у 

структурі витрат населення за період 2006–2017 рр. складає  

81,7–89,0%, податки та інші обов’язкові платежі – 7,2–9,0%, внески на 

соціальне страхування – 1,5–0,1%. [1]. Можна зробити висновок, що за 

вказаний період структура видатків суттєво не змінилась. Основна 

частка коштів населення спрямовувалась на придбання товарів та 

послуг, оплату обов’язкових платежів. Посилилась частка податкових 

платежів, скоротились витрати на соціальне страхування й 

нагромадження фінансових активів. Це зумовлено загальними  

кризовими явищами й інфляційними процесами. 

Таким чином, виходячи з аналізу статистичних даних про 

доходи та витрати населення, можна виділити такі  основні тенденції: 

 грошові ресурси населення переважно формуються за рахунок 

трудової діяльності і надходжень від держави; 

 використовуються ресурси ,насамперед, на покриття 

споживчих витрат й оплату фінансових зобов’язань; 

 інвестиційні надходження та інвестиційні вкладення займають 

незначне місце у фінансах населення; 

 суттєво впливають на баланс доходів та витрат населення 

негативні соціально-економічні процеси національного та світового 

рівня. 

До основних проблем фінансів населення ми віднесли: 

 низький рівень фінансової грамотності населення, особливо в 

частині поінформованості про інвестиційні можливості своїх ресурсів, 

 значне навантаження обов’язкових платежів на фінансові 

ресурси населення, зростання боргового тиску, 

 недостатнє використання інструментів страхування для 

захисту власних ресурсів, дуже низький рівень залучення ресурсів 

домогосподарств на національний страховий ринок, 

 практична відсутність грошових коштів для формування 

"фінансової подушки" та не використання розподільчих можливостей 

фінансів, 

 високий рівень недовіри громадян до фінансових інститутів 
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держави. 

На нашу думку, для вирішення виявлених проблем, необхідно: 

 удосконалення нормативної бази у сфері фінансів населення, 

 спонукання населення до підвищення рівня фінансової 

грамотності, наприклад, через фінансове консультування, тренінги, 

майстер-класи, пряме навчання тощо, 

 оптимізація податкового тиску й боргового навантаження за 

рахунок розширення пільг, зменшення ставок по кредитам, введення 

пільгових умов кредитування, 

 підвищення інвестиційної привабливості страхових продуктів 

за рахунок зміни тарифної політики, впровадження комплексних 

продуктів, заходів, спрямованих на стимулювання придбання полісів 

добровільного характеру, використання альтернативних способів 

продажу страхових продуктів. 

Останнє передбачає приділення особливої уваги підвищенню 

інвестиційної привабливості страхових послуг для населення, 

особливо в сфері страхування життя та медичного страхування. Це 

дозволить не лише захистити майнові інтереси громадян, але й сприяє 

покращенню їх фінансового благополуччя. В кризові періоди саме 

інструменти страхування зменшують вплив негативних наслідків. По 

це свідчать основні індикатори розвитку страхового ринку України: у 

2019 році порівняно з 2018 роком на 7,4% збільшився обсяг 

надходжень валових страхових премій, у тому числі за рахунок 

медичного страхування (на 28,2%), страхування життя (на 18,4%), 

страхування медичних витрат (на 40,1%), страхування від нещасних 

випадків (на 6,7%) та інші. Водночас, зменшились валові страхові 

премії із страхування фінансових ризиків (на 14,4%), авіаційне 

страхування (на 32,4%), страхування відповідальності перед третіми 

особами (на 12,8%), страхування вантажів у міжнародному бізнесі (на 

2,2%). За вказаний період збільшився обсяг валових страхових виплаті 

відшкодувань на 11,5%, особливо в медичному страхуванні – на 61,%, 

а також зріс обсяг загальних активів страховиків на 0,6% [2]. В цілому 

за вказаними даними можна відмітити позитивні тенденції розвитку 

страхового ринку України. До того ж структурно дещо збільшилось 

розміщення страхових резервів у інвестиції в економіку України, що є 

позитивним моментом. За 2015–2019 рр. регулятором було виведено з 

ринку 170 неплатоспроможних або не активних страховиків, що 

сприяло підвищенню інвестиційної привабливості небанківських 

фінансових установ і залученню інвестицій (іноземний капітал склав 

3,5 млрд.грн.). За даними міжнародної перестрахової компанії Swiss Re 

за обсягом страхових премій в грошовому еквіваленті страховий ринок 
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України зайняв 60-те місце в світі, а за темпами зростання увійшов в 

ТОП-10 країн Європи, Близького Сходу, Азії (ЕМЕА), що найбільш 

динамічно розвиваються. При цьому ринок страхування життя в 

Україні увійшов в ТОП-3 самих динамічних ринків країн віту, 

демонструючи один із найкращих темпів приросту (22,2%) страхових 

премій у валютному еквіваленті з урахуванням інфляції 2018 року [4]. 

А І.Пашко, голова Нацкомфінпослуг, підкреслює, що інтерес до 

українського страхового ринку в іноземних інвесторів є завжди [5]. 

Таким чином, тенденції, що склались на страховому ринку 

України формують сприятливе середовище для використання його 

інструментів в управлінні особистими фінансами. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОСУВАННІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

ЗАКЛАДІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Еволюція економічних процесів зумовила еволюцію підходів до 

управління. Це пов’язано із зміщенням пріоритетів у підприємницькій 

діяльності від виробництва товарів та послуг до їх просування на 

ринку та подальшу реалізацію, що визначає формування сучасної 

системи управління конкурентоспроможністю товарів чи послуг. 

Перед індустрією гостинності постала проблема коректування 

ринкових інструментів відповідно до ринкової кон’юнктури. Реалії 

сьогодення доводять необхідність внесення коректив у формування та 

реалізацію цінової стратегії переходу на багатоканальний збут, а також 

зміну комплексу просування товарів та послуг. 

Відомі американські спеціалісти у сфері просування товарів та 

послуг на ринку С. Репп та Т. Коллінз відмітили, що "Доцільно 

вивчати і підтримувати нові підходи до організації методів реалізації 

товарів та послуг. Цей новий напрям стратегії просування товарів 

підвищує ймовірність успіхів в умовах, коли розвинута 

телекомпютерна технологія змінює загальну картину ведення бізнесу" 

[1]  

Під комплексом просування медичних послуг в індустрії 

гостинності розуміємо сукупність методів просування, що об’єднує 

учасників надання послуг, носіїв та методи передачі інформації,  що 

спрямовано на формування і стійкий розвиток відносин із 

споживачами санаторно-курортного продукту в рамках реалізації 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності. 

Повністю підтримуємо думку А. В. Шомникової про те що 

"перехід на ринкові важелі та стимули господарювання створює якісно 

нові умови для обґрунтування національної концепції реформування 

системи охорони здоров’я у відповідності до ст. 49 Конституції 

України на засадах багатоукладності та рівноправності державних, 

громадських та приватних форм власності медичних структур, які 

набувають організаційно-економічного статусу суб’єктів 
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господарювання" [2]. Таким чином, вважаємо, що сучасні заклади 

індустрії гостинності поступово перетворюються на комерційні 

структури з необхідними атрибутами підприємницької діяльності. 

Отже, медична діяльність в індустрії гостинності передбачає 

надання таких медичних послуг, в основу яких покладено ефект 

збереження та зміцнення здоров’я людини. Дослідження показали що 

в українській системі охорони здоров’я формування конкурентного 

середовища обмежується тривалою стратегією надання медичної 

допомоги з боку переважно багатопрофільних лікарень, 

спеціалізованих стаціонарів, діагностичних центрів. Проте в нинішніх 

умовах невеликі за розмірами лікарські об’єднання а також заклади 

санаторно-курортного типу конкурують між собою, залучаючи 

пацієнтів саме якісними сучасними медичними послугами які 

потребують ефективних методів просування послуг на ринку індустрії 

гостинності. До методів просування медичних послуг належать 

реклама, активізація продаж і зв’язки з громадськістю. Вважаємо, що 

посилення взаємозв’язків на високо конкурентних ринках і 

трансформація взаємозв’язків окремих структурних підрозділів в 

індустрії гостинності, що диктується сучасними соціально-

економічними трендами, визначає інформацію, як самостійний і 

важливий елемент у формуванні комплексу забезпечення 

конкурентоспроможності медичних послуг. 
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В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Практика показує, що все більш актуальними постають питання 

енергозбереження та енергоефективності. Повністю погоджуємося з 

науковими думками В.В. Биба, що проблема енергозбереження тісно 

пов’язана з проблемами енергетики, екології, технічного 

переозброєння та структурної перебудови економіки в цілому [1].  

Світова спільнота вживає активні дії щодо зменшення 

негативного впливу людини на планету, підвищення ефективності 

використання існуючих ресурсів та пошуку нових, ефективніших 

джерел енергії [2]. 

Динаміку споживання енергоресурсів у м. Дрогобич за  

2014-2017 роки по кожному з енергоресурсів в зведених одиницях, 

МВт·год, (рис. 1). 

Вважаємо, що важливим питанням у комплексі заходів з 

енергозбереження, крім всебічного розвитку і застосування 

енергозберігаючих технологій, техніки, матеріалів та організації 

виробництва, має бути й залучення до паливно-енергетичного балансу 

міста чи територіальної громади поновлювальних, а також 

альтернативних для сучасної енергетики джерел енергії. 

Альтернативні та поновлювані джерела енергії є одним із 

найважливіших критеріїв сталого розвитку світової спільноти [3]. 

Підвищення самозабезпечення м. Дрогобич енергією за рахунок 

впровадження технологій з використання нетрадиційних і 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива 

(НВДЕ) значною мірою відповідає зменшенню залежності міста від 
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органічного палива. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка споживання енергоресурсів у м. Дрогобич, 

 2010-2017 рр., МВт·год 

 

Це стосується використання сонячного випромінювання для 

нагрівання води в системах опалення та гарячого водопостачання за 

допомогою сонячних колекторів, що дозволяє нагрівати воду до  

40-50ºС і використання кремнієвих сонячних батарей для отримання 

електричної енергії, а також використання енергії геотермальних вод 

для потреб теплопостачання. 

Одним із варіантів вирішення проблем стабільного 

теплопостачання може стати використання низько потенційної енергії 

природного та техногенного походження через впровадження 

теплових насосів, які "забираючи" з ґрунту, повітря, води озера чи 

річки низько потенційну теплоту, перетворюють її в енергію здатну 
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нагрівати воду для обігріву приміщень і гарячого водопостачання. 

Крім того, джерелами низько потенційної скидної теплоти 

техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода 

технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові 

та комунально-побутові стоки.  

В місті започатковано процес використання відходів деревини 

(біопалива) в якості відновлюваного джерела енергії для виробництва 

теплової енергії, який необхідно розвивати і надалі.  

У цьому зв’язку вважаємо що з метою поглиблення місцевого 

населення з можливостями використання альтернативних 

енергозберігаючих технологій в Дрогобичі та в регіоні доречним є 

започаткування діяльності консультаційних пунктів з 

енергоефективних технологій, підтримка у розробці типових проектів 

термомодернізації будинків, презентації кращих прикладів досягнення 

енергоефективності у будівлях житлової сфери; сприяння формуванню 

ОСББ тощо. 

Доцільно використовувати також апробовані європейські 

інструменти зміни свідомості та підвищення обізнаності міщан. 

Зокрема, доцільно проводити інформаційно-просвітницьку кампанію з 

енергетичного маркування будівель "Дисплей". Кампанія "Дисплей" 

була задумана та втілена у життя енергетичними експертами у містах 

Євросоюзу при організаційній підтримці Європейської асоціації 

муніципалітетів "Energie-Cities". Суть кампанії полягає в 

енергетичному маркуванні будівель за семиступеневою шкалою 

європейського комплексного індексу енерговикористання будівлі та 

отримати результати розрахунків для будівлі у формі готового до 

друку кольорового плаката, який одночасно виконує роль 

енергетичного сертифіката будівлі. 

Оскільки масштабне впровадження використання 

поновлювальних і альтернативних джерел енергії в м. Дрогобич тільки 

розпочинається, основними завданнями у цьому напрямку на 

найближчий час є наступні: 

 визначення запасів і ресурсів, розробка та відпрацювання 

ефективних схем, технологій та обладнання, впровадження пілотних 

проектів (в т.ч. вивчення можливості встановлення геліосистем для 

потреб гарячого водопостачання у дошкільних навчальних закладах, 

використання технології теплових насосів для їх опалення); 

 створення спеціалізованих підприємств для виробництва 

обладнання, його сертифікації, монтажу та сервісу, забезпечення 

дослідних і проектних робіт, підготовка спеціалістів;  

 доручення науково-дослідним, проектно-конструкторським 
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установам та вищим навчальним закладам розробку проектів з 

альтернативної енергетики та проведення конкурсів з фінансування 

цих проектів;  

 використання кредитних коштів ЄБРР і Світового банку, а 

також інших міжнародних фінансових організацій для реалізації 

заходів щодо впровадження поновлювальних та нетрадиційних джерел 

енергії; 

 залучення приватних інвестицій у побудову сонячної 

електростанції. 

Таким чином, на місцевому (регіональному) рівні доцільно 

запровадити популяризацію даних про економічні, екологічні, 

соціальні переваги енергозбереження та про економічні переваги 

переходу суб’єктів господарювання всіх форм власності та населення 

на використання альтернативної енергетики. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ  

 

Наукові дослідження показали що для оцінювання ефективності 

та доцільності впровадження чи використання у практичній діяльності 

медичного закладу інноваційної медичної технології у світовій 

практиці поширеними є чотири моделі: 

1) модель "посла" / "представника" (Ambassador model), 

2) міні-ОМТ (Mini-HTA), 

3) внутрішній комітет (Internal committee), 

4) відділ по ОМТ (HTA unit). 

Кожна з чотирьох моделей оцінювання медичної технології 

представляє собою певну структуру, яка відповідає конкретним 

потребам медичної організації і має як свої сильні сторони, так і певні 

обмеження. 

Модель "посла" спрямована на сприяння змінам в практиці 

медичного закладу за допомогою цілеспрямованого поширення 

оцінювання медичної технології. В даному підході зацікавлені 

клініцисти, які визнані лідерами громадської думки, відіграють роль 

"послів" в медичних організаціях на регіональному та місцевому 

рівнях. Дана модель "посла" може вплинути на прийняття рішень в 

медичній організації [1], залишаючись стратегією, яка опирається на 

індивідуальні особливості клініцистів, чия ступінь впливу, 

зацікавленість і готовність до роботи може відрізнятися. Однак ця 

модель пов'язана з мінімальними витратами медичної організації, по 

суті з навчанням і створенням мережі "послів" (Фахівців в області 

оцінювання медичної технології.). 

Міні-ОМТ є інструментом управління і підтримки прийняття 

рішень, який складається з питань, що стосуються технології, 
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пацієнтів, організаційних і фінансових аспектів. Міні-ОМТ зазвичай 

виконується одним експертом, який  бере участь в процесі оцінки та 

збору даних на рівні медичної організації і користується високим 

авторитетом  з боку осіб, які приймають рішення [2]. 

Що стосується внутрішніх комітетів по оцінювання медичної 

технології, то деякі автори висловлюють занепокоєння з приводу того, 

що ці комітети можуть не володіти достатнім досвідом оцінювання 

інноваційних технологій у медичній галузі [3]. Крім цього, може мати 

місце ризик конфлікту інтересів, при проведенні оцінки технологій, 

виходячи з потреб клінічного відділення, а не медичного закладу в 

цілому [4]. В цьому випадку оцінка може бути занадто вузькою в 

загальному і бути зміщена в сторону впровадженої в клінічному 

відділенні технології.  

Оцінка впливу рекомендацій на прийняття рішень в медичному 

закладі є складним завданням, особливо для тих технологій, 

ефективність яких може бути розрахована тільки після кількох років 

використання .  

Важливим дослідженням в області оцінювання медичних 

технологій є "Методичні рекомендації по впровадженню системи 

госпітальної оцінки медичних технологій", опубліковані в 2015 році 

[5] що є одним з результатів дослідницького проекту AdHopHTA, який 

поєднав останні досягнення в області госпітальної оцінки медичних 

технологій та принципи належного її впровадження і використання в 

практиці закладів охорони здоров’я за участю більше 385 експертів з 

20 країн світу. 

До основних переваг системи оцінювання медичних технологій 

в практиці медичного закладу належить: 

1) оцінювання медичних технологій є необхідним інструментом 

стратегічного планування при наявних обмеженнях в матеріальних 

ресурсах медичного закладу і зростаючим напливом нових технологій 

на ринку медичних послуг.  

2) оцінювання медичних технологій надає особам, які 

приймають рішення (менеджерам і лікарям) науково обґрунтовану 

інформацію та необхідні аргументи щодо доцільності інвестування в 

різні медичні технології.  

3) звіти по оцінюванні медичних технологій, проведені на рівні 

медичних закладів, є більш конкретними і затребуваними в порівнянні 

зі звітами оцінювання медичних технологій, проведеними на 

національному або регіональному рівні, оскільки дані звіти можуть 

проводитися в більш стислі терміни, є своєчасними і здатні 

враховувати конкретні умови і вимоги закладів охорони здоров’я. 
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4) госпітальне оцінювання медичних технологій підвищує 

ефективність технологій, що використовуються в медичній практиці. 

5) госпітальна оцінка медичних технологій підвищує 

ефективність планування і управління бюджетом медичного закладу. 

6) госпітальна оцінка медичних технологій підвищує безпеку 

наданої медичної допомоги. 

На даний час госпітальна оцінка медичних технологій має 

неабияке поширення в Канаді, США, Австралії та Європі. Наприклад, 

в Канаді чотири університетські лікарні в Квебеку використовують 

програму ОМТ на законодавчому рівні. Програми  госпітальної ОМТ 

також представлені в інших медичних організаціях Канади (наприклад, 

Калгарі, Едмонтон, Лондон, Торонто). В одній з цих лікарень, в Центрі 

здоров'я Університету Макгілла (McGill University Health Centre), в 

перші чотири роки роботи була проведена оцінка 16-ти різних 

медичних технологій з метою надання об'єктивної інформації для 

прийняття рішень про доцільність тієї чи іншої інновації, що 

дозволило досягти економії в три мільйони канадських доларів  

У США офіційна програма госпітальної ОМТ була прийнята 

Університетом системи охорони здоров'я Пенсільванії (the University 

of Pennsylvania Health System), також Адміністрація охорони здоров'я 

ветеранів (the Veterans Health Administration) керується висновками 

власного центру оцінювання медичних інновацій. 

В Австралії медичні організації в різних регіонах мають 

програми або комітети з госпітальної ОМТ. На даний час існують різні 

ініціативи в області оцінювання медичних інновацій в закладах 

охорони здоров’я, спрямовані на обґрунтовані управлінські рішення 

про впровадження інновацій або інвестування в нові (Інноваційні) 

медичні технології. 

Австрія. Інститут оцінки технологій охорони здоров'я Людвіга 

Больцмана (the Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology 

Assessment) відповідає на запити організації системи охорони здоров'я, 

відповідальної за інвестиції і планування в медичних закладах у формі 

товариства регіональних лікарень, що забезпечує оцінку доцільності 

впровадження і належного використання дорогих медичних технологій і 

попередню оцінку нових інноваційних медичних технологій. В Австрії 

налічується дев'ять товариств регіональних лікарень (по одному на 

регіон), які підпорядковуються  регіональним органам влади. 

Франція. Мережа оцінювання медичних інноваційних 

технологій об'єднує 37 лікарень. Комітет з оцінки та поширення 

технологічних інновацій (Committee for the Assessment and Diffusion of 

Technological Innovations, CEDIT) заснований у 1982 році з метою 
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консультування осіб, які приймають рішення в мережі лікарень, щодо 

доцільності впровадження інноваційних технологій в практику 

медичних закладів. 

Італія. Створення в 2003 році італійською мережі системи 

оцінювання медичних інновацій об'єднало весь досвід лікарень в 

області госпітальної ОМТ. Створення мережі ОМТ дозволило 

визначити керівні принципи ОМТ в італійському контексті, що 

виходять від італійських експертів по оцінюванню медичних інновацій 

і зацікавлених сторін. 

Норвегія. Пілотна програма Норвезького центру знань в сфері 

охорони здоров'я (the Norwegian Knowledge Centre for the Health 

Services, NOKC) спрямована на впровадження міні-ОМТ в лікарнях і 

створення бази даних, де всі звіти по міні-ОМТ, виконуються  

лікарнею і є повністю доступними. 

Таким чином, впровадження та використання моделей 

оцінювання медичних інновацій в практиці закладів охорони здоров’я 

набуває все більшого поширення в світі, особливо в країнах Європи і 

США. Незважаючи на відносну обмеженість опублікованих 

досліджень, які вивчають ефективність використання тієї чи іншої 

моделі оцінки медичної інноваційної технології при прийнятті 

обґрунтованих управлінських рішень і ступінь впливу на витрати в 

медичних організаціях, повсюдно повідомляється про позитивний 

вплив госпітальної ОМТ на процес прийняття рішень стосовно 

доцільності впровадження або відмову у впровадженні конкретних 

медичних інновацій, а також про їх позитивне сприйняття 

менеджерами і клініцистами. 

Слід зазначити, що незалежний відділ госпітальної ОМТ, 

будучи найбільш часто використовуваною моделлю в країнах Європи, 

характеризується кількома перевагами в плані повноти, високої якості 

і строгості самого процесу проведення оцінювання доцільності та 

ефективності медичної інновації в закладах охорони здоров’я.  

Враховуючи описані "Методичні рекомендації по 

впровадженню системи госпітальної оцінки медичних технологій", 

пропонуємо організаційну модель оцінювання медичної інновації, що 

враховує рівень інтеграції, формалізації і спеціалізації і включає 

наступні аспекти: 

1) Незалежна група оцінювачів (Independent group) яка працює 

на добровільній основі з відсутністю чітких процесів і процедур.  

2) Інтегрований відділ госпітальної ОМТ (Integrated-essential 

HB-HTA unit) – це невеликий відділ з обмеженою кількістю 

співробітників, які можуть залучити до своєї діяльності інших 
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учасників і "союзників". Відділ може бути частиною дослідницького 

проекту або центру, які при необхідності можуть бути забезпечені 

додатковими методичними або кадровими ресурсами. 

3) Незалежний відділ госпітальної ОМТ (Standalone HB-HTA 

unit). Сфера діяльності відділу знаходиться всередині медичного 

закладу і не підлягає впливу національних або регіональних 

організацій по оцінюванні медичних інновацій оскільки володіє 

наявністю високоформалізованних і спеціалізованих підходів. 

4) Спеціалізований відділ госпітальної ОМТ (Integrated-

specialised HB-HTA unit). Сфера діяльності відділу розглядається в 

контексті взаємодії з національними або регіональними організаціями 

по оцінюванні медичних інновацій. Відділ має високий рівень 

формалізації і спеціалізується на конкретних завданнях ОМТ 

(Наприклад, оцінка ліків, оцінка медичних приладів тощо). 

Вважаємо за доцільне зазначити, що незалежний відділ 

госпітальної ОМТ є найбільш часто використовуваної моделлю в 

країнах Європи. Однак для впровадження в практику системи 

оцінювання інноваційної технології в закладі охорони здоров’я немає 

рекомендацій стосовно того яка з представлених моделей є 

найкращою, тому що застосовність кожної моделі залежить від 

специфічних умов і можливостей конкретного медичного закладу. 

Вважаємо що впровадження запропонованої системи 

госпітальної оцінки медичної інновації є одним з основних 

інструментів вдосконалення лікарняного менеджменту в плані  

поліпшення якості медичних послуг і безпеки наданої медичної 

допомоги, раціонального використання кадрових і матеріальних 

ресурсів, ефективного інвестування, а також підвищення 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках 

медичних послуг. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Нестабільність ринкового середовища і посилення конкурентної 

боротьби на ринку готельних послуг обумовлює необхідність 

дослідження поведінки споживачів та їх уподобань при виборі стратегії 

готельних послуг. Розуміння поведінки споживачів знаходиться в 

тісному зв'язку з вирішенням проблеми управління якістю надання 

готельних послуг та їх обслуговування. Якість обслуговування в 

сучасних умовах – це найбільш вигідний продукт, який призводить до 

ефективної діяльності виробників готельних послуг. Завдяки високій 

якості послуг, виробники готельних послуг можуть розраховувати на 

досягнення своїх економічних і комерційних цілей. 

Україна володіє значним потенціалом для розвитку туризму, 

оскільки на її території функціонують більше 3000 підприємств 

туристичної індустрії, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

туристів та туристичною індустрією загалом. Спостерігається 

зростання кількості підприємств, що пропонують різноманітні готельні 

послуги.  

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що на 

сьогоднішній день готельні підприємства України, як складові 

готельної індустрії, характеризуються такими особливостями і 

функціями: створюють готельні послуги, формують готельний продукт 

і здійснюють його реалізацію; формують ринок  готельних послуг за 

різними рівнями комплексності; працюють, як мультиплікатор росту 

національного доходу, валового внутрішнього продукту та зайнятості 

населення; функціонують у взаємозв’язку з багатьма галузями і 

видами діяльності людей.  

Діяльність виробників готельних послуг спрямована на потреби 
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споживачів, починаючи з розробки зовнішнього вигляду і змісту 

послуг, і закінчуючи комплексною стратегією розвитку на ринку. 

Достовірне знання того, що необхідно споживачеві і які мотиви 

впливають на його рішення при виборі готельних послуг, забезпечує 

виробникам готельних послуг успішне функціонування в умовах 

нестабільного ринкового середовища. Досконале розуміння поведінки 

споживача і задоволення його потреб дозволить виробникам готельних 

послуг домогтися популярності і конкурентоспроможності на ринку, 

оскільки основним фігурантом в цій сфері завжди залишається 

споживач, якому належить індивідуальний мотив у виборі готелю  

[1; 2; 3] 

Поведінка споживача готельних послуг суттєво змінюється в 

залежності від того, які послуги він споживає. Чим складніше 

прийняти рішення про покупку, тим більше потрібно учасників і тим 

обережніше поводиться споживач. Конкуренція, що посилюється 

останнім часом, спонукає виробників готельних послуг до пошуків 

таких маркетингових стратегій, які дозволять вирішувати виникаючі 

на конкурентному ринку проблеми, серед яких в останні роки 

найбільша увага приділяється утриманню споживачів.   

Структурно-логічна модель формування iнтеграційних зв’язків 

у туристичній сфері з визначенням основних класифікаційних ознак 

суб’єктів готельного господарства в регіонах представлена на рис. 1. 

Реалізація стратегій, що базуються на пропозиції спеціальних 

послуг і готельних продуктів, орієнтації на індивідуальні запити 

клієнтів, вимагає від розробників стратегії розвитку готельного 

підприємства розуміння поведінки гостя, а також впливу як 

внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які визначають його мотивацію 

при виборі готельних послуг і ухваленні рішення про їх покупку. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Алешина И. В. Поведение потребителей Москва: Экономистъ, 

2006. 526 с. 

2. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл,  

П. Миниард, Дж. Энджел. 10-е т..  СПб. : Питер, 2007. 943с. 

3. Вапнярская О. И. Поведение потребителей в сфере услуг: 

особенности. Маркетинг услуг. 2008. №1. С. 18-24. 

4. Кравчук І. В. Організаційно-економічний механізм управління 

розвитком сфери туристичних послуг України: автореф. екон. наук: 

08.00.03. Львів. 2017. 20 с.  

 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

42 

 

Рис. 1. Структурно-логічна модель формування iнтеграційних 

зв’язків у туристичній сфері 

Джерело: узагальнено автором на основі [4].   
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

В нинішніх умовах децентралізації зростає роль процесів 

розвитку господарюючих суб’єктів окремих економічних регіонів. 

Практичний досвід підтверджує, що протягом тривалого часу 

регіональні аспекти економічних відносин ігнорувалися, хоча вони 

відіграють вирішальну роль у соціально-економічних перетвореннях. 

Це підтверджується і офіційно прийнятим курсом на децентралізацію, 

спрямованим на максимальне вирішення багатьох питань правового, 

організаційного, фінансового, ресурсного і методологічного характеру, 

тобто формування і функціонування інноваційної парадигми відносин 

в межах регіону.  

У зв'язку з цим необхідна переорієнтація економіки регіонів на 

інноваційну модель розвитку. Основні стратегічні ресурси і головні 

чинники економічного зростання в регіонах представлені 

структурними змінами, процесами, реформами і людським 

потенціалом, при яких регіони цілком здатні регулювати наявний 

потенціал, що в результаті дозволить максимально збільшити внесок в 

національну економіку, забезпечити нарощування конкурентних 

переваг на регіональному, національному і на світовому ринках. 

Вважаємо, що основною метою розвитку національної 

парадигми децентралізації повинен стати оптимальний баланс між 

входженням країни в певні процеси і підтримкою національних 

специфічних форм управління та елементів соціально-економічних 

процесів на регіональному рівні. 

Поряд з тим слід обов’язково врахувати, що в кожному регіоні 

створюються специфічні умови функціонування ринку які 
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визначаються конкретними регіональними чинниками. До чинників, 

що визначають специфічність регіональних відтворювальних процесів, 

відносяться ресурсний і виробничий потенціали, особливості 

інвестиційного і матеріально-технічного забезпечення, ступінь 

правової захищеності територіальних утворень, характер лобіювання 

регіональних інтересів у вищих органах влади, специфіка і структура 

відносин власності, внутрішній бюджет та фінансова політика, 

особливості територіальної структури і організації виробництва, рівень 

розвитку ринкової інфраструктури та можливості ведення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Для оцінки ефективності регіонального розвитку українські 

науковці пропонують використовувати рейтинги, орієнтовані на 

характеристику економічних і соціальних показників території, або 

традиційні методи оцінки ефективності, що є адаптовані до 

регіональної економічної системи [1, с. 96]. В. Артеменко пропонує 

оцінювати досягнення регіонів за самодостатністю і стійкістю 

розвитку на основі п'яти компонентів, які характеризують "якість 

життя "населення [2, с. 91]. П. Матвієнко пропонує такі показники для 

узагальненої оцінки соціально економічного стану регіонів, а саме: 

валовий регіональний продукт, інвестиції в основний капітал, вимоги 

банків за кредитами, рівень доходів, середня заробітна плата, рівень 

безробіття. [3, с. 28]. 

Таким чином, механізм функціонування регіональних ринків в 

умовах децентралізації повинен враховувати динаміку показників 

оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів і будуватися з 

урахуванням того, що регіон є частиною загальнодержавного 

економічного простору, в якому здійснюються повні цикли 

відтворення населення і трудових ресурсів, основних і оборотних 

коштів, частини національного багатства, грошового обігу, 

виробництва, розподілу, обміну та споживання продукції, а також 

відбувається взаємодія наявних на території підприємств і об'єднань з 

органами місцевого самоврядування. 
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ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

такими умовами, що стає неможливим управляти, реагуючи на 

проблеми, що вже виникли, використовуючи наявний досвід або його 

екстраполяції. Тому ефективна діяльність та подальший розвиток 

підприємств повинні базуватися на принципах стратегічного 

управління, яке має вирішувати задачі забезпечення майбутньої 

життєдіяльності за рахунок постійного додержання балансу їх 

потенціалу з оточенням.  

Аналізуючи внутрішнє середовище ДП "Житомирський 

лісгосп", ідентифікуємо сильні та слабкі його сторони так як 

передбачає процедура SWOT-аналізу (табл. 1).  

Виходячи з аналізу загроз, можливостей, сильних і слабких 

сторін підприємства можна сказати, що підприємство має досить 

непоганий потенціал, проте, щоб воно процвітало і в повній мірі 

розвивалось необхідно запропонувати наступні заходи для 

покращення функціонального управління на підприємстві:  

 впровадження стратегічного планування на підприємстві; 

 управління впроваджуваними змінами на підприємстві;  

 створення та функціонування системи маркетингу;  

 вдосконалення збутової політики;  

 розширення асортименту продукції та послуг; 

 підвищення рівня якості продукції.  

Співставивши такі показники як обсяги випущеної продукції та 

продуктивність праці (табл. 2), ми бачимо позитивну тенденцію росту 

витрат на оплату праці, а відповідно й заробітної плати.  
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Таблиця 1 

SWOT-аналіз ДП "Житомирський лісгосп" 

 

З
о

в
н

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

Можливості Загрози 

Економічні аспекти: 

 спеціальне використання певних 

продуктів лісу; 

 будівництво нових лісових доріг; 

 підвищення громадського 

контролю 

 щодо лісових ресурсів; 

 зростання попиту на ринку на 

екологічно чисту продукцію; 

 зростання додаткових обсягів 

деревини при наближенні вікової 

та породної структури насаджень 

до оптимальної та збільшенні 

середніх запасів насаджень; 

 залучення інноваційних 

технологій та інвестицій у 

розвиток галузі. 

Екологічні аспекти: 

 підвищення стійкості 

деревостанів та їх 

продуктивності; 

 розвиток рекреаційних послуг 

лісів; 

 реалізація спеціальних освітніх 

програм щодо збереження лісів, 

підтримання їх корисних функцій 

і захисту біорізноманіття; 

 захисне лісорозведення на 

непридатних для с.-г. 

виробництва ділянках; 

 збільшення площі 

сертифікованих лісів та виробів з 

деревини. 

Соціальні аспекти: 

 створення нових робочих місць; 

 налагодження підготовки 

кваліфікованих кадрів на 

замовлення суб'єктів 

господарювання; 

 підвищення прозорості роботи 

лісового сектору, поліпшення 

поінформованості населення. 

Економічні аспекти: 

 незаконні лісозаготівлі; 

 недотримання норм та 

нормативів 

 використання лісових ресурсів; 

 фінансові ризики сертифікації 

лісів; 

 передача лісу в оренду 

тимчасовим лісокористувачам; 

 відсутність податкового 

стимулювання сталого 

лісокористування; 

 несвоєчасне проведення 

лісовпорядних заходів; 

 недостатність державної 

підтримки наукової та 

інноваційної діяльності 

Екологічні аспекти: 

 руйнування лісових ресурсів 

внаслідок природних стихійних 

явищ; 

 низька екологічна і правова 

культура населення; 

 недотримання оптимального 

режиму рубок формування та 

оздоровлення лісів; 

 розбудова туристичної 

інфраструктури у безпосередній 

близькості від лісів. 

 

 

 

 

Соціальні аспекти: 

 зростання безробіття та втрата 

 професійних навичок 

незайнятого населення; 

 порушення вимог законодавчих 

та нормативно-правових актів з 

охорони праці та промислової 

безпеки. 
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В

н
у

тр
іш

н
і 

ф
ак

то
р

и
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Економічні аспекти: 

 безперебійність роботи 

підприємства; 

 високий рівень якості продукції; 

 низька ціна; 

 наявність власних  розсадників; 

 надання додаткових послуг на 

комерційній основі (мисливство, 

розміщення пасік на територіях, 

що відносяться до лісгоспу): 

 зростання обсягів виробництва й 

реалізації продукції, широкий 

асортимент продукції; 

 зменшення кількості лісових 

пожеж проведенням комплексу 

профілактичних та 

попереджувальних 

протипожежних заходів; 

Екологічні аспекти: 

 розширення обсягів робіт з 

лісорозведення; 

 збільшення площі 

сертифікованих лісів; 

 наявність потенціалу для 

розвитку рекреації, мисливства. 

 Соціальні аспекти: 

 доступ місцевих громад до 

лісових ресурсів, ведення 

туристичної діяльності, 

випасання худоби поблизу 

лісових площ; 

 наявність навчальних закладів у 

галузі лісового господарства. 

 

Економічні аспекти: 

 низький рівень технологічної 

обробки деревини та переробки 

відходів; 

 недостатня забезпеченість 

шляхами транспорту для 

проведення лісогосподарських 

заходів; 

 недосконалий маркетинг, 

недостатній рівень сертифікації 

продукції; 

 застарілі енергозберігаючі і 

технологічні процеси на 

виробництві, зношеність 

основних фондів; 

 консервативні методи управління 

та відсутність сучасного 

менеджменту. 

Екологічні аспекти: 

 глобальні кліматичні зміни, 

 прогресування стихійних явищ; 

 збільшення частки штучних 

насаджень та наявність похідних 

деревостанів; 

 відсутність систематизації при 

проведені моніторингу 

оточуючого середовища. 

 Соціальні аспекти: 

 зменшення кількості працівників 

за рахунок впровадження нових 

технологій; 

 трудова міграція працездатного 

населення; 

 дефіцит висококваліфікованих 

кадрів. 

 

Щодо обсягів реалізації продукції та продуктивності праці, то 

можна побачити зростання в порівнянні з 2016 роком відповідно на 

27,3% та 32,2 %. 

Менеджмент будь-якої організації безпосередньо бере участь у 

розробці й затвердженні різних варіантів стратегії, визначає шлях 

розвитку нових ринків, намічає перспективи просування на них тощо. 

Успіх чи провал цих заходів визначається такими чинниками: 
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відповідністю зовнішньому середовищу; ефектом часу; швидкістю й 

рішучістю; ефективністю організаційної структури тощо. 

Таблиця 2 

Продуктивність праці та оплата праці  

в ДП "Житомирський лісгосп" 

 

Показники 
Од. 

виміру 

Роки 2018 р. до 

2016 р. 
2016 2017 2018 

+/- % 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

тис. 

грн. 
96764 94201 123178 26414 127,3 

Середньооблікова 

чисельність працюючих 

тис. 

грн. 
406 350 391 -15 96,3 

Витрати на оплату праці 
тис. 

грн. 
35609 37427 46487 10878 130,5 

Продуктивність праці 

тис. 

грн./ 

тис. 

грн. 

238,3 269,1 315,0 76,7 132,2 

Чистий дохід на 1 грн. 

оплати праці 

тис. 

грн. 
2717,4 2516,9 2649,7 -67,7 97,5 

 

Ці чинники можна назвати також критеріями ефективності 

менеджменту (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники ефективності менеджменту  

в ДП "Житомирський лісгосп" 

 

Назва показника 
Роки 2018 р. до 

2016 р., +/- 2016 2017 2018 

Чистий прибуток, тис. грн. 2369 1165 2284 96,4 

Чистий прибуток на 1 працівника 

підприємства, тис. грн. 
5,83 3,33 5,84 100,2 

Чистий прибуток до чисельності 

працівників апарату управління,  

тис. грн. 

124,7 61,3 120,2 96,4 

Коефіцієнт керованості 21,0 18,4 20,6 -0,4 
 

Згідно з даними наведеними в таблиці 3 показники ефективності 

управління за результатами діяльності підприємства у 2018 р. 

погіршуються, що свідчить про спад ефективності управління за цей 

період. Загалом розрахунок показників ефективності менеджменту 

свідчить про невисоку ефективність наявної організаційної структури 
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управління, і керівництву досліджуваного підприємства слід провести 

низку заходів щодо її удосконалення. Систематизуємо проведений 

нами аналіз процесу управління для ДП "Житомирський лісгосп" 

(табл. 4).  

Таблиця 4 

Систематизація недоліків, притаманних процесу управління  

ДП "Житомирський лісгосп" 

 

№ 
Недоліки, притаманні процесу 

управління підприємством 

На що впливають виявлені 

недоліки 

В межах функції "Планування" 

1. 

Відсутність реальних 

стратегічних планів діяльності 

підприємства 

Підприємство не може передбачити 

та вчасно підготуватись до 

непередбачуваних ситуації у 

майбутньому 

2. 

Відсутність місії  підприємства Ускладнює планування; підприємство 

або взагалі не знає, куди рухатися 

далі, або кожне обговорення планів 

викликає багатогодинні спори 

3. 

Відсутність чітко визначеної 

маркетингової стратегії; 

відсутність систематичного 

дослідження ринку 

Зниження конкурентоспроможності 

підприємства 

В межах функції "Організація" 

1. 

Відсутність  маркетингової 

діяльності 

Втрата ринкових позицій, не 

підтримуються комунікаційні зв’язки 

із споживачами 

2. 

Недостатнє функціонування 

відділу збуту; неефективна 

збутова політика 

Зниження обсягів збуту продукції 

3. 

Відсутність системного 

управління змінами 

Гальмує розвиток підприємства; 

збільшує терміни адаптації 

підприємства до ринкових умов. 

4. 

Деякі види виробничого 

обладнання є зношеними 

Зниження продуктивності 

підприємства; зниження рівня 

безпеки на виробництві 

В межах функції "Мотивація" 

1. 

Незацікавленість працівників у 

змінах на підприємстві; не 

підтримка нововведень. 

Гальмування та відстрочка термінів 

впровадження змін 

В межах функції "Контроль" 

1. 

Коефіцієнт керованості значно 

перевищує нормативне значення 

Збільшення витрат на утримання 

апарату та часу, необхідного для 

прийняття рішень 
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Отже, можна зробити висновок про не високу ефективність 

процесу управління в ДП "Житомирський лісгосп". Пропозиції щодо 

усунення недоліків представлені у таблиці 5. 

Таблиця 5  

Пропозиції щодо усунення недоліків, притаманних процесу 

управління 

 

№ 
Пропозиції, щодо усунення 

виявлених недоліків 
Наслідки впровадження заходів 

В межах функції "Планування" 

1. 
Складання стратегічних 

планів підприємства 

Змога спрогнозувати можливі ситуації 

розвитку в майбутньому 

2. 

Визначення місії 

підприємства, ознайомлення 

працівників з нею 

Полегшить планування підприємства; 

визначить пріоритети діяльності 

3. 
Розробка плану 

маркетингової діяльності  

Визначить основні цілі маркетингу та 

шляхи їх досягнень 

В межах функції "Організація" 

1. 

Створення посади 

маркетолога, проведення 

повного маркетингового 

дослідження ринку 

Створення конкурентоспроможної  

продукції; підвищення 

конкурентоспроможності вже існуючої 

продукції; зацікавлення постійних та 

нових споживачів; постійне нагадування 

їм про підприємство; проведення 

рекламної кампанії 

2. 
Налагодження збутової 

політики підприємства 

Підвищення обсягів продажів 

 

3. 
Управління стратегічними 

змінами підприємства 

Своєчасна та адекватна реакція на зміни в 

ринковому середовищі 

4. 

Модернізація обладнання Підвищення продуктивності 

виробництва; підвищення рівня безпеки 

виробництва 

В межах функції "Мотивація" 

1 

Розробка мотиваційної 

моделі зацікавленості 

працівників у змінах 

Зниження опору впровадження змін; 

скорочення термінів впровадження змін 

В межах функції "Контроль" 

1. 

Зниження коефіцієнта 

керованості до 

нормативного значення 

Скорочення витрат на утримання апарату 

управління підприємством 

 

Таблиця дає можливість передбачити, до яких змін можуть 

призвести впроваджувані заходи. 

В підсумку можна сказати, що досліджуване підприємство, має 
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досить непоганий потенціал для розвитку, проте, щоб воно 

розвивалось у повній мірі, необхідно провести ряд заходів для 

покращення його функціонального управління. Для досягнення 

максимальної прибутковості ДП "Житомирський лісгосп" доцільно 

розширити ринки збуту та застосовувати заходи по просуванню 

продукції, що дозволить збільшити обсяги продажів і, відповідно, 

обсяги прибутків, підвищити конкурентоспроможність вже існуючої 

продукції; зацікавити постійних та нових споживачів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Страхова модель охорони здоров'я існує в багатьох країнах 

світу. У Європі вона набула поширення в Німеччині, Бельгії, 

Нідерландах, Австрії та Франції. На відміну від США, в країнах ЄС 

медичне страхування є обов'язковим для більшості населення. Дана 

модель охорони здоров'я почала формуватися на рубежі Х1Х-ХХ ст., 

коли в багатьох європейських країнах були прийняті закони про 

обов’язкове медичне страхування. Реалізація ідей соціальної 

солідарності в сфері охорони здоров'я і дефіцит коштів на оплату 

медичних послуг у населення спонукали влади втрутитися в процес 

організації та контролю медичного страхування. В результаті виникла 

необхідність створення системи страхового фінансування охорони 

здоров'я, основними рисами якої стали: 

 загальність охоплення населення; 

 участь у фінансуванні страхових фондів найманих 

працівників, роботодавців і держави; 

 контроль за діяльністю страхових медичних організацій 

(СМО) з боку страхувальників; 

 узгодження тарифів на медичні послуги і контроль якості 

медичної допомоги з боку страхувальників і держави. 

Основною причиною введення страхової медицини в 

європейських країнах стала поява приватного сектора в охороні 

здоров'я з високими цінами на медичні послуги, які стали недоступні 

для багатьох громадян. 

В основі страхової моделі охорони здоров'я лежить принцип 

солідарності, який передбачає існування страхових фондів, керованих 
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на паритетних засадах найманими працівниками і роботодавцями. Ці 

фонди акумулюють соціальні відрахування від заробітної плати для 

здійснення страхових виплат. Страхові системи охорони здоров'я не 

фінансуються, як правило, з державного бюджету, за окремими 

винятками. Так, для малозабезпечених членів суспільства, які не 

можуть отримувати медичні послуги по ряду причин (наприклад, через 

відсутність необхідного страхового стажу), медична допомога 

фінансується державою. В даному випадку мова йде про допоміжні 

механізми, які представляють собою відступ від основної логіки 

страхової моделі, але без них забезпечення повного охоплення 

населення медичними послугами населення було б неможливим.  

У страхових моделях охорони здоров'я принцип обов'язковості 

медичного страхування дотримується не повністю, що обумовлено 

існуванням "граничних" рівнів заробітної плати для осіб з високими 

доходами. Перевищення такого рівня призводить або до неможливості 

участі в програмі обов’язкового медичного страхування (можливо 

тільки добровільне страхування), або до лімітуванню страхових 

внесків (в цьому випадку в рамках обов’язкового медичного 

страхування страхові внески вносяться тільки в межах "граничного" 

рівня заробітної плати, а соціальні виплати обчислюються відповідно 

до цього рівня). 

Медичне страхування в страховій моделі є обов'язковим для 

всіх працівників за наймом. У більшості європейських країн 

обов'язковим медичним страхуванням охоплено практично все 

населення. Зокрема, в Люксембурзі тільки 1-3% населення 

залишаються незастрахованими, до яких відносяться переважно багаті 

мешканці [1]. У Німеччині значна частина працюючих охоплена 

обов’язковим медичним страхуванням, і тільки їх невелика частина в 

законодавчому порядку виключена з неї (особи з високими доходами). 

Є групи населення, які можуть вибирати між державним і приватним 

медичним страхуванням [2]. У Нідерландах передбачено поділ 

застрахованого населення на підставі розміру доходів: особи з 

низькими доходами включаються в систему обов’язкового медичного 

страхування, а особи з високими доходами – в систему приватного 

медичного страхування [3]. 

За страховою моделлю охорони здоров'я величина страхових 

внесків, які відраховуються до страхових фондів, розраховується на 

основі розміру заробітної плати і доходів. В цьому випадку 

відбувається перерозподіл ресурсів від високооплачуваних категорій 

населення до менш оплачуваних працівників, від молодих і самотніх – 

до літніх людей і багатодітних сімей. Таким чином, забезпечується 
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соціальна солідарність всередині груп застрахованих. Розмір 

страхових внесків зазвичай залежить від розміру заробітної плати. У 

більшості країн ЄС страхові внески розподіляються на паритетній 

основі: одна їх частина сплачується роботодавцем, а інша – найманим 

працівником. Оплата страхових внесків може здійснюватися в різних 

пропорціях. Так, якщо для Німеччини, Бельгії, Люксембургу це 

співвідношення є рівним для працівників і роботодавців, то у Франції 

більшу частину витрат у фінансуванні страхових фондів беруть на себе 

працедавці. 

Актуальним питанням, що по-різному вирішуються в 

європейських країнах, є участь в системі обов’язкового медичного 

страхування великої групи її учасників – пенсіонерів. Найчастіше в 

якості внеску при обов’язковому медичному страхуванні вони 

сплачують таку ж частку від своєї пенсії, що і працюючі громадяни від 

своєї зарплати. Проте є винятки. Наприклад, якщо в Німеччині та 

Люксембурзі ця сума ділиться між пенсіонером та державним 

пенсійним фондом, який виступає в цьому випадку як роботодавець, 

то в Нідерландах пенсіонер платить страховий внесок за себе 

повністю. У деяких випадках фінансування охорони здоров'я 

доповнюється з державного бюджету, однак, на відміну від бюджетної 

моделі, в моделі страхової охорони здоров'я така практика 

застосовується тільки у випадках дефіциту страхових фондів. Таким 

чином, на відміну від бюджетної моделі, фінансування страхового 

охорони здоров'я здійснюється на тристоронній основі – з коштів 

найманих працівників, підприємців та, в разі потреби, держави. 

Співвідношення розмірів фінансової участі у формуванні фондів 

медичного страхування найчастіше залежить від економічної 

кон'юнктури і податкової політики держави. Незважаючи на те, що в 

більшості країн ЄС страхові фонди самодостатні, істотний вплив на 

встановлення ставки страхових внесків надає уряд або парламент. 

Стосовно України, то нами доведено необхідність вдосконалення та 

популяризації системи добровільного медичного страхування шляхом 

надання податкових пільг роботодавцям, які є страхувальниками своїх 

працівників, а також реалізації обов’язкового медичного страхування. 
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ІДЕАЛЬНИЙ ЗАКОНОДАВЕЦЬ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

Так вже повелося, що у важливих речах переконати будь-кого 

надзвичайно важко. Найкраще на це здатен бог, якби тільки було 

можливим від нього самого отримати настанови. В часи Платона на 

такий вчинок, напевно, зважилася б лише надзвичайно відважна 

людина, яка, на думку філософа, особливо б шанувала відвертість і не 

приховувала б своєї думки відносно найвищого блага для держави та 

громадян, яка встановила б серед людей із зіпсованими душами належні 

правила поведінки щодо всього державного порядку. Їй довелося б 

повстати проти найсильніших пристрастей і жодна інша людина не 

прийшла б їй на допомогу. В абсолютній самотності прямував би геній 

за одними лише доводами свого розуму (Закони VІІІ 835с) [1, с. 288]. 

Така доля, здається, і в наші часи чекала б на обранця, що з власної волі 

і за допомогою долі здатен був б взятися за нелегку працю законодавця. 

Минуло майже дві з половиною тисячі років, а наше суспільство ані на 

крок не наблизилося до розуміння практичного втілення ідеалів 

громадянського суспільства та життя людства в мирі та гармонії. Хоча 

зберегло наче нетлінними усі свої пороки. 

Діалог античного філософа Платона "Закони" починається із 

твердження, що бог стає причиною людського законодавства і всі 

великі законодавці встановлювали державні закони у відповідності до 

його велінь і волі (Закони І 624аb) [1, с. 71]. Згідно з прадавніми 

переказами бог тримає початок, кінець і середину всього сущого. 

Безпосередньо він приводить все в рух, вічно обертаючись сам згідно з 

природою. За ним завжди прямує правосуддя, що мститься 

порушникам божественного закону (Закони ІV 715е-716а)  

[1, с. 167-168]. Саме тому в істинних і божественних законах держави 

все добре і правильно, вони не терплять критики і недоцільних 
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обговорень, адже вони встановлені богами (Закони І 634е) [1, с. 82]. 

Такі посилання на бога-законодавця зустрічаються не одноразово 

упродовж діалогу (Закони ІІ 662с, ІІІ 696b) [1, с. 111, 148]. Більше того, 

всіх богів можна назвати найвеличнішими зі стражів, що охороняють 

найвеличніші й найпрекрасніші речі (Закони Х 907а) [1, с. 369]. З 

таких же міркувань і судочинство не можна доручати нікому з людей, 

а тільки богам, тільки так рішення будуть завжди справедливими, 

виноситимуться просто і швидко (Закони ХІІ 948b) [1, с. 413]. 

Отже, на думку античного філософа, найкращим і 

найсправедливішим законодавцем, зрозуміло, є бог, його закони 

передаються людям в досконалій формі. Завжди є обрані, діти богів, 

герої, які ці закони доносять людям, записують їх, охороняють і 

втілюють у життя вже тут на землі. Перед Платоном, як філософом, в 

такому випадку, стоїть завдання: закликаючи на допомогу богів, 

силою власного розуму, мудрістю накреслити проект прекрасного 

законодавства, гідного для втілення у найкращій державі, яку лише 

можливо побудувати на землі, щоб якнайбільше відповідала ідеальній. 

Таке завдання, зазначає філософ, одноосібно під силу лише 

богообранним, тому, можливо, Платон даремно вважав, що в його часи 

такі люди вже не народжуються. Не безпідставно виникло майже 

вірування в те, що Аполлон був батьком Платона. Ще Сократу бачився 

тісний зв'язок свого вірного учня з цим богом, уособленням світла, 

порядку, гармонії, врівноваженості як в моральному і художньому, так 

і в державному і навіть космічному планах. [1, с. 163-164]. 

Тож не даремно великий мислитель був переконаний, що кожна 

людина повинна мислити себе супутником бога, відповідним чином 

діяти, подібно до богів. Згідно з одним стародавнім висловом: подібне 

до вподоби подібному, якщо воно зберігає міру; не співмірні ж речі не 

до вподоби ані один одному, ані речам співмірним. У Платона ж мірою 

всіх речей головним чином є бог, більшою мірою, аніж будь-хто з 

людей. Тож кожному, хто хоче бути до вподоби богу, конче необхідно, 

на скільки це можливо, стати йому подібним. В силу цього, хто є 

розсудливим, той і буде до вподоби, тому що бог є розсудливим і 

справедливим, а хто нерозсудливий, той відмінний від бога і є 

несправедливим (Закони ІV 716bd) [1, с. 168-169]. 

За переконаннями древньогрецького автора розумний страх перед 

богами і законами, що освячені божественною волею, виявляється 

основою щасливого суспільства. Важкоздійсненність всього цього 

цілком очевидна. І сам Платон її чудово відчував, коли називає і 

"Державу", і "Закони" ні чим іншим, як "міфами", втілення яких він 

відносить до невідомого майбутнього, сам не дуже то вірячи в те, що це 
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коли-небудь здійсниться [1, с. 139]. Це бажання повернення Золотого 

віку, раю на землі, улаштування Островів Блаженних, що і в наші часи 

залишається омріяним недосягненим горизонтом для розуміючих. 

Ще одне підтвердження на користь зазначеної позиції 

древньогрецького філософа звучить в інших рядках його твору, що 

ніколи ніхто з людей не дає жодних законів, а всі закони даються 

людям випадковістю і різними нещастями, що випадають на їх долю. 

Жодний смертний не дає ніяких законів, а все людське залежить від 

долі й випадку. Бог керує всім, в тому числі й державами, а разом з 

богом на другому місця – доля і своєчасність правлять всіма 

людськими справами, як керманич кораблем. Третім в управлінні 

людьми філософ називає мистецтво, яке на землі у разі труднощів і 

штормових змін дає тому, хто ним вміло володіє, значні переваги і 

рятує все живе і цінне. Для мистецтва законодавця це також цілком 

справедливо і дієво. Для того, щоб держава благополучно існувала, 

вона постійно потребує окрім успішного поєднання місцевих умов ще 

й законодавця, який притримувався б істини. До речі, чим складніші 

умови і потрясіння штормують державу, тим більшою є потреба в 

людях, що володіють подібним мистецтвом законодавця і правителя. В 

часи ж спокою їм залишається лише молитися, щоб збіглись такі 

обставини і в їх мистецтві знову мали велику потребу (Закони  

ІV 709аd) [1, с. 159-160]. Хоча в реальності відчувається лише нестача 

в геніях, але аж ніяк не в сприятливих умовах і життєвих труднощах 

для можливості прояву цього генія. Якраз необхідних обставин 

вдосталь, була б відповідна людина і щоб їй ще дали можливість 

реалізуватися. 
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ОБОВ’ЯЗКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО  

ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

  

Інститут відсторонення суддів у зарубіжних країнах пов'язаний 

із дисциплінарною відповідальністю і використовується як санкція за 

певні дисциплінарні проступки або захід забезпечення провадження на 

час розгляду дисциплінарної справи. 

Так, в Ісландії тимчасове відсторонення, як і звільнення, 

застосовується у випадку серйозного обвинувачення або серйозного 

аморального вчинку суддів. Питання вирішується судом за цивільним 

позовом, з яким звертається Міністр юстиції. За менш тяжкі проступки 

Комітетом суддівських функцій може бути винесене попередження, 

голова суду може звернутися до судді з проханням виправити свою 

поведінку [1]. Тобто передбачено диференційований підхід до 

застосування санкцій до судді як щодо змісту проступку, так і щодо 

органів, які можуть накладати такі санкції. При цьому відсторонення 

судді здійснюється виключно за серйозні проступки і є порівняно 

жорсткою санкцією. 

До видів дисциплінарних стягнень в Іспанії належать такі: 

догана, тимчасове відсторонення судді від посади, примусове 

переведення на роботу в інший суд, місцезнаходження якого не 

ближче 100 км від суду, де працював суддя, штрафи, звільнення з 

посади. Остаточне рішення про накладення таких дисциплінарних 

стягнень приймається Генеральною Радою Юстиції, яка є органом 

суддівського самоврядування [2]. Тобто відсторонення судді є 

санкцією за дисциплінарний проступок, яка є більш суворою за догану 

та менш суворою за примусове переведення, штраф, звільнення. При 

цьому відсторонення судді не виокремлюється в окрему процедуру, а 

розгляд відбувається в одному й тому ж порядку, що й стосовно інших 

дисциплінарних стягнень. 

 У Польщі до судді можуть бути застосовані такі санкції: 

догана, усунення від виконання певних функцій, переведення на іншу 
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посаду, звільнення з посади судді. Вони застосовуються за такі 

проступки: порушення гідності посади; грубе порушення юридичних 

норм [1]. При цьому існує досить складна процедура розгляду 

дисциплінарних проваджень, в тому числі й щодо застосування такої 

санкції, як тимчасове усунення судді. У розгляді дисциплінарної 

справи бере участь дисциплінарний адвокат, який призначається 

Національною радою судівництва строком на чотири роки з числа 

кандидатів, які пропонуються загальними зборами суддів апеляційних 

судів. Окремо призначаються дисциплінарні адвокати для суддів 

військових судів та Верховного Суду, Вищого адміністративного суду. 

Дисциплінарні адвокати виступають у ролі обвинувачів у 

дисциплінарних справах проти суддів. Справа порушується 

дисциплінарним адвокатом за зверненням Міністра юстиції, Першого 

Голови Верховного Суду, голів апеляційних та окружних судів, 

керівних органів апеляційних та окружних судів, Національної ради 

судівництва та за власною ініціативою після отримання пояснення від 

відповідного судді. Кожен тип судів (загальні суди, адміністративні 

суди, військові суди, Верховний Суд) має окрему систему 

дисциплінарних судів, які розглядають справи в складі трьох суддів, та 

обираються шляхом жеребкування з числа усіх суддів відповідного 

дисциплінарного суду. Обвинувачений, дисциплінарний адвокат, а 

також Національна рада судівництва та Міністр юстиції можуть 

оскаржити рішення дисциплінарного суду до дисциплінарного суду 

другої інстанції (без права на подання касації на рішення другої 

інстанції) [1]. 

У Бельгії систему дисциплінарних проступків складають 

попередження, простий осуд, осуд з доганою, відсторонення від 

виконання обов'язків, звільнення. Справа судді розглядається головою 

його суду, Першим головою Апеляційного суду або Загальними 

дисциплінарними зборами Апеляційного чи Касаційного суду залежно 

від його рангу та тяжкості порушення або санкції, що застосовується 

[1]. Тобто відсторонення судді розглядається як санкція, що 

застосовується за серйозні проступки, оскільки є менш тяжкою лише 

за звільнення.  

Відповідно до статті 97 Конституції Німеччини судді можуть 

бути всупереч їх бажання достроково звільнені з посади, тимчасово 

або постійно відсторонені від посади або переведені в інше місце, або 

відправлені у відставку тільки на основі рішення суду і на підставах та 

у формах, передбачених у законі [3, с. 163]. При цьому законодавство 

ФРН розрізняє постійне та тимчасове відсторонення від посади. Окрім 

постійного відсторонення, існує й звільнення судді. Прийняття 
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рішення щодо відсторонення судді віднесено до повноважень судового 

органу.   

Стаття 98 Конституції ФРН передбачає можливість 

відсторонення федеральних суддів від посади у разі порушення ними 

принципових положень Конституції або основ конституційного ладу 

[4, с. 35]. Закон допускає відсторонення судді від посади або 

переведення його на іншу посаду у разі організаційних змін, 

порушення інтересів правосуддя (наприклад, постійні конфлікти судді 

з адвокатурою), нездатності судді до виконання службових обов'язків, 

а також за рішенням кримінального, дисциплінарного або 

Конституційного Суду, який визнає неможливість перебування судді 

на посаді [4, с. 34]. Тобто підставою для відсторонення судді є 

істотний проступок,  який складає серйозну загрозу для авторитету 

суду. Таке відсторонення носить постійний, а не тимчасовий характер.  

Тимчасове ж відсторонення пов'язується із неможливістю 

переведення судді в новий суд на конкретну дату. Тобто тимчасове 

відсторонення можливе у разі, коли відсутні судові посади в інших 

судах для судді, який переводиться із суду у зв'язку із зміною системи 

судових органів. Юрисдикційним органом, який вирішує питання 

відсторонення судді в Німеччині, є Службовий суд,  до компетенції 

якого належать такі питання: про відкриття або закриття формального 

дисциплінарного провадження; про тимчасове відсторонення від 

виконання обов'язків; про невиплату заробітної плати; про скасування 

будь-яких з цих заходів [1]. Тобто відсторонення віднесено до 

повноважень спеціалізованих судів, відмінних від загальних, які 

розглядають лише окрему категорію справ.  

У Франції судовою посадою є магістрати. Відповідно до статті 

45 Органічного закону стосовно статусу магістратури до 

дисциплінарних санкцій, які можуть бути застосованими до 

магістратів, належать наступні: догана із занесенням в особову справу; 

переведення на іншу посаду; відсторонення від виконання деяких 

функцій; заборона бути призначеним для виконання функцій судді 

одноосібно на період не більше 5 років; пониження рангу; тимчасове 

відсторонення від виконання обов'язків судді на строк не більше 1 

року з повним або частковим позбавленням заробітної плати; 

пониження в посаді; відправлення в обов'язковому порядку на пенсію 

за віком (відставка) або пропозиція достроково припинити 

повноваження, якщо магістрат не має права на отримання пенсії за 

віком; звільнення [5; 6, с. 39]. Отже, у Франції існують два типи 

відсторонення судді: відсторонення від виконання окремих функцій; 

відсторонення від виконання обов'язків на певний строк.   
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Дисциплінарні владні повноваження щодо судових магістратів 

виконує Вища рада магістратури, а стосовно магістратів 

обвинувачення чи службовців центральної адміністрації Міністерства 

юстиції - Міністр юстиції [5]. Тобто рішення щодо відсторонення 

магістратів у розумінні суддів віднесено до повноважень несудового 

органу. При цьому процедура відсторонення судді, яка застосовується 

як санкція, здійснюється в межах дисциплінарного провадження, вона 

є загальною для застосування всіх видів дисциплінарних санкцій. 

У Чеській Республіці систему дисциплінарних санкцій 

складають: догана, тимчасове зниження розміру оплати праці, 

тимчасове відсторонення від обов'язків голови суду, тимчасове 

відсторонення від обов'язків судді [1]. Разом з тим, у даному випадку 

передбачено можливість відсторонення як звичайного судді, так і 

голови суду, тобто проведено їх розмежування. Тому вважаємо 

можливим у контексті запозичення вказаного досвіду передбачити як 

два окремих заходи юридичного впливу відсторонення від правосуддя 

та відсторонення від виконання адміністративних обов'язків голови 

суду, його заступника. Такий підхід міг би мати позитивний вплив на 

вирішення проблеми прогалин законодавчого регулювання питання 

відсторонення суддів, які обіймають адміністративні посади. 

У Португалії передбачено догану (за дрібні порушення), штраф, 

що відповідає заробітній платі за період від 5 до 90 днів, переведення на 

іншу посаду, відсторонення від виконання своїх обов'язків, усунення від 

роботи, примусовий вихід на пенсію та звільнення з роботи. Ці санкції 

накладаються Вищою радою суддів, якій підпорядковані 20 інспекторів, 

закріплених за 20 відповідними територіями, які відповідають за 

здійснення дисциплінарних проваджень [7, с. 133, 139]. Апеляція 

розглядається Верховним Судом [1]. 

Тобто у Португалії відсторонення судді є однією з 

альтернативних санкцій за дисциплінарний проступок, котра 

накладається несудовим органом, рішення якого можуть бути 

оскарженими до суду. При цьому розрізняються відсторонення від 

виконання обов'язків та усунення від роботи. Відсторонення судді від 

виконання обов'язків здійснюється на строк від 20 до 240 днів та 

можливе за серйозні випадки нехтування чи невиконання службових 

обов'язків або у випадку засудження до ув'язнення, якщо вирок у 

кримінальній справі не тягне за собою звільнення з посади, воно 

передбачає виключення часу з трудового стажу, позбавлення 

заробітної плати та відтермінування виходу на пенсію, а також 

можливе переведення на іншу посаду та заборону на підвищення по 

службі протягом одного року [8, с. 173].  
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Усунення від роботи здійснюється на строк від одного до двох 

років за серйозні випадки нехтування чи невиконання службових 

обов'язків або у випадку засудження до ув'язнення, якщо вирок у 

кримінальній справі не тягне за собою звільнення з посади. Як і 

попередня санкція, воно передбачає виключення часу з трудового 

стажу, позбавлення заробітної плати та відтермінування виходу на 

пенсію, а також можливе переведення на іншу посаду та заборону на 

підвищення по службі протягом двох років [8, с. 174].    

Окремо варто розглянути питання стосовно тривалості 

відсторонення судді в порядку дисциплінарного провадження. Як 

вбачається, в одних країнах у назві дисциплінарного стягнення не 

визначається термін відсторонення, а досвід інших країн вказує на те, 

що в самій назві санкції цей строк встановлюється, проте він 

неоднаковий. У Бельгії відсторонення від виконання обов'язків 

здійснюється на строк від 15 днів до 1 року, в Португалії передбачено 

відсторонення від виконання обов'язків строком від 20 до 240 днів, а 

усунення від роботи встановлюється на строк від одного до двох років 

[7, с. 139], У Румунії відсторонення від обов'язків встановлюється 

строком до шести місяців [1], у Франції тимчасове відсторонення від 

виконання обов'язків судді встановлюється на строк не більше 1 року 

[5; 6, с. 39]. В ряді випадків не встановлено нижню межу строку 

відсторонення. 

Ще однією підставою відсторонення судді від виконання 

посадових обов'язків є відсторонення в межах кримінального 

провадження. Така можливість існує в ряді країн. Так, в Італії суддю 

обов'язково відстороняють у випадку арешту в межах кримінальної 

справи [1]. Відсторонення ж судді у разі арешту є логічним з огляду на 

те, що такий захід унеможливлює виконання обов'язків суддею. Тому 

вважаємо доцільним запровадження в українському законодавстві 

автоматичного відсторонення судді у разі його арешту чи взяття під 

варту.   

Таким чином, в українському законодавстві відображено 

загальносвітову тенденцію відсторонення суддів у зв'язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності. Зокрема, було 

запроваджено правило, відповідно до якого підстави відсторонення 

судді є вичерпними, що виключило можливість застосування до суддів 

загальних підстав відсторонення від роботи, розширено підстави 

відсторонення суддів і передбачено застосування цього інституту при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання в порядку застосування 

дисциплінарного стягнення, а також автоматичне відсторонення у разі 

ухвалення уповноваженим органом рішення про застосування до судді 
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дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення. Разом з тим 

у законодавстві України не передбачена можливість відсторонення 

суддів у зв'язку із початком дисциплінарного розслідування.  
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СУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Поняття "суб'єкт юридичної відповідальності" пов'язано із 

взаємними юридичними обов'язками і суб'єктивними правами 

правопорушника, з одного боку, і держави – з другого. 

З огляду на особливий соціальний статус окремих учасників 

правовідносин, на важливість виконуваних ними функцій та авторитет 

професії в суспільстві держава може передбачати, що наявність такого 

спеціального статусу зумовлює специфіку притягнення його носіїв до 

юридичної відповідальності. Указана закономірність знаходить свій 

прояв стосовно представників суддівської діяльності. Конституційний 

суд України (далі – КС України) у Рішенні від 5 квітня 2011 р.  

№3-рп/2011 наголосив: "Професійні судді виконують конституційну 

функцію – здійснення правосуддя, чим обумовлений їх спеціальний 

правовий статус" [1]. 

Проблеми правового статусу суддів достатньо глибоко 

досліджені в науковій юридичній літературі (Л. М. Москвич [2],  

В. С. Єгорова [3], М. І. Клєандров [4], Л. С. Халдєєв [5]. та ін.) Серед 

науковців традиційним є розуміння правового статусу особи як 

системи суб'єктивних прав, свобод та обов'язків, закріплених у 

Конституції України та в інших законодавчих актах держави і 

спрямованих на всебічний розвиток особи, на її захист від свавільного 

порушення її прав і свобод [6, с. 340].  

Судді, як носії владних повноважень, наділені спеціальним 

правовим статусом, що випливає із класичної конструкції правового 

статусу особи й відрізняється особливостями, зумовленими 

належністю цих посадовців до представників влади [2, с. 195]. 

Правовий статус судді визначається спеціальними законами 

("Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя", "Про 
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Конституційний суд України" та ін.).  

Суддя здійснює трудову діяльність на професійній основі. 

Працюючи в органі судової влади, він приймає рішення у справах від 

імені держави, одержує заробітну плату за рахунок коштів 

Держбюджету України. Функція відправлення правосуддя передбачає 

особливе регламентування праці судді. У зв'язку з особливостями його 

правового статусу межі реалізації ним суб'єктивних і юридичних 

обов'язків відрізняються в основному завданнями й функціями, які він 

виконує. 

Правовому статусу судді притаманна спеціальна 

правосуб'єктність, адже саме вона становить собою юридичну 

характеристику особистості носія судової влади, його якостей і 

здібностей з огляду на відповідність законодавчо встановленим 

критеріям, що визначають успішність професійної діяльності [2, с. 45]. 

До складових елементів правового статусу суддів традиційно 

відносять права й обов'язки, гарантії діяльності і службову 

відповідальність [3, с. 5].  

У теоретичній правовій літературі здатність суб'єкта 

правопорушення самостійно відповідати за свої протиправні діяння й 

нести юридичну відповідальність визначається через термін 

"деліктоздатність" [7, с. 37].  

Деліктоздатність судді випливає з його правового статусу як 

носія судової влади. Адже він набуває встановлених законом 

службових прав та обов'язків і владних повноважень, лише будучи 

призначеним або обраним на посаду.  

Отже, правопорушення і зловживання, вчинені суддею під час 

перебуванням в цьому статусі судді, можуть мати наслідком 

специфічну юридичну відповідальність, визначену законом виключно 

для суддів як спеціальних посадових осіб держави. 

Законодавство дозволяє виділити в суддівському корпусі 

декілька видів специфічних суб'єктів, специфіка відповідальності яких 

пов'язана з особливостями їх правового положення в судовій системі. 

Як правило, ці суб'єкти несуть відповідальність як судді в разі 

порушення ними законодавства у процесі відправлення правосуддя. До 

них можуть застосовуватися також спеціальні санкції в рамках 

окремих процедур. Це стосується суддів, які обіймають 

адміністративні посади в судах, а також, суддів, які входять до складу 

органів суддівського самоврядування. Окрім того, законодавство 

передбачає специфіку юридичної відповідальності суддів КС України. 

Сукупність законодавчо закріплених прав та обов'язків 

складають підґрунтя правового статусу людини в державі. Правова 
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природа службових прав суддів визначає їх зміст. Конкретні права 

суддів визначені у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" [8]. 

Так, суддя має право: а) брати участь у суддівському самоврядуванні; 

б) утворювати громадські об'єднання і брати участь у них з метою 

захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня; бути 

членом національних або міжнародних асоціацій та інших організацій, 

які мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету 

судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки; 

в) удосконалювати свій професійний рівень і проходити із цією метою 

відповідну підготовку; г) бути нагородженим державними нагородами 

лише за проявлені ним мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із 

ризиком для життя. 

Службові обов'язки судді у фаховій літературі 

характеризуються як нормативно визначені вид і міра необхідної 

поведінки носія судової влади, що забезпечує реалізацію інтересів 

суб'єктів, з якими він вступає у правовідносини при здійсненні 

професійних функцій. Невиконання або неналежне виконання суддею 

службових обов'язків може призвести до суттєвих змін у його 

правовому становищі аж до звільнення з посади [2, с. 80]. 

Суддівські обов'язки можна поділити на службові й 

позаслужбові, а деякі випливають із правил і вимог суддівської етики. 

Службові обов'язки, у свою чергу, поділяються на такі, що: – пов'язані 

з відправленням правосуддя, – зумовлені обмеженнями, визначеними 

статусом судді, – ті, що пов'язані з іншими службовими функціями 

суддів. 

Першу, найбільшу групу приписів складають етичні стандарти 

службової діяльності судді, якому належить бути прикладом 

неухильного додержання вимог закону, принципу верховенства права, 

суддівської присяги, високих стандартів поведінки з метою зміцнення 

віри громадян у чесність, незалежність, неупередженість і 

справедливість судової системи. 

Серед етичних стандартів службової діяльності судді в першу 

чергу слід виділити обов'язки, пов'язані з відправленням правосуддя. 

Суддя є безпосереднім представником судової влади, який спілкується з 

учасниками судового процесу. Так, в усіх міжнародних актах, а також у 

Кодексі суддівської етики встановлено, що суддя при розгляді й 

вирішенні справ повинен діяти незалежно й неупереджено. Це має 

виявлятися в ретельному вивченні всіх обставин справи, дотриманні 

вимог процесуального закону, в побудові відносин з адвокатами та 

іншими учасниками судового розгляду, що ґрунтуються на недопущенні 

проявів явної схильності або упередженості. Він не вправі 
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використовувати своє посадове положення в особистих інтересах, в 

інтересах інших осіб і не повинен дозволяти цього іншим. Він також має 

дотримуватися принципів законності й верховенства права, не вправі 

допускати проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, 

національності, релігії, політичних поглядів, соціально- економічного 

становища, фізичних вад тощо й дозволяти цього іншим [9].  

До блоку етичних обов'язків судді входить також важливий 

принцип дотримання гласності й відкритості судового розгляду. Суддя 

у встановленому законом порядку має надавати ЗМІ можливість 

отримувати інформацію, не допускаючи при цьому порушення прав і 

свобод громадян, приниження їх честі, гідності й авторитету 

правосуддя. Йому належить утримуватися від публічних заяв, 

коментувати у ЗМІ справи, що перебувають у провадженні суду, 

поширювати сумнів у судових рішеннях, що набрали законної сили. 

Суддя також не вправі розголошувати дані, що стали йому відомі у 

зв'язку з розглядом справи [10, с. 28-34]. 

До другої групи етичних стандартів належать правила, що 

регламентують позаслужбову діяльність судді. За Кодексом 

суддівської етики він зобов'язаний докладати всіх зусиль, щоб 

розсудлива, законослухняна й поінформована людина вважала його 

поведінку бездоганною (ст. 3) [9].  

У статтях 16-20 розділу ІІІ Кодексу суддівської етики містяться 

більш конкретні правила позаслужбової діяльності судді, а саме він: - 

вправі брати участь у громадській діяльності, публічних заходах, якщо 

вони не завдають шкоди його статусу чи авторитету суду й не можуть 

вплинути на здійснення правосуддя, проте йому належить уникати 

взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність і неупередженість 

судді; – повинен бути обізнаним про майнові інтереси свої і членів своєї 

сім'ї; – має враховувати, що сімейні, соціальні чи будь-які інші 

взаємовідносини і втручання з боку органів державної влади не повинні 

впливати на його поведінку чи ухвалення судових рішень; - може брати 

участь у соціальних мережах, Інтернет-форумах, застосовувати інші 

форми спілкування в мережі Інтернет, проте має розміщувати, й 

коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди 

суддівському авторитету й судовій владі [9]. 

Третю групу етичних стандартів суддівської професії 

становлять обмеження, пов'язані з виконанням посадових функцій. 

Згідно з п. 4.2 Бангалорських принципів поведінки суддів постійна 

увага з боку суспільства покладає на суддю обов'язок брати на себе 

низку обмежень. Незважаючи на те, що пересічному громадянинові 

вони могли б здатися обтяжливими, суддя повинен приймати їх 
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добровільно [10, с. 28-34]. Встановлення певних обмежень для 

публічного та приватного життя судді є однією з необхідних умов для 

цієї професії. Насамперед це обмеження, пов'язані з реалізацією права 

на свободу слова й віросповідання. Однак це не означає, що суддя має 

бути відокремлений від суспільства, в якому живе, оскільки судова 

система буде тільки тоді функціонувати належним чином, коли судді 

не втрачатимуть відчуття дійсності. Кожен суддя має віднайти 

розумний баланс між ступенем участі в житті суспільства і 

необхідністю виглядати незалежним та об'єктивним при виконанні 

своїх професійних обов'язків. 

Наступним важливим обмеженням, пов'язаним з професійною 

діяльністю судді, є його обов'язок дотримуватися антикорупційного 

законодавства. Як підкреслено в Бангалорських принципах поведінки 

суддів, сам суддя і члени його родини не вправі вимагати чи приймати 

будь-які подарунки, позики, заповіти чи матеріальну допомогу в іншій 

формі, якщо це викликано його діями (чи бездіяльністю) у зв'язку з 

виконанням ним своїх посадових обов'язків. За браком заборон, що 

мають міститися в законі, чи інших законних обмежень, пов'язаних з 

публічним викриттям, суддя вправі приймати тільки пам'ятні 

подарунки, нагороди і привілеї, якщо вони не мають наміру якимось 

чином вплинути на виконання ним його посадових обов'язків і не 

мають корисливих намірів (пункти 4.14, 4.15) [10, с. 28-34].  

Закон України "Про запобігання корупції" [11] встановлює 

аналогічні вимоги й заборони щодо всіх посадових осіб органів 

державної влади, включаючи суддів (фінансовий контроль, заборона 

на отримання цінних подарунків, правила уникнення конфлікту 

інтересів та ін.). Обов'язок судді звітувати про свої доходи спрямовано 

на попередження корупції в суддівському середовищі й повністю 

узгоджується з практикою розвинених країн. 

Важливими також є правила несумісництва суддівської 

діяльності з виконанням інших державних або громадських робіт, 

закріплені в міжнародних рекомендаціях і в чинному законодавстві. 

Загальновизнано, що суддя під час перебування на посаді не вправі 

займатися іншою оплачуваною діяльністю (за деякими винятками). 

Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в  

будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого 

самоврядування і з представницьким мандатом. Суддя не має права 

поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською 

діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до 

складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або 
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організації, що має на меті одержання прибутку. Суддя не вправі 

належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти 

прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, 

страйках. Перебуваючи на посаді, він не може бути кандидатом на 

виборні посади в органах державної влади (крім судової) й органах 

місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій 

агітації. Суддя, як і кожний громадянин нашої країни, має право на 

свободу висловлення думки, проте йому не слід публічно 

висловлювати свої міркування щодо політичних питань, якщо такі 

стали предметом судового розгляду, або з приводу політичної ситуації, 

яка склалася в країні, він не має права обговорювати ці питання з 

учасниками судового розгляду. 

Законодавство України передбачає новий обов'язок судді – 

звертатися з повідомленням до компетентних органів про втручання в 

його діяльність щодо здійснення правосуддя. Зокрема, суддя 

зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його 

діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради 

правосуддя та до Генерального прокурора. 

Отже, службові права й обов'язки судді, визначені 

Конституцією й законодавством України про судоустрій, становлять 

фундамент його правового статусу.  

Таким чином, важливість виконуваних суддями функцій, 

авторитет цієї професії в суспільстві зумовлює наявність спеціального 

статусу судді.  

Відповідно, порушення і зловживання, пов'язані з перебуванням 

особи в цьому статусі, можуть мати наслідком особливу його 

юридичну відповідальність.  

 

Список використаних джерел 

 

1. Рішення Конституційного Суду України від 05.04.2011 р. 

 №3-рп/2011 у справі про стаж для зайняття посади судді в 

апеляційних, вищих спеціалізованих судах та ВС України. Офіційний 

вісник України. 2011. № 28. Ст. 1202. 

2. Москвич Л. М. Статус суддів : теоретичний та порівняльно-

правовий аналіз : монографія. Київ : Білозерка, 2004. 224 с. 

3. Єгорова В. С. Конституційно-правовий статус суддів судів 

загальної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Київ, 2008. 20 с. 

4. Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные 

компоненты : монография. Москва : Норма, 2008. 448 с. 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

71 

5. Халдєєв Л. С. Судья в уголовном процессе: практ. пособ.  

Москва : Юрайт, 2000. 501 с. 

6. Загальна теорія держави і права : підручник ; за заг ред.  

М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.      

7. Котляревский Г. С. Проблемы теории права: монография. 

Москва : Юрид. лит., 1973. 282 с.  

8. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 

р. № 1402-VIII. URL : http : //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

9. Кодекс суддівської етики. URL : http://court.gov.ua/userfiles/ 

Kodex%20sud-%20etiki.pdf.  

10. Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. док. ; уклад. 

А. Г. Алексєєв. Київ : Поліграф-Експрес, 2008. 184 с.  

11. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. 

№ 1700-VII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

 

 

 

  



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

72 

УДК 346.54 

Вишнівська Т. О. 

магістрант кафедри правознавства 

Житомирський інститут ПрАТ  "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Бондарчук Н. В. 

к.ю.н., доцент кафедри правознавства 

Поліський національний університет 

м. Житомир 

 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Глoбaлiзaцiя cвiтoвoї eкoнoмiки пocилює кoнкурeнцiю крaїн нa 

cвiтoвoму ринку, щo пoтрeбує знижeння рeгулятoрних нaвaнтaжeнь нa 

cуб’єктiв гocпoдaрювaння для пiдвищeння їх кoнкурeнтocпрoмoжнocтi. 

Тoму aктуaльним пocтaє дocлiджeння cпeцифiки тa визнaчeння 

нaпрямкiв удocкoнaлeння рeгулятoрнoї пoлiтики в Укрaїнi як 

нeвiд’ємнoї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви.  

У нaукoвiй лiтeрaтурi викoриcтoвуютьcя двa тeрмiни – 

"рeгулятoрнa пoлiтикa" тa "рeгулятивнa пoлiтикa", якi є cинoнiмaми 

тeрмiнa "regulatory policy", щo зacтocoвуєтьcя в aнглiйcькiй мoвi. 

Упeршe мeхaнiзм рeгулятoрнoї пoлiтики пoчaв фoрмувaтиcя нa 

пoчaтку 70-х р.р. минулoгo cтoлiття у CШA для рeгулятoрнoгo 

нaгляду. Згoдoм вiн нaбув пoдaльшoгo рoзвитку i зaрaз cпрямoвaний в 

ocнoвнoму нa лiбeрaлiзaцiю рeгулятoрнoгo впливу тa змeншeння 

кiлькocтi рeгулювaнь. Для крaїн ЄC Єврoкoмiciя рeкoмeндує 

викoриcтoвувaти тaкi cклaдoвi рeгулятoрнoї пoлiтики, як: якicнe 

рeгулювaння; рoзгляд aльтeрнaтив; нoрмaтивнi дoкумeнти для 

пiдгoтoвки aнaлiзу рeгулятoрнoгo впливу; кooрдинaцiйний oргaн з 

aнaлiзу рeгулятoрнoгo впливу; зaпрoвaджeння пoлiтики з aнaлiзу 

рeгулятoрнoгo впливу; фoрмaлiзaцiя кoнcультaцiйних прoцeдур; 

дocлiджeння впливу нa мaлi пiдприємcтвa; прeфeрeнцiї для мaлих i 

ceрeднiх пiдприємcтв [1]. 

Фoрмувaння мeхaнiзму рeгулятoрнoї пoлiтики Укрaїни у cфeрi 

підприємницької діяльності пoчaлocя у зв’язку з видaнням Укaзу 

Прeзидeнтa Укрaїни "Прo уcунeння oбмeжeнь, щo cтримують рoзвитoк 

пiдприємницькoї дiяльнocтi" вiд 03.02.1998 р. № 79 та нaбулo 

пoдaльшoгo рoзвитку пicля прийняття Зaкoну Укрaїни "Прo зacaди 

дeржaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики у cфeрi гocпoдaрcькoї дiяльнocтi" вiд 

11.09.2003 р. У ньoму дeржaвнa рeгулятoрнa пoлiтикa підприємницької 
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діяльності визнaчaєтьcя як нaпрям дeржaвнoї пoлiтики, cпрямoвaний 

нa вдocкoнaлeння прaвoвoгo рeгулювaння гocпoдaрcьких вiднocин, a 

тaкoж aдмiнicтрaтивних вiднocин мiж рeгулятoрними oргaнaми тa 

cуб’єктaми гocпoдaрювaння, нeдoпущeння прийняття eкoнoмiчнo 

нeдoцiльних тa нeeфeктивних рeгулятoрних aктiв, змeншeння 

втручaння дeржaви в дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдaрювaння й уcунeння 

пeрeшкoд для рoзвитку підприємницької дiяльнocтi [2]. Тaким чинoм, 

мeхaнiзм рeгулятoрнoї пoлiтики cлiд рoзглядaти як cиcтeму 

пocлiдoвних cтaдiй тa зacoбiв рeгулювaння, cпрямoвaних нa прийняття 

рeгулятoрним oргaнoм якicнoгo упрaвлiнcькoгo рiшeння. 

Мeхaнiзм рeгулятoрнoї пoлiтики в Укрaїнi oбумoвлeний тaкими 

чинникaми: пo-пeршe, зaгaльним пocилeнням впливу глoбaлiзaцiйних 

прoцeciв нa внутрiшню тa зoвнiшню пoлiтику дeржaви; пo-другe, 

зoвнiшньoпoлiтичним курcoм Укрaїни нa єврoпeйcьку iнтeгрaцiю i 

нeoбхiднicтю пiдвищeння якocтi дeржaвнoгo упрaвлiння; пo-трeтє, 

пoтрeбoю у визнaчeннi якocтi дeржaвнo-упрaвлiнcькoї дiяльнocтi тa 

нaпрямкiв її вдocкoнaлeння [3]. В Укрaїнi мeхaнiзм рeгулятoрнoї 

пoлiтики мoжнa умoвнo пoдiлити нa дeв’ять cтaдiй. 

Рeaлiзaцiя кoжнoї cтaдiї мeхaнiзму рeгулятoрнoї пoлiтики 

зaбeзпeчуєтьcя oргaнiзaцiйними тa прoцeдурними зacoбaми, a рiвeнь 

зacтocувaння cтaдiй тa зacoбiв визнaчaє якicть рeгулювaння 

гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. Дeржaвнa рeгулятoрнa пoлiтикa мaє бути 

cпрямoвaнa нa зaбeзпeчeння умoв cтaлoгo eкoнoмiчнoгo зрocтaння тa 

вдocкoнaлeння мeхaнiзмiв дeржaвнoгo упрaвлiння. Cлiд зaзнaчити, щo 

eкoнoмiкa Укрaїни бaзуєтьcя нa зacтaрiлoму вирoбничoму, тeхнiчнoму 

пoтeнцiaлi. Тoму рeгулятoрнa пoлiтикa дeржaви cпрямoвуєтьcя нa 

рeфoрмувaння eкoнoмiки. 

Перша стадія – планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів. 

Друга стадія – підготовка регуляторного акту. 

Третя стадія – повідомлення та оприлюднення проекту 

регулятоного акту з метою отримання зауважень та пропозицій. 

Четверта стадія – проведення обговорення проекту 

регуляторного акту. 

П’ята стадія – погодження проектів регуляторних актів зі 

спеціально уповноваженим органом. 

Шоста стадія – прийняття регуляторного акту. 

Сьома стадія – відстеження результативності регуляторних 

актів. 

Восьма стадія – перегляд регуляторних актів. 

Дев’ята стадія – оприлюднення інформації про здійснення 
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регуляторної діяльності. 

Cвiтoвий дocвiд пeрeкoнливo дoвoдить зрocтaючу рoль дeржaви 

в мoмeнти eкoнoмiчнoї кризи тa зa iнших cклaдних oбcтaвин нaвiть у 

рoзвинeних крaїнaх. Збaлaнcoвaнe зacтocувaння мeхaнiзмiв ринкoвoгo 

тa дeржaвнoгo рeгулювaння в Укрaїнi мaє cпрямoвувaтиcя нa 

зaбeзпeчeння рoзширeнoгo вiдтвoрeння вирoбництвa й пoдaльшe 

coцiaльнo-eкoнoмiчнe зрocтaння крaїни. 

Пoтрeбa в дiйoвoму дeржaвнoму рeгулювaннi в Укрaїнi в 

пocткризoвий пeрioд зумoвлeнa тaким фaктoрaми, як: нeузгoджeнicть 

iнтeрeciв "дeржaвa – cуб’єкт гocпoдaрювaння – нaceлeння"; низький 

тeхнiкo-тeхнoлoгiчний рiвeнь i кoнceрвaтивнicть cтруктури eкoнoмiки; 

вiдcутнicть зaкoнoдaвчoї бaзи, якa б зaбeзпeчувaлa eфeктивнe ринкoвe 

рeфoрмувaння; нeузгoджeнicть пoдaткoвoї, бюджeтнoї тa 

фiнaнcoвo-крeдитнoї пoлiтики в дeржaвi. Нинi пocтaє питaння прo мiру 

дiєвocтi дeржaвнoї влaди, з oднoгo бoку, тa прo змicт i ocнoвнi 

нaпрямки рeгулятoрнoї пoлiтики дeржaви – з iншoгo. У пoєднaннi з 

ринкoвими мeхaнiзмaми рeгулятoрнa пoлiтикa дeржaви мaє бути зa 

змicтoм, фoрмaми, мeтoдaми aдeквaтнa вимoгaм coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни [1, c. 24]. При цьoму ocнoвними 

нaпрямкaми вдocкoнaлeння рeгулятoрнoї пoлiтики нa cучacнoму eтaпi 

eкoнoмiчнoгo рoзвитку cлiд ввaжaти тaкi. 

1. Пoглиблeння рeфoрм, в iнcтитуцiйнoму зaбeзпeчeннi – цe 

зaвeршeння прoцecу фoрмувaння рoзгaлужeнoї ринкoвoї 

iнфрacтруктури, утвeрджeння eфeктивнoгo зaкoнoдaвчoгo пoля i 

cтaбiльних прaвил eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, упрoвaджeння ґрунтoвнoї 

прoгрaми cтимулювaння внутрiшньoгo ринку в мeжaх вiдкритoї 

eкoнoмiки. 

2. Рeгулятoрнa пoлiтикa дeржaви мaє cпрямoвувaтиcя нa 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнo-прaвoвoгo прoтeкцioнiзму щoдo 

вiтчизнянoгo вирoбникa, cтвoрeння у крaїнi кoнкурeнтнoгo 

ceрeдoвищa, пeрeрoзпoдiл рecурciв вiд eкoнoмiчнoгo зрocтaння 

eкcпoртooрiєнтoвaних гaлузeй нa вiтчизнянe вирoбництвa в цiлoму, 

зaхиcт вiтчизнянoгo прocтoру вiд нeeфeктивнoї iнoзeмнoї eкcпaнciї 

тoвaрiв, щo нe вiдпoвiдaє iнтeрecaм Укрaїни. 

Зaкoнoмiрнocтi cвiтoвoгo рoзвитку пoтрeбують вiдкритocтi 

eкoнoмiчнoї cиcтeми будь-якoї крaїни. Цe пeрeдбaчaє "вiльний дocтуп 

нa внутрiшнi ринки iнoзeмнoї кoнкурeнтнocтi, викoриcтaння вciх фoрм 

iнвecтицiйнoгo i тoргoвoгo cпiврoбiтництвa, пoрiвняннicть cвiтoвих i 

внутрiшнiх цiн i дoхoдiв, кoнвeртoвaнicть вiтчизнянoї вaлюти, 

пoрiвняннicть гocпoдaрcькoгo прaвa тoщo" [1]. 

У тoй жe чac cвiтoвий дocвiд пoкaзує, щo caмa пo coбi iнтeгрaцiя 
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крaїни дo cвiтoвoгo гocпoдaрcтвa нe привoдить дo пoкрaщaння її 

eкoнoмiчнoї cитуaцiї. Eкoнoмiчнe зрocтaння дeржaви зaлeжить вiд 

eфeктивнoї внутрiшньoї cтрaтeгiї щoдo пoкрaщaння дoбрoбуту вciх 

прoшaркiв нaceлeння, нaявнocтi iнcтитуцiй, cпрямoвaних нa швидкe 

рeгулювaння, нa змiни як внутрiшньoгo, тaк i зoвнiшньoгo ceрeдoвищa. 

3. Рoзв’язaння прoблeми зaбeзпeчeння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки cлiд шукaти у здiйcнeннi aктивнoї 

рeгулятoрнoї пoлiтики дeржaви, якa булa б cпрямoвaнa, в пeршу чeргу, 

нa cтвoрeння кoнкурeнтнoгo ceрeдoвищa нa зacaдaх виcoкoї 

прoдуктивнocтi прaцi. Рoзбудoвa кoнкурeнтних вiднocин в Укрaїнi мaє 

бaзувaтиcя нa тaких мeхaнiзмaх гocпoдaрювaння, якi б зaбeзпeчувaли 

взaємoзв’язки мiж прибуткoвicтю cуб’єктiв гocпoдaрювaння, 

зрocтaнням oбcягiв дoхoдiв у нaceлeння, збiльшeнням дoхoднoї 

чacтини бюджeтiв i рaцioнaльним викoриcтaнням фiнaнcoвих рecурciв 

зa рaхунoк зрocтaння iнвecтицiй в ocнoвний кaпiтaл [4]. 

Прибуткoвicть cуб’єктiв гocпoдaрювaння зaлeжить вiд 

aктивiзaцiї їх рecтруктуризaцiї тa вiднoвлeння cпрoмoжнocтi cуб’єктiв 

гocпoдaрювaння вecти caмocтiйну лeгaльну прибуткoву дiяльнicть. 

Ocнoвнa рoль у вирiшeннi цих питaнь нaлeжить зaхoдaм бюджeтнo-

пoдaткoвoгo тa грoшoвo-крeдитнoгo дeржaвнoгo рeгулювaння. У cвoю 

чeргу, цe зумoвить aктивiзaцiю внутрiшньoгo ринку тa фoрмувaння 

внутрiшньoгo cукупнoгo пoпиту. 

4. Пiдcилeння рeгулятoрнoгo впливу дeржaвнoї фiнaнcoвoї 

пoлiтики щoдo aктивiзaцiї iнoзeмних iнвecтицiй в Укрaїнi. Дoci вoни 

пeрeвaжнo cпрямoвувaлиcь нe у cтрaтeгiчнo вaжливi для нaцioнaльнoї 

eкoнoмiки гaлузi, a в нaйбiльш рeнтaбeльнi, витicняючи звiдти 

вiтчизнянi iнвecтицiї. Тoму дeржaвнe рeгулювaння мaє cпрямoвувaтиcя 

нa нaкoпичeння нaцioнaльнoгo iнвecтицiйнoгo пoтeнцiaлу. 

5. Для зaбeзпeчeння eфeктивнoї рeгулятoрнoї пoлiтики ocoбливe 

знaчeння мaє фiнaнcoвий мeхaнiзм дeржaвнoгo рeгулювaння, який 

знaхoдить cвoє вiдoбрaжeння в бюджeтнiй тa пoдaткoвiй cиcтeмaх, 

здiйcнeннi пoлiтики цiн i дoхoдiв, coцiaльних гaрaнтiй. Гoлoвнe 

признaчeння дeржaвнoгo бюджeту як мeтoду фiнaнcoвoгo рeгулювaння 

– зaбeзпeчeння eфeктивнoгo рoзпoдiлу i пeрeрoзпoдiлу ВВП мiж 

гaлузями eкoнoмiки, рeгioнaми, вихoдячи зi cтрaтeгiї eкoнoмiчнoгo 

рoзвитку тa пoтрeб ринкoвoгo мeхaнiзму. 

6. Ceрeд нoвих нaпрямiв рeгулювaння eкoнoмiки вce бiльшoгo 

знaчeння нaбувaє рeгioнaльнa пoлiтикa. Тiльки вплив дeржaви дoзвoлить 

пocлaбити диcпрoпoрцiї в тeритoрiaльнiй cтруктурi гocпoдaрcтвa крaїни 

тa в її oкрeмих рeгioнaх, зaбeзпeчити в уciх рeгioнaх рiвнi умoви 

життєдiяльнocтi нaceлeння, пiдприємницькoї дiяльнocтi. 
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ІНСТИТУТ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  

В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО  

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

  

Проходження державної служби є одним із найважливіших 

елементів інституту державної служби. Однак розумінню науковцями 

його сутності і змістовного наповнення притаманні відмінні підходи.  

Однією зі складностей визначення спеціального терміну 

"проходження державної служби" є те, що українська юридична наука 

ще не виробила однозначного підходу до визначення цього поняття.  

Розглянемо деякі погляди науковців на категорію "проходження 

державної служби". 

Так, Д. М. Бахрах небезпідставно вважає, що проходження 

державної служби – це "динаміка службового статусу особи, що 

обіймає державну посаду, тобто процес перебування на посаді, його 

службова кар'єра" [1, с. 25]. Своєрідність зазначеного підходу полягає 

в тому, що автор розглядає не посаду державної служби (як 

передбачено законодавством України), а державну посаду (як 

передбачено законодавством Російської Федерації). 

Д. М. Овсянко зазначає, що виникнення, зміна та припинення 

державно-службових відносин щодо проходження держслужби 

пов'язуються чинним російським законодавством і певними 

юридичними фактами. Тому проходження держслужби – це процес, 

що для державних службовців, які обіймають посади категорій "А" і 

"Б", виражається у послідовній зміні цих посад, починаючи з моменту 

вступу на службу та закінчуючи звільненням з неї [2, с. 57-58]. 

Ю. М. Старілов розглядає проходження держслужби як 

специфічний вид проходження суспільно корисної служби і зазначає, 

що під час здійснення службової діяльності службовці різних органів 

та організацій вступають у специфічні відносини, зміст яких залежить 

від виду служби та організації чи органу, в яких вона здійснюється  

[3, с. 135]. 

На думку Б. М. Габрічідзе "проходження державної служби – це 

процес практичного служіння державі та суспільству особи, 
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призначеної на державну посаду державної служби, виконання 

відповідного виду управлінської або іншої державно-службової 

діяльності" [4, с. 22-23]. Тобто у цьому визначенні насамперед 

підкреслюється публічність державної служби як людської діяльності, 

яка проявляється в процесі такої служби.  

Окрім соціально-публічного аспекту проходження державної 

служби окремі вчені розглядають його через службово-правовий стан 

державного службовця. Саме такої точки зору дотримується, зокрема, 

А. Ф. Ноздрачов, вважаючи, що під проходженням державної служби 

маються на увазі певні юридичні факти, які характеризують службово-

правовий стан державного службовця, який відображається у його 

особистій справі [5, с. 67]. На думку вченого терміном "проходження 

державної служби" позначаються "будь-які переміщення на державній 

службі після первинного призначення на державну посаду (прийняття 

на державну службу)" [5, с. 124].  

І. П. Лаврінчук зазначає, що "такий суспільний інститут, як 

проходження державної служби, за правовими ознаками являє собою 

зміну в службово-правовому становищі працівників, що відбувається у 

зв’язку чи на підставі обставин, які породжують, змінюють або 

припиняють службово-трудові відносини. У ролі зазначених обставин 

виступають: прийняття на державну службу, атестування, 

переміщення по службі, присвоєння працівникам кваліфікаційних 

розрядів, категорій, спеціальних звань, рангів, підстави припинення 

служби" [6, с. 25].  

В. С. Ничипоренко та Є. В. Охотський трактують поняття 

проходження державної служби як складової частини державної 

служби та реалізації її соціальних функцій. Під проходженням 

державної служби вони розуміють систему дій та організаційних 

заходів, які спрямовані на реалізацію принципу рівного доступу до 

державної служби, визначають порядок і підстави прийняття на 

державну службу, випробування, виконання посадових повноважень, 

заохочення та застосування дисциплінарних стягнень, присвоєння 

класних чинів, проведення конкурсів, атестацій, а також припинення 

державної служби [7, с. 356]. 

Відповідно, неоднозначними є бачення науковцями складових, 

які повинні входити до проходження державної служби та з якого, 

власне, моменту розпочинається проходження державної служби. 

Спільним є розуміння проходження державної служби як тривалого 

процесу, який складається з певних часових відрізків (етапів, стадій).  

Можна окреслити такі відмінності бачення структури 

проходження державної служби. Перший передбачає виокремлення 
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трьох складових проходження державної служби, це: вступ на 

державну службу, просування по службі та припинення служби  

(В. Авер'янов [8], С. Дубенко [9]).  

Другий - включення до проходження державної служби, крім 

названих складових, також і інших, наприклад, підвищення 

кваліфікації, атестація тощо (Є. Маслєннікова, С. Чаннов [10],  

Д. Бахрах [1]).  

Як бачимо, є розбіжність у визначенні поняття проходження 

державної служби. Одні автори включають до нього прийняття на 

державну службу, організацію добору кадрів в управлінський апарат, 

інші - вважають, що під проходженням державної служби слід розуміти 

переміщення на державній службі після прийняття на державну службу, 

з моменту заміщення посади державного службовця.  

Аналізуючи зазначені підходи, необхідно сказати, що змістом 

проходження держслужби є сам процес проходження певних стадій та 

здійснення певних процедур перебування на держслужбі, починаючи із 

прийняття на держслужбу та завершуючи припиненням такої служби, з 

урахуванням просування та переміщення по службі, обсягу повноважень 

за конкретною посадою в державному органі чи його апараті. 

Ю. М. Старілов, досліджуючи правовий інститут державної 

служби, зазначав, що "в країнах Заходу проходження служби часто 

називають "здійсненням службової кар’єри". Просування по службі 

(здійснення кар’єри) має визначатися насамперед особистісними 

якостями державного службовця, його досвідом, професійністю, 

компетенцією, кваліфікацією, придатністю до конкретного виду 

служби" [3, с. 76]. Таким чином, науковець розглядає службову 

кар’єру як складову інституту проходження державної служби, 

зокрема в частині просування особи по службі.  

Проходження державної служби та службова кар’єра є 

близькими за своєю сутністю і змістом поняттями. Однак, для 

з’ясування сутності поняття "проходження державної служби", на наш 

погляд, його слід розмежувати з поняттям "службова кар’єра".  

Зауважимо, що у Законі України "Про державну службу" 2015 р. 

[11] є спеціальний розділ, який називається "Службова кар’єра". 

Однак, Закон не дає жодного визначення цього поняття, хоча включає 

у названий розділ статтю 38 "Проходження державної служби". Таким 

чином, виходячи із назви розділу та назви статті, яку включено до 

цього розділу, можна зробити висновок, що службова кар’єра включає 

в себе етап проходження державної служби. Проте погодитися з такою 

формою службової кар’єри досить важко, оскільки проходження 

державної служби – це не завжди кар’єра. Кар’єра – це рух тільки 
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вперед і кожного разу на щаблину вище. У той же час, може мати 

місце проходження державної служби, але при цьому не буде 

кар’єрного росту.  

На наш погляд, службова кар’єра – це просування по державній 

службі, яке є однією із стадій проходження державної служби. 

З визначень, наведених в літературних джерелах, витікає 

можливість розглядати поняття проходження державної служби у 

вузькому та в широкому розумінні, а саме:  

 у вузькому розумінні проходження державної служби – це 

процес перебування на державній службі з моменту виникнення 

державно-службових відносин до їх припинення, переміщення по 

службі, присвоєння рангів, вирішення інших питань, пов’язаних із 

службою; 

 у широкому розумінні, до визначення поняття у вузькому 

розумінні слід додати питання, пов’язані з прийняттям на державну 

службу та припиненням державної служби.  

В. В. Черепанов і В. П. Іванов зазначають, що співставлення 

різних точок зору дає можливість виявити багаторівневий характер і 

складність змісту поняття "проходження державної служби". На їх 

погляд, найбільш оптимальним є комплексний підхід до визначення 

даного явища. Саме тому проходження державної служби – це система 

правових, організаційних і соціальних заходів, що визначають 

порядок, процедуру, зміст і основні етапи проходження служби; це 

комплекс відносин, що виникають між державою і державними 

службовцями в процесі здійснення державно-службових відносин; це, 

нарешті, певні технології проходження служби [12, с. 152].  

Ми підтримуємо думку даних авторів, а також Д. В. Неліпу, 

який зазначає, що проходження державної служби - це низка ключових 

етапів, які в сутності становлять процес перебування державного 

службовця на посаді, який містить у собі прийняття на державну 

службу, просування по ній службовців, стимулювання їхньої праці, 

припинення служби та вирішення інших завдань у цій сфері [13, с. 97].  

Таким чином, проходження державної служби є 

багатоаспектним явищем, в якому виділяють такі аспекти: суспільний; 

організаційний; правовий; особистісний; технологічний. 

Суспільний аспект відображає соціальну суть і призначення 

проходження служби. Організаційний заключає в собі організацію 

проходження служби. Правовий має своїм змістом правове 

забезпечення. Особистісний виражається у можливості реалізації 

службовцями в процесі служби своїх здібностей і отримання їх 

адекватної оцінки. Технологічний аспект представляє набір процедур і 
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операцій, які забезпечують проходження службовцями державної 

служби. 

Аналіз викладеного дає підстави розглядати проходження 

державної служби як тривалий організаційно-правовий процес, що 

починається з прийняття на державну службу і виникнення державно-

службових відносин, подальшого переміщення по службі і 

закінчується припиненням державної служби; це процес, який 

забезпечує реалізацію правового статусу державної служби, 

комплектування якісного складу державних службовців, виконання 

ними посадових обов’язків, управлінських та інших функцій.  

Таким чином, інститут проходження державної служби об’єднує 

норми, пов’язані з прийняттям на державну службу, просуванням по 

службі, припиненням державної служби та іншими обставинами щодо 

здійснення цього процесу та змін державно-службових відносин.  

У цілому проходження державної служби – це динаміка 

службового статусу службової особи, яка обіймає посаду на державній 

службі. Це процес перебування особи на державній посаді, під час 

якого вона здійснює певні владно-розпорядчі, консультативно-дорадчі 

або керівні функції, виконує повноваження від імені та за дорученням 

держави, і таким чином здійснює свою власну службову кар'єру. 
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СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ  

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УКРАЇНІ:  

КРИМІНАЛЬНО–ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ  

АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в державі дуже 

гостро постає питання, щодо боротьби з корупцією, тому тема 

негласних слідчих (розшукових) дій є доволі складною та актуальною. 

Проте, негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НСРД) передбачені не 

тільки при розкритті корупційних злочинів, а й безпосередньо 

застосовуються при розслідуванні в інших кримінальних справах. 

Після прийняття у 2012 році Кримінального процесуального кодексу 

(далі – КПК), новому інституту, як негласні слідчі дії було присвячено 

окрему 21 главу кодексу. До створення цього інституту, за ознаками та 

характером ці слідчі (розшукові) дії були наближені до відповідних 

оперативно-розшукових заходів,  які закріплені в законі України "Про 

оперативно-розшукову діяльність". Проте за своїм обсягом 21 глава 

КПК України значно є більшою ніж вищевказаний спеціальний закон.  

Детальне вивчення даного інституту постає для виділення таких 

окремих аспектів, як порядок та процедура проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, дотримання законодавства та забезпечення 

прав людини під час їх проведення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто відзначити, що  

проблематику правової регламентації інституту НСРД  вивчали у своїх 

працях такі вчені:  Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, В. Д. Берназ,  

В. І. Галаган, С. О. Гриненко, О. М. Дроздов, С. В. Єськов,  

О. В. Капліна, В. О.Коновалова, В. А. Колесник, С. С. Кудінов,  
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Є. Д. Лук’янчиков, Д. П. Письменний, В. М. Стратонов, С. А. Шейфер, 

В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило та інші. 

Метою статті є дослідження організаційної процедури при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 

нашої держави постійно відбуваються зміни, що пов’язано з 

трансформацією політичної системи та політичних відносин у 

суспільстві, які склалися в країні протягом останніх десяти років. В 

кримінальній політиці загалом можна спостерігати ряд змін, а саме 

прийнятий у 2012 році новий Кримінальний процесуальний кодекс, 

який в певних аспектах вдосконалив кримінальний процес та 

модернізував систему засобів доказування, серед яких важливе місце 

посідають слідчі дії (які стали називатися ще й розшуковими), у тому 

числі й негласні.  

Вперше в історії вітчизняного кримінального процесу стало 

запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій, які 

згідно зі статтею 246 КПК є різновидом слідчих (розшукових) дій, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених Кодексом [5]. 

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій в 

кримінальному провадженні регулюється такими нормативними 

актами: 

Першим нормативним актом є Кримінальний процесуальний 

кодекс України, де порядок проведення НСРД регламентований не 

лише главою 21. Відповідно до ч.1 ст. 252 КПК України, фіксація ходу 

і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати 

загальним правилам фіксації кримінального провадження, 

передбаченого цим Кодексом. Тому, на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій також поширюється положення передбаченні главою 

5 Кримінального процесуального кодексу України – Фіксування 

кримінального провадження. Процесуальні рішення. Можна 

зауважити, що про даний факт працівники правоохоронних органів 

доволі часто допускають порушення в цій частині.  

Другим нормативним актом, який регламентує порядок 

проведення НСРД в кримінальному провадженні є Закон України "Про 

державну таємницю", що також передбачено главою 40 Кримінального 

процесуального кодексу України, де вказано про Кримінальне 

провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю.  

Третім нормативним актом, є Закон України "Про оперативно-

розшукову діяльність", який також врегульовує порядок проведення 
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НСРД в кримінальному провадженні. Статтею 8 цього закону 

встановлені права оперативних підрозділів на участь в негласних 

слідчих (розшукових) діях, а також передбачено, які саме підрозділи 

правоохоронних органів відносяться до оперативних підрозділів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність (стаття 5 Закону). 

Разом з тим не можливо не виділити окремий документ, а  саме 

Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затверджена спільним наказом Генерального прокурора 

України, міністра Внутрішніх справ України, головою Служби безпеки 

України, головою Адміністрації державної прикордонної служби 

України, міністром Фінансів України, міністром юстиції України 

16.11.2012 року №114/1042/516/1199/936/1687/5. Проте, дана 

Інструкція, відповідно до ч.2 ст. 1 КПК України не є частиною 

Кримінального процесуального законодавства України і відповідно не 

може бути використана прокурором для доведення допустимості 

доказів в суді. 

Негласні слідчі (розшукові) дії відповідно ч.2 ст. 246 КПК  

проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його 

вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.  Негласні слідчі 

(розшукові) дії, передбачені ст.. 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, 

що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 

272, 274 КПК, проводяться виключно у кримінальному провадженні 

щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (зловживання владою або 

службовим становищем, учинене працівником  правоохоронного 

органу, кваліфікується за ч. 3 ст. 364 КК України, тобто належать до 

тяжких злочинів). 

В. С. Зеленецький вважає, що підставами для прийняття 

конкретних процесуальних рішень повинна розглядатися достатня 

сукупність доказів, під якою слід розуміти особливим чином 

організоване об’єднання усієї множини належних і допустимих до 

кримінальної справи фактичних даних, які утворюють у своїй єдності 

цілісну та стабільну їх систему, що забезпечує адекватне (істинне) 

відображення всіх елементів предмета доказування, прийняття 

законних та обґрунтованих рішень у кримінальній справі [3, c. 5]. 

Проведення аналізу законодавчих положень, які передбачають 

порядок проведення НСРД, показує їх недостатню інформативність 

щодо підстав проведення слідчих дії даного виду. Свою думку з цього 

приводу зазначає  С.В. Єськов стосовно визначенню підстав прийняття 

рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій  

присвячена ст. 246 КПК ("Підстави проведення негласних слідчих 
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(розшукових) дій"). Проте, зосередивши у цій статті легальну 

дефініцію негласних слідчих (розшукових) дій, вимоги щодо термінів 

їх проведення та порядок продовження, суб’єктів, які приймають 

рішення про проведення вказаних дій, законодавець навів лише 

номінальне визначення резонів, якими б мали керуватися слідчий, 

прокурор або слідчий суддя під час прийняття відповідних рішень, 

залишивши поза увагою головне питання – чітке визначення підстав 

для проведення зазначених дій [2]. 

Всі негласні слідчі (розшукові) дії  доцільно розподілити на дві 

групи. 

До першої групи можна віднести НСРД, які пов’язані із 

втручанням у приватне спілкування особи, а саме: 

 аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); 

 арешт огляд і виїмка кореспонденції (ст. ст.261, 262 КПК 

України); 

 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

(ст. 263 КПК України); 

 зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 

264 КПК України). 

Другу групу негласних слідчих (розшукових) дій утворюють 

інші форми та види (методи) втручання у сферу особистого та 

сімейного життя особи, а саме шляхом: 

 обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 КПК України); 

 установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(ст. 268 КПК України); 

 спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 

України); 

 моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України); 

 аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); 

 контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України); 

 виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК 

України); 

 негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

 дослідження (ст. 274 КПК України); 

 використання конфіденційного співробітництва (ст. 275 КПК 

України) [8]. 

Рішення про проведення НСРД приймає слідчий, прокурор, а в 

передбачених законом випадках – слідчий суддя за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.  
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Фіксація ходу та результатів проведення НСРД повинна 

відповідати загальним правилам передбачено главою 5 Кримінального 

процесуального кодексу – Фіксування кримінального провадження. 

Процесуальні рішення. 

За результатами проведення НСРД повинен складатися 

протокол, до якого долучаються відповідні додатки за необхідністю. 

Також проведення цих дій може бути зафіксовано за допомогою 

технічних та інших засобів. Важливою умовою ходу та фіксації НСРД 

є те, що протокол про проведення негласних слідчих дій з усіма 

додатками повинен бути переданий прокурору не пізніше ніж через 

двадцять чотири години з моменту припинення зазначених  негласних 

слідчих (розшукових) дій. Прокурор вважає заходів для збереження 

матеріалу отриманих в ході проведення НСРД  [1]. 

Водночас в багатьох випадках проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій певним або іншим чином торкається інтересів 

окремих осіб, допускає тимчасове обмеження їхніх конституційних 

прав. Такими особами можуть бути як підозрювані, проти яких є 

достатньо матеріально доказової бази для відкриття кримінального  

провадження, так і інші особи, що не мають статусу підозрюваного, 

але відносно яких органами досудового розслідування здійснюються 

відповідні процесуальні заходи. Відповідно до ст. 253 КПК особи, 

конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення 

негласних процесуальних дій, а також підозрюваний і його захисник 

мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням 

слідчим про таке обмеження.  

Конкретний час повідомлення особи про тимчасове обмеження 

її конституційних прав, визначається прокурором із урахуванням 

наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового 

розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які були 

причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Важливою вимогою, є також те, що відповідне повідомлення про факт 

і результати негласної (слідчої) розшукової дії повинне бути здійснене 

протягом дванадцяти місяців з дня призначення таких дій, але не 

пізніше звернення до суду з обвинувальним актом.[1; 3]. 

Негласність проведення таких дій потребує збереження в 

таємниці від непричетних до здійснення досудового розслідування 

осіб відомостей щодо факту проведення НСРД не лише на час їх 

підготовки чи безпосереднього проведення, а й після завершення таких 

дій до часу, коли повідомлення про них не завдасть шкоди інтересам 

кримінального провадження та не створить загрози безпеці певних 

осіб.  
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Разом з тим якщо в результаті проведення НСРД отриманні 

відомості, речі та документи, які прокурор не планує використовувати 

для подальшого розслідування та в суді, то такі матеріали повинні 

бути невідкладно знищені. Водночас, законодавцем передбачено, у 

разі, якщо власник речей або документів, отриманні у результаті 

НСРД, зацікавлений у їх поверненні, прокурор зобов’язаний 

повідомити про наявність такого матеріалу, та відповідно з’ясувати, чи 

бажає він їх повернути.   

Відповідно до норм КПК забороняється використання цих 

матеріалів для цілей, що не пов’язані з кримінальним провадженням, 

та ознайомлювати з ними інших учасників процесу. 

Знищення відомостей, речей та документів які були отриманні в 

результаті НСРД, не звільняє прокурора від обов’язку здійснення 

повідомлення осіб, щодо яких провадились негласні дії, що зазначено  

статтею 253 КПК України.   

Після завершення досудового розслідування та звернення до 

суду з обвинувальним актом прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов’язаний надати доступ до усіх матеріалів досудового 

розслідування обвинуваченому, або його захиснику, які є в його 

розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в 

сукупності з іншими доказами можуть бути використанні для 

доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості 

обвинуваченого, або сприятиме пом’якшенню покарання. Надання 

доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або 

відображення матеріалів. Також сторони кримінального провадження 

зобов’язанні письмово підтвердити іншій стороні, про ознайомлення з  

матеріалами та зазначенням їх.  

Відповідно, законотворцем передбачено, що відомості та 

методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх 

проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення, 

не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в 

результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому ст. 

290 КПК України, про що зазначені особи попереджаються слідчим 

 (ч. 1 ст. 254 КПК). 

Висновки. Негласність проведення окремих процесуальних дій 

під час здійснення кримінального провадження, а  загалом створення 

окремого інституту як негласні слідчі (розшукові) дії,  все таки можна 

вважати явищем позитивним, воно відображає результат поступового 

зближення кримінального судочинства та оперативно-розшукової 

діяльності на шляху до розв’язання спільного завдання – протидії 

злочинності. Як зазначив В.Колесник, правильне користування 
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негласними слідчими діями, як інструментом зменшує трудозатрати та 

значно збільшує інформативність прийнятих рішень. [4]   

Правильне та своєчасне організування процедури та 

встановлення підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій є важливим елементом забезпечення ефективного використання 

цих процесуальних дій, задля успішного вирішення  завдань 

кримінального провадження. 

Проведення НСРД ніяким чином не повинно допускатися до 

зловживань уповноваженими особами органів досудового 

розслідування, оперативними співробітниками та іншими, результатом 

яких може стати порушення прав та свобод особи. Гарантією 

забезпечення прав, свобод та інтересів учасників кримінального 

провадження передбачено Конституцією України та регламентовано у 

відповідних нормах вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства, дотримання яких вказує на належний рівень 

професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Основою ефективної протидії корупції є система відповідних 

нормативно-правових актів, які закріплюють загальні засади 

формування та реалізації державної антикорупційної політики, 

визначають суб’єктів здійснення антикорупційних заходів, їх 

компетенцію, права та обов’язки тощо. 

Діяльність Національного агентства з питань запобігання 

корупції (далі – НАЗК), яке є центральним органом виконавчої влади 

зі спеціальним статусом і забезпечує формування та реалізацію 

національної антикорупційної політики, не є виключенням та 

нормативно впорядкована. 

Як зазначає С. О. Шатрава: "Правова основа діяльності 

антикорупційних органів нерозривно пов’язана з усіма процесами 

суспільного розвитку країни, які відбуваються в умовах європейської 

інтеграції. Основне призначення нормативно-правових актів у сфері 

запобігання корупції, зокрема щодо діяльності НАЗК, полягає у 

нормуванні та структуруванні діяльності вказаного державного органу 

щодо запобігання корупції і забезпеченні його ефективного 

функціонування" [1, с. 38]. 

Враховуючи значну кількість нормативно-правових актів, 

спрямованих на протидію корупції, у науковій літературі активно 

обговорюється питання систематизації правової бази з питань 

діяльності НАЗК. Існує підхід відповідно до якого нормативні акти, що 

регулюють питання протидії корупції, слід поділити на дві групи: 

загальні (Конституція України, закони, акти Президента, парламенту, 
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уряду) та відомчі (акти міністерств, відомств). Сутність іншого 

підходу полягає у поділі нормативних актів на: конституційні, 

законодавчі, підзаконні.  

Ми розділяємо позицію С. О. Шатрави, який поділяє 

нормативно-правові акти у антикорупційній сфері наступним чином: 

Конституція України; стратегічні нормативно-правові акти (доктрини, 

програми, концепції); законодавчі акти, що регулюють питання 

запобігання корупції; міжнародні і міждержавні договори, 

ратифіковані вищим законодавчим органом; акти Президента України; 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; нормативно-

правові акти НАЗК. Такий підхід включає в себе, зокрема і міжнародні 

нормативно-правові акти, які відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України 

"Про запобігання корупції" є правовою основою діяльності НАЗК [2]. 

Отже, правова основа діяльності НАЗК складається з 

Конституції України; міжнародні нормативно-правових актів; законів 

України; підзаконних нормативно-правових актів. 

У Конституції України, як основному законі нашої держави, 

безпосередньо питання діяльності НАЗК не закріплено, проте 

встановлено загальні засади формування та функціонування 

державного апарату. 

Важливу роль у реалізації повноважень НАЗК відіграють 

міжнародні нормативно-правові акти, якими НАЗК керується у своїй 

діяльності (п. 1.2 Регламенту НАЗК) та які є основою планування 

роботи НАЗК (п. 4.1. Регламенту НАЗК) [3]. Наразі Україна 

ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції від 31.10.2003 р., 

Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією від 

27.01.1999 р., Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з 

корупцією від 04.11.1999р. та ін. 

Основним законом, що регламентує діяльність НАЗК є Закон 

України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р. Зокрема, закон 

визначає правові та  організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень [2]. 

До підзаконних нормативно-правових актів, що спрямовані на 

регулювання діяльності НАЗК слід віднести: постанову Кабінету 

Міністрів України від 18.03.2015 р. № 118 "Про утворення 

Національного агентства з питань запобігання корупції"; наказ 

Міністерства фінансів України від 13.03.2015 р. № 333 "Про 

затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, 

зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
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фінансового характеру та інші. 

Варто відмітити, що на відміну від інших антикорупційних 

органів, діяльність НАЗК не врегульована окремим нормативно-

правовим актом. Норми, що визначають його статус, напрями 

діяльності, повноваження, права та обов’язки, порядок організації, 

прийняття рішень тощо, розміщені у різних нормативно-правових 

актах, різної юридичної сили. Вважаємо, що така ситуація не є 

доцільною і може бути виправлена шляхом прийняття одного, 

окремого акту, зокрема Закону України "Про Національне агентство з 

питань запобігання корупції", який був би присвячений питанням 

правового статусу НАЗК, його компетенції, організації взаємодії з 

іншими державними органами, громадськістю тощо.  
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ : 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Інвалідність – соціальна недостатність внаслідок обмеження 

життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі 

стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності 

соціального захисту і допомоги. Слово "інвалід" (означає 

"непридатний") в наш час
 

все частіше замінюється на "людина з 

обмеженими можливостями", в новій редакції Закону України "Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" поняття 

"інвалід" змінено на поняття "особа з інвалідністю". Таким чином 

робиться акцент на особі, на людині, а не на фізичній ваді.  

Особи з інвалідністю утворюють замкнену соціальну групу, яка, 

внаслідок різноманітності своїх проблем, поділяється на багато малих 

угруповань, що потребують опіки та обліку з боку владних структур, 

багатьох відомств, спілок, організацій тощо. Найбільш життєво 

необхідними і важливими потребами та прагненнями для таких осіб є 

максимальне збереження активності, віри в свої сили, а також відчуття 

захищеності та особистої свободи.  

У зв’язку з необхідністю досягнення реальної рівності у 

працевлаштуванні, що встановлюється загальним законодавством, яке 

поширюється на всіх громадян, виникає нагальна потреба 

застосування диференціації правового регулювання трудових відносин 

з інвалідами за допомогою прийняття спеціальних нормативних актів, 

що стосуються лише цієї категорії працівників. Диференціація 

правового регулювання трудових відносин за участю осіб з 

інвалідністю не суперечить ідеям рівності й соціальної справедливості.  

Працездатність – соціально-правова категорія, яка відбиває 

здатність людини до праці, що визначається рівнем її фізичного й 

духовного розвитку, станом її здоров’я, професійними знаннями, 

уміннями й досвідом. 
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Правовідносини з працевлаштування осіб з інвалідністю 

становлять собою специфічні відносини, які не припиняють своєї дії й 

після укладення трудового договору, а, навпаки, продовжують 

існувати і при виникненні трудових відносин. Неврахування того, що 

ці правовідносини є триваючими, виключає можливість покращувати 

організацію праці осіб з інвалідністю і здійснювати подальший 

контроль щодо їх раціонального працевлаштування. 

Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи 

роботодавця лише з підстав і в порядку, визначених законом. Трудові 

відносини з працівниками з ініціативи роботодавця не припиняються, 

якщо для цього немає законних підстав, пов’язаних зі здібностями чи 

поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою 

підприємства, установи чи служби [1]. 

Перелік підстав розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця є вичерпним. Класифікація підстав розірвання трудового 

договору з ініціативи власника на загальні й додаткові ґрунтується на 

змісті суспільної потреби кожної здібної до праці людини й на 

вільному характері праці. Вільний вибір роботи і свобода трудового 

договору спричинили необхідність, по-перше, формування в 

законодавстві конкретних підстав звільнення з роботи, по-друге, 

надання сторонам трудового договору ініціативи вимагати його 

припинення [2]. 

Підстави розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця за сферою дії поділяються на загальні (ст. 40 КЗпП 

України) й додаткові (ст. 41 КЗпП України та спеціальне 

законодавство). Перші поширюються на всіх працівників 

підприємства, установи чи організації незалежно від форми власності 

й організаційно-правової форми створення; другі – це підстави, 

поширювані тільки на певні категорії працюючих, прямо 

передбачувані законодавчими актами [2]. 

Особливу увагу до себе привертає така підстава розірвання 

трудового договору за ініціативою роботодавця, як зміни в організації 

виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, 

банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників [3]. 

При звільненні через зміни в організації виробництва і праці 

працівник персонально про це попереджається за 2 місяці, а 

роботодавець може запропонувати йому іншу роботу на тому ж 

підприємстві декількох штатних одиниць або зменшення ліміту по 

праці безвідносно до скорочення обсягу робіт, виконуваного певною 

установою. 
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Трудове законодавство, України також закріплює перелік 

працівників, яким надається перевага на залишення на роботі за рівних 

умов щодо кваліфікації та продуктивності праці, зокрема, це 

працівники: із сімейними обов’язками – за умови наявності в них двох 

і більше утриманців; у сім’ї яких немає інших осіб із самостійним 

джерелом доходів; які мають триваліший безперервний стаж роботи в 

цього роботодавця; які навчаються за направленням роботодавця чи 

підвищують кваліфікацію без відриву від виробництва; які отримали, 

працюючи в цього роботодавця, трудове каліцтво або професійне 

захворювання; із числа прийнятих на роботу протягом останніх двох 

років у рахунок броні чи квоти. Перевага в залишенні на роботі може 

надаватися іншим категоріям працівників, якщо це передбачено 

законом чи колективним договором. 

Факт більш низької продуктивності праці за відсутності вини 

працівника не може позбавляти осіб з інвалідністю права на перевагу 

перед працездатними працівниками, розірвання ж трудових відносин з 

ініціативи власника фактично є звільненням.   

Пункт 2 ст. 40 КЗпП України містить перелік 3-х причин для 

розірвання трудового договору: виявлення невідповідності 

працівника виконуваній роботі або займаній посаді внаслідок стану 

здоров'я; виявлення невідповідності займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації; скасування допуску до 

державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника 

обов'язків вимагає доступу до останньої. Невідповідністю  

виконуваній  роботі  вважається  нездатність працюючого внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я належним чином 

виконувати доручену роботу. 

Роботодавець зобов’язаний сам доводити невідповідність 

працівника-інваліда посаді чи виконуваній роботі. Якщо ж останній 

виконує свою роботу незадовільно внаслідок не створення 

роботодавцем належних умов праці, це не вважається невідповідністю. 

Звільнення за цією підставою можливе, якщо особу неможливо 

перевести за її згодою на іншу роботу на тому ж підприємстві. 

Звільнення за станом здоров’я можливе у 2-х випадках: в інтересах 

охорони здоров’я працівника і в інтересах охорони здоров’я населення. 

На практиці звільнення осіб зі зниженою працездатністю за 

ініціативою роботодавця або уповноваженого ним органу є найбільш 

спірною категорією справ, якщо взагалі брати до уваги, що лише 

невелика частина інвалідів звертається до суду за захистом свого 

порушеного права. 

Варто зауважити, що тимчасова втрата працездатності не може 
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бути підставою для звільнення працівника з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП 

України. Часткова втрата працездатності теж не може бути підставою 

для звільнення працюючого за п. 2 ст. 40 КЗпП України, якщо він як 

слід виконує свої трудові обов'язки, а виконувана робота йому не 

протипоказана за станом здоров'я. 

Роботодавець має довести, що виявлена невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі є наслідком саме 

стану здоров'я, що перешкоджає її продовженню, тобто, як уже 

зазначалось, роботодавець повинен довести стійку втрату 

працездатності цієї особи. Таким чином, за наявності фактичної 

здатності до праці звільняти такого працівника не можна. У таких 

випадках звільнення можливе лише за п. 2 ст. 40 КЗпП України за 

станом здоров’я, а не за фактом інвалідності. В українському 

трудовому законодавстві такої підстави немає і, сподіваємось, не буде 

і в майбутньому. 

Нез’явлення на роботу понад 4-х місяців підряд внаслідок 

тимчасової непрацездатності також надає право роботодавцеві 

звільнити працівника. 

Якщо особа після одужання почала виконувати трудові 

обов’язки, але була звільнена на тій підставі, що нездужала більше 4-х 

місяців підряд, суд поновлює її на роботі, бо звільнення в даному 

випадку не є санкцією за відсутність на роботі. п. 5 ст. 40 КЗпП 

України надає право наймачеві звільнити працюючого, який тривалий 

час хворіє, але не зобов’язує його до цього [4]. 

Як правило, роботодавець зберігає місце за хворим працівником 

і на триваліші строки, якщо не порушується нормальний хід 

виробничої діяльності. Таке звільнення можливе лише в період 

хвороби особи. Якщо ж працівник став до роботи, розірвання трудових 

відносин із цієї підстави заборонено. 

Розірвання трудового договору з підстави, передбаченої п. 5 ст. 

40 КЗпП України, може бути проведено тільки за попередньою згодою 

виборного органу (представника профспілки) первинної профспілкової 

організації, членом якої є працівник. Таким чином, розірвання 

трудового договору за п. 5 ст. 40 КЗпП України з особами з 

обмеженими можливостями внаслідок інвалідності є неправомірним і 

суперечить нормам трудового законодавства. 

Правове  регулювання розірвання трудового договору з 

ініціативи власника з особами з інвалідністю, які вимагають 

особливого правового захисту, здійснюється в основному на загальних 

підставах. Іншими словами, трудове вітчизняне законодавство не 

передбачає спеціальних норм, які врегульовували б особливості праці 
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й порядку припинення трудових правовідносин із цією соціально 

вразливою категорією громадян. 

На жаль, в Україні питання працевлаштування осіб з 

інвалідністю залишається невирішеним. Створення належних умов для 

пересування та доступу до громадських місць, також потребує 

доопрацювання. Доступ до освіти також досить гостро стоїть в нашій 

державі. Норми законодавства, які регулюють соціально-правовий 

захист осіб з інвалідністю перебувають на досить високому рівні, але 

відсутність дієвих механізмів їх виконання не дають змоги особам з 

особливими потребами жити в повноцінному середовищі. Такі особи 

фактично позбавлені можливості повноцінної інтеграції в суспільство. 
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ  

ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ  

ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Сьогодні Україна знаходиться на етапі формування нового 

правового обґрунтування діяльності адвокатури, яка за час свого 

існування отримала велику значимість. Зафіксувавши в ст. 59 

Конституції України, що кожен має право на професійну правничу 

допомогу і свободу у виборі захисника своїх прав, прийнявши Закон 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", держава істотно 

розширила офіційне визнання сфери дії адвокатури та її вихід за рамки 

судової системи, підвищивши соціальний статус у суспільстві, 

визнавши її інститутом. Разом з тим, багато питань функціонування 

цього правозахисного інституту залишається невирішеними. В Україні 

тривають дискусії з приводу визначення ролі та місця адвокатури у 

суспільстві, залишається дискусійним питання допустимості 

втручання держави у діяльність адвокатури, зміцнення гарантій її 

незалежності.  
Адвокатура – це професійне об’єднання осіб, які отримали 

статус адвоката, що дозволяє їм займатися адвокатською діяльністю. 

Також можна сказати, що це правова інституція, на яку покладено 

важливу функцію, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина.  На думку А. М. Подоляка, 

адвокатура – унікальне юридичне явище, єдина організація, яка 

виконує державну (публічно-правову) функцію і не є при цьому 

державним органом. Адвокатура, навпаки, зберігає незалежність від 

держави [1, с. 431]. Вчений Ю. Ф. Лубшев вважає, що адвокатура – це 

юридично незалежна від держави професійна організація фахівців-

правознавців, які через власні погляди, навички, наявні знання взяли 

на себе обов’язок захищати права і свободи людини. Це двоєдине 

завдання як держави, так і суспільства. Тому адвокатам повинні бути 
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надані гарантії та підтримка одного і другого. Саме таким чином і 

можна охарактеризувати саму суть взаємовідносин обох явищ – 

держави та адвокатури [2, с. 97]. Що ж до чинного законодавства 

нашої держави, то в Законі України "Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність" визначено адвокатуру України, як  недержавний 

самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги на 

професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і 

діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом [3]. У 

статті 131
2
 Конституції України йдеться про те, що для надання 

професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура [4, с. 3].  

Законодавством держави передбачено те, що адвокатура є 

незалежною як від органів державної влади, так і органів місцевого 

самоврядування, а також їх посадових та службових осіб.    

Адвокатуру України складають усі адвокати нашої держави, 

тобто ті особи, які мають відповідне право здійснювати адвокатську 

діяльність на підставах та в порядку, що передбачені чинним 

законодавством України. Так, на думку Р. Мюллерата, адвокати – це 

особи, які мають специфічні обов’язки, служать правосуддю, а їх місія 

– захищати права та інтереси громадян. Завдання, що виконуються 

адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають його 

абсолютної незалежності і відсутності будь-якого впливу на нього 

ззовні, підтримки високих етичних стандартів професійної етики, 

порядності, чесності та інших властивостей [5, с. 17].   

Законодавством України також визначено поняття адвокатської 

діяльності, що є невід’ємною частиною організації інституту 

адвокатури. Так, адвокатська діяльність – це не лише професійна, а й 

незалежна діяльність адвокатів, яка спрямована на захист, 

представництво особи в суді, а також на надання інших видів 

правничої допомоги клієнтам. Згідно зі статтею 19 Закону України 

"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" існують такі види 

адвокатської діяльності:  

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних 

осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 
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медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх 

застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а 

також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному 

провадженні; 

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи 

про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному 

провадженні; 

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах 

під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та 

конституційного судочинства, а також в інших державних органах, 

перед фізичними та юридичними особами; 

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, 

держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в 

іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено 

законодавством іноземних держав, статутними документами 

міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; 

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування 

кримінальних покарань; 

9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв’язку з 

повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення. 

Відтак поняття адвокатури України можна розглядати в різних 

інтерпретаціях, але спільним у кожній із них залишаються ключові 

слова, а саме: захист прав та свобод людини і громадянина. 

Здійснивши аналіз чинного законодавства України, зокрема Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також виходячи 

із визначення адвокатура, ми можемо з’ясувати, які завдання покладені 

на цей орган. Так, адвокатура України – це незалежний, правовий 

інститут, до складу якого входять особи, що займаються адвокатською 

діяльністю, тобто забезпечують захист прав, свобод та законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб у судах. Даний інститут є 

важливим не лише для нашої держави, а й для багатьох інших 

розвинених країн. В першу чергу, це пояснюється тим, що адвокатура 

стоїть на варті прав та свобод людей, громадян та їх об’єднань. Як і 

будь-який інший орган, адвокатура реалізує покладені на неї завдання. 
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Так, аналізуючи чинне законодавство України, ми визначили, що до 

компетенції цього правового інституту входить: захист прав, свобод і 

законних інтересів громадян та юридичних осіб; представництво у 

судах інтересів потерпілого, позивача, відповідача; забезпечення 

інформованості населення у правовій галузі, тобто здійснення 

пропаганди законності і правопорядку серед громадян. 

 Отож, адвокатура України – це, перш за все,  орган, який був 

створений для захисту прав і свобод громадян, а це в свою чергу, є 

основним принципом для будь-яких цивілізованих, демократичних, 

соціальних, правових держав, в яких права та свободи людини 

відіграють важливу роль і визнаються абсолютною соціальною 

цінністю. 
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Правове регулювання реалізує свій вплив на суспільні 

відносини за допомогою певного механізму – механізму правового 

регулювання. Даний механізм об'єднує всі явища правової дійсності, а 

саме: а) засоби(норми права, суб'єктивні права і обов'язки, рішення 

судів тощо, що виражені у правових актах); б) способи (дозвіл, 

зобов'язання, заборони); в) форми (дотримання, виконання, 

використання, застосування). 

Правове регулювання припускає чітко визначену, злагоджено і 

синхронно взаємодіючу сукупність певних юридичних засобів, тобто 

механізмів правового регулювання [1, с. 257]. Тільки правовий 

механізм забезпечує ефективне функціонування галузей у праві  

[2, с. 337]. 

Поняття "механізм правового регулювання" окремими 

науковцями розглядається як статична категорія, його зміст 

складається із засобів юридичного впливу, тобто таких правових явищ, 

які "працюють" у правовому опосередкуванні суспільних відносин  

[3, с. 24].  

Інші теоретики дане поняття розглядають як динамічну 

категорію, що тотожне терміну "процес", який складається з певних 

стадій: створення юридичних норм, які регулюють умови виникнення 

прав та обов'язків, повноважень і відповідальності суб'єктів; 

виникнення правовідносин, які обумовлені юридичними фактами, 

тобто безпосередня реалізація суб'єктивних прав і юридичних 

обов'язків [4, с. 546], що відображає динамічну сторону поняття 

"механізм".  

З позиції О. Н. Куракіна механізм правового регулювання - це 

нормативно-організований, послідовно здійснюваний комплексний 

процес, спрямований на результативне втілення правових норм у 

життя за допомогою адекватних правових засобів [5, с. 22].  

М. І. Матузов і А. В. Малько вважають, що механізм правового 
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регулювання – це система правових засобів, організованих найбільш 

послідовним чином з метою подолання перешкод, які стоять на шляху 

задоволення інтересів суб'єктів права [6, с. 726-728]. З такою позицією 

варто погодитись, оскільки поняття "механізм правового регулювання" 

слід розглядати в якості системи, в якій окремі елементи механізму 

здійснюють правовий вплив на суспільні відносини, за допомогою 

якого досягається основна мета правового регулювання, а процес змін 

будь-яких явищ визначає шлях розвитку правового регулювання і 

передбачає динамічні зміни правового характеру.  

Отже, підсумовуючи вище наведене, можемо констатувати, що 

для сучасної теорії права характерним залишається плюралізм підходів 

до розуміння механізму правового регулювання. При цьому жоден з 

них не може претендувати на абсолютність і вичерпність. Більшість 

наукових позицій щодо визначення поняття механізму правового 

регулювання мають, як правило, зовнішні, а не змістовні відмінності, 

тобто різняться лише формулювання визначення даного поняття.  

Разом із тим необхідно проаналізувати теоретико-правові 

підходи вчених до розуміння характерних ознак механізму правового 

регулювання. Так, С. С. Лукаш серед найсуттєвіших ознак механізму 

правового регулювання зазначає: він являє собою систему юридичних 

засобів; зазначена система покликана найоптимальнішим чином 

впорядковувати ті чи інші питання суспільного життя; він має 

інструментальний характер [7, с. 155]. 

О. Ф. Скакун серед ознак механізму правового регулювання 

називає наступні: виступає як цілісність правової реальності, 

визначається закономірностями еволюції суспільства, рівнем 

розвиненості економіки, культури; має комплекс правових засобів і 

форм, що перебувають у взаємозв'язку, забезпечують результативний 

правовий вплив на суспільні відносини; являє собою процес, що 

складається зі стадій, яким відповідають свої механізми дії; визначає 

сутність ефективності правового регулювання, відповідність поведінки 

учасників суспільних відносин приписам юридичних норм, їх рух до 

задоволення приватних і публічних інтересів; має кінцевою метою 

встановлення правозаконності та забезпечення правопорядку в 

суспільстві; в демократичних державах діє, головним чином, у режимі 

загальнодозвільного, диспозитивно-децентралізованого регулювання, 

а не в режимі централізованого адміністративно-командного 

регулювання, притаманного недемократичним правовим системам 

[8, с. 679-680]. 

Наведені ознаки дійсно є одними з найбільш істотних, за 

допомогою яких може бути охарактеризований механізм правового 
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регулювання в загальнотеоретичному значенні.  

Варто також здійснити аналіз науково-теоретичних позицій 

щодо визначення сутності механізму правового регулювання, в тому 

числі інституту юридичної відповідальності держслужбовців. Так, 

Є. О. Мічурін підкреслює, що в теорії права механізм правового 

регулювання на найбільш загальному рівні зводиться до 

співвідношення дозволів та заборон, що застосовуються на 

нормативному рівні, та їхнього впливу на впорядкування суспільних 

відносин [9, с. 160].  

При цьому варто підкреслити, що правове регулювання та його 

механізм - це, на нашу думку, не тотожні, хоча й тісно пов’язані один 

із одним поняття. Якщо правове регулювання розглядати як процес чи 

діяльність, то його механізм характеризує організацію, структуру 

цього процесу та порядок його руху. Саме тому впорядкування 

суспільних відносин, забезпечення режиму законності та 

правопорядку, хоча й є кінцевою метою механізму правового 

регулювання, однак вона має, так би мовити, опосередкований 

характер. Безпосередня ж мета механізму правового регулювання 

полягає у забезпеченні належного рівня якості, ефективності та 

дієвості правового регулювання, шляхом найбільш оптимального 

поєднання різних правових засобів.  

Усе це є справедливим і для механізму правового регулювання 

юридичної відповідальності, в тому числі державних службовців, як 

окремого випадку механізму правового регулювання в цілому. Тобто 

механізм першого має на меті забезпечення оптимальної 

організаційно-функціональної структури для ефективної реалізації 

правової форми відповідальності, що у свою чергу, сприяє якісному та 

ефективному виконання інститутом юридичної відповідальності 

поставлених перед ним завдань і покладених на нього функцій.  
Особливості механізму правового регулювання юридичної 

відповідальності держслужбовців можуть бути розкриті через його 

характерні ознаки, серед яких слід виокремити наступні: є системою, 

що утворена із сукупності взаємопов'язаних і взаємообумовлених 

елементів; має динамічний характер; кінцевою метою функціонування 

є здійснення правового регулювання юридичної відповідальності 

держслужбовців; має притаманний йому суб'єктний склад; має власні 

правові засоби його реалізації, дія яких обумовлена реалізацією та 

співвідношенням у межах такого механізму норм трудового, 

адміністративного, цивільного та кримінального права. 
Зрозуміти природу механізму правового регулювання 

неможливо без визначення його основних елементів. Вважаємо, що до 
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основних елементів механізму правового регулювання юридичної 

відповідальності держслужбовців слід віднести такі: 

1) правові принципи. На нашу думку, принципи виконують 

першочергову роль по відношенню до всіх інших правових засобів, в 

тому числі норм права, вони визначають те політико-правове 

підґрунтя, ті пріоритети, на яких має засновуватися та у відповідності з 

якими функціонувати механізм правового регулювання юридичної 

відповідальності держслужбовців; 

2) норми трудового, адміністративного, цивільного та 

кримінального права.  

Специфічне завдання норми права в механізмі правового 

регулювання полягає в тому, щоб: визначити коло осіб, на які вона 

поширює свою дію; встановити зміст суспільних відносин (зміст 

поведінки суб'єкта), а також об'єкти правовідносин; визначити 

обставини, за яких особа повинна керуватися даним правилом 

поведінки; розкрити саме правило поведінки вказівкою на права й 

обов'язки учасників правовідносин, що регулюються, характер їх 

зв'язку між собою, а також державно-примусові заходи, що 

застосовуються до осіб у разі невиконання ними юридичних обов'язків 

[337, с. 680-681]; 

3) нормативно-правовий акт. У ньому норма права втілюється 

як елемент об’єктивної дійсності (позитивується).  

Роль нормативно-правового акту у механізмі правового 

регулювання юридичної відповідальності полягає у тому, що він являє 

собою форму зовнішнього вираження норм права. Саме через 

нормативно-правовий акт, правові норми набувають формальної 

визначеності та загальної обов’язковості. Через нормативно-правові 

акти держава, в особі її компетентних органів і посадових осіб, 

інформує учасників суспільного життя про можливі, бажані, 

обов’язкові та заборонені варіанти поведінки; 

4) правовідносини - відносини між людьми, які є юридичним 

вираженням економічних, політичних, сімейних, процесуальних та 

інших суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм 

вимагає від іншої виконання певних дій або утримання від них, а інша 

сторона зобов’язана виконати ці вимоги [10, с. 336].  

Роль правовідносин у досліджуваному нами механізмі 

обумовлена тим, що вони є однією із ключових форм здійснення 

(реалізації) змісту норм права.  

У механізмі правового регулювання правовідносини виконують 

наступні функції: визначають конкретне коло осіб, на які поширюється 

дія норм права в даний момент; закріплюють конкретну поведінку, 
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якої повинні або можуть додержуватися особи; служать умовою для 

можливого приведення в дію спеціальних юридичних засобів з метою 

забезпечення суб'єктивних прав, обов'язків, відповідальності  

[8, с. 682]; 

5) юридичні факти, під яким більшість дослідників розуміють 

конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує 

виникнення, зміну або припинення правовідносин. 

Роль даного елементу у механізмі правового регулювання 

полягає у тому, що саме він активізує норми права, які регулюють 

юридичну відповідальність держслужбовців. Тобто, безпосереднього 

регламентуючого впливу на суспільні відносини даний елемент не 

здійснює, однак саме він вказує на той фактичний зміст (зокрема 

вчинення порушення обов’язків), поява якого спонукає до дії 

юридичну форму відповідальності. 

Серед юридичних фактів у механізмі правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців можна виділити 

наступні: здійснення державним службовцем правопорушення як 

підстава притягнення його до ретроспективної юридичної 

відповідальності; або ж, навпаки, сумлінне виконання державним 

службовцем своїх обов'язків як підстава застосування до нього заходів 

позитивної юридичної відповідальності тощо; 

6) акти реалізації норм права, що являють собою прояви 

правомірної поведінки суб’єктів права, в процесі якої втілюються у 

практичне життя правові приписи.  

Акти безпосередньої реалізації прав та обов'язків суб'єктів таких 

правовідносин у механізмі правового регулювання інституту 

юридичної відповідальності держслужбовців визначають, як саме 

знаходить свій вираз зміст таких правовідносин; 

7) акти застосування норм права, які у межах механізму 

правового регулювання юридичної відповідальності держслужбовців 

забезпечують індивідуалізацію виду і міри такої відповідальності по 

відношенню до конкретного правопорушника. 

Таким чином, аналіз механізму правового регулювання 

юридичної відповідальності має важливе як теоретичне, так і 

практичне значення, оскільки дозволяє з’ясувати специфіку 

внутрішньої організації зазначеного регулювання, встановити роль 

кожного з правових інструментів у ньому, а також характер і 

особливості їх зв’язків один з одним, виявити та усунути наявні у 

ньому недоліки і прогалини. 

Механізм правового регулювання, будучи правовою категорією, 

являє собою конструкцію, що складається з певних елементів, за 
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допомогою яких формується уявлення про вихідні статичні 

характеристики всього механізму в цілому. 

Під механізмом правового регулювання пропонуємо розуміти 

відносно відособлену систему елементів, які мають функціональну 

здатність працювати в структурі механізму з метою здійснення 

правового впливу на відносини і вирішення правових завдань.  
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В умовах побудови європейської моделі державно-службових 

відносин нагальною є необхідність суттєвого підвищення ефективності 

законодавства про державну службу, що потребує його суттєвого 

вдосконалення. Це стосується і правового регулювання відносин з 

реалізації щодо державних службовців заходів дисциплінарної 

відповідальності.  

Останніми роками ця проблема не залишилася поза увагою 

науковців. Окремі її аспекти тією чи іншою мірою висвітлювались у 

працях В. Авер’янова [1], Ю. Битяка [2], І. Бородіна [3], В. Зуй [4],  

І. Картузової [5], Л. Корнути [6], О. Новак [7] та ін. Проте, лише в 

незначній кількості наукових досліджень останніх років пропонуються 

конкретні шляхи вдосконалення законодавства про дисциплінарну 

відповідальність державних службовців на основі аналізу чинного 

законодавства та сучасної практики її реалізації.  

На сьогодні суттєвим недоліком правового регулювання 

державно-службових відносин, у тому числі й тих, що виникають з 

приводу притягнення до дисциплінарної відповідальності, є їх 

регламентація в значній мірі приватноправовими засобами, 

притаманними трудовому праву, і применшення значення публічних 

засобів, передбачених адміністративним правом. Це, на нашу думку, 

пояснюється тим, що державна служба є різновидом трудової 

діяльності, а тому найбільш загальні питання трудових відносин у 

державній службі регулюються численними нормативно-правовими 
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актами законодавства про працю. Особливості ж проходження служби 

в державних органах регулюються Законом України "Про державну 

службу" [8], який, у свою чергу, містить загальні положення щодо 

державно-службових відносин, що виникають в діяльності переважної 

більшості державних органів, зокрема, в органах виконавчої влади.  

Регулювання правового становища державних службовців, що 

працюють в органах прокуратури, апаратах судів, дипломатичної 

служби, митного контролю, служби безпеки та ін., здійснюється 

відповідно до цього Закону, іншими законами України: "Про 

судоустрій і статус суддів", "Про прокуратуру", Митним кодексом 

України тощо.  

Стосовно ж окремих категорій державних службовців діють 

спеціальні дисциплінарні статути, які до системи дисциплінарних 

стягнень включають і передбачені законодавством про працю заходи 

дисциплінарного впливу та санкції, встановлені з урахуванням 

специфіки діяльності відповідних державних органів. 

У наукових працях, присвячених цій проблематиці, 

висловлюються різні точки зору з приводу того, якими новими актами 

законодавства мають регулюватися відносини щодо реалізації заходів 

дисциплінарної відповідальності у державній службі та якими мають 

бути система дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування. 

Думки усіх зводяться до того, що це має бути законодавчий акт, 

оскільки згідно п. 22 ст. 92 Конституції України [9] правопорушення, 

які є дисциплінарними проступками, та відповідальність за них 

визначаються виключно законами.  

Так, одні вчені вважають за доцільне загальні засади 

забезпечення дисципліни на державній службі в усіх органах 

державної влади визначити в Законі України "Про державну службу", 

стосовно ж дисциплінарної відповідальності деяких категорій 

державних службовців, що несуть відповідальність згідно 

дисциплінарних статутів, відповідні норми пропонують об’єднати в 

окремий закон, наприклад, Закон України "Про дисциплінарний статут 

державних службовців" чи "Про заохочення та дисциплінарну 

відповідальність державних службовців" і врегулювати його нормами 

особливості дисциплінарної відповідальності щодо окремих видів 

державної служби. Інші вважають, що питання захисту прав та 

інтересів державних службовців, а також їх відповідальності (зокрема і 

дисциплінарної) мають бути відображені в Кодексі основних правил 

поведінки державного службовця [10, с. 72].  

Дехто наполягає на тому, що, враховуючи відсутність в Україні 

єдиного законодавчого акту, який регулює ці питання, варто включити 
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положення про дисциплінарне провадження у Дисциплінарний кодекс 

державного службовця. При цьому пропонується встановити у 

вказаному Кодексі як загальні для всіх видів державних службовців 

норми, так і норми спеціальні, які б регулювали відносини з приводу 

реалізації заходів дисциплінарної відповідальності стосовно певних 

видів державних службовців (працівників прокуратури, суду, митної 

служби тощо) [5, с. 127].  

При цьому слід погодитися з думкою В. Л. Коваленка, який 

вважає, що інститут дисциплінарної відповідальності державних 

службовців слід урегулювати в окремому нормативному акті. На його 

думку, таким може бути Кодекс основних правил поведінки 

державного службовця України [11]. Звісно назва цього нормативного 

акту потребує узгодження, але сутність ідеї його створення полягає в 

тому, що ним на державних службовців повинно поширюватися не 

законодавство про працю, а законодавство про державну службу. 

Відтак, такий підхід дозволить перейти в регулюванні дисциплінарної 

відповідальності державних службовців від засобів приватного 

(трудового) права до засобів публічного (адміністративного) права.  

На нашу думку, прийняття такого кодифікованого акту приведе 

чинне законодавство (в частині дисциплінарної відповідальності) у 

відповідність з вимогами Конституції України та дасть змогу на 

практиці користуватися не численними підзаконними актами, а одним 

законодавчим актом у формі кодексу чи статуту.  

Вважаємо, що ці відносини дійсно мають регулюватися 

нормами, які були б кодифіковані і містились в одному законодавчому 

акті – Дисциплінарному статуті державного службовця. Його 

структурою та змістовним наповненням стали б розділи, що 

об’єднують норми стосовно визначення: 1) поняття службової 

дисципліни; 2) поняття дисциплінарного проступку; 3) поняття 

дисциплінарної відповідальності; 4) поняття дисциплінарного 

стягнення; 5) систему дисциплінарних стягнень; 6) загальний до всіх 

видів державної служби порядок накладення дисциплінарних 

стягнень; 7) порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності 

та здійснення дисциплінарного провадження; 8) порядок проведення 

службового розслідування; 9) підстави та порядок відсторонення 

державного службовця від виконання посадових обов’язків на час 

проведення службового розслідування; 10) порядок прийняття та 

вимоги до рішення про застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності; 11) процесуальний порядок оскарження рішення про 

накладення дисциплінарного стягнення; 12) порядок зняття (у тому 

числі й дострокового) дисциплінарного стягнення; 13) порядок 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

112 

відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державного 

службовця під час реалізації ним своїх повноважень; 14) вимоги до 

обліку накладених на державних службовців дисциплінарних стягнень.  

В окремих розділах цього Статуту слід передбачити, крім 

вказаних вище загальних норм, що стосуються усіх видів державної 

служби, особливості дисциплінарної відповідальності окремих 

категорій державних службовців – органів Національної поліції 

України, прокуратури, органів Державної фіскальної служби України, 

Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, дипломатичної служби тощо.  

Варто зазначити, що в Законі України "Про державну службу" 

2015 р. визначаються виключно дисциплінарні стягнення. 

Законодавець окремо не виділяє заходи дисциплінарного впливу, що 

мало місце в Законі 1993 р. Відсутність на рівні Закону України "Про 

державну службу" дисциплінарних стягнень матеріального характеру 

можна пояснити тим фактом, що в Україні з моменту проголошення 

незалежності продовжував діяти радянський Кодекс законів про 

працю, який був прийнятий у період, коли найбільш ефективними 

способами стимулювання працівників були заохочення та стягнення 

саме морального та соціального характеру.  

Українське законодавство не містить дисциплінарних стягнень 

(окрім звільнення з державної служби), які б спричиняли для 

держслужбовців обмеження матеріального характеру. Враховуючи 

сучасний розвиток Української держави в умовах ринкової економіки, 

вбачаємо за доцільне під час внесення подальших змін до Закону 

України "Про державну службу" передбачити по відношенню до 

державних службовців стягнення матеріального характеру, які 

успішно застосовуються, наприклад, у Федеративній Республіці 

Німеччина: штраф та скорочення заробітної плати, які будуть 

ефективними засобами підтримання службової дисципліни.  

Згідно Федерального дисциплінарного статуту Федеративної 

Республіки Німеччина підставою притягнення державного службовця 

до дисциплінарної відповідальності є скоєння ним службового 

проступку, під яким розуміється порушення державним службовцем 

своїх обов’язків. Кожне порушення обов’язків тягне за собою 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності [12]. Зазначене 

дає підстави стверджувати, що у законодавстві Федеративної 

Республіки Німеччина відсутній детальний перелік складів 

дисциплінарних проступків, який є у Законі України "Про державну 

службу". Службовим проступком вважається будь-яке порушення 
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обов’язків державним службовцем, якщо воно не містить ознак 

адміністративного правопорушення або злочину.  

Враховуючи стан розвитку державної служби в Україні та 

зарубіжний досвід щодо дисциплінарних стягнень, які застосовуються 

до державних службовців, вбачається необхідним доповнити 

передбачені в Законі України "Про державну службу" 2015 р. 

дисциплінарні стягнення такими видами: 1) переведення на нижчу на 

один рівень державну посаду в тому ж державному органі строком до 

6 місяців; 2) штраф (розмір може становити від 25 до 100% місячної 

заробітної плати).  

Виходячи з особливостей дисциплінарних проступків, 

визначених у ст. 65 Закону "Про державну службу" 2015 р., 

переведення на нижчу на один рівень державну посаду в тому ж 

державному органі строком до 6 місяців пропонується застосовувати 

за дисциплінарні проступки, які пов’язані з виконанням професійних 

повноважень, зокрема систематичне перевищення службових 

повноважень та невжиття передбачених законом заходів щодо 

усунення конфлікту інтересів тощо.  

Штраф як вид дисциплінарного стягнення вбачається 

необхідним застосовувати, зокрема, за такі дисциплінарні проступки, 

як систематичний вияв неповаги до державних символів України, 

порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому 

процесі, визначених виборчим законодавством. В обов’язковому 

порядку необхідно враховувати наявність умислу в діях державного 

службовця, порушення інших вимог законодавства про державну 

службу.  

Визначаючи й порівнюючи нормативні акти, які регламентують 

підстави застосування дисциплінарної відповідальності до державних 

службовців та визначають види дисциплінарних стягнень, слід 

зазначити окремі особливості. Зокрема, види дисциплінарних 

стягнень, що можуть застосовуватися до державного службовця за 

вчинення дисциплінарного проступку, можна поділити на загальні і 

спеціальні. До загальних слід віднести дисциплінарні стягнення, що 

визначені Законом "Про державну службу". Такі види стягнень можуть 

застосовуватися до держслужбовців усіх видів державної служби. 

Спеціальними дисциплінарними стягненнями є стягнення, які 

визначені в Дисциплінарних статутах та застосовуються щодо окремих 

державних службовців певного виду державної служби.  

Разом з цим, на нашу думку, наявність великої кількості 

дисциплінарних статутів не сприяє розвиткові державної служби й 

належному реагуванню на порушення службової дисципліни.  
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З метою більш ефективного впливу на зміцнення службової 

дисципліни вважаємо за доцільне розширити перелік дисциплінарних 

стягнень щодо державних службовців та включити до нього такі: 

зауваження; догана; сувора догана; переведення на нижчу на один 

рівень державну посаду в тому ж державному органі строком до 6 

місяців; штраф (розмір може становити від 25 до 100% місячної 

заробітної плати); звільнення з посади державної служби.  

Такими вбачаються деякі шляхи вдосконалення законодавства 

про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні. 

Звісно, наші пропозиції потребують конкретизації, додаткової 

аргументації та подальшого ґрунтовного дослідження.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРИПИНЕННЯ 

 ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ ТА МОЖЛИВІСТЬ  

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Вивчення зарубіжного досвіду припинення правового статусу 

судді надасть змогу дослідити особливості зарубіжного законодавства 

в цій сфері та виокремити правові норми, імплементація яких в 

законодавство України сприяла б зростанню рівня забезпечення прав 

та свобод індивіда при припиненні з ним як працівником трудових 

правовідносин. 

Як показав аналіз фахових джерел, правовий статус судді у 

Великобританії практично виключає можливість звільнення до 

настання граничного віку перебування на посаді, який коливається в 

межах сімдесят – сімдесят п'ять років у залежності від виду суду, де 

суддя здійснює свої обов'язки. Винятковими випадками дострокового 

припинення повноважень є усунення судді з посади за негідну 

поведінку або в разі доведення недієздатності особи. Так, судді вищої 

ланки (судді юристи палати лордів, судді апеляційного та Високого 

судів) перебувають на своїх посадах, "доки поводяться добре". При 

доведеності "поганої поведінки" вони можуть бути звільнені монархом 

за поданням обох палат парламенту. Згідно із загальним правом 

підставами для порушення питання можуть бути аморальна поведінка 

судді в особистому житті, вчинення тяжкого злочину, серйозне і 

навмисне зловживання посадою, пов'язане, як правило, з підкупом.  

Стосовно суддів середнього (окружні судді) та нижчого (мирові 

судді) рівнів, то їх дострокове звільнення практично повністю 

залежить від волі лорда-канцлера, а не від парламенту чи монарха. 

Підставами такого звільнення можуть бути недієздатність, негідна 

поведінка, недотримання умов тимчасового призначення  

[1, с. 130-133].  

Отже, у Великій Британії існує різний перелік підстав 

дострокового звільнення з посади, причому це обумовлено не різним 

законодавством окремих регіонів, а неоднаковим правовим статусом 

суддів різних рівнів. 
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Професійні судді в Німеччині можуть бути звільнені з посади, 

переведені на інше місце або звільнені у відставку до закінчення 

терміну їх повноважень не інакше як за рішенням суду і тільки в 

порядку і на умовах, встановлених законом. Якщо федеральний суддя 

при виконанні посадових обов'язків або поза службою порушить 

принципи Основного Закону або зазіхне на конституційний лад землі, 

то за клопотанням Бундестагу Федеральний Конституційний Суд може 

більшістю у дві третини свого складу розпорядитися про переведення 

даного судді на іншу посаду або про його звільнення у відставку. У 

разі навмисного порушення може бути прийнято рішення про його 

звільнення з посади (статті 97-98 Конституції ФРН) [2].  

Стосовно інших суддів, то специфіка припинення їх правового 

статусу врегульована положеннями окремого закону. Встановлюється 

можливість звільнення судді зі служби і на таких підставах: втрачено 

право вважатися німцем; існують службові відносини з роботодавцем, 

які не дозволені законом; суддю зараховано на військову службу; 

досягнення ним 65-річного віку; відмова від принесення присяги; 

обрання до представницького органу; переїзд на постійне місце 

проживання або на довготривалий строк до іншої країни без згоди 

вищого органу службового управління; за станом здоров'я, що 

перешкоджає виконанню посадових обов'язків. Суддю також можна 

звільнити за судовим вироком. З моменту набрання ним чинності 

трудові відносини судді припиняються і додаткового рішення суду не 

потрібно [3, с. 271].  

Припинення суддівських повноважень у Франції відбувається, 

як правило, у зв'язку із звільненням особи у відставку (обов'язкову за 

законом; по волевиявленню однієї з сторін трудового договору) чи 

звільненням за вчинення дисциплінарного проступку. Кожному судді, 

який йде у відставку, дозволяється користуватися почесним статусом 

відповідно до його посади. Відставка за письмовою заявою судді 

вважається прийнятою, якщо з цим погодився орган влади, який має 

право призначати на посаду судді. Граничний вік перебування суддів 

на посаді становить 68 років [3, с. 272]. 

Стаття 180 Конституція Польщі містить загальні положення 

припинення правового статусу судді. При цьому закріплюється 

спеціальна гарантія для судді у разі виходу у відставку у зв'язку із 

змінами устрою судів або зміною меж судових округів - за ним 

зберігається повний оклад [4]. Деталізуються процедури припинення 

повноважень суддів в Законі "Про загальну судову систему"  

(статті 68-73).  

Підставами втрати службового статусу судді на основі вимог 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

118 

закону є: остаточне рішення дисциплінарного органу про звільнення з 

посади; остаточний вирок суду, покарання згідно з яким передбачає 

позбавлення громадянських прав або заборону займати посади в 

судовій системі; втрата польського громадянства. Відставка судді 

починається наступного дня після досягнення ним 67 років, за 

винятком ситуації, коли не пізніше як за шість місяців до цієї дати 

суддя подасть заяву Міністру юстиції про бажання подальшого 

виконання суддівської роботи та надасть медичний висновок про свою 

здатність за станом здоров'я до продовження державної служби.  

За загальним правилом, суддя звільняється з посади за власним 

бажанням після закінчення тримісячного терміну після подання на ім'я 

міністра юстиції заяви про звільнення; при цьому Міністр може 

збільшити або зменшити цей термін [5]. 

Правова система Білорусі включає окремий кодифікований акт в 

системі правосуддя – Кодекс про судоустрій та статус суддів. 

Відповідно до статті 108 цього Кодексу повноваження судді суду 

загальної юрисдикції можуть бути припинені у разі відставки, подання 

ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням, досягнення 

граничного віку перебування на державній службі (для суддів 

Верховного Суду – 70 років, інших судів – 65 років; передбачена 

можливість залишення на посаді після досягнення цього віку), 

закінчення терміну його повноважень, відмови від складення присяги, 

припинення громадянства внаслідок виходу з громадянства або його 

втрати, призначення (обрання) на іншу посаду або переведення на 

іншу роботу, заняття діяльністю, не сумісною з посадою судді, 

недотримання обмежень, пов'язаних з державною службою, відмови 

судді від переведення до іншого суду у зв'язку з ліквідацією суду або 

скороченням чисельності суддів, систематичних дисциплінарних 

порушень (притягнення до дисциплінарної відповідальності більше 

двох разів протягом одного року), одноразового грубого порушення 

посадових обов'язків, визнаного таким відповідно до законодавчих 

актів, вчинення проступку, не сумісного з перебуванням на державній 

службі, набрання законної сили обвинувальним вироком, набрання 

законної сили рішенням суду про визнання судді обмежено дієздатним 

або недієздатним, визнання судді не здатним за станом здоров'я 

виконувати обов'язки судді (за наявності медичного висновку), смерті 

судді, оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім 

рішенням суду, що набрало законної сили [6].  

Дисциплінарне провадження проти судді може бути порушено 

Президентом країни (стосовно будь-якого судді) та головами судів 

(стосовно суддів окремих судів). Дисциплінарне провадження 
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здійснюють дисциплінарні колегії суддів. 

Сприяє захисту трудових прав суддів обмежений термін 

притягнення до дисциплінарної відповідальності – два місяці з дня 

виявлення, не рахуючи часу хвороби або відпустки працівника, або 

шість місяців з дати вчинення проступку (двох років – якщо проступок 

виявлений в результаті перевірки, проведеної компетентними 

органами). 

У Росії перелік підстав припинення повноважень судді 

закріплено в статті 14 Закону "Про статус суддів в Російській 

Федерації". До цих підстав, зокрема, віднесено письмову заяву судді 

про відставку, нездатність за станом здоров'я або з інших поважних 

причин здійснювати повноваження судді, письмову заяву судді про 

припинення його повноважень у зв'язку з переходом на іншу роботу 

або з інших причин, досягнення суддею граничного віку перебування 

на посаді судді або закінчення строку повноважень судді, якщо вони 

були обмежені певним терміном, припинення громадянства Росії, 

набуття громадянства іноземної держави або отримання посвідки на 

проживання чи іншого документа, що підтверджує право на постійне 

проживання на території іншої країни, порушення суддею, його 

дружиною (чоловіком) та неповнолітніми дітьми заборони відкривати і 

мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в 

іноземних банках, розташованих за межами території Росії, володіти і 

(або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, заняття 

діяльністю, не сумісною з посадою судді, обрання на виборні посади, 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді або 

судовим рішенням про застосування до нього примусових заходів 

медичного характеру, набрання законної сили рішенням суду про 

обмеження дієздатності судді або про визнання його недієздатним, 

смерть особи або набрання законної сили рішенням суду про 

оголошення її померлою, відмову судді від переведення до іншого 

суду у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією суду, а також якщо 

суддя перебуває в близькій спорідненості з головою або заступником 

голови того ж суду, вчинення суддею дисциплінарного проступку, за 

який рішенням кваліфікаційної колегії суддів на суддю накладено 

дисциплінарне стягнення у вигляді дострокового припинення 

повноважень судді [7]. 

Граничний термін перебування на посаді федерального судді 

складає 70 років. 

Рішення про накладення на суддю дисциплінарного стягнення, в 

тому числі дострокове припинення повноважень судді, приймається 

протягом шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку 
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та не пізніше двох років з дня вчинення дисциплінарного проступку. 

Відставка судді, як і в багатьох інших країнах світу, є почесним 

залишенням особою служби на посаді судді із збереженням звання 

судді та гарантій особистої недоторканності. До відставки 

прирівнюється практично всі підстави припинення суддівських 

повноважень, не пов'язані з протиправними діями судді. 

Стаття 79 Конституції Казахстану містить положення, 

відповідно до якого повноваження судді можуть бути припинені 

виключно на підставах, встановлених законом [8]. Таким 

конституційним законом є Закон "Про судову систему та статус суддів 

Республіки Казахстан", стаття 34 якого встановлює єдині підстави 

припинення повноважень голови, голови судової колегії та судді. До 

них відносяться: вихід у відставку; звільнення за власним бажанням; 

стан здоров'я, що перешкоджає подальшому виконанню професійних 

обов'язків, відповідно до медичного висновку; набрання законної сили 

рішенням суду про визнання судді недієздатним або обмежено 

дієздатним або про застосування до нього примусових заходів 

медичного характеру; набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду, припинення кримінальної справи на досудовій стадії за 

нереабілітуючими підставами; припинення громадянства; смерть 

особи або набрання законної сили рішенням суду про оголошення її 

померлою; призначення, обрання на іншу посаду, перехід на іншу 

роботу; ліквідація або реорганізація суду, зменшення числа суддів 

відповідного суду, якщо суддя не дає згоди на зайняття вакантної 

посади судді в іншому суді, а також відмова судді від переведення до 

іншого суду, на іншу спеціалізацію; рішення кваліфікаційної комісії 

Судового журі про невідповідність судді займаній посаді в силу 

професійної непридатності; рішення дисциплінарної комісії Судового 

журі про необхідність звільнення з посади судді за вчинення ним 

дисциплінарного проступку або невиконання законодавчих вимог до 

судді; досягнення пенсійного або граничного віку перебування на 

посаді судді [9]. 

Граничний вік перебування на посаді судді – 65 років; у 

виняткових випадках ця вікова межа може бути збільшена Головою 

Верховного Суду за згоди Вищої судової ради терміном до п'яти років. 

Отже, до нормативних положень зарубіжного законодавства 

щодо суддів, які можуть бути використані в Україні, на наш погляд, 

належать наступні: 

1) вища межа граничного віку перебування на посаді судді 

нижньої та середньої ланки судової системи (Великобританія, Польща, 

Росія); 
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2) можливість підвищення граничного віку перебування судді 

на посаді за окремим рішенням компетентного органу (Польща, 

Білорусь, Казахстан); 

3) обмежений термін притягнення до дисциплінарної 

відповідальності – 2, 6, 12, 24 місяці в залежності від часу та обставин 

вчинення, виявлення проступку (Білорусь, Росія); 

4) звільнення за власним бажанням відбувається після 

закінчення тримісячного терміну після подання відповідної заяви 

(Польща);  

5) припинення кримінальної справи на досудовій стадії за 

нереабілітуючими підставами є окремою підставою припинення 

правового статусу судді (Казахстан). 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Професія нотаріуса здавна користувалася повагою в суспільстві. 

Пересічні громадяни вважають, що нотаріус – це обов’язково вельми 

заможна людина, а його робота непрофесіоналам здається простою, а 

інколи і взагалі примітивною, хоча саме цей правник щоденно вирішує 

насущні юридичні питання населення. Тим більше, що проблем у 

роботі сучасних нотаріусів більше, ніж досить, а відповідальність за 

прийняті рішення часто не співрозмірна отриманому гонорару. 

На жаль, вітчизняний нотаріат як правовий інститут 

громадянського суспільства ще далекий від досконалості, а надавані 

послуги деяких нотаріусів не є якісними. Проаналізувавши чинне 

законодавство та коментарі провідних правників-науковців  

Ю. Козьякова, В. Бранков, Г. Гулєвської, можна виділити 

найнагальніші проблеми нотаріату: 

 неактуальність профільного законодавства та відсутність 

систематизації нормативно-правових актів. 

На сьогодні існує велика кількість нормативних документів, яка, 

не зважаючи на фактичну наявність, не здатна врегулювати діяльність 

вітчизняних нотаріусів повною мірою. Наприклад, чинні Закони 

України "Про нотаріат" [1], "Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень"[2], "Про держану реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань"[3], на думку науковців, мають грубі помилки в 

термінології та не охоплюють повною мірою всі аспекти роботи 

правників в сучасних умовах. Навіть прийнятий у 2008 році Закон 

України "Про внесення змін до Закону України про нотаріат" [4] не 

зміг повною мірою запустити реформу нотаріальної сфери. 

Наразі законодавець розширив список правочинів, де необхідне 

нотаріальне посвідчення підписів сторін (зокрема, щодо державної 
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реєстрації змін до статутів юридичних осіб, права власності на 

новостворені об’єкти нерухомого майна), однак, проблемні процедурні 

питання так і не були вирішені з урахуванням реалій сьогодення. Крім 

того, з 2014 року в Україні з’явилася окрема категорія громадян – 

внутрішньо переміщені особи. Спираючись на застаріле профільне 

законодавство, нотаріусам вкрай важко приймати правомірні та 

неупереджені рішення щодо операцій з їх нерухомістю, надавати 

якісні консультативні послуги. 

В. Комаров і С. Фурса [6] впевнені, що національне 

законодавство вимагає перегляду, систематизації, актуалізації з метою 

ефективного врегулювання правовідносин, які склалися в сучасному 

українському суспільстві.  

 відсутність єдиної усталеної практики. 

Вказана проблема напряму випливає із попередньої. Якщо закон 

не в змозі врегулювати абсолютно всі сфери суспільного життя, має 

прогалини, це підштовхує нотаріуса шукати відповіді на свої питання 

у всіх можливих джерелах, як то у своїх колег, у спеціалістів з питань 

нотаріату міжрегіональних управлінь юстиції, профільного 

Міністерства. Складається ситуація, коли в різних нотаріальних 

округах ті чи інші нотаріальні дії виконуються по-різному, наприклад, 

вимагаються окремі документи, залучаються додаткові свідки, 

перевищуються терміни надання послуг. 

Зрозуміло, що в умовах жорсткої конкуренції та суворої 

відповідальності за свої діяння добросовісні нотаріуси намагаються 

убезпечити прийняття важливих рішень, однак, така ситуація 

призводить до неоднозначних трактувань, великої кількості 

практичних помилок, які іноді не в змозі виправити навіть суд. 

Міністерство юстиції України, в особі міжрегіональних 

управлінь юстиції, має не тільки ініціювати проведення тренінгів, 

семінарів і курсів підвищення кваліфікації для діючих нотаріусів, які 

проходять часто, але не приносять бажаного результату, а й нести 

відповідальність за озвучені рішення. Крім того, слід активізувати 

роботу Нотаріальної палати України, яка покликана здійснювати 

захист та підтримку правників цієї галузі не формально, а на практиці. 

 реформування системи державного нотаріату. 

На думку науковців, сьогодні державні нотаріуси не надто 

націлені на розвиток цієї інституції, хоча держава витрачає чималі 

кошти на утримання таких контор. Вони отримують хоч і невелику, 

але стабільну заробітну плату та не зацікавлені в наданні якісних 

послуг населенню. Штучне підвищення винагороди такого нотаріуса 

за рахунок платних послуг не стимулює працювати швидше та краще і 
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є тимчасовим. Громадяни, особливо похилого віку, як і раніше 

надають перевагу державним нотаріальним конторам, створюють 

величезні черги до правників, особливо з питань оформлення 

спадщини. Ті, в свою чергу, не поспішають вирішувати проблеми 

заявників. Є. Фурса і А. Полешко [5] наголошують, що такий підхід до 

роботи та оплати праці в демократичній державі є неприпустимим і 

потребує реформування. 

Окремо слід зазначити, що і кількість державних нотаріусів у 

віддалених містечках надзвичайно мала, саме тому державний нотаріат 

не може конкурувати з приватним, але створює штучні перепони для 

розвитку обох інституцій, відтягує значну частину державних коштів 

на своє життєзабезпечення. 

Підвищити якість та ефективність роботи державних нотаріусів 

можна за допомогою стабілізації виплат заробітної плати на рівні із 

середнім доходом приватного нотаріуса. В свою чергу, слід і 

підвищити персональну відповідальність завідуючих цих інституцій, 

встановити граничні терміни надання окремих послуг заявникам. 

 нерівномірність розподілу нотаріальних контор у регіонах. 

Зрозуміло, що кожен приватний нотаріус як самозайнята особа 

намагається обрати найбільш привабливе, з економічної точки зору, 

місце роботи. От і складається така тенденція, за якої у містах 

обласного і районного значення приватних нотаріусів надзвичайно 

багато, а от в маленьких містечках – один-два приватних правники, і в 

державній конторі працює лише один нотаріус, який має право і на 

відпустку, і на лікарняний. 

Забезпечення молодих фахівців відомчим житлом на період 

роботи, зобов’язання відпрацювати 3 роки на посаді державного 

нотаріуса тих випускників, хто навчався за рахунок держави, могло б 

вирішити проблему відсутності або надзвичайної завантаженості 

органів нотаріату в окремих регіонах.  

 важкий податковий тягар при здійсненні нотаріальної 

діяльності. 

Практично всі нотаріуси зауважують, що податковий тиск на 

них з боку держави надто великий. З урахуванням всіх податків та 

витрат правник має позбутися майже половини свого доходу, інколи 

видатки становлять до 60 % щорічного прибутку. Виходить, молоді 

спеціалісти змушені будувати свою роботу тільки навколо питання 

заробітку грошей, щоб утриматися "на плаву". В такій обстановці мова 

не йде про професійний розвиток, якісний аналіз допущених помилок, 

наукову діяльність. Виходить, що більшість нотаріусів працюють 

задля простого задоволення власних економічних інтересів, 
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елементарного прожиття, а не задля розвитку інституції. 

Зрозуміло, що оподаткування цієї сфери, як і будь якої іншої, є 

необхідним, однак, було б виправданим встановлення трьох-

п’ятирічних податкових канікул для молодих фахівців-нотаріусів. 

Залишається невирішеним і питання оптимальної оплати 

нотаріальних послуг. Практика показує, що вартість послуг з, 

наприклад, посвідчення довіреностей на розпорядження транспортним 

засобом або відкриття спадкової справи суттєво відрізняється в 

Житомирському та Київському міському нотаріальних округах, 

посвідчення довіреності на представництво інтересів особи – в 

Житомирському міському та в Любарському районному  нотаріальних 

округах.  

Держава має врегулювати ці спірні моменти, оскільки 

завищення цін на послуги в окремих регіонах призводить до того, що 

населення не має змоги звернутися за нотаріальними послугами, що в 

свою чергу, веде до невчасного оформлення спадкових прав, 

подальшої плутанини, невпорядкованості майнових прав, дає 

можливість реалізації шахрайських схем щодо об’єктів нерухомості, 

право власності на які невизначено [6]. 

 Звичайно, повноцінна діяльність нотаріату в Україні 

обмежується і низкою проблем етичного характеру, використання 

способів недобросовісної конкуренції (демпінг, незаконне 

посередництво, робота з так званими "відкатами"). Всі ці обставини 

сприяють укоріненню корупційних проявів в суспільстві, не дають 

професійно розвиватися перспективній молоді, створюють умови для 

неправомірного збагачення окремих нотаріусів.  

Українські чиновники мають досконало вивчити досвід 

європейський країн та терміново впровадити ефективні реформи для 

вітчизняного нотаріату. Але маємо зрозуміти, що в умовах теперішньої 

світової економічної кризи, цей процес буде нешвидким. 
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ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Подолання проблеми корупції, а також створення системи 

ефективного захисту викривачів корупції, є одним із пріоритетів для 

українського суспільства, антикорупційних та правоохоронних органів 

України на сучасному етапі розвитку держави. 

На забезпечення реалізації програми щодо створення системи 

захисту викривачів корупції спрямовано норми Закону України "Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" від 14.10.2014 р., яким 

передбачено ухвалити закон про захист осіб, які доброчесно 

повідомляють про корупційні правопорушення (викривачів), 

передбачивши обов’язок повідомлення та захист викривачів, 

створення внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації, системи 

захисту викривачів від утисків та переслідування, а також заходи 

стимулювання повідомлень про корупцію тощо [1]. 

У Законі України "Про запобігання корупції" [2] в редакції від 

14.10.2014 р. державному захисту викривачів корупції було 

присвячено лише одну статтю 53, в якій викривачем корупції 

визнавалася особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що 

інформація є достовірною повідомляє про порушення вимог Закону 

іншою особою. Захист викривачів передбачав застосування заходів, 

передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві", гарантії щодо 

недопущення порушення трудових прав, право на конфіденційність та 

анонімність повідомлення про факт порушення антикорупційного 

законодавства.  

Отже, не можна стверджувати, що держава, прийнявши вище 

зазначені закони, створила належну та ефективну систему захисту 

викривачів корупції. Крім того, саме такий, поверхневий підхід 
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законодавця до вирішення питання захисту викривачів корупції 

призвів до неможливості розвитку в Україні інституту викривачів 

корупції. 

Усвідомлюючи важливу роль викривачів у реалізації політики 

запобігання і протидії корупції, законодавець лише 17.10.2019 р. 

прийняв Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо викривачів корупції" [3], яким ст. 53 

Закону України "Про запобігання корупції" викладено у новій редакції, 

а розділ VІІІ доповнено статтями, що містять норми, спрямовані на 

захист, встановлення прав та закріплення гарантій викривачам 

корупції. 

Наразі, захист викривачів корупції за законодавством України 

передбачає, у т.ч.: 

 захист від переслідування – особи мають бути захищені від 

будь-яких проявів помсти, дискримінації на робочому місці, втрати 

статусу і т.п.; 

 збереження конфіденційності (ст. 53-5 Закону України "Про 

запобігання корупції"); 

 безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав 

викривача (п. 5 ст. 53-3 Закону України "Про запобігання корупції"); 

 можливість повідомляти про факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень анонімно, тобто без 

зазначення відомостей про себе (п. 7 ст. 53-3 Закону України "Про 

запобігання корупції"); 

 захист трудових прав (ст. 53-4 Закону України "Про 

запобігання корупції"). Поширюється на викривача та його близьких 

осіб. Передбачає широке коло заходів, серед яких: неможливість 

відмови у прийнятті на роботу, звільнення, примушування до 

звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо; 

 звільнення від юридичної відповідальності (ст. 53-8 Закону 

України "Про запобігання корупції"). Викривач не несе юридичної 

відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

антикорупційного законодавства, поширення зазначеної у 

повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким 

повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших 

обов’язків або зобов’язань [2];  

 забезпечення безпеки (п. 8 ст. 53-3 Закону України "Про 

запобігання корупції"). Поширюється на викривача та його близьких 

осіб. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача 

та його близьких осіб, можуть бути застосовані заходи, передбачені 
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Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві", серед яких: особиста охорона, охорона 

житла і майна, видача спеціальних  засобів індивідуального захисту і 

сповіщення про небезпеку, заміна документів, зміна місця роботи тощо; 

 створення та забезпечення умов для повідомлення інформації 

про корупцію (ст. 53-1 Закону України "Про запобігання корупції"). 

Передбачає можливість усного та письмового звернення, зокрема 

через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби 

електронного зв’язку тощо. Державні органи зобов’язані оприлюднити 

інформацію про канали повідомлень про корупційні правопорушення, 

забезпечити їх безперебійну роботу та доступність для потенційних 

викривачів, а також вжити інших заходів, які передбачені 

Методичними рекомендаціями щодо організації роботи із 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, 

затвердженими рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 06.07.2017р. № 286. 

Враховуючи позитивний досвід зарубіжних країн, зокрема 

США, Південної Кореї, у ст. 53-7 Закону України "Про запобігання 

корупції" закріплено право і гарантія викривача корупції на отримання 

винагороди.  

Право на винагороду має викривач, який повідомив про 

корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані 

державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом на час вчинення злочину [2]. 

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового 

розміру  предмету корупційного злочину або розміру завданих державі 

збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. 

Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних 

заробітних плат, установлених на час вчинення злочину (ст. 53-7 

Закону України "Про запобігання корупції") [2]. 

Вважаємо, що запровадження системи матеріальних заохочень 

викривачів корупції буде сприяти розвитку інституту викривачів в 

Україні та допоможе у боротьбі та протидії корупції.   

Таким чином, українська держава йде шляхом становлення та 

розвитку інституту викривачів корупції, формування надійної та 

ефективної системи їх захисту. Разом з тим, вважаємо, що є доцільним 

прийняття окремого нормативно-правового акту, спрямованого на 

регулювання правового статусу викривачів корупції, визначення їх 

прав, системи заходів захисту та гарантій. 

  



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

130 

Список використаних джерел 

 

1. Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 

14.10.2014р. № 1699-VІІ. Відомості Верховної Ради України. 2014.  

№ 46. ст. 2047.  

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014р.  

№ 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. ст. 2056.  

3. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо викривачів корупції : Закон України від 17.10.2019р.  

№ 198-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 50. ст. 356.  

 

 

 

  



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

131 

УДК 343.2 

Лобик Л.О. 

PhD з державного управління, директор коледжу 

Коледж при Прикарпатському інституті ім. Михайла Грушевського 

ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Трускавець 

Хтей М.Ю. 

студент 

Прикарпатський інститут ім. Михайла Грушевського 

 ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Трускавець 

 

ПРОТИДІЯ САМОПРАВСТВУ  

В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

В статті 1 Конституції України декларується, що наша держава є 

правовою. Проте численні фактори здатні поставити під сумнів її 

відповідність принципам правової держави. Наприклад, невиконання 

правочинів змушує їх учасників самостійно задовольняти свої інтереси 

згідно із власними уявленнями про закон. Подекуди і держава в особі 

органів виконавчої влади не здатна забезпечити виконання навіть 

рішень національних судів, що призводить до тих самих ситуацій. Така 

самоправна діяльність значним чином шкодить існуючому 

правопорядку, а за умови набуття нею масового характеру підриває 

принципи існування правової держави, шкодить усталеному в ній 

порядку управління. 

Одним із способів протидії самоправству є застосування 

кримінальної відповідальності, яку встановлено в ст. 356 

Кримінального кодексу України. Закон відносить самоправство до 

злочинів невеликої тяжкості. Вбачається, що цей злочин може 

набувати значно більш суспільно небезпечних форм, аніж це 

розраховано законодавцем. Відносна поширеність самоправства в 

структурі злочинності України є незначною, але поряд з цим потрібно 

враховувати високий рівень латентності злочину, у тому числі штучної 

(прихованої), до якої призводять певні складнощі кримінально-

правової кваліфікації самоправних дій.  

Дослідження зарубіжної практики протидії самоправству дає 

можливість виявити позитивні та негативні сторони законодавства 

України. Досвід зарубіжних країн може бути орієнтиром для 

визначення оптимальної моделі встановлення кримінальної 

відповідальності за самоправство в нашій державі.  
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Способи протидії самоправству суттєво відрізняються в країнах 

Західної Європи та Східної, у тому числі, й в Україні. На нашу думку, 

Україна багато в чому сприйняла радянський досвід законотворчості.  

Норма КК України про кримінальну відповідальність за 

самоправство має деякі спільні риси зі ст. 317 Модельного кодексу, 

згідно з якою самоправством є "самовільне здійснення свого дійсного 

або передбачуваного права, що заподіяло велику шкоду правам або 

охоронюваним законом інтересам громадян чи державним або 

суспільним інтересам" [1, с. 76]. 

На відміну від законодавства України, в науковій літературі 

українських авторів самоправство тлумачать більш конкретно, 

розглядаючи ознаку самовільності як "здійснення особою свого 

дійсного або уявного права чи вчинення інших дій всупереч 

установленому порядку і без законних повноважень" [2, с. 929]. 

Вважаємо, що таке наукове тлумачення самоправного діяння є 

позитивною тенденцією, оскільки свідчить про відхід від абстрактного 

розуміння його як будь-яких дій і перехід до конкретної термінології.  

На нашу думку, уявне право не можна відносити до ознаки 

діяння. Це скоріше питання усвідомлення особою певних обставин. В 

багатьох зарубіжних державах це передбачено безпосередньо в 

кримінальних законах. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що 

криміналізація самоправства не узгоджується з деякими загальними 

принципами криміналізації. Це окреслює проблеми, що потребують 

вирішення. При аналізі дотримання принципу системно-правової 

несуперечності встановлено неузгодженість ст. 356 КК України та 

ст. 186 КУпАП. Врахування принципу процесуальної здійсненності 

кримінального переслідування натикається на неможливість чіткого 

встановлення наслідків самоправних дій та на обов’язкову ознаку їх 

оспорюваності. Аналіз дотримання принципу безпробільності показав, 

що існує проблема кримінально-правової кваліфікації групових 

захоплень майна, якій слід приділити увагу. Загалом, суспільна 

небезпечність таких дій показує, що вони можуть отримати додаткову 

кримінально-правову заборону. 
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ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

Для ефективного державного управління важливе значення має 

дисциплінарна відповідальність державних службовців. Підвищення 

ефективності їх роботи тісно пов'язується з розумінням того, що 

кожний проступок, вчинений державним службовцем під час своєї 

професійної діяльності, має викликати відповідне реагування з боку 

компетентних осіб.  

Аналізуючи дисциплінарну відповідальність державного 

службовця, варто звернути увагу на те, що на законодавчому рівні не 

має визначення поняття "дисциплінарна відповідальність". Його не 

містить ні чинний Закон України "Про державну службу" (2015 р.) [1] 

у частині, що регулює дисциплінарну відповідальність державних 

службовців, ні Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) [2].  

Зокрема, в Законі України "Про державну" службу" [1], 

незважаючи на спробу вдосконалити чинні законодавчі норми у сфері 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, наводиться 

лише окрема ремарка, що за невиконання або неналежне виконання 

посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою 

інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 

порушення службової дисципліни державний службовець 

притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, 

встановленому цим Законом (ст. 64). Однак розглядати це трактування 

як визначення поняття "дисциплінарна відповідальність державного 

службовця" неможливо, оскільки в ньому йдеться насамперед про 
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ототожнення понять "дисциплінарна відповідальність" і 

"дисциплінарне провадження".  

Варто зазначити, що в літературі з трудового права радянського 

періоду правова природа дисциплінарної відповідальності інколи 

трактувалась досить спрощено. Так, М. А. Тимонов відносив 

дисциплінарний вплив до різновиду державного примусу, оскільки він 

здійснювався керівництвом державних підприємств фактично від імені 

держави [3, с. 102].  

Окремі автори дотримувались договірної теорії, визначаючи 

дисциплінарну відповідальність у загальнотеоретичному розумінні як 

обов'язок працівника відповісти перед роботодавцем за вчинене 

правопорушення та зазнати заходів впливу, які передбачені в 

дисциплінарних санкціях трудового права [4, с. 40].  

Дисциплінарна відповідальність була предметом дослідження 

багатьох учених у галузі трудового права, і кожен із них наводив її 

поняття. Систематизуючи думки науковців, можна стверджувати, що 

А. А. Абрамова [5, с. 134] та Г. І. Угрюмова [6, с. 79] визначали 

дисциплінарну відповідальність як окремий вид юридичної 

відповідальності.  

А. С. Барабаш [7, с. 194], Л. О. Сироватська [8, с. 135] та  

В. В. Форманюк [9, с. 195] розуміють дисциплінарну відповідальність 

як міру впливу, що застосовується до особи за вчинення 

дисциплінарного проступку.  

К. В. Коваленко [10, с. 235], Г. Г. Петришина-Дюг [4, с. 41] 

визначають дисциплінарну відповідальність як обов'язок працівника 

зазнати несприятливих наслідків за скоєння дисциплінарного 

порушення.  

Аналізуючи наведені думки дослідників, варто зауважити, що 

визначені поняття дисциплінарної відповідальності розуміються 

вченими в загальному вигляді та не називають особливості 

відповідальності окремих категорій працівників з огляду на специфіку 

їх роботи.  

Так, залежно від джерел правового регулювання виокремлюють 

два види дисциплінарної відповідальності: загальну та спеціальну. 

Такий поділ обумовлюється трьома підставами: по-перше, 

включенням особи в той чи інший тип колективу; по-друге, 

належністю громадянина до організації певного виду (наприклад, 

особливо регулюється відповідальність працівників прокуратури, 

суддів та інших); по-третє, характером функцій, виконуваних особою в 

цій організації.  

Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників 
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відрізняється від загальної дисциплінарної відповідальності більш 

широким змістом дисциплінарного проступку та більш суворими 

санкціями. Так, для певних категорій працівників вимоги морального 

змісту включено до їхніх трудових обов'язків [10, с. 234]. Це 

стосується, наприклад, державних службовців. З прийняттям Закону 

України "Про державну службу" 2015 р. зазначені вимоги морального 

змісту отримали назву професійної етики державного службовця, а 

порушення вимог такої етики було віднесено до дисциплінарних 

проступків. Відповідно, недотримання вказаних норм є підставою для 

притягнення такого працівника до дисциплінарної відповідальності.  

Найхарактернішими рисами спеціальної дисциплінарної 

відповідальності є такі: а) обмежена сфера й коло суб'єктів її 

застосування; б) специфічні заходи дисциплінарного впливу (зазвичай 

більш жорсткі стягнення); в) визначене коло суб'єктів, які можуть її 

застосовувати; г) особливий порядок накладення та оскарження 

дисциплінарних стягнень; ґ) наявність спеціальних нормативних актів.  

Таким чином, спеціальна дисциплінарна відповідальність – це 

окремий вид дисциплінарної відповідальності чітко визначених 

суб'єктів, які за вчинений дисциплінарний проступок у межах 

спеціальних нормативних актів можуть залучатись до більш жорстких 

заходів дисциплінарного впливу з особливим порядком накладення й 

оскарження дисциплінарних стягнень. 

Вчені-адміністративісти прагнули виокремити особливості 

відповідальності державних службовців та розглядали дисциплінарну 

відповідальність як інститут адміністративного права. Так, як 

правовий інститут дисциплінарну відповідальність аналізують  

Л. Р. Біла-Тіунова [11, с. 277-278], Н. М. Вапнярчук [12, с. 101].  

В. В. Зуй [13, с. 197], О. Ю. Оболенський [14, с. 267-268] визначають 

дисциплінарну відповідальність державних службовців через 

застосування заходів впливу за винні порушення правил державної 

служби.  

І. О. Картузова розуміє дисциплінарну відповідальність 

державних службовців як зазнавання державним службовцем 

позбавлень та обмежень особистого чи майнового характеру за 

здійснення дисциплінарного проступку або іншого порушення, за яке, 

згідно із законом, передбачається застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності уповноваженими на те суб'єктами. При цьому вчена 

звернула увагу на необхідність розмежування дисциплінарної 

відповідальності в трудовому праві та дисциплінарної відповідальності 

в адміністративному праві. Дисциплінарна відповідальність державних 

службовців через специфіку державно-управлінської діяльності, яку 
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вони здійснюють, на її думку, підлягає регулюванню нормами 

адміністративного права [15, с. 9-10].  

На наш погляд, більш правильно, класифікувати дисциплінарну 

відповідальність державних службовців на відповідальність загального 

характеру (передбачену Законом України "Про державну службу" й 

КЗпП) та відповідальність особливого характеру – статутну (окрім 

зазначених нормативних актів, регламентується також статутами й 

положеннями).  

Дисциплінарна відповідальність є особливим елементом у 

структурі правової системи, важливим фактором, що забезпечує 

правомірну поведінку державного службовця під час виконання ним 

своїх повноважень. Вона характеризується наявністю власної підстави 

(дисциплінарного проступку), особливих санкцій (дисциплінарних 

стягнень), спеціального суб'єкта дисциплінарного проступку та 

суб'єкта дисциплінарної влади, який уповноважений застосувати 

дисциплінарне стягнення у встановленому порядку. 

Таким чином, наведені поняття й особливості дисциплінарної 

відповідальності дають змогу сформулювати власну дефініцію поняття 

дисциплінарної відповідальності державних службовців та визначити 

низку її принципових особливостей.  

Отже, дисциплінарна відповідальність державних службовців – 

це застосування до державних службовців негативних заходів впливу 

особистого чи майнового характеру за невиконання або неналежне 

виконання покладених на них обов'язків або вчинення інших 

дисциплінарних проступків, що здійснюється уповноваженим 

суб'єктом згідно із чинним законодавством.  

Незважаючи на тотожність багатьох понять та інститутів, 

дисциплінарна відповідальність у межах трудового й 

адміністративного права має серйозні відмінності, наявність яких дає 

підстави для диференціації дисциплінарної відповідальності за 

суб'єктним складом та виділення двох окремих видів дисциплінарної 

відповідальності: загальної (трудової) і спеціальної (адміністративної).  

Дисциплінарна відповідальність державного службовця 

відрізняється від загальної трудової дисциплінарної відповідальності 

насамперед такими ознаками: 1) має особливий суб'єкт 

відповідальності (спеціальний). Суб'єктом дисциплінарної трудової 

відповідальності є працівник – головний суб'єкт трудового права, чиї 

відносини з роботодавцем регулюються нормами трудового 

законодавства. Суб'єктом дисциплінарної адміністративної 

відповідальності є головний індивідуальний суб'єкт адміністративного 

права – державний службовець.  
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У цьому контексті Ю. М. Старілов слушно зазначає: "Головна 

відмінність між державним службовцем і працівником полягає в тому, 

що особи, які перебувають на державній службі, на відміну від осіб, 

які перебувають у звичайних трудових відносинах, мають особливий 

публічно-правовий статус" [16, с. 17].  

Отже, державно-службові відносини є переважно 

субординаційними, оскільки виникають у сфері державної служби, яка 

за свою сутністю є ієрархічною системою (ієрархія державних органів, 

ієрархія державних посад), тобто системою, якій притаманні 

насамперед влада й підпорядкування.  

З огляду на низку особливостей дисциплінарної 

відповідальності державних службовців порівняно із загальною 

дисциплінарною відповідальністю можна зробити висновок, що 

дисциплінарна відповідальність державних службовців є інститутом 

саме адміністративного права. Проблемою в цьому разі є відсутність 

нормативного констатування такої відповідальності.  

Тому вважаємо за доцільне чітко закріпити в національному 

законодавстві галузеву приналежність інституту дисциплінарної 

відповідальності державних службовців у відповідному 

систематизованому акті у сфері державної служби, а саме у Кодексі 

державного службовця (або, як варіант, в окремому Законі України 

"Про дисциплінарну відповідальність у сфері державної служби"). 
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ  

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Практичний досвід розвинених країн світу у протидії корупції 

свідчить, що активна участь громадськості у такій боротьбі є вкрай 

важливою і необхідною. 

На важливості участі громадськості у заходах щодо запобігання 

та протидії корупції наголошується у нормах як міжнародного, так і 

національного законодавства. Зокрема, ст. 13 Конвенції ООН проти 

корупції, ратифікованої Верховною Радою України 18 жовтня 2006 р. 

(набула чинності для України 1 січня 2010 р.) [1] зобов’язує кожну 

державу-учасницю належним чином забезпечити участь громадськості 

у запобіганні та протидії корупції. Таким чином, на міжнародному 

рівні громадськість визнана суб’єктом запобігання і протидії корупції. 

У Роз’ясненні Міністерства юстиції України "Участь громадськості у 

заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної 

антикорупційної політики" від 26.08.2011 р. наголошено, що боротьба 

з корупцією можлива з використанням різних заходів, обов’язковою 

умовою яких є суспільне сприяння цим заходам, оскільки в 

протилежному випадку вони не будуть ефективними. Це 

підтверджується досвідом великої кількості держав, у яких зменшення 

рівня корупції стало можливим завдяки активності та зацікавленості у 

цьому громадськості, що очевидно стало одним із  вирішальних 

факторів їх успіху в даній сфері [2]. 

Основними національними нормативно-правовими актами, які 

закріплюють права та гарантії громадськості на участь у заходах щодо 

запобігання корупції, є Конституція України та Закон України "Про 

запобігання корупції" від 14.10.2014 р.  

Участь громадськості у заходах щодо запобігання і протидії 

корупції здійснюється через членство у громадських об’єднаннях та 
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громадянами самостійно. 

Громадськість як суб’єкт запобігання і протидії корупції може 

здійснювати громадській контроль за діяльністю антикорупційних 

органів та брати безпосередню участь у заходах запобігання корупції. 

Так, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 14 Закону України "Про запобігання корупції", 

передбачають здійснення громадського контролю за діяльністю 

Національного агентства з питань запобігання корупції через 

Громадську раду [3], ст. 21 Закону України "Про запобігання корупції" 

[3] закріплює право громадськості:  

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 

конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 

протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим 

представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 

були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний 

конфлікт інтересів, а також громадськості; 

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про 

доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо 

запобігання корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів 

нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи 

пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів 

інформацію про врахування поданих пропозицій; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з 

питань запобігання корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи 

щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що 

виникають у сфері запобігання корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 

наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 

запобігання корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у 

сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм 

контролю, які не суперечать законодавству; 

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо 

запобігання корупції. 

Розділяємо позицію О. О.Корнієнко [4, с. 376], щодо існування 
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трьох основних форм участі громадськості у запобіганні і протидії 

корупції: інформативна; консультативна; активна. 

Інформативна участь передбачає повне та відкрите 

інформування відповідними органами громадськості з питань 

формування та реалізації антикорупційної політики. Консультативна 

участь забезпечує зворотній зв’язок між громадянином і владою. Зміст 

активної форми полягає у партнерстві суб’єктів владних повноважень 

та громадян і їх об’єднань з формування антикорупційної політики 

держави. Активна форма поділяється на такі види участі громадськості 

в запобіганні корупції, як контроль, аналіз, моніторинг,  експертиза. 

При цьому даний перелік не є вичерпним [4, с. 376]. 

Таким чином, вважаємо, що участь громадськості у запобіганні і 

протидії корупції є необхідною і доцільною. Саме завдяки участі 

громадськості у реалізації антикорупційної політики встановлюється 

діалог між органами влади і громадянським суспільством, що має 

наслідком підвищення ефективності заходів протидії корупції. 

Удосконалення форм участі громадськості у запобіганні корупції має 

стати одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку 

національної антикорупційної політики. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО  

ДОСВІДУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ  

 

Досвід країн світу щодо запобігання та протидії корупції, 

зважаючи на специфіку системи їх державного управління, становить 

певний інтерес для України. Такі напрацювання можуть 

використовуватися у практичній діяльності вітчизняних державних 

органів, покликаних боротися з корупцією, а також при розробці 

нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення впливу 

корупції у сфері державного управління.  

Протидія корупції в системі державного управління потребує 

розробки і проведення заходів з метою попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, усунення їх 

наслідків та покарання винних. Система відповідних заходів має 

базуватися на принципах законності, гласності, невідворотності 

покарання за корупційні правопорушення, відновлення порушених 

прав, відшкодування громадянам, їх об’єднанням, державі збитку від 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. Ці заходи необхідно 

розглядати як невід’ємну складову реформи системи державного 

управління  [1, с. 118]. Проте В. Котванов попереджає, що Україна не 

може копіювати методи боротьби з корупцією, які використовуються в 

цивілізованих країнах, де державні установи та посадові особи мають 

не загальні, а детально  регламентовані обов’язки і чітко визначену 

відповідальність за їхнє виконання. В цих країнах боротьба з 

хабарництвом ведеться шляхом жорсткого покарання, яке має сенс, 

оскільки хабар штовхає чиновника на порушення чітко сформованих 

норм. В умовах України чиновник не завжди має мотивацію своєї 

діяльності. Закони, якими після їхнього прийняття керуються наші 

відомства, вони ж самі і створювали і при цьому проявляли чудеса 

винахідливості, щоб не обтяжувати себе необхідністю їх виконувати 

[2, с. 5]. 
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Світовий досвід запобігання та боротьби з корупцією дозволяє 

узагальнити найбільш характерні тенденції та механізми, адаптація 

яких могла би бути корисною для України. Пріоритетами тут для 

нашої країни можуть бути: 

 антикорупційна просвіта, спрямована на підвищення рівня 

громадянської свідомості та поширення суспільного несприйняття 

корупції як різко негативного явища через реалізацію різного роду 

антикорупційних освітніх програм та проектів; 

 авангардна роль інституцій громадянського суспільства, 

обов'язковість включення їх до складу наглядових та дорадчих рад при 

всіх органах публічної влади, силових міністерствах та 

спеціалізованих антикорупційних установ, делегування громадським 

організаціям функцій моніторингу та аудиту антикорупційної 

політики, обов'язкової незалежної попередньої експертизи 

нормативно-правових та державно-управлінських актів, що готуються 

до ухвалення органами публічної влади; 

 переважання превентивних та заохочувальних 

антикорупційних заходів над репресивними з одночасним 

підвищенням як інституційної незалежності так і рівня професійності 

та ефективності діяльності співробітників антикорупційних структур 

задля створення умов невідворотності покарання для всіх 

корупціонерів – попри їх партійну приналежність, входження до 

певних політичних чи владних еліт тощо;  

 легалізація (за прикладом США) інституту лобізму як на 

центральному, так і на місцевому рівні, що має знівелювати 

корупціогенну складову в представницьких (виборних) органах як на 

державному, так (що більш критичніше) і на місцевому рівні, оскільки 

офіційний лобізм висвітлить реальні інтереси відповідних політичних і 

бізнесових акторів, сприятиме більшій відкритості та прозорості 

публічного управління; 

 створення антикорупційних приймалень та прямих 

телефонних ліній, широке залучення інтернет-ресурсів та створення 

інтерактивних сайтів оперативного реагування на повідомлення 

громадян про факти корупційних дій з введенням 

адміністративної/карної відповідальності за неприйняття заходів щодо 

оперативного розгляду таких повідомлень співробітниками 

відповідних спеціалізованих органів, наприклад Національне 

антикорупційне бюро [3]. 

За наявності масштабної корупції пріоритетними є заходи щодо 

усунення її причин, а вже потім боротьба з конкретними виявами. 

Причому, для правових систем деяких розвинених країн не є 
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характерним використання в законодавстві терміна "боротьба", 

численними є закріплення в нормативно-правовому акті принципів 

запобігання правопорушенням. Однією з головних складових 

формування й реалізації ефективної системи боротьби з корупцією 

повинна бути чітка взаємодія держав, насамперед, їхніх 

правоохоронних органів, спільна участь у заходах, ініційованих 

Організацією Об’єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, 

Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими 

міжнародними інституціями [4]. Практика роботи правоохоронних 

органів зарубіжних країн у цьому напрямі свідчить про те, що 

досконалість нормативно-правового забезпечення протидії та 

наявність ефективної системи протидії корупції на національному й 

міжнародному рівнях є однією з головних умов успішного подолання 

зазначеної проблеми.  

Практичний досвід правових держав світу у сфері боротьби з 

корупційними злочинами дає змогу сформувати уявлення про основи 

передової національної антикорупційної стратегії, вироблення якої 

сьогодні необхідне в Україні. Відповідно, наразі вітчизняна влада 

повинна: розробити єдину державну політику в сфері боротьби з 

корупцією, яка містила б комплекс заходів державного, політичного, 

економічного, соціального і правового характеру; сформувати 

спеціальну антикорупційну службу, незалежну від усіх гілок влади, 

яка забезпечила б контроль за діяльністю державних органів різних 

рівнів; забезпечити незалежне функціонування судової влади, за 

прикладом правоохоронних систем Італії, США, Великої Британії чи 

Франції. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИСЯЖНИХ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Введення інституту присяжних є, на нашу думку, позитивним 

наслідком реформування судової системи України. Правовий статус 

присяжних визначає Кримінальний процесуальний кодекс України 

(далі КПК України) та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".  

 Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним 

законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею 

або залучається до здійснення правосуддя. Для затвердження списку 

присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації 

України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які 

формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список 

громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється 

юрисдикція відповідного окружного суду. Присяжним може бути 

громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно 

проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного 

окружного суду.  

Не включаються до списків присяжних громадяни: 

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 

2) які мають незняту чи непогашену судимість; 

3) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджають виконанню обов’язків присяжного; 

4) особи, на яких протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення; 

5) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, 

судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів 

правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші 

державні службовці, посадові особи органів місцевого 

самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної 
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комісії суддів України, Вищої ради правосуддя; 

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; 

7) особи, які не володіють державною мовою. 

Присяжні під час розгляду і вирішення справ користуються 

повноваженнями судді. До суду як присяжні можуть бути викликані 

громадяни, внесені до списку присяжних згідно зі ст. 58-1 Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів".  

Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що обов’язковими 

умовами включення громадянина до списку присяжних є відповідність 

кандидата вимогам, що містяться в законі, а також дача згоди бути 

присяжним. Остання означає, що особа свідомо погодилася брати 

участь у здійсненні правосуддя, а тому й бути суб’єктом прав, 

обов’язків і відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

цієї функції. Наявність нормативної умови щодо згоди особи бути 

присяжним дозволяє не погодитися з твердженням тих науковців, які 

вважають, що участь у здійсненні правосуддя є обов’язком громадян 

перед державою. Як правильно зазначають дослідники цієї 

проблематики, в колегії присяжних не повинні з’явитися особи, які 

всупереч своїм переконанням беруть участь у здійсненні правосуддя, 

оскільки від внутрішнього настрою присяжних багато в чому залежить 

закінчення судового розгляду [1]. Саме у зв’язку з цим, вважаємо, 

законодавець передбачив таку умову набуття статусу присяжного, як 

згода громадянина брати участь у здійсненні правосуддя в такий 

спосіб. Якщо ж особа погодилася на включення її до списку 

присяжних, то її участь можна вважати її громадянським обов’язком.  

Варто наголосити, що звільнення від обов’язків присяжного за 

ознакою професійної належності притаманно багатьом країнам, у яких 

діє суд присяжних. Таке обмеження спрямовано на запобігання 

упередженості присяжного, адже через належність до певної професії 

особи можуть піддаватися професійним стереотипам, що 

перешкоджатимуть здійсненню об’єктивної оцінки встановлених у 

судовому засіданні обставин скоєного злочину. Проте останнім часом, 

зокрема у США, позначилася тенденція до скасування всіх цих 

звільнень, навіть і тих, що стосуються суддів і адвокатів. Нині у 27 

штатах відсутні винятки за ознакою професійної зайнятості кандидата 

у присяжні, а ще в 7 штатах застосовуються обмежені винятки. У 

суспільстві з’явилася ідея, що право громадянина на представницький 

суд присяжних домінує над будь-яким іншим соціальним інтересом і 

що обов’язки присяжного та отримана від них користь у сенсі 

виховання почуття громадянськості повинні бути надбанням якомога 

ширших верств населення [2, с. 178].  
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У Німеччини для вирішення окремих категорій справ можуть 

залучатися як непрофесійні судді (шефени) фахівці у відповідній 

сфері. Наприклад, у справах про проступки неповнолітніх шефени 

відбираються з осіб, які мають великий досвід у роботі з молоддю. 

Непрофесійні судді від роботодавців і профспілок беруть участь у 

вирішенні трудових спорів, від застрахованих і страховиків або 

роботодавців – соціальних спорів. Слушною є думка Р. О. Куйбіди, що 

залучення як непрофесійних суддів фахівців у відповідній галузі та ще 

й на паритетних засадах сприяє всебічному врахуванню інтересів обох 

сторін і підвищенню якості вирішення спору. Обізнаність таких суддів 

сприяє їх активній участі в розгляді та вирішенні справи [3].  

Натомість у Грузії особа, яка є співробітником поліції, 

військовослужбовцем, священнослужителем, обвинуваченим, 

державною політичною посадовою особою, слідчим, учасником 

кримінального провадження в цій справі, особою, на яку накладено 

адміністративне стягнення за вжиття наркотичних засобів у 

невеликому розмірі, психологом, психіатром, юристом чи її участь як 

присяжного засідателя була б явно несправедливою в силу 

висловлюваних нею міркувань чи особистого досвіду не може брати 

участі в кримінальному провадженні як присяжний засідатель 

[4, с. 68]. 

 Таким чином підходи законодавців різних країн до вирішення 

даного питання не одноманітні, що підкреслює його складний 

характер. Також, як зазначено вище, не може бути присяжним особа, 

що не володіє мовою судочинства, адже відповідно до ст. 23 КПК  

України [5], що закріплює безпосередність дослідження показань, 

речей і документів як загальну засаду кримінального провадження, суд 

має безпосередньо дослідити всі докази в судовому засіданні, це 

необхідна передумова ухвалення законного, обґрунтованого і 

справедливого вироку. При цьому ст. 29 КПК України передбачено, 

що кримінальне провадження здійснюється державною мовою. 

Відповідно процесуальні документи суд складає державною мовою. 

Відтак вимога до присяжного стосовно володіння державною мовою 

цілком виправдана.  

Процесуальні права та обов’язки присяжного передбачено ст. 

386 КПК України. Він є активним учасником судового розгляду, який 

з огляду на здійснювану процесуальну функцію та дію засади 

безпосередності повинен брати участь у судовому провадженні від 

початку до кінця. У зв’язку з цим присяжний має право: просити 

головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню 

під час вирішення питань, брати участь у дослідженні всіх відомостей 
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та доказів у судовому засіданні; з дозволу головуючого ставити 

запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим 

особам, які допитуються; робити нотатки під час судового засідання.  

Обов’язки присяжного закріплено в ч. 2 ст. 386 КПК України. 

Він зобов’язаний: додержуватися порядку в судовому засіданні й 

виконувати розпорядження головуючого; правдиво відповісти на 

запитання головуючого та учасників судового провадження щодо 

можливих перешкод, передбачених КПК України або іншим законом, 

для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які 

беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та 

поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого 

подати необхідну інформацію про себе; не спілкуватися без дозволу 

головуючого з особами, що не входять до складу суду, стосовно суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього; не відлучатися із залу судового 

засідання під час судового розгляду; не збирати відомості, що 

стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням; не 

розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з 

виконанням його обов’язків. 

Сьогодні чинне законодавство України не містить дійового 

механізму забезпечення участі присяжного в судовому процесі, у 

зв’язку з чим в юридичній літературі неодноразово пропонувалося 

застосовувати до присяжних, які ухиляються від явки за викликом до 

суду, накладення грошового стягнення. Останнє являє собою захід 

забезпечення кримінального провадження, що за своєю правовою 

природою є різновидом процесуальної відповідальності за 

невиконання суб’єктом кримінальних процесуальних відносин 

покладених на нього процесуальних обов’язків. Відповідно до ст. 144 

КПК України грошове стягнення може бути накладено на учасників 

кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим 

Кодексом. Легальне визначення кола осіб, які є учасниками 

кримінального провадження, що міститься в п. 25 ст. 3 КПК України, 

дозволяє дійти висновку про те, що присяжний не є суб’єктом, на 

якого може бути накладено грошове стягнення. У порівняльно-

правовому аспекті зазначимо, що, наприклад, у США неявка за 

викликом до суду для виконання обов’язків присяжного утворює склад 

кримінально караної "неповаги до суду", що тягне накладення штрафу 

або позбавлення волі [2, с. 179].  

Гарантії присяжного встановлено Законом України "Про 
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судоустрій і статус суддів". Такі гарантії є різними за своїм правовим 

характером. Відтак їх доцільно класифікувати дві групи: 1) соціальні 

гарантії; 2) гарантії, що забезпечують його недоторканність та 

незалежність.  

Для забезпечення безпеки присяжного до нього можуть 

застосовуватися відповідні заходи, що передбачені Законом України 

"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів". 

На відміну від інших гарантій забезпечення його незалежності й 

недоторканності, заходи забезпечення безпеки, як зазначено вище, за 

обґрунтованим клопотанням присяжного можуть застосовуватися і 

після закінчення виконання обов’язків у кримінальному провадженні. 

Крім того, відповідно до ст. 480 КПК України присяжний є одним із 

суб’єктів, до яких застосовується особливий порядок кримінального 

провадження.  

З метою ефективізації системи судоустрою України потребує 

свого удосконалення законодавство про інститут присяжних, а саме: 

необхідно прийняти профільний закон про суд присяжних; розширити 

компетенцію суду присяжних стосовно кримінальних проваджень; 

збільшити кількість присяжних при розгляді судових справ; 

удосконалити законодавче регулювання формування суду присяжних; 

удосконалити законодавче визначення критеріїв відбору присяжних; 

удосконалити правовий статус присяжних.  
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СТОРІН  

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Дослідження питань інституту процесуального статусу сторін 

господарського судочинства за умов реформування судової системи та 

процесуального законодавства є актуальним. 

Сторони судового процесу є обов’язковими учасниками 

господарського судочинства, без їх участі господарський процес не 

може бути розпочатий, так само, як не зможе завершитися винесенням 

судом рішення по суті справи.  

У науковій літературі з питань господарського процесу 

пропонується велика кількість точок зору щодо розуміння поняття 

сторін господарського процесу. Погоджуємося з позицією  

О. І. Харитонової, яка зазначає, що сторонами господарського процесу 

є учасники судового процесу, між якими виник спір з матеріальних 

господарських правовідносин, у зв’язку з чим вони безпосередньо 

заінтересовані у розв’язанні справи господарським судом на їхню 

користь [1, с. 104].  

Сторонами судового процесу є позивач і відповідач. 

Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано 

позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або 

охоронюваного законом інтересу [3, ч. 2 ст. 45]. Відповідачами є 

особи, яким пред’явлено позовну вимогу [3, ч. 3 ст. 45]. Перелік осіб, 

які можуть бути сторонами (позивачами і відповідачами) у судовому 

процесі встановлено ст. 4 Господарського процесуального кодексу 

України (далі – ГПК України).  

До ознак, які характеризують сторін судового процесу, можна 

віднести: 

 є обов’язковими учасниками господарського процесу, зокрема 

у справах позовного провадження, у справах про банкрутство; 

 саме між цими суб’єктами виник спір про право; 
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 на сторони поширюються наслідки набуття законної сили 

судовим рішенням у справі; 

 процесуальний статус сторін визначається принципом 

рівності. 

Щодо структури процесуального статусу у науковій літературі 

має місце дискусія. Існуючи точки зору зводяться до наступного: 1) до 

структури процесуального статусу включаються процесуальні права, 

процесуальні обов’язки, процесуальні гарантії та відповідальність за 

невиконання обов’язків; 2) процесуальний статус включає права, 

обов’язки та законні інтереси; 3) процесуальний статус – це сукупність 

прав та обов’язків, необхідних для вирішення завдань, що постають 

перед суб’єктом.   

Більш аргументованою вважаємо позицію, що структура 

процесуального статусу сторін господарського процесу передбачає 

процесуальні права та процесуальні обов’язки.   

Відповідно до ст. 46 ГПК України сторони користуються 

рівними процесуальними правами, втім, враховуючи специфіку їх 

статусу,  рівність не є абсолютною. Така рівність втілюється в рівних 

процесуальних можливостях позивача і відповідача у захисті свого 

права [2, с. 208]. 

Стаття 42 ГПК України закріплює загальні для усіх учасників 

справи, у т.ч. сторін судового процесу, права та обов’язки [3]:  

учасники справи мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, 

копії, одержувати копії судових рішень; 

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо 

інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; 

ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, 

спеціалістам; 

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, 

наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 

судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб; 

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом 

фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них 

копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи 

неповноти; 

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними 

правами. 

Учасники справи зобов’язані: 
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1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового 

процесу; 

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному 

встановленню всіх обставин справи; 

3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка 

визнана судом обов’язковою; 

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, 

встановлені законом або судом, не приховувати докази; 

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які 

ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом 

строки; 

7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом 

або судом. 

Разом з тим, у ст. 46 ГПК України визначено права, якими 

наділяються лише позивач і відповідач, інші учасники господарського 

процесу такими правами не наділяються. Зокрема позивач вправі: 

відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) – на будь-

якій стадії судового процесу; збільшити або зменшити розмір 

позовних вимог – до закінчення підготовчого засідання або до початку 

першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку 

спрощеного позовного провадження; відповідач має право: визнати 

позов (всі або частину позовних вимог) – на будь-якій стадії судового 

процесу; подати зустрічний позов у строки, встановлені ГПК України 

[3]. Частина 7 ст. 46 ГПК надає сторонам право укласти мирову угоду 

на будь-якій стадії судового процесу [3].  
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів публічної влади була затверджене рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції №126 від 02.12.2016 року [1].  

Вона визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних 

ризиків у діяльності органів влади при підготовці антикорупційних 

програм. Разом із тим, незважаючи на низку прийнятих 

антикорупційних законів та інших нормативно-правових актів 

України, в нашій державі до цього часу не існує єдиної системи 

вимірювання і оцінювання корупції, зокрема методик її розрахунку в 

різних сферах суспільного життя.  

Існують думки серед дослідників, що корупцію не слід 

вимірювати взагалі, бо зробити це неможливо в принципі. Так,  

М. В. Фоміна дійшла висновку, що емпірично і статистично корупція 

не може бути виміряна [2, с. 39]. Більше того, дослідниця вважає, що 

реальна оцінка рівня корупції практично неможлива. Беген Є. І. 

зазначає, що, оскільки корупція за своєю природою доволі абстрактне 

явище, виміряти її вкрай важко, тому потрібно реєструвати окремі 

корупційні діяння і, спираючись на одержану сукупність фактів, 

оцінювати рівень корупції в державі. Тобто життєво важливим є 

створення та аналіз баз даних, які містили б описи обставин вчинення 

конкретних корупційних діянь та їх основні ознаки. За результатами їх 

емпіричного та статистичного аналізу можна розробити типові моделі 

поведінки корупціонерів, виділити характерні обставини здійснення 

корупційних діянь, класифікувати суми хабарів за розмірами тощо  

[3, с. 81]. Однак існують непрямі методики виміру та оцінки корупції, 

про що свідчать наукові дослідження інших авторів. 

Питаннями оцінювання рівня корупції в різних країнах 

займається Transparency International (TI) (з англ. – "міжнародна 

прозорість"), некомерційна антикорупційна неурядова організація з 
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вивчення і боротьби з корупцією, створена у 1993 році. Ця організація 

щорічно здійснює оцінку рівня корумпованості країн і регіонів світу за 

індексом сприйняття корупції (ІСК), який розраховується за 

результатами опитування громадян, іноземців, підприємців і 

аналітиків, які проживають в окремо взятій країні. Її мета – домогтися 

більшої прозорості та підзвітності влади. Саме прозорість будь-якого 

виду діяльності, на думку працівників ТІ, є передумовою меншої 

корумпованості суспільства та значно полегшує боротьбу з цим 

явищем. ІСК є своєрідним зрізом поглядів, ставлення суспільства до 

корупції, на основі якого зарубіжними інвесторами, керівниками 

торгових компаній, банків ухвалюються рішення щодо розміщення 

капіталовкладень, ведення торгівлі, надання кредитів тощо. З того 

часу, як ІСК був уперше опублікований, емпіричні дослідження 

корупції активізувалися, що засвідчило підвищення інтересу 

міжнародного співтовариства до пошуку її стримання.  

До роботи в цій галузі приєднались численні міжнародні 

організації, наукові установи, зокрема Всесвітній економічний форум 

(World Eсonomic Forum), Міжнародний дослідний центр Геллапа 

(Gallup International), Консультація з політичних та економічних 

ризиків у Гонконзі (Political and Economic Risk Consultancy, Hong 

Kong), Всесвітній банк (World Bank), Базельський університет 

(University of Basel), Інститут розвитку управління в Лозанні (Instіtutе 

for Management Development Lausanne), Відділ економічної розвідки 

(Economist Intelligence Unit). Таким чином, ТІ працює в більш ніж 180 

країнах світу, і всіх їх об’єднує єдина антикорупційна ідеологія, 

спрямована на встановлення єдиного базового режиму прозорості, 

насамперед у фінансової сфері. Організація ТІ визначає корупцію "як 

зловживання наданими повноваженнями для отримання приватної 

вигоди". Хоч це визначення і стисле, але воно поєднує в собі три 

важливі елементи: по-перше, це зловживання повноваженнями; по-

друге, це повноваження, надані у приватному або публічному 

секторах; і по-третє, це зловживання повноваженнями для отримання 

приватної вигоди, тобто не лише для вигоди особи, що зловживає, але 

й для вигоди членів його / її сім’ї або друзів.  

Щороку організація публікує рейтинги сприйняття корупції 

населенням, у яких Україна традиційно посідає останні місця. У 

рейтингу відображено сприйняття корупції (індекс) від 100 (вкрай 

низький рівень корупції) до 0 (дуже високий рівень корупції). Країни у 

рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується 

на комбінації незалежних опитувань та оцінок рівня корупції. Так, далі 

вважаємо за потрібне навести та охарактеризувати рейтинги 
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сприйняття корупції в Україні, динаміку рейтингів та індекс 

сприйняття корупції населенням за період 2015-2019 рр. Так, у  

2015 році у зазначеному рейтингу Україна хоча й піднялася на  

12 позицій, зайнявши 130 місце (із 168 країн), проте отримала лише  

27 з 100 можливих балів.  

Для порівняння, у той час, коли в 2016 Україна займала  

131 місце зі 176 країн та отримала 29 балів зі 100 можливих. З таким 

же показником також Казахстан, Росія, Непал та Іран. Це на 2 бали 

більше, ніж в 2015 році, але недостатньо для країни, влада якої назвала 

боротьбу з корупцією головним пріоритетом. 

У 2017 році Україна у щорічному рейтингу також посіла  

130 місце серед 180-ти країн у світовому Індексі сприйняття корупції. 

Поруч із Україною з таким же результатом – Гамбія, Іран, М’янма та 

Сьєрра-Леоне. Згідно із даними, Україна покращила свій торішній 

результат на один бал і отримала 30 балів зі 100 можливих.  

У 2018 році Україна дещо покращила свої показники. Її 

результат – 32 бали та 120 місце серед 180 країн. Таким чином Україна 

здобула ще 2 бали та піднялася на 10 місць. Серед своїх сусідів наша 

країна випереджає лише Російську Федерацію. Натомість решта країн 

мають вищі оцінки: Польща – 60, Словаччина – 50, Угорщина – 46, 

Білорусь – 44, Молдова – 33 бали. 

30 балів зі 100 можливих – результат Індексу сприйняття 

корупції-2019 для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і 

тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – 

Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. 

На нашу думку, початок роботи Вищого антикорупційного суду 

суттєво сприятиме покращенню нашої позиції у світовому рейтингу. 

Оскільки у повідомленні Transparency International зазначено, що будь-

який результат менше 30 балів є "ганьбою для нації".  

Варто наголосити, що дуже складно провести порівняльний 

аналіз рівня корупції щодо різних країн на основі фактичних 

матеріалів, наприклад, кількості кримінальних справ або судових 

вироків. Такі дані різних країн не відображають реального рівня 

корупції, вони скоріше є показниками роботи правоохоронних органів, 

судів або ЗМІ щодо виявлення корупції. Єдиним методом збору 

порівняльних даних є спирання на досвід та думку тих, хто 

безпосередньо стикається з реальною корупцією.  

У багатьох статтях і дискусіях при згадуванні назви цього 

індексу слово "сприйняття" (рerception) прийнято пропускати, в 

результаті чого створюється хибне уявлення, що індекс відображає 

реальний стан справ у сфері корупції, в той час як йдеться, фактично, 

https://ti-ukraine.org/cpi2017/#/
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про рівень занепокоєності населення питаннями корупції. 

За дослідженням М. В. Фоміної, моніторинги корупції, рейтинги 

й індекси, які відображають її стан, не є ефективними і дієвими щодо 

протидії корупції. Найефективнішою в цьому плані вважається оцінка 

механізмів запобігання і припинення корупції. На думку автора, слід 

розрізняти кількісні та якісні показники корупції у співвідношенні 

"вимірювання" та "оцінювання" корупції, які часто вживаються в 

одному значенні. Одиниця вимірювання є фізичною величиною 

певного розміру, яка прийнята для кількісного відображення 

однорідних із нею величин. Оцінювання – оцінка, визначення ціни, 

вартості, визначення кількості, якості, придатності, аналіз даних, 

обстановки. Отже, вимірювання корупції здійснюється за допомогою 

соціальних індикаторів або індексів, а оцінювання слід розуміти як 

узагальнення його результатів та надання відповідної оцінки корупції, 

висновків тощо [2]. 

Відтак при розгляді питання вимірювання корупції можна 

зробити наступні висновки: 1) при дослідженні рівня корупції слід 

розрізняти поняття її "вимірювання" та "оцінювання". Вимірювання 

корупції здійснюється за допомогою соціальних індикаторів або 

індексів (кількісний показник), а оцінювання корупції слід розуміти як 

узагальнення результатів виміру та надання відповідної оцінки щодо 

корупції, формулювання висновків тощо (якісний показник); 2) 

вимірювання рівня (характеристика) корупції здійснюється при 

оцінюванні: взаємовідносин між країнами; в окремо взятій країні; у 

кожній сфері соціального життя країни окремо, тобто класифікуємо 

відповідно глобальне, державне та локальне вимірювання; 3) 

ключовими моделями оцінювання можна вважати: реальний стан 

корупції (поширеність); сприйняття корупції населенням; ефективність 

заходів протидії корупції; 4) для реалізації антикорупційної стратегії в 

Україні пропонується розробити національну систему вимірювання та 

оцінювання рівня корупції. Для цього слід запровадити систему 

моніторингу корупції, яка б ґрунтувалась на загальних для усіх органів 

державної влади показниках та методиках дослідження. 
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На даний час і досі існують дискусії між науковцями, чи 

доцільно законодавцем було виокремлено в окремий злочин 

"Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації", оскільки важко його відрізнити від дещо схожих 

суспільно небезпечних діянь, передбачених у інших розділах КК 

України. Недослідженим залишається питання відмежування злочину, 

що передбачений ст. 206-2 КК України від суміжних злочину, що 

передбачений ст. 190 КК України.  

До моменту доповнення КК України у жовтні 2013 року  

ст. 206-2 усі дії, пов’язані з протиправним захопленням майна 

підприємств, установ, організацій, кваліфікували за ст. 190 КК 

України. Відбувалось це тому, що вчинення правочинів з 

використанням підроблених або викрадених документів, печаток, 

штампів підприємства, установи, організації за своєю сутністю є 

різновидом обману як способу шахрайства. 

Ю. А. Дорохіна, аналізуючи зміст ст. 206-2 КК України в 

аспекті практики застосування приписів ст. 190 КК України дійшла до 

висновку, про можливість стверджування, що заволодіння майном 

шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або 

викрадених документів, печаток чи штампів є одним із 

найпоширеніших та цілком "традиційних" способів учинення 

шахрайства [1; с.598]. 

Спробуємо розмежувати ці два суміжні склади злочинів. Склад 

будь-якого злочину містить чотири елементи: об’єкт, об’єктивну 

сторону, суб’єкт і суб’єктивну сторону злочину (табл. 1). Покарання за 

вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 206-2 Кримінального кодексу 

України, встановлюється у виді виправних робіт на строк до двох 

років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення 

волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 
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Таблиця 1 

Елементи складу злочину 

 

ст. 190 КК України ст. 206-2 КК України 

Об’єкт 

Родовий об’єкт – врегульовані 

законом суспільні відносини вла-

сності. 

Безпосередній об’єкт – право 

власності на майно. 

Предмет – чуже майно, право на 

таке майно. 

Чуже майно – речі матеріального 

світу, що мають специфічні 

ознаки фізичного, економічного 

та юридичного характеру. 

Родовий об’єкт – суспільні від-

носини у сфері господарської 

діяльності. 

Безпосередній об’єкт – це охо-

ронювані кримінальним законом 

суспільні відносини у сфері реалі-

зації підприємствами, устано-

вами, організаціями права воло-

діння своїм майном для прова-

дження своєї діяльності, їх учас-

никами своїх прав, пов’язаних з 

участю у зазначених суб’єктах 

господарювання в межах частки у 

статутному капіталі, діяльність 

приватних, колективних та дер-

жавних об’єднань, а також ціліс-

ність і недоторканність їхнього 

майна. 

Предмет 

Набута в результаті дій потерпі-

лого можливість шахрая користу-

ватися, володіти і розпоряджатися 

чужим майном. 

Майно підприємства, установи, 

організації або право на нього, у 

тому числі частки, акції, паї їх 

засновників, учасників, акціоне-

рів, членів. 

Об’єктивна сторона 

Заволодіння чужим майном або 

придбання права на майно шля-

хом обману чи зловживання дові-

рою. 

Протиправне заволодіння майном 

підприємства, установи, організа-

ції, шляхом вчинення правочинів 

з використанням підроблених або 

викрадених документів, печаток, 

штампів підприємства, установи, 

організації. 

Спосіб 

Шляхом обману чи зловживання 

довірою. 

Обман – це повідомлення потер-

Шляхом вчинення правочинів з 

використанням підроблених або 

викрадених документів, печаток, 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

161 

ст. 190 КК України ст. 206-2 КК України 

пілому неправдивих відомостей 

або приховування певних відомо-

стей, повідомлення яких мало б 

суттєве значення для поведінки 

потерпілого, з метою введення в 

оману потерпілого: 

Зловживання довірою – це недо-

бросовісне використання винним 

довіри потерпілого для заволо-

діння чужим майном або прид-

банням права на майно, яке поро-

джується родинними відноси-

нами, дружніми стосунками, зна-

йомством, спільною діяльністю 

тощо. 

штампів підприємства, установи, 

організації. 

Засіб – підроблені або викрадені 

документи, печатки, штампи під-

приємства, установи, організації 

(як повністю сфальсифіковані 

документи, так і справжні доку-

менти з лише частковою фальси-

фікацією їхнього змісту (виправ-

лення, внесення фіктивних запи-

сів, знищення частини тексту, 

витравлення, підчистка, зми-

вання, підробка підпису, перек-

леювання фотографій, простав-

лення на документі відбитка під-

робленої печатки тощо)). 

Документи – реєстраційна карт-

ка, установчі документи (установ-

чий акт, статут або засновниць-

кий договір, положення) юридич-

ної особи, документ про підтвер-

дження реєстрації іноземної юри-

дичної особи в країні її місцезна-

ходження, електронні документи, 

подані для проведення державної 

реєстрації та ін [2]. 

Суб’єкт 

Загальний. Шахрайство, вчинене 

службовою особою, якщо вона з 

метою обману чи зловживання 

довірою зловживала владою або 

службовим становищем, слід ква-

ліфікувати за сукупністю злочи-

нів, передбачених відповідними 

частинами статей 190 і 364 КК 

України 

Загальний, за винятком ознаки у 

ч.3 цієї статті – тут суб’єкт спе-

ціальний – службова особа (ч. 3,4 

ст. 18 КК). 

 Загальний, за винятком ознаки у 

ч.3 цієї статті – тут суб’єкт спе-

ціальний – службова особа (ч. 3,4 

ст. 18 КК України).  
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ст. 190 КК України ст. 206-2 КК України 

Суб’єктивна сторона 

Умисна форма вини у вигляді 

прямого умислу та корисливий 

мотив[3]. 

Диспозиція ст. 206-2 КК України 

не визначає форми вини, проте  її 

можуть визначати інші ознаки 

складу злочину (мотив, мета фор-

ми та способи об’єктивної сто-

рони), які й надають можливість 

визначити, що цей злочин вчиня-

ється лише з прямим умислом. 

 

Щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – за нього 

законодавцем встановлено наступні санкції – штраф до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 

на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до 

двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. 

Хоча за вчинення злочину невеликої тяжкості, передбаченого ч. 

1 ст. 190 КК України встановлено більшу кількість основних видів 

покарань, проте більш тяжким є суспільно небезпечне діяння за ч. 1 ст. 

ст. 206-2 КК України, а саме є злочином середньої тяжкості. 

Порівняння кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів 

цих злочинів стане предметом наступних досліджень. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ  

ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Розповсюдження корупції є однією із реальних загроз безпеці 

нашої держави, а її знищення є довгостроковим завданням для органів 

державної влади України. Початком боротьби з "неправомірною 

вигодою" є грудень 1994 року, коли за пропозицією Комісії з питань 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховною 

Радою України було прийнято за основу Закон України "Про боротьбу 

з корупцією", в жовтні 1995 року його було ухвалено і 16 листопада 

1995 року введено в дію. 

Підґрунтям інституційного забезпечення антикорупційної 

діяльності мав стати виданий у 1997 році Указ Президента України 

"Про Національну програму боротьби з корупцією". Однак урядовий 

контроль за реалізацією заходів цієї Програми за формальними 

критеріями і відсутністю політичної волі керівництва держави не 

дозволив досягти визначеної мети – "подолання корупції як 

суспільного зла". 

Другий крок формування законодавчих засад антикорупційної 

діяльності зроблено Президентом України В. А. Ющенком. У вересні 

2006 р. було подано на розгляд Верховної Ради України 

антикорупційний пакет законопроектів, який включав в себе 

законодавчі пропозиції щодо ратифікації Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією та Додатковий протокол до неї, проекти Законів 

України "Про засади запобігання та протидії корупції" та "Про 

відповідальність за корупційні правопорушення". 

Розгляд цих президентських пропозицій закінчився 

приєднанням України до Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

проти корупції та до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією. 
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Спеціальні антикорупційні закони "Про засади запобігання та 

протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень" та "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення", які ухвалено Верховною Радою України 11 червня 

2009 р., не були введені в дію і визнані парламентом такими, що 

втратили чинність. 

Черговий, третій крок формування законодавчих засад 

антикорупційної діяльності, зроблено у грудні 2010 р., коли було 

подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 

"Про засади запобігання і протидії корупції в Україні". За 

результатами парламентського розгляду цього законопроекту ухвалено 

закони України "Про засади запобігання і протидії корупції" і "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення", які набрали чинності 

1 липня 2011року. 

Характерною ознакою другого і третього кроків є те, що 

законодавчі пропозиції, серед іншого, формувались на світових 

антикорупційних стандартах – положеннях Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної та Цивільної 

конвенцій про боротьбу з корупцією, Двадцяти керівних принципах 

боротьби з корупцією. Ці акти також враховували рекомендації Групи 

держав проти корупції (ОКЕСО) та рекомендації, визначені у рамках 

реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією 

Антикорупційної мережі для країн Східної Європи і Центральної Азії 

Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Четвертий крок – це прийняття антикорупційного пакету 

Законів України "Про запобігання корупції", "Про Національне 

антикорупційне бюро України", "Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014 – 2017 роки". 

П’ятим кроком є початок розвитку антикорупційної політики на 

теренах України в контексті положень Угоди про асоціацію України та 

ЄС, реалізації положень Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020". 

І так званий умовний шостий, крок який розпочався у 2016 році 

і триває сьогодні має на меті перехід до нового виміру формування 

антикорупційної політики в Україні, що ставить собі на меті розвиток 

систем органів влади задля боротьби з корупцією, зокрема Вищого 

антикорупційного суду. 

Відтак корупція на теперішньому етапі виступає складним 

явищем на соціальному підґрунті, яке несе досить негативний вплив на 
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всі сфери життя України. Корупція виступає універсальною 

проблемою, що завдає шкоди всім щаблям суспільного життя, в тому 

числі і відносинам між громадянами та державою. 

Боротьба з корупцією є ефективним інструментом підвищення 

авторитету державної влади. Фундамент даної боротьби вже 

закладений створенням правового механізму боротьби з корупцією з 

урахуванням багаторічного досвіду зарубіжних країн. Сьогодні, коли 

українське суспільство готове на рішучу боротьбу з корупцією 

необхідно зібрати всі сили та відкинути побоювання на рахунок 

неспроможності законів протидіяти та виправити це скрутне 

становище. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ З БОКУ ДЕРЖАВИ 

 

Для сучасного нотаріату важливою проблемою, що потребує 

негайного вирішення, є питання врегулювання з боку держави 

фінансової сторони діяльності нотаріату. 20 червня 2019 року був 

прийнятий Указ Президента України № 418 "Про визнання такими, що 

втратили силу, деяких Указів Президента України" [4], яким був 

скасований Указ Президента України №762 "Про впорядкування 

стягнення оплати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня  

1998 року, який чітко регламентував розмір плати, що справляється за 

вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, яка не може бути 

меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється 

державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії [5]. В результаті 

прийняття даного нормативно-правового акту утворився правовий та 

законодавчий вакуум, який може призвести до серйозних проблем не 

лише для учасників нотаріального процесу, але й для усієї системи 

нотаріату та бюджетного балансу держави.  

На сьогоднішній день система нотаріату включає в себе 

державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви, а також 

суб’єктів, які займаються приватною нотаріальною діяльністю – 

приватних нотаріусів. Оскільки діяльність державного і приватного 

нотаріусів мають свої особливості, їх необхідно розглядати окремо, з 

урахуванням особливостей порядку створення та фінансового 

забезпечення.  

Прийнятий Верховною Радою України 2 вересня 1993 року 

Закон України "Про нотаріат" [3] поклав початок паралельного 

функціонування приватного та державного нотаріату. Отже, для того 

щоб дати об’єктивний аналіз  проблемі фінансового врегулювання 

діяльності нотаріату, розглянемо державний та приватний нотаріат, як 

окремі суб’єкти єдиної системи. 
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Проаналізуємо особливості створення та фінансування 

державного нотаріату. Відповідно до ст. 17 Закону "Про нотаріат", 

державні нотаріальні контори створюються та ліквідуються 

Міністерством юстиції України. Згідно з чинним законодавством 

України, державні нотаріуси в частині оплати праці та пенсійного 

забезпечення прирівнюються до державних службовців відповідних 

категорій. Відповідно до ст. 20, 21 Закону України "Про нотаріат", 

відповідальність за дії державних нотаріусів фактично теж несе 

держава [3]. 

Таким чином державні нотаріуси повністю перебувають на 

бюджетному фінансуванні. В своїй нотаріальній діяльності вони 

стягують плату за надання додаткових послуг правового і технічного 

характеру, встановлених територіальними управліннями юстиції, 

справляють державне мито за вчинення нотаріальних дій, розмір якого 

був встановлений декретом Кабінету Міністрів України [1].  

Проаналізувавши діяльність державного нотаріату, яка повністю 

фінансується за кошти з державного бюджету, можна зробити 

висновок, що в 1993 році створення приватного нотаріату було 

об'єктивною закономірністю, зумовленою необхідністю забезпечення 

стабільності ведення нотаріальної діяльності. Поява приватного 

нотаріату мала на меті мінімізувати організаційні і технічні проблеми 

функціонування системи державного нотаріату.  

Аналіз динаміки розвитку нотаріату в сучасній Україні та в 

іноземних державах демонструє стійку тенденцію до скорочення 

кількості нотаріусів, які працюють саме в державних нотаріальних 

конторах. Адже, збереження категорії державних нотаріусів є досить 

недоцільним за критеріями ефективності та економічності. 

Тепер перейдемо до аналізу функціонування приватного 

нотаріату. Приватні нотаріуси забезпечують себе роботою самостійно і 

всі фінансові витрати, пов’язані з професійною діяльністю, сплачують 

самостійно. А отже і відповідає приватний нотаріус за свої дії всім 

належним йому майном, тобто несе повну матеріальну 

відповідальність за законність здійснюваних ним нотаріальних дій.  

Оскільки приватний нотаріус здійснює свою діяльність 

самостійно і не отримує заробітної плати з державного бюджету, то 

постає питання про його дохід. Загальний та фактичний дохід 

приватного нотаріуса суттєво відрізняються. У приватного нотаріуса 

має бути достатній дохід для оплати витрат на придбання або 

утримання власного чи орендованого приміщення, технічного 

забезпечення, закупівлю необхідної літератури, інформаційних 

правових програм, для нарахування заробітної плати, підвищення 
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кваліфікації, сплати внесків на утримання Нотаріальної палати 

України, оплати податків за свою діяльність та роботу інших 

працівників тощо. На відміну від підприємця, нотаріус не може 

обирати на свій розсуд громадянина, з яким він вступить у 

правовідносини.  

Отже, з одного боку, приватний нотаріус займає проміжне 

положення між державою і бізнесом, а з іншого боку, його діяльність 

накладає на нього, значні обмеження: 

 жорстка регламентація діяльності нотаріуса з боку держави; 

 відсутність соціальних пільг; 

 широкий перелік обов'язків (наприклад, вести, формувати та 

зберігати нотаріальний архів); 

 відсутність економічного планування та бізнес-стратегії 

розвитку; 

 нотаріальні дії відбуваються не з волі нотаріуса, а відповідно 

до закону чи волі учасників цивільного обігу; 

 неприпустимість конкуренції між нотаріусами. 

Згідно статті 31 Закону України "Про нотаріат", плата за 

вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, визначається за 

домовленістю сторін [3]. Водночас, до скасування Указу Президента 

України "Про впорядкування стягнення оплати за вчинення 

нотаріальних дій" від 10.07.1998 р. [5], ця сума не могла бути нижчою 

ніж ставки державного мита, встановленого Декретом Кабінету 

Міністрів України [1]. 

Регулювання цін нотаріальних послуг з боку держави є 

найбільш небезпечним чинником незалежності нотаріату. Адже 

приватний нотаріус виконує державні функції на ринкових принципах: 

він веде справи на свій страх і ризик. На відміну від державних 

службовців, йому знайомі поняття "прибуток" і "збиток".  

Отже, проаналізувавши фінансову сторону діяльності нотаріату, 

можна стверджувати, що держава, не витрачаючи на приватний  

нотаріат жодних коштів, отримує немалі бюджетні вливання, а особи, 

які звертаються до нотаріуса за захистом своїх прав, не висиджують 

довжелезні черги. До того ж значна кількість нотаріусів взагалі 

безкоштовно надають консультації та правові роз'яснення. 

Державне регулювання оплати нотаріальних послуг є 

очевидним і необхідним, але має свої ризики. Перш за все, не можна 

однаково диктувати умови фінансової діяльності державного 

нотаріату, який фінансується з державного бюджету, та приватного 

нотаріату, який повністю є на самофінансуванні. 

На нашу думку, питання врегулювання фінансової сторони 
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діяльності нотаріату є актуальним та необхідним. Але підхід до 

розробки системи нотаріальних тарифів повинен бути виваженим і 

науково обґрунтованим. А ще обов’язково необхідно проаналізувати 

світовий досвід у створенні нотаріальних тарифів. 

Світова практика свідчить про те, що саме нотаріуси, які 

займаються приватною діяльністю, здатні скласти той інститут, який 

базуватиметься на принципах неупередженості й незалежності, а 

також насправді зможе реально здійснювати захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб. Нотаріат такого типу часто 

називається "темним", "вільним нотаріатом". Останнє найменування є 

скороченою формою від визначення "нотаріат, що діє у формі вільної 

професії" або "латинський нотаріат". 

Сьогодні державні нотаріальні контори є нерентабельними, і 

коштів на їх утримання в держави традиційно немає. Що вже говорити 

про захист документів, високі технології, роботу із реєстрами, коли 

державні нотаріуси самі не зацікавлені у результаті своєї праці. 

Враховуючи всі ці фактори, вважаємо, що поступовий перехід до 

єдиного нотаріату є найліпшим варіантом для подальшого розвитку 

нотаріату України. 

Щоб перейти до єдиного нотаріату латинського типу в Україні, 

потрібна перш за все, політична воля та виваженість. Проміжним 

етапом має бути підтримка державного нотаріату на належному рівні. 

На шляху до єдиного нотаріату важливо враховувати головне – це не 

повинно нашкодити захисту прав та інтересів громадян, особливо 

соціально незахищених. Окремо слід зазначити, що перехід до єдиного 

нотаріату зумовить ліквідацію державних нотаріальних контор, у 

результаті чого виникне проблема працевлаштування нотаріусів, які 

сьогодні працюють у державних нотаріальних конторах. Таким чином 

робоче місце втратить велика кількість висококваліфікованих 

нотаріусів, більшість з яких за різних обставин не зможе займатися 

приватною нотаріальною діяльністю. Ліквідація державного нотаріату 

ставить під загрозу можливість доступу до нотаріальних послуг 

соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, перехід до 

єдиного нотаріату можливий лише за умови визначення чіткого 

механізму захисту незаможних або соціально незахищених верств 

населення, які потребують нотаріальних послуг. 

Зрозуміло, що перехід до системи єдиного нотаріату вимагає 

проведення низки заходів. Насамперед необхідно розробити і 

прийняти нормативно-правові акти, які забезпечили б механізм 

функціонування єдиного нотаріату. У даному контексті слід зазначити, 

що існування великого масиву нормативно-правових актів, більшість з 
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яких є підзаконними і які регулюють відносини у сфері 

адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності 

нотаріату, зумовлюють труднощі у їх застосуванні.  

Дієвим виходом з даної ситуації є не фрагментарне внесення 

змін до чинного законодавства, а систематизація всіх нормативно-

правових актів, що регулюють відносини в даній сфері, в єдиний 

консолідований правовий акт – Нотаріальний кодекс України. В першу 

чергу необхідно створити робочу групу із учених і практиків, які 

будуть здатні удосконалити й винести на широке обговорення 

нормативно-правового акту, який би регулював процедурні та 

фінансові аспекти діяльності нотаріусів, а потім узагальнити 

пропозиції змін до цього та результати їх обговорення. Таким чином, 

можна отримати редакцію нового нормативно-правового акту з 

урахуванням позицій усіх зацікавлених у подальшому розвитку 

нотаріату. Особливо слід наголосити на об’єктивній необхідності 

участі в розробленні вищенаведеного Кодексу і самих нотаріусів, які в 

ході вчинення нотаріальних дій постійно стикаються з різними 

проблемами організаційного, фінансового та процедурного характеру. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від  

21 січня 1993 року № 7-93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-

93 (дата звернення: 07.03.2020). 

2. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата 

звернення: 09.03.2020). 

3. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року  

№ 3425-XII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 (дата 

звернення: 07.03.2020). 

4. Про визнання такими, що втратили силу, деяких Указів 

Президента України: Указ Президента України від 20 червня  

2019 року № 418. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418/2019 

(дата звернення: 07.03.2020). 

5. Про впорядкування стягнення оплати за вчинення 

нотаріальних дій : Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 

762. URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762/98 (дата звернення: 

09.03.2020). 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1910-19


ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

171 

УДК 343.9  

Янкова І. І. 

магістрант кафедри правознавства 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Свистович Р. С.  
к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Шнайдер О.В. 

заступник директора з безпеки та ділової інформації  

старший викладач кафедри правознавства 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

 

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ  

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Боротьба з корупцією є однією з найактуальніших соціальних 

проблем у сучасній Україні. У цій боротьбі держава використовує різні 

механізми, застосовує різноманітні заходи, спираючись при цьому на 

досягнення багатьох  галузей вітчизняної науки, у т.ч. і кримінології.   

У науковій літературі сформувалася точка зору, що за критерієм 

цільового спрямування кримінологічні заходи запобігання корупції 

поділяються на загально-соціальні та спеціально-кримінологічні.  

Загально-соціальні заходи запобігання корупції полягають у 

діяльності державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування щодо виявлення, нейтралізації та усунення соціальних 

передумов корупційних діянь (наприклад, забезпечення прозорості у 

діяльності влади, підвищення рівня громадянської свідомості, 

здійснення комплексу заходів виховного та просвітницького характеру 

тощо).  

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання корупції 

полягають у діяльності з розробки та реалізації системи спеціальних 

заходів, спрямованих на усунення, нейтралізацію, обмеження дій 

факторів корупції, перешкоджання здійсненню протиправних дій 

конкретної особи щодо реалізації наміру вчинення корупційного 

правопорушення, припинення корупційної діяльності, яка вже 

почалася, з метою недопущення протиправного результату чи 

переростання корупційного діяння в більш небезпечне. Спеціально-

кримінологічне запобігання корупції, на відміну від загально-
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соціального, спрямоване на профілактику та припинення корупційних 

проявів [1, с. 384]. 

Заходи спеціально-кримінологічного запобігання спрямовані 

переважно на певний вид корупційних правопорушень, тоді як заходи 

загально-соціального запобігання, як правило, здійснюють 

профілактичний вплив на весь комплекс соціальних передумов 

корупції, причини та умови усіх чи більшості видів корупційних 

правопорушень. Як правило, спеціально-кримінологічні заходи є 

предметом спеціалізованих чи загальних програм, планів, настанов 

тощо протидії корупції та злочинності [2, с. 268]. 

Найбільш ефективним спеціально-кримінологічним заходом 

запобігання і протидії корупції вважається кримінологічна 

профілактика, яка  передбачає використання заходів у формі 

випередження, обмеження, усунення, захисту. 

Профілактикою випередження порушень антикорупційного 

законодавства слід вважати запобіжну діяльність спеціалізованих 

суб’єктів, зокрема Національного антикорупційного бюро, 

Національного агентства з питань запобігання  корупції, інших 

спеціалізованих правоохоронних органів, що спрямована на 

недопущення виникнення і поширення корупції та її наслідків у 

суспільному житті. 

Профілактика обмеження корупції передбачає застосування 

запобіжних заходів, які спрямовані на недопущення її поширення 

серед потенційних суб’єктів корупції шляхом запровадження у 

чинному законодавстві різноманітних обмежень у їх діяльності, 

наприклад, заборона на зайняття підприємництвом для державних 

службовців; отримання подарунків на певну суму тощо). 

Профілактика усунення корупції спрямована на послаблення 

або ліквідацію негативних явищ, які детермінують злочинні прояви 

корупції.   

Профілактика захисту від корупції передбачає вжиття таких 

заходів, що здійснюються з метою ліквідації її детермінант.  

До ефективних спеціально-кримінологічних заходів також 

можна віднести заходи, спрямовані на припинення корупційних 

правопорушень, наприклад, виявлення осіб, які готують вчинення 

корупційних злочинів або намагаються безпосереднього його 

здійснити (замах на злочин).  

У наукових джерелах визначаються й інші різноманітні заходи 

спеціально-кримінологічного запобігання корупції. Зокрема, В. В. 

Василевич до таких відносить: 

1. встановлення такого матеріального рівня утримання 
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службовців, який здатний забезпечити їм та їхнім родинам пристойний 

рівень життя; 

2. поліпшення контролю за доходами і витратами державних та 

інших категорій службовців, за кадровою політикою; 

3. забезпечення безпеки осіб (а також їх родин), які здійснюють 

боротьбу з корупційною злочинністю; 

4. запровадження режиму службового використання дорогих 

державних квартир, будинків, наданих у зв’язку із займаною 

державною посадою; 

5. формування усіх виплат із бюджетної системи держави тільки 

на основі закону тощо [3, с. 137]. 

У зарубіжних наукових виданнях обґрунтовано вжиття таких 

спеціально-кримінологічних заходів за цим напрямом: 

а) організація боротьби з корупцією на всіх її рівнях; 

б) звуження поля дій умов та обставин, що сприяють корупції; 

в) збільшення вірогідності виявлення корупційних дій та 

покарання за них; 

г) стимулювання мотивів антикорупційної поведінки; 

д) створення атмосфери громадського несприйняття будь-яких 

проявів корупції [4, с. 253]. 

Таким чином, антикорупційне законодавство України лише 

визначає механізми, форми, способи, засоби протидії корупції. Тому, 

крім законодавчих, необхідним є вжиття комплексу заходів 

запобігання і  протидії корупції, у т.ч. спеціально-кримінологічних.   

Застосування спеціально-кримінологічних заходів має 

відбуватися комплексно, оскільки повинні мати системний характер, 

впливати як на корупціонера, так і на причини, що спонукають його на 

порушення антикорупційного законодавства.  
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На сучасному етапі розвитку цивілізації психологічні знання 

використовуються майже в усіх сферах діяльності людей: педагогіці, 

медицині, політиці, економіці, культурі тощо. Інакше кажучи, 

професія психолога набуває все більшої популярності. Кількість 

випускників – психологів щороку збільшується, оскільки зростає 

потреба у кваліфікованих кадрах. 

У зв'язку з цим зростають і вимоги до підготовки майбутніх 

психологів, незалежно від закладу і форм освіти. Сьогодні, у досить 

складних умовах економічного розвитку країни, особливу потребу у 

кваліфікованих психологічних кадрах має соціально-економічна сфера, 

зокрема управлінська діяльність. 

Відомо, що сам механізм управління повинен забезпечувати 

чітку взаємодію усіх його складових: організаційного, економічного та 

соціально-культурного факторів. І особливу роль у цьому відіграє 

психологічна освіченість кадрів і психолог – управлінець  

(Чепелєва Н. В., Пов’якель Н. І., Шахметова В. І.) 

Діяльність психолога повинна бути спрямована на врахування 

психологічних особливостей професійної діяльності в економіці. Це не 

лише підвищить її результативність, але й сприятиме формуванню 

психологічних компетенцій суб’єктів діяльності, створенню 

продуктивних робочих команд для розв’язання професійних завдань; 

сприятиме попередженню і розв’язанню різного роду конфліктів у 

колективах і збереженню психічного здоров’я його членів 

(Колесніченко Л. А., Періг І. М.) 

Успішний психолог-практик, як переконливо свідчить досвід, 

повинен володіти комплексом особистісних та професійних якостей. 

Дослідники Н. Амінов та М. Молоканов виявили, що для успіху у 

різних сферах людської діяльності психолог повинен володіти такими 
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якостями особистості: загальний інтелект; стресостійкість; 

підтримуючий стиль спілкування.  

Саме ці якості забезпечують вміння підтримувати контакт і 

стійкість до стресу у процесі спілкування; здатність контролювати 

власну поведінку тощо [1]. 

Серед професійно-важливих якостей дослідник Р. Кочюнас 

виділяє наступні: 

 автентичність (стрижнева якість, найважливіша екзистенційна 

цінність психолога); 

 відкритість власному досвіду (щирість у сприйнятті власних 

почуттів); 

 розвинуте самопізнання, яке дає можливість реалістично 

ставитись до себе; 

 сила особистості та ідентичність, які дозволяють діяти, 

керуючись власною позицією; 

 толерантність до невизначеності, що дає змогу переносити 

напругу, яка виникає при частій взаємодії з клієнтами; 

 прийняття особистої відповідальності за свої дії в ситуації 

консультування [2, c. 32] 

На думку дослідника Л. Скрипко, усі якості психолога, що 

забезпечують ефективність його діяльності, можна об’єднати у три 

блоки: 

1) інтелектуальні (рефлексивність, допитливість, критичність і 

нестандартність мислення, логічність і практичність розуму); 

2) комунікативні (емпатія, такт, гуманістична спрямованість, 

комунікабельність, дипломатичність, незалежність); 

3) емоційні (потреба у соціальних контактах і соціальному 

схваленні, емоційна стабільність, адекватна самооцінка і адекватний 

рівень домагань, потреба в успіху ) [3]. 

Підсумовуючи, слід сказати, що для успішного виконання 

професійної діяльності і, відповідно, досягнення успіхів в управлінні 

соціально-економічним розвитком, кожен фахівець, крім професійних 

умінь, повинен володіти достатнім рівнем психологічної грамотності. 

А психолог, який працює у сфері управління, володіти комплексом 

особистісних і професійно-значущих якостей. У сукупності це і 

сприятиме досягненню важливих цілей і завдань управлінської 

діяльності, метою якої є соціально-економічний розвиток країни. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ  

 ПРОБЛЕМИ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 

 

Серед кола проблеми кризового українського суспільства 

актуальність відродження села не тільки є найактуальнішою, але й 

найскладнішою, тим більше, що Україна стоїть на порозі введення 

ринку землі, який може відіграти системоутворюючий вплив на 

перспективи створення, як економічного механізму сільського 

господарства, так і соціальну організацію села. Нажаль у суспільстві й 

досі на рівні широкого народного обговорення ця проблема не 

дискутується, а від так відсутня науково обґрунтована та 

підтримується народом концепція оптимального майбутнього 

українського села. Для прийняття  правильного управлінського 

рішення щодо соціально-економічного розвитку вкрай важливо 

розуміння тих чи інших проблем не тільки з суто економічного боку, а 

й застосовувати історичне, культурологічне, психологічне бачення і 

т.і., тобто застосовувати суто гуманітарний теоретичний аналіз. Тому 

подальший виклад визначеної проблеми буде мати вигляд роздумів 

навколо двох концептуальних проблем: соціокультурне сільське 

середовище та оптимізація економічного механізму українського села, 

сільського господарства.  

Отже, перша проблема: соціокультурне середовище як фактор 

розвитку українського села. З початку порівняємо два фермерства: 

класичне американське та українське. Американське фермерство існує 

поза умов села як соціального осередку розвитку фермерства. Тобто 

США майже не знає що таке село, фермерство там розвивається за 

принципом існування віддалених від міст хуторів (у нашому 

розумінні), тобто ферм. Українське фермерство, як правило, з часів 

відміни кріпацтва у другій половині XIX ст. розвивається у єдності з 

селом як соціальним осередком життя селянина. Тому фермерський 

економічний механізм на українську землю без урахування вказаного 

фактору переносити неможливо, оскільки це є важливішим аспектом 

геополітичних особливостей життя людей пов’язаних із землею в 

Україні. Таким чином, село, і для вільного бувшого кріпака 

індивідуала, і для столипінського кулака, завжди було соціальним 

осередком життя і трудової діяльності. 
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Крім того, за сучасними дослідженнями соціокультурних 

процесів вважається, що село є місцем збереження, консервування та 

розвитку народної або національної культури. Цей висновок є вкрай 

важливим для концептуального розуміння при розгляді першої 

проблеми, тобто соціокультурне середовище українського села є 

важливим джерелом архетипічних підсвідомих особливостей культури 

народу України та її історико-культурних регіонів. Формуюче 

значення села у розвитку культури розвивають такі відомі автори як  

О. Воропай [1], М. Дмитренко [2], Г. Лозко [3], національний патріот 

минулого Ю. Липа [4] та інші. Наприклад, М. Дмитренко стверджує, 

що "українське село було й залишається осередком  

фолькльоротворення, збереження традицій", а Ю. Липа наголошує, що 

"село – джерело чистої крові кожного великого народу".  

Також треба розуміти, що національні та культурні особливості 

регіонів спираються на вірування народу. Загальноукраїнською 

особливістю є те, що в українському селі збереглися міфологічні 

вірування та одночасно з ними існують релігійні. Доречі, у купі вони 

формують підґрунтя щодо формування підсвідомих механізмів 

психологічного захисту українського селянина. З приведеного можна 

зробити висновок: відродження українського села не можливо науково 

обґрунтувати без розуміння вказаного кола культурних 

закономірностей, пов’язаних із суто сільським життям та розуміння 

світоглядних засад селянина.  

Виникає питання, чому попри наявності унікальної культурної 

спадщини ми спостерігаємо занепад українського села, причому це 

стосується і змісту культурних процесів. У даному випадку доцільно 

привести класичну філософську аксіому: буття визначає свідомість. 

Українське село періоду незалежності й досі не має ефективного 

економічного механізму, що є причиною низького рівня життя селян, а 

від так їх культури. 

Іншою культурологічною проблемою є те, що культурні 

надбання пов’язані з накопиченням та узагальненням нових уявлень 

про навколишній світ, що вимагає створення такого образу життя, яке 

передбачає наявність вільного часу для осмислення себе та 

навколишнього середовища, світу взагалі. Відомий в історії світової 

культури феномен стародавніх китайців, які займались важким 

індивідуальним сільським господарством. Їх унікальна культура та 

система філософських поглядів змогли сформуватися коли у 

китайського індивідуала-селянина внаслідок створення колективної 

системи іригації з’явився вільний час (за рахунок того, що не треба 

було власноруч носити воду для поливу), який він став 
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використовувати на осмислення себе, навколишнього середовища та 

взаємодії себе з навколишнім середовищем (до речі це складає 

універсальне визначення предмету історії психології). 

Таким чином, можна зробити узагальнений висновок щодо 

чинників, які забезпечують розвиток української народної культури 

(як важливішого фактора відродження села): а) достатній рівень життя 

для мешканців українського села; б) наявність вільного часу, кажучи 

узагальнено, для відновлення своїх духовних сил та розвитку 

світоглядних уявлень. 

Друга проблема: економічний механізм українського села, 

сільського господарства. Він повинен бути побудований таким чином, 

щоб повністю відповідати сформульованим умовам розвитку 

культури. Кожний хто хоч трішечки уявляє собі труд фермера розуміє: 

його робочий час складається з 24 годин на добу! Тим більше 

фермерство, навіть класичне американське (доречі, як і українське) є 

дотаційним, тобто не рентабельним (не прибутковим). Отже, для 

сформованих умов розвитку національної культури воно у якості 

основного економічного механізму села не підходить! А від так, не 

призведе до його відродження. Це не означає, що фермерство в Україні 

не має права на існування, але воно не може бути основою сільського 

господарства, а лише його тією варіацією, яка відповідає праву людей 

займатися приватною діяльність на землі, у тому числі й фермерством. 

Основу же сільського виробництва повинно скласти державне 

сільськогосподарське виробництво, яке здатне виробляти великий опт 

товару, забезпечувати таким чином мінімальну собівартість і за 

рахунок переліченого досягати надприбутків. Такі надприбутки 

дозволять розбудувати інфраструктуру села, а люди отримують 

гарантований 8 годинний робочий день, два вихідних, гарантовану 

відпустку, достатню зарплатню, кредити тощо, тобто повий 

соціальний пакет. Доречі, з історії відомо, що держгоспи за часів 

Союзу були самими рентабельними господарствами, які забезпечували 

найкращу за тих умов заробітню платню, а від так мали чергу на 

трудовлаштування. До речі, Україна при наявності самих великих 

державних запасів чорнозему й досі не може вийти на міжнародний 

ринок сільськогосподарських товарів, оскільки не може створити той 

опт, який користується міжнародним попитом. 

Це не означає, що введення ринку землі повністю невиправдане 

(доречі, критикується майже усіма політологами, політичними 

партіями та людьми). Ця виправданість з’являється за умов 

відокремлення державних пахотних земель (які не продаються) від 

тих, що можуть вільно розпродаватись. Тому перед введенням ринку 
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(за планом у середині 2021 року) доцільно провести розподіл і 

продовжити його за рахунок державної купівлі землі у пайщиків, а для 

фермерства залишити тільки певний відсоток розпайованої землі. Як 

що це не буде зроблено, українське село може втратити те 

соціокультурне середовище, яке є, і світоглядним, і економічним 

джерелом його розвитку. Щодо облаштування житла: садибної ділянки 

для мешканців села достатньо не більше 20 соток землі.  

Додатково щодо психологічної захищеності мешканця 

українського села. Держгосп, який є крупним сільськогосподарським 

виробництвом вирішує проблему відсутності ризиків залежності 

селянина від кліматичних умов негоди, стихійного лиха, кон’юнктури 

ринку, збуту продукції тощо, тобто від того, від чого повністю 

залежний фермер. Сільськогосподарський робітник долає це разом з 

держгоспом, а фермер індивідуально.  

Незважаючи на усі примхи та поки що присутній розбрат у 

пошуках виходу України із соціально-політичної кризи варто 

сподіватися, що державницький підхід у створенні прагматичної 

стратегії розбудови українського села переможе.  
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ВАЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 

(ВОЖАТОГО) ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ В 

ЛІТНІЙ ПЕРІОД 

 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей в останні роки 

розглядається як складова державної соціальної політики щодо сім'ї і 

дітей. Крім цього значущість проблем дитячого відпочинку та 

оздоровлення стоїть в одному ряду з проблемами освіти, виховання і 

розвитку. Вирішенню зазначених завдань сприяє широка мережа 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – справжніх осередків 

дозвілля у системі позашкільної освіти та виховної роботи. 

У педагогічній системі дитячого оздоровчого табору посада 

педагога-організатора є основною ланкою в системі педагогічних 

посад, що забезпечують повноцінний і якісний відпочинок дітей, які 

приїжджають в ДОЛ. Він є безпосереднім організатором і керівником 

тимчасового дитячого колективу, основною особою, яка забезпечує 

охорону життя і здоров'я дітей і підлітків. Успішна організація 

літнього відпочинку дітей багато в чому залежить від особистості 

педагога-організатора та рівня його майстерності. 

Модель професійної компетентності педагога-організатора 

можна представити таким чином. 

Сучасний педагог-організатор повинен володіти знаннями: 

суспільно-політичними; про дітей і підлітків, про тимчасовий дитячій 

колектив; загальних основ виховання; спеціальними знаннями (про 

професії, в області теорії і методики педагогічної роботи); мати 

загальний рівень ерудиції. 

Сучасний педагог-організатор повинен володіти здібностями: 

організаторськими, адміністративними; педагогічними (виражена 

схильність до роботи з дітьми; виражена схильність до 

організаторської діяльності), якостями лідера.  

Важливі також суспільно – корисна спрямованість, моральна 

зрілість, схильність до творчості, вміння володіти собою, 

товариськість, оптимізм, досвід роботи, здоров'я. 

Педагог-організатор повинен знати: стратегію і тактику 
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діяльності учасників процесу (закони, що регламентують діяльність, 

цілі, завдання, методи і форми роботи); дитяче самоврядування 

(організаційну структуру, принципи діяльності, індивідуальні 

особливості дітей); професіограму загонового вожатого : предмет 

праці, мету праці, професійні завдання, зміст спрямованості роботи, 

результати праці, специфіку праці, основні функції, посадові 

обов'язки, права і обов'язки. 

Мислити: логічно, стратегічно, професійно, послідовно; 

дотримуватися законів і традицій; бути: компетентним, чесним, 

об'єктивним, рішучим, морально-загартованим, 

конкурентоспроможним. 

Вміти: працювати з дітьми та їх об'єднаннями, бачити і 

визначати перспективи розвитку, планувати (план-сітка загону), 

аналізувати (аналіз дня, справи з загоном, роботи органів 

самоврядування), спілкуватися з дітьми і організовувати спілкування, 

переконувати і вести за собою, приймати компромісні рішення [1]. 

Педагог-організатор чітко уявляти, що у кожному таборі зміна 

поділяється на певні періоди. 
Більшість авторів: Шереш Г. Л., Катовіце Н. К., Тармола Т. Н., 

Рожков М. І. структуру зміни поділяють на три етапи, які визначають 

головними у табірній зміні. 

У кожній зміні, незалежно від її тривалості й специфіки, 

потрібно виділити п’ять періодів: підготовчий, організаційний, 

основний, підсумковий та посттабірний.  

Підготовчий період повинен бути необмеженим у часі. В цей 

періоді відбувається емоційна "настройка" на майбутню зміну. Це 

період, коли діти і педагоги визначають для себе яких змін, чого взагалі 

вони чекають від дитячого оздоровчого закладу. В сучасній організації 

життєдіяльності таборів проводяться тематичні або спеціалізовані зміни 

й така підготовка дуже важлива. Це період, коли розробляється 

програма зміни. На даному етапі моделюються зміст, основні форми і 

методи роботи, система управління, логіка розвитку зміни. 

Організаційний період триває перші три дні (при тривалості 

зміни 18–21 день) і передбачає адаптацію дітей до нових умов побуту, 

оточення, особливостей харчування, санітарно-гігієнічних умов. 

Ефективність адаптації дітей включає формування доброзичливих 

відносин усередині колективу, створення умов для саморозкриття 

дитини, реалізації її потреб та інтересів. У цьому періоді 

встановлюються правила, закони, традиції всередині колективу й у 

таборі в цілому. Установленні правила повинні розроблятися та бути 

прийнятими самим дитячим колективом. 
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Головне завдання педагога-організатора в цей період – 

допомогти дитині показати свої найкращі якості, розкритися. Виховна 

робота в організаційний період має свої цілі і завдання. 

Цілі організаційного періоду: 1) розкрити перспективи 

діяльності дітей в таборі; 2) ґрунтуючись на традиціях табору, 

заложити основи тимчасового дитячого колективу, враховуючи 

минулий досвід дітей. 

Завдання організаційного періоду: 1) вивчити рівень умінь і 

навичок організаторської діяльності, та минулий досвід дітей, їхні 

інтереси і захоплення, очікування від табору; 2) пред'явити єдині 

педагогічні вимоги до виконання режиму дня, дисципліни в таборі;  

3) створити доброзичливі міжособистісні відносини та творчу 

атмосферу діяльності загону; 4) сформувати органи дитячого 

самоврядування; 5) спланувати роботу на зміну. 

Зміст, форми і методи роботи визначаються статутом закладу з 

безумовним дотриманням потреб соціалізації дитини, громадянина 

Укрaїни, з обов'язковим урахуванням специфіки національних і 

культурних, історичних традицій, загальнолюдських духовних надбань 

і цінностей [3]. 

Отже, організаційний період – це період пред'явлення чітких 

вимог і створення умов, при яких (в поєднанні зі щирістю, 

доброзичливістю і увагою педагога-організатора) виконання цих вимог 

для дитини стає цікавим і необхідним. 

Основний період зміни повинен забезпечувати реалізацію цілей і 

завдань зміни, особистісну самореалізацію дітей. Він ділиться Капською 

А. на два самостійних та взаємодоповнюючих етапи – навчально-

демонстраційний і демонстраційно-закріплювальний. На першому етапі 

діти повинні оволодіти знаннями зі збереження власного здоров’я й 

уміннями його підтримувати та покращувати, правилами поведінки. 

Другий етап передбачає організацію різноманітної творчої діяльності 

при активному включенні дітей у її підготовку й проведення, 

демонстрацію отриманих знань, умінь і навичок на рівні самодіяльності 

та самоорганізації, коригування міжособистісної сфери взаємин, аналіз 

поведінки й діяльності вихованців. 

Завдання кожного етапу розрізняються за своїм змістом, а мета 

основного періоду залишається спільною: створення умов для 

реалізації основного змісту програми зміни по відношенню до кожної 

дитини або підлітка. 

На 1 етапі (навчально-демонстраційний, 5-12-й день зміни) 

вирішуються завдання: оволодіння дітьми відповідно до профілю 

програми знаннями і вміннями, навичками самовизначення в виборі 
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видів діяльності, ролі і позиції в дитячому об'єднанні, що відповідають 

очікуванням, інтересам і потребам дитини в саморозвитку; створення 

умов для прояву творчого і морального потенціалу кожної дитини; 

розгортання діяльності клубних просторів розвиваючого і прикладного 

характеру, що відповідають інтересам і запитам дітей і підлітків; 

коригування ціннісно-мотиваційних норм поведінки, спілкування, 

відносин і діяльності; створення умов для діяльності органів дитячого 

самоврядування. 

На 2 етапі (демонстраційно-закріплювальний) вирішуються 

наступні завдання: організація різноманітної творчої діяльності при 

активній участі дітей в її розробці та проведенні; створення умов для 

демонстрації самодіяльності і самостійності учасників програми в 

органах дитячого самоврядування; показ дитячих досягнень і надбань 

через різноманітні форми: ігрові програми, конкурси, турніри, 

спортивні змагання, навчальні заняття, трудові акції та т.д. [2]. 

Основне навантаження по вихованню дітей лягає саме на цей 

період. 

Педагог-організатор з позиції головного організатора і 

керівника переходить на позицію консультанта, координатора. У 

міжособистісному плані – це період конфліктів (час "приглядання" 

пройшов, висновки і оцінки зроблені). Виникають відносини, які 

можна розділити на ділові відносини та відносини за симпатіями. У 

цей період велику роль у дитячому об'єднанні починає грати 

громадська думка [3]. 

Під час основного періоду зміни акцент в роботі робиться не 

тільки на міжзагонову і загальнотабірну, а і на внутрішньозагонову 

діяльність. Причому акцент посилюється на другому етапі основного 

періоду. 

Завершальний період передбачає підбиття підсумків, 

визначення ступеня результативності проведеної оздоровчої програми. 

Підсумковий етап більш налаштований на підведення підсумків 

спільної діяльності упродовж зміни та подальшу реалізацію програми 

застосування набутих знань і вмінь. Завдання педагога-організатора: 

визначити перспективи росту кожного члена загону. 

Посттабірний період передбачає оцінку ступеня реалізації та 

ефективності виконаних завдань через колективне обговорення 

працівниками табору, вивчення можливості реалізації програми в 

наступних змінах, корекцію підходів до формування дитячих 

колективів. 

Сьогодні літні дитячі табори це важлива складова системи 

безперервної освіти, яка розкриває оптимальні можливості особистості 
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дитини у сфері оздоровлення та відпочинку. Тому значна увага 

повинна приділятися питанням підготовки педагогічних кадрів, 

особливо педагогів-організаторів (вожатих). Саме від них, тих хто 

безпосереднє спілкується з дітьми залежить здійснення принципів 

наступності і безперервності виховання, що дає дітям можливість нe 

лише відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження навчального 

року, але й створює нові умови для збагачення їх соціального досвіду, 

отримання перевірки і застосування нових знань і вмінь в 

різноманітній практичній діяльності.     
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ ТА БАТЬКАМИ 

 

Підготовки нової генерації вчителів, готових до реалізації 

принципів дитиноцентризму й педагогіки партнерства в Новій 

українській школі та конструктивної міжособистісної взаємодії з 

батьками та дітьми має здійснюватися на засадах комплексу наукових 

підходів. 

У наукових працях концептуальні засади  

професійно-педагогічної підготовки вчителів обґрунтовано з позицій 

міждисциплінарного (В. Андрущенко, В. Кремень, Н. Кропотова, 

С. Курдюмов, Т. Левовицький, А. Маркова та ін..) системного 

(В. Афанасьєв, С. Гончаренко, Н. Гузій, В. Кузьмін, В. Кушнір, 

Д. Чернілевський та ін.), задачного (Г. Балл, О. Вознюк, О. Дубасенюк, 

І. Зязюн та ін.), технологічного (І. Дичківська, М. Кларин, Л. Коваль, 

О. Пєхота, Г. Селевко та ін.) особистісно орієнтованого (Г. Балл, 

О. Дубасенюк, Л. Качалова, В. Рибалка, І. Якиманська та ін.), 

інтегративного (О. Вознюк, О. Дубасенюк, Д. Чернілевський та ін.) та 

інших підходів.  

Наукові підходи виступають методологічним підґрунтям для 

визначення цілей, відбору змісту, розробки технологій та методів 

підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності 

в цілому чи окремих її видів. Разом з тим, аналіз наукових досліджень 

та практичних розробок з проблеми підготовки вчителів до 

міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками свідчить, що досить 

часто спроби її вирішення здійснюються на емпіричному рівні без 

належного теоретико-методологічного обґрунтування. Вважаємо, що 

складність і різноманітність чинників, що визначають 

результативність такої підготовки, обумовлює необхідність їх 

всебічного дискурсу з позицій комплексу загальнонаукових підходів. 

Методологія – це система концептуальних теоретичних 

положень, що визначає структуру, принципи побудови, логіку 

організації, способи, форми й методи дослідження педагогічних явищ і 
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процесів [1, c. 5]. У змістовому наповненні методології виокремлюють 

наукові підходи, які спрямовують процес дослідження з позицій 

певних теоретичних концепцій, ідей, закономірностей, принципів, а 

також визначають в їх рамках способи, методи, правила розв’язання 

наукових проблем чи перетворення практики. 

Можливості міждисциплінарного підходу дозволяють при 

постановці проблем підготовки педагогів до міжособистісної взаємодії 

синтезувати наукові знання з філософії, соціології, психології, 

педагогіки та інших наукових галузей. У результаті узагальнення та 

конкретизації міждисциплінарних знань, виявлення змістових, 

логічних, функціональних зв’язків між ними створити цілісну систему 

наукових уявлень про сутність та особливості підготовки майбутніх 

педагогів до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками. 

Підготовка педагогів до міжособистісної взаємодії з батьками та 

дітьми потребує застосування системного підходу. Д. Чернілевський 

зазначає, що в межах системного підходу кожну конкретну науку, 

діяльність, об’єкт можна розглядати як певну систему, яка має 

множину взаємопов’язаних елементів, компонентів, підсистем, 

визначені функції, цілі, склад, структуру [2, с. 171]. 

Системний підхід визнаний методологічною основою при 

дослідженні та конструюванні складних педагогічних систем, що 

мають ієрархічну структуру елементів, існуючі взаємозв’язки між 

якими забезпечують її цілісність.  

Основоположним у системному підході є принцип цілісності. 

Згідно з ним системність процесу підготовки студентів залежить від 

його розробленості на всіх структурних рівнях: теоретико-

методологічному, цільовому, змістовому, процесуальному, 

технологічному. Принцип ієрархічності в системному підході 

установлює взаємозалежність і діалектичну єдність процесу 

формування готовності студентів до означеного виду діяльності з 

іншими складовими їх професійно-педагогічної підготовки. 

Підготовку майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії з дітьми 

та батьками необхідно розглядати як систему, що інтегрує теоретичну, 

практичну та особистісну складові їх підготовки.  

Інтегративний підхід передбачає проектування змісту 

підготовки майбутніх учителів на основі моделі структури їх 

міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками. Формування фахових 

компетентностей вчителя як інтегративних якостей його особистості 

відбувається засобами інтегративного змісту освіти. Інтеграція змісту 

підготовки майбутніх учителів до взаємодії з дітьми та батьками 

здійснюється за принципом метапредметності знань, їх синтезу, 
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цілісності, надсумативної єдності.  

У контексті інтегративного підходу О. Дубасенюк переведення 

модульних характеристик фахівця на мову змісту освіти розглядає як 

першу процедуру переходу від моделі професійної педагогічної 

діяльності вчителя до моделі його підготовки. Цю процедуру 

називають розгорткою модулів за елементами [3, с. 146].  

Міждисциплінарний та інтегративний підходи уможливлюють 

подолання недоліків предметної побудови навчального процесу, 

встановлення міжпредметних зв’язків та системності у визначенні 

змісту підготовки студентів. Для систематизації підготовки студентів 

до означеного виду діяльності доцільна розробка та впровадження 

окремого інтегративного спецкурсу, в якому будуть узагальнені 

теоретичні знання та практичні розробки, що необхідні вчителю у 

роботі з батьками й дітьми. 

Реалізація інтегративного змісту підготовки майбутніх учителів 

до взаємодії з дітьми та батьками здійснюється через вибір адекватних 

форм, методів і засобів навчання. Проблеми їх результативності 

вирішуються через наукові розробки й застосування педагогічних 

технологій. Їх сутність полягає у вивченні, розробленні та застосуванні 

принципів оптимізації навчальної діяльності на основі найновіших 

досягнень науки й техніки [4, с. 63].  

Технологічний підхід спрямований на забезпечення 

системності, цілеспрямованості, результативності, діагностичності, 

стандартизації, алгоритмічності, ефективності, керованості, 

відтворюваності процесу формування готовності майбутніх учителів 

до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками. Головне 

призначення технологічного підходу полягає у проектуванні науково 

обґрунтованих способів реалізації цілей процесу підготовки майбутніх 

учителів шляхом розроблення й деталізації його інструментальних 

аспектів. Технологія конкретизує закономірності й принципи 

підготовки студентів у вигляді норм, правил, послідовності етапів, 

необхідних організаційно-педагогічних умов, змісту процедур та 

операцій навчальної діяльності, виконання яких гарантує досягнення 

прогнозованих результатів.  

На процесуальному рівні педагогічна технологія реалізується 

через комплекс навчальних квазіпрофесійних і навчально-професійних 

задач.  

Відповідно до задачного підходу підготовка майбутніх учителів 

здійснюється засобами контекстового навчання, в якому моделюються 

можливі ситуації взаємодії з дітьми та батьками, в процесі вирішення 

яких у студентів формується професійне мислення, професійні 
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цінності й мотиви, засвоюються професійні способи взаємодії.  

Технологія поетапного управління навчальною діяльністю на 

основі моделювання педагогічних задач передбачає виконання 

студентами системи завдань. Останні характеризуються такими 

особливостями: 1) структура кожного завдання має бути дещо 

складнішою структури предметних знань і вмінь студентів з тим, щоб 

завдання виконували свою розвивальну, виховуючу і навчальну 

функції; 2) розроблені завдання мають бути взаємопов’язані, 

проблемні ситуації, що в них розв’язуються, поступово 

ускладнюються з урахуванням рівня знань та вмінь студентів;  

3) розв’язування завдань здійснюється на вербальному й образному 

рівнях [3, с. 150]. 

Враховуючи те, що проблема підготовки майбутнього вчителя 

до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками має розглядатися в 

площині розвитку його особистісних професійно важливих якостей 

(любов до дітей та професії вчителя, толерантність, терпимість, повага 

до думок та дій інших людей тощо), доцільно застосування 

особистісно-орієнтованого підходу. 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу передбачає 

цілеспрямованість освітнього процесу на розвиток особистості 

студента через створення суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин всіх його 

учасників і, безпосередньо, відносин студент-викладач. 

Потенціал особистісно-орієнтованого підходу в підготовці 

майбутніх учителів до взаємодії з дітьми та батьками полягає в 

орієнтації на цінності розвитку дитини, її індивідуальності, 

неповторності, виховання її як вільної особистості. Особистісний 

підхід – це найважливіший психолого-педагогічний принцип, що 

передбачає урахування своєрідності індивідуальності особистості у 

вихованні дитини; систему відносин, за якою кожен учень відчуває 

себе особистістю і відчуває увагу педагога особисто до нього; при 

цьому дитина розуміє, що рівна вчителеві в своєму світі відчуттів і 

переживань, нічим не відрізняється від світу вчителя [5]. 

Однак особистісний підхід може здійснювати лише той педагог, 

котрий усвідомлює і цінує себе як особистість, який прагне до 

самореалізації і може самореалізовуватись у процесі міжособистісної 

взаємодії з дітьми та батьками. Особистісну й професійну 

самореалізацію такий педагог бачить у створенні можливостей для 

самореалізації кожній дитині. 

Таким чином, комплекс визначених підходів є теоретичною 

основою розробки моделі й технології підготовки майбутніх педагогів 

до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками. 
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МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ 

ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

 

Мотивація особистості постає перед дослідниками як складне, 

синтетичне утворення психічного світу людини. Вихідним у її побудові 

є розуміння вчинку як способу діяльності особистості, в якому стає 

дійсною, реальною індивідуальна сутність даної особистості. З іншого 

боку самі вчинки людини обумовлені і опосередковані усією сукупністю 

мотивів, прагнень, цілей, які мають значення для даної особистості, в 

їхньому складному взаємозв’язку і поєднанні. Таким чином, діяльність 

особистості обумовлена усім розмаїттям мотивів даної людини, які 

мають як ситуативне так і більш глибинне, принципове значення, тобто 

мотиваційною сферою особистості. 

Терміном "мотивація" в сучасній психології позначаються як 

мінімум два психічні явища: 1) сукупність стимулів, що викликають 

активність індивіда і визначальну її активність, тобто систему 

чинників, детермінуючих поведінку; 2) процес утворення, формування 

мотивів, характеристика процесу, який стимулює і підтримує 

поведінкову активність на певному рівні. 

Мотиваційні феномени є одним з визначальних внутрішніх 

факторів, які впливають на прагнення людини досягати успіху в 

діяльності, конструктивно вирішувати навчальні проблеми, що 

виникають у житті людини у ситуаціях професійних змін. Стійкість до 

невдач також може істотно залежати від позитивного досвіду 

подолання складних ситуацій. Недостатньо сформовані і недостатньо 

зрілі мотиваційні утворення закріплюють індивідуальну здатність до 

неконструктивного вирішення навчальних (у проекції – майбутніх 

професійних) та особистісних труднощів.  

Ціннісні орієнтації – складний  соціально-психологічний  

феномен, що характеризує спрямованість і зміст активності 

особистості, він є складовою частиною системи відносин особистості, 

визначає загальний підхід людини до світу, до себе, додає значення і 
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напрям особистісним позиціям, поведінці, вчинкам. Система ціннісних 

орієнтацій має багаторівневу структуру. Вершина її – цінності, 

пов'язані з ідеалами і життєвою метою особистості. Становлення 

особистісних цінностей пов'язано з динамікою процесів усвідомлення, 

що включають різні види вербалізації і зсув пізнавально-особистісних 

зусиль на власну смислову сферу. Це становлення включає як мінімум 

дві складові – утворення самих особистісних значень і утворення 

особистісних цінностей. 

Ціннісні орієнтації є компонентом складної структури ставлень 

особистості до умов її існування та діяльності, пов’язуючи в єдине ціле 

суспільне, групове й індивідуальне у свідомості та поведінці. Наявність 

сталих ціннісних орієнтацій характеризує зрілість особистості, виступає 

як узагальнений показник рівня духовного розвитку.  

У дослідженнях Є. Клімова, В. Сержантова, В. Шадрікова та 

інших ціннісні орієнтації виступають як важливий механізм регуляції 

діяльності. Найбільш яскраво ця роль системи ціннісних орієнтацій 

виявляється стосовно професійної діяльності. На думку Є.Клімова, для 

кожної визначеної професійної групи характерний свій зміст 

діяльності, своя система цінностей. 

Особливе значення система ціннісних орієнтацій займає в 

діяльності професій типу "людина – людина", здобуваючи в цьому 

випадку характер центрального елемента в структурі їхнього 

професійного образу світу. Такі види професійної діяльності є 

областями існування й розвитку загальнолюдських цінностей. Саме 

тут реалізуються цінності альтруїзму і творчості, що додають смислу 

даній діяльності. Низкою авторів у цьому контексті розглядається роль 

ціннісних орієнтацій у професійній діяльності  психолога (А.Сєрий), 

педагога (О. Краснорядцева), соціального працівника (Т. Шевеленкова, 

Н. Шмельова). 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні особливостей 

мотиваційної сфери та цінностних орієнтацій педагогічних 

працівників.  

Вибірку досліджуваних склали 20 працівників, до яких 

належали 10 педагогів, 10 бібліотекарів.  

 Методики, що використовувалися у дослідженні: 

 Методика "Ціннісні орієнтації" Рокича.  

 Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху  

Т. Елерса  

 Опитувальник Т. Елерса для визначення вираженості 

прагнення до самозахисту і рівня мотивації уникнення невдач  

 Діагностика готовності до ризику (Г. Шуберта) 
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Проаналізував результати дослідження й зіставивши їх, ми 

визначили психологічні особливості ціннісно-мотиваційної сфери 

різних професійних груп. 

Серед педагогів  важко виділити тих, у кого переважає одна група 

цінностей. Що стосується інструментальних цінностей, то тут в обох 

групах досліджуваних практично відсутні ті, для кого на перших місцях 

– конкретна група цінностей. Якщо для педагогів, згідно середньо 

груповій тенденції, на першому місці стоять термальні цінності 

соціальної взаємодії, то для бібліотекарів – загальнолюдські цінності.  

Однак, на підставі даного дослідження ми не можемо зробити 

висновок, чи сформувалися ці відмінності під час роботи за різними 

професіями, чи, навпаки, різні професії були обрані особами 

відповідно до власної системи цінностей. 

За результатам опитування визначено, що у 50% педагогів та 

тільки 10% бібліотекарів прагнення мотивація до успіху високі, у 40% 

педагогів та 50% бібліотекарів – середні, у 50% бібліотекарів та лише 

10% педагогів – низькі. 

Можна помітити, що більша частина педагогічних працівників 

мають середній рівень мотивації досягнення успіху. 30% мають 

високій рівень мотивації до успіху. 25% мають низький рівень 

мотивації, що може свідчить про байдужість до професії. 

За результатам опитування визначено, що у 30% бібліотекарів 

та 10% педагогів прагнення до самозахисту значне, у 50% 

бібліотекарів та 60% педагогів – середнє, у решти – слабе. 

За результатам опитування визначено, що у 30% готовність до 

ризику  високі, у 35% – середні, у 35% – низькі. Відмінностей між 

вибірками не знайдено. 

Отже, можна стверджувати, що наша гіпотеза щодо різниці в 

мотиваційної та цінностної сфери серед різних професій 

підтверджується. Тобто дослідження цінностної сфери особистості 

потребує подальших досліджень. 

Визначено також основні ціннісні позиції (тенденції), що 

характерні для сучасних людей. 

 перш за все, це відображення у свідомості більшості людей 

розшарування суспільства (бідні-багаті, еліта – аутсайдери, демократи 

– націонал-патріоти тощо). Одночасно з розшаруванням відбувається 

процес ціннісного усвідомлення своєї належності до певної групи, 

страти, що супроводжується формуванням своєрідних захисних 

бар’єрів між прошарками і групами, іноді закріплених у стереотипах, 

правилах, символіці, місцях відпочинку; 

 підвищення ролі приватних, особистих життєвих цінностей 
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(матеріальна забезпеченість, вдалий шлюб, здорові діти, наявність 

житла, автомобіля тощо) при зниженні цінностей суспільно значущих 

(давати користь суспільству, бути необхідним людям); 

 помітне зовнішнє витискання цінності праці, особливо праці 

виробничої та заміна її цінністю матеріальної забезпеченості; 

 значне піднесення таких цінностей, як гроші, кар’єра, успіх 

при значній орієнтації на ринкові відносини і недержавний сектор 

економіки. 

Кожна з виділених тенденцій при певному розгортанні подій 

може перейти критичну межу і перетворитись у так звані антиціннісні 

тенденції. 

Методичні рекомендації щодо корекції ціннісних орієнтацій 

особистості полягають у наступному: формування у навчанні та 

вихованні специфіки розвитку ціннісно-мотиваційної сфери 

особистості як ключового механізму психічної саморегуляції 

поведінки та різних видів діяльності, саморозвитку та самовиховання 

особистості, здатної визначити стратегію і тактику власного життя, 

осмислено здійснити вибір і нести за нього відповідальність; 

стимулювання позитивного ставлення до створення та реалізації 

життєвих планів, їх конкретизація та осмислення, послідовне та 

систематичне перетворення "образу майбутнього" в актуальні дії, 

дотримання умов суб’єкт-суб’єктної взаємодії та підтримка прагнень 

до індивідуально-особистісних досягнень у напрямку наближення до 

"ідеального Я"; сприяння формуванню адекватної самооцінки. 
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ПрАТ ВНЗ МАУП 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КРЕАТИВНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНЕ 

СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ 

 

Ситуація на українському та міжнародному ринку праці 

змінюється неймовірно швидко. З'являються нові професії та зникають 

ті, які перестають бути затребувані суспільством. Новітні технології, 

оцифровування та автоматизація робочих місць вимагають потребу у 

постійному вдосконаленні знань та вмінь працівників. Щоб мати 

можливість досягнути поставлених цілей, знання і вміння молодих 

людей мають, як мінімум , бути на рівні цих вимог, а як максимум – 

випереджати потреби ринку праці, які кожної миті стають все 

складнішими. Молодь має бути постійно готова до змін і розвитку. 

Вища освіта не гарантує успішної кар’єри. На даний час навчання 

професій майбутнього немає в жодному ВУЗі країни. На Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі було складено звіт про майбутні 

професії. Який показує дві значні тенденції розвитку людини, 

суспільства і культури. 

Вимоги до освіти вже змінились. Вміння швидко і багато 

запам’ятовувати вже не є найважливішими для роботодавців, тепер це 

можуть зробити комп’ютери, гаджети. Новітні технології, 

оцифровування та автоматизація робочих місць вимагають постійного 

розвитку працюючих. Крім професійності, найважливішими умовами 

стають: комплексне багаторівневе вирішення проблем (Complex 

problem solving); критичне мислення (Critical thinking); креативність в 

широкому сенсі (Creativity); взаємодія з людьми (Coordinating with 

others);емоційний інтелект (Emotional intelligence); формування власної 

думки та прийняття рішень (Judgment and decision-making);напрямок 

обслуговування (Service orientation); вміння вести переговори 

(Negotiation); когнітивне мислення (Cognitive flexibility).  

Креативність є одним з компонентів творчої особистості і не 

залежить від ерудиції. Наявність не стандартного бачення тих чи 

інших завдань і вміння їх вирішувати. Важливими якостями стали, так 
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званні, "Soft Skils" (м’які навички), гнучкість мислення/креативність.  

Питання креативності, а саме креативного мислення та творчих 

здібностей вивчали Дж. Гілфорд, Е. Трранс, К. Тейлор,  

Я. О. Пономарьова, О.І. Кульчицька. Креативність у професійному 

становленні вивчали  Т. П. Гусєва, Т. М. Розова, І. П. Маноха,  

Н. Ю. Малій, С. Й. Гаваш, В. О. Моляко, та ін. Дослідження 

креативності на сьогоднішній день ведуть багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених: Черніговська Т. В., Вікєнтьєв І. Л., Сергієнко П. Г., 

Матвеєва Ю. О., Конопацька О. М., Павленко В. В.  

За впевненістю багатьох вчених основа креативності 

проявляється у дивергентному мисленні. Основними рисами, 

характерними для креативів, це свідомість, почуття обов’язку, 

відповідальність, високий рівень контролю над поведінкою та 

емоціями, рішучість, наполегливість, підприємливість, схильність до 

ризику, соціальна сміливість та інші. Перешкоджають прояву 

креативності нейротизм і тривожність. Опираючись на такі 

дослідження виникає потреба звернути увагу на психологічну 

готовність підростаючого покоління молодих людей завчасно. 

Метою дослідження є вивчення впливу креативності на 

професійне становлення молоді. Дослідження проводилось серед 

ліцеїстів третього (передвипускного) курсу Технічного ліцею, вікова 

категорія 15-17 років, загальна чисельність 120 чоловік. Під час вступу 

до ліцею учні показали високий рівень підготовки шкільної програми, 

пройшли психологічні тестування і були розподілені за професійними 

напрямками в групи з поглибленим вивченням: ФМН (фізико-

математичний напрямок), ЛІН (лінгвістичний), ІТН (інформаційно-

технічний),  ІТЕ (інформаційно-економічний). Крім поглиблених знань 

ліцею, основна кількість ліцеїстів додатково навчаються у студіях 

творчих та спортивних напрямків (художнього, музичного, 

хореографічного, театрального, лінгвістичного).  

Досліджувались розвиток у ліцеїстів таких психологічних 

характеристик як "Креативність", "Конкурентоспроможність", "Віра в 

себе", "Вміння мислити абстрактно", "Зосередженість". В процесі 

дослідження використовувались тести Дж. Гілфорда: "Креативність", 

"Віра в себе", "Вміння мислити абстрактно", "Зосередженість", які 

проводились паралельно із спостереженням прояву творчості в 

навчальному процесі.  

Дослідження креативності. 

За результатами дослідження, 3%, ліцеїстів показали високий 

рівень креативності, 97% показали середні рівень креативності.  

Дослідження рівня конкурентоспроможні. 
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За результатами дослідження, 17% ліцеїстів показали високий 

конкурентоспроможні, 59% ліцеїстів показали середній рівень 

конкурентоспроможні, 24% ліцеїстів показали низький 

конкурентоспроможності. 

Досліджувався рівень учнів на вміння мислити абстрактно. 

За результатами дослідження, 39%, ліцеїстів показали високі 

результати абстрактного мислення, 55% ліцеїстів показали середні 

результати, 6% ліцеїстів показали низькі  результати . 

Дослідження рівня учнів на віру в себе. 

За результатами дослідження, 15% ліцеїстів показали високі 

рівень віри в себе, 73% ліцеїстів показали середній рівень, 12% 

ліцеїстів показали низький рівень. 

Дослідження рівня учнів на зосередженість ліцеїстів. 

За результатами дослідження, 29%, ліцеїстів показали високий 

рівень, 69% ліцеїстів показали середній, 2% ліцеїстів показали низький 

рівень зосередження.  

Результати досліджень показали, що рівень підготовки ліцеїстів, 

на даний момент часу, різниться не тільки за наявністю тих чи інших 

характеристик притаманних кожній людині, але й за суб’єктивним 

відношенням до різних спеціальностей. 

Діагностика креативності має орієнтовний характер. Справжній 

же прояв креативності відбувається в процесі продуктивної діяльності 

особистості. 

Вплив креативності та її чинників на професійне становлення 

молоді знаходиться на стадії розвитку.   

Запропоновано вивчення сучасних інструментів ТВВЗ (теорія 

вирішення винахідливих задач), введення у практику методу 

латерального мислення (Едварда де Боно), проведення тренінгів 

креативності, віри та впевненості у себе, розвитку лівої та правої 

півкулі, інтуїції, траблшутінгу та інші.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 

Сучасне українське суспільство переживає період екзистенційно-

антропологічної кризи, що підсилюється підвищенням ролі технічно-

наукових досягнень, динамічною зміною умов життя, знеціненням 

традиційних принципів моралі та етики. Такі процеси безпосередньо 

впливають на духовний стан людини, її світосприйняття, 

самоусвідомлення та самооцінку. Часто людині не вдається 

пристосуватися до швидко змінюваних умов життя, внаслідок чого 

окремо взята особистість випадає з загального соціального життя, що 

супроводжується духовною та соціальною ізоляцією, дискомфортом та 

стресом. На рівні особистості це веде до розпаду вищих цінностей і 

соціального відчуження, а на рівні соціуму – до кризи та застою. Таким 

чином, актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасному 

соціумі проблема самотності набуває масового характеру і вплив 

самотності на розвиток особистості недостатньо досліджений. 

Спроби втекти від негативних явищ сучасності ведуть до ще 

глибшого занурення в проблеми людини, що неодмінно веде до 

переживання явища самотності. Сучасний психологічний словник 

подає таке тлумачення цього стану: "самотність – це психічний стан 

людини, який виникає в умовах ізольованості її від інших людей і 

дефіциту спілкування. Залежно від обставин самотність може бути 

добровільною і вимушеною". Явище самотності було в центрі 

вивчення таких науковців, як Корчагіна С. Г., Садлер У. А., Джонсон 

Т. Б., Лазарянц О. В., Бардин Н., Мовчан М., Старшенбаум Г. В., 

Кошелєва Ю. П., але дослідження явища в підлітковому віці 

залишається актуальним.   

Основною метою нашого дослідження було вивчення 

психологічних особливостей проявів самотності в підлітковому віці та 

її вплив на розвиток особистості.  

В ході нашого дослідження було висунуто припущення, що стан 
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самотності детермінується рівнем розвитку комунікативних здібностей 

та в свою чергу впливає на рівень самооцінки. 

Підліток стикається з проблемою самотності в результаті 

прагнення реалізувати свою неповторність, унікальність та довести 

собі та іншим свою індивідуальність. Стан самотності допомагає 

усвідомити та виокремити свій індивідуалізм, окреслити своє місце в 

соціумі. Саме тому з метою досягнення виокремлення особистості 

підліток прагне до усамітнення, а досягнувши мети, намагається 

позбутися від цього стану.  

В нашій роботі було використано наступні методики:  методика 

визначення суб’єктивного переживання самотності (Д. Рассела та М. 

Фергюсона), методика виявлення "Комунікативних та 

організаторських схильностей", дослідження самооцінки за методикою 

Дембо-Рубінштейна. Для отримання фактичного підтвердження 

гіпотези, нам необхідно знайти зв’язок між даними явищами у нашому 

дослідженні. Проаналізувавши результати дослідження, можна 

зробити висновок, що серед учнів досліджуваного класу можна 

спостерігати дисбаланс між статевим показником переживання 

самотності. Виявилося, що середній рівень самотності переживає 46% 

опитуваних представниць жіночої статі, а високий рівень самотності 

складає 31% опитуваних. В той же час, відсоток учнів чоловічої статі, 

що переживають високий рівень самотності, нижче – 23%, а середній 

рівень самотності складає ще меншу частку – 15%. 

Всього явище самотності було виявлено у 58% дослідження, з 

яких 67% були жіночої статі, а чоловічої – 33%. Така статева 

полярність в прояві явища самотності може бути пояснена швидшим 

по відношенню до хлопців розвитком дівчат, їх гострішому 

переживанню кризових явищ. 

В процесі дослідження проблеми самотності в підлітковому віці 

ми висунули гіпотезу, що високі показники самотності можуть бути 

пояснені деякими особливостями взаємодії підлітків у соціумі та їх 

поведінкою. Методику дослідження комунікативних та організаційних 

схильностей (КОС) було використано з метою визначення зазначених 

здібностей підлітків, що переживають почуття самотності.  

Коефіцієнт комунікативних та організаційних схильностей 

вказує на готовність людини до комунікації, її активність чи 

пасивність в соціумі, прагнення до розширення кола спілкування, 

ініціативність. В результаті математичних обчислень отриманих 

результатів було визначено, що 100% підлітків з високим показником 

самотності отримали низькі показники КОС. В той же час низькі 

показники КОС склали 62% учнів з середнім рівнем самотності. 25% 



ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

 

200 

підлітків з середнім рівнем самотності мають показники нижче 

середнього, а 13% – дуже високий показник. Підлітки з низьким 

рівнем переживання самотності у 50% демонструють середній і нижче 

середнього показники  КОС, у 25% – низькі показники, і у 25% – 

високі та дуже високі показники. Таким чином, можна прослідкувати 

тенденцію зі зменшенням комунікативних та організаторських 

схильностей з посиленням почуття самотності, що переживає підліток. 

Для підтвердження гіпотези про існування зв’язку між рівнем 

самотності та рівнем комунікативних здібностей, ми провели 

кореляційний аналіз за коефіцієнтом Пірсона. Коефіцієнт зв’язку 

показників самотності та комунікативних здібностей становить R= –

0.69 (p≥0.01), що доводить, що існує обернений значущий зв’язок між 

вищеназваними явищами.  

Таким чином, отримані результати свідчать про високий 

негативний зв’язок між явищами самотності та комунікативних 

здібностей. Це говорить про те, що рівень самотності негативно 

впливає на рівень розвитку комунікативних здібностей особистості, 

тобто, самотні підлітки не достатньо комунікабельні. 

Для визначення співвідношення переживання самотності та 

самооцінки підлітків, необхідно визначити рівень самооцінки 

підлітків. Для визначення самооцінки ми використали методику 

Дембо-Рубінштейн. У нашому дослідженні ми отримали результати, 

що мають свої особливості для кожної статі окремо. Серед дівчат 

найвищим показником 70% відображено низький рівень самооцінки, а 

показники високого та середнього рівня мають однаковий характер 

15%. Серед хлопців дисбаланс не має такого масштабного характеру. 

Представник з високим рівнем самооцінки тільки 7%. Низький рівень 

самооцінки склав 39%, але більшість хлопців 54% показала результати  

середнього рівня самооцінки.  

З метою аналізу впливу переживання самотності на самооцінку, 

ми провели статистичний аналіз результатів методики Дембо-

Рубінштейна. Згідно з результатами всі учні, що переживають глибоке 

почуття самотності, мають низький рівень самооцінки.  

Для підтвердження гіпотези про існування зв’язку між рівнем 

самотності та показниками самооцінки ми провели кореляційний 

аналіз за коефіцієнтом Пірсона. Кореляційний аналіз показників 

самотності та самооцінки показав результат: R=0.86(p≥0.01). Такий 

показник вказує на прямий зв’язок відповідних явищ.  

Дуже показовим є позитивний зв’язок між явищами самотності 

та самооцінки. Високий показник коефіцієнта Пірсона свідчить про те, 

що зі збільшенням однієї величини зростає і інша величина, в даному 
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випадку збільшення рівня самотності підлітка веде до збільшення 

показника його самооцінки. Це може свідчити про відчуття 

незалежності, впевненість осіб з високим показником самотності.  

Отже, в ході емпіричного дослідження за допомогою методик 

визначено рівень самотності підлітків, їх самооцінку та рівень 

розвитку комунікативних та організаторських здібностей. За 

допомогою статистичного аналізу, порівняння та кореляційного 

аналізу було доведено, що переживання самотності може впливати на 

формування самооцінки позитивно. Таким чином, підлітки, що 

переживають високий рівень самотності, схильні до усамітнення по 

причині невдоволення оточенням. Було доведено, що в психології 

явище самотності може розглядатися як позитивне явище 

добровільного усамітнення людини з метою саморозвитку та 

дослідження себе. Відповідно, сааме такий прояв самотності 

спостерігаємо ми в нашому дослідженні.  
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АГРЕСІЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

 

Сьогодні наша країна переживає найскладніший період за часів 

незалежності. В країні де сьомий рік триває війна, та ще й виникнення 

світової пандемії, як ніколи, активізувала проблему агресії в соціумі, 

зокрема серед військовослужбовців.  

Безпосередньо всі військовослужбовці, які несуть службу по 

захисту Батьківщини, як у зоні виконання бойових завдань, так і на 

мирній чистині України відчувають значну психологічну і емоційну 

напругу, з якою досить важко впоратись самому. В багатьох 

військовослужбовців виникають проблеми з психологічним здоров'ям. 

У сучасній науковій літературі значне місце приділяється 

питанню агресії, що досліджується багатьма науковцями. Проте, 

поняття "агресія" здебільшого вживається в широкому контексті: 

самовпевненість та егоїстична поведінка (Р. Броун; Р. Сміт та ін.), 

фізична або вербальна поведінка (А. Адлер; Т. Румянцева та ін.), вияв 

активності, прагнення до досягнень, інструмент для самореалізації  

(Дж. Доллард; М. Левітон та ін.), деякі дослідники доводять, що в основі 

будь-якого вияву агресії лежить така властивість особистості, як 

агресивність (А. Басс; Т. Титаренко та ін.) також існують різноманітні 

теорії агресивної поведінки (З. Фрейд; К. Лоренц; Є. Фромм та ін.). 

Дослідники сучасної проблематики учасників бойових дій, 

зокрема Т. П. Паронянц, В. О. Лесков, В. С. Сідак, Н. В. Павлик,  

О. М. Кокун та інші стверджують, що для більшості з них адаптація до 

цивільного життя супроводжується важкими відчуттями краху 

перспектив, ізоляція та відчуження від суспільного життя, оскільки в 

реальному житті їх досвід та знання часто виявляються 

незатребуваними [2, 3, 4, 5]. 

Метою даної роботи є узагальнення можливих причин прояву 

агресивної поведінки у військовослужбовців та визначення деяких 

шляхів самостійного управління агресією. 
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Сучасне сьогодення характеризується зростанням агресивності 

в Збройних Силах, збільшення інтенсивності проявів агресії у всіх 

вікових категоріях. Незважаючи на те, що агресивна поведінка може 

мати позитивні функції, у більшості випадків спричиняє негативні 

наслідки як для самого військовослужбовця, так і для його оточення. 

Нажаль, служба в ЗСУ та участь у бойових діях за розмірами впливу та 

негативними наслідками не тільки для психіки, але й для усього життя 

людини відноситься до найбільш важких.  

Загалом військовослужбовці зіштовхуються з негативним 

відношенням суспільства лише ускладнює їх почуття непотрібності. 

Все це розвиває негативні психічні стани, сприяє частоті виникнення 

агресивної поведінки та проявів агресії, породжує почуття 

відчуженості від рідних та від суспільства в цілому.  

Вивчення агресивної поведінки є неможливим без причин, що її 

викликають. 

Аналіз сучасних досліджень зазначеної проблеми дозволив 

визначити основні причини агресії та агресивної поведінки 

військовослужбовців: 

 страх – все що викликає невдоволення і страх, може 

викликати агресію; 

 невдоволення собою – підказує, що саме не вистачає для 

гармонійного розвитку чи задоволення потреби, що може призводити 

до агресії; 

 почуття провини – агресія може бути викликана надмірним 

почуттям провини; 

 недовіра – якщо людина має негативний досвід спілкування, 

вона може заздалегідь почати агресивно захищатися; 

 соціальна незахищеність – призводить до агресивного 

вияснення стосунків. 

 погане самопочуття – при його наявності особистість більш 

схильна поводити себе агресивно. 

 наявність негативних установок – "найкращий захист – це 

напад". 

 алкоголь та інші види адаптивної поведінки – призводить до 

неадекватної агресивної реакції та інші.  

В основі агресивної поведінки знаходиться емоція злості: від 

легкого роздратування до нестримної люті. На противагу поширеній 

думці, що злість це дуже шкідлива емоція і бажано її уникати або 

стримувати, треба відмітити, що вона є водночас дуже важливою. 

Саме злість зосереджує нашу увагу на можливих загрозах, що можуть 

нам нашкодити, мобілізує наше тіло та психіку до боротьби або втечі 
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від ворога, сповіщає супротивника, що ми будемо відстоювати свої 

межі чи інтереси. Проблемою злість стає тоді, коли виникає занадто 

часто, занадто сильно без вагомих причин або така, що суттєво 

впливає на наше життя негативним чином. 

В свою чергу виникає потреба в умінні регулювати прояви 

власної агресії.  

Процес регуляції проявів агресії – ширше, ніж її стримування, 

це є і виклик агресії, і направлення її в потрібному напрямку і в 

потрібний момент, і вміння заспокоїтьсь. 

Наведемо деякі шляхи управління власною агресією: 

 Заспокоїти дихання – у ситуації образи або злості потрібно 

заспокоїти дихання, зробити кілька повільних вдихів. 

 Промовити і описати свої почуття – дуже важливо усвідомити 

що відчуваєте злість. 

 Відійти і переключити мінус на плюс – порахувати до 10, 100, 

проговорити молитву, повторити вірш, таблицю множення тощо. 

 Вирішувати свої проблеми, по можливості, відразу – їх 

накопичення, може, бути додатковим чинником роздратування. 

 Не піддаватися на провокації – якщо не виходить 

порозумітися, потрібно зробити невеличкий перерив в розмові, щоб 

зібратися з думками і діями, проаналізувати ситуацію. 

 Частіше посміхатися – позитивні емоції покращують не тільки 

настрій, але й фізичне і психологічне здоров'я. 

 Звернутись по допомогу – не потрібно соромитись, це так 

само нормально як похід до стоматолога чи терапевта, фахівець 

допоможе визначити причини гніву і шляхи подолання та контролю, 

адже здоровий психологічний дух – здорове тіло. 

Отже, агресивна поведінка – є  однією з форм реагування на 

різні несприятливі у фізичному і психічному відношенні життєві 

ситуації, що викликають стрес, фрустрацію та інші негативні стани. 

Але агресія зовсім не обов'язково є формою реагування, нерідко це є 

усвідомлений вибір людини. 

Саморегуляція проявів власної агресії – це показник 

внутрішньої культури і вихованості, обов’язковий атрибут успішної, 

щасливої і здорової людини. Якщо емоції в середині себе не 

накручувати, то управління у поведінці та вираженні своїх почуттів 

зовсім не шкідливі. 
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Стан постійної психічної напруженості – проблема сучасного 

суспільства. Засоби масової інформації постійно провокують все нові 

сплески хвилювання в душі людей; питання як знизити рівень 

тривожності не втрачає своєї актуальності.  

Емоційний стан по-різному відображається на життєдіяльності 

людини. Часто результат цього впливу негативний. Серед негативних 

переживань людини тривожно-депресивні стани займають особливе 

місце, оскільки призводять до зниження працездатності, 

продуктивності діяльності, до труднощів у спілкуванні. 

Переживання стану тривоги, депресії, горя змушує велику 

частину енергії особистості витрачати на включення механізмів 

психологічного захисту, спрямованих на те, щоб позбутися 

психотравмуючих думок, почуттів, зовнішніх подій. Зниження рівня 

тривожності, страху звільняє енергію, що є основою функціонування 

здорової особистості.  

Своєчасна і якісна діагностика та адекватні профілактичні 

заходи можуть зменшити ризик виникнення небажаних тенденцій у 

розвитку особистості, сприяти її реалізації та повноцінному 

суспільному життю, ефективній діяльності. 

Емоція – це реакція на задоволення чи незадоволення потреб, 

яка переживається (feeling), мотивує, організовує і направляє 

сприйняття, мислення та дії. Кожен аспект даного визначення 

надзвичайно важливий для розуміння природи емоції. Емоція мотивує. 

Вона мобілізує енергію, і ця енергія в деяких випадках відчувається 

суб'єктом як тенденція до вчинення дії. Емоція керує розумовою і 

фізичною активністю індивіда, спрямовує її в певне русло. Якщо ви 

охоплені гнівом, ви не кинетеся навтьоки, а якщо ви перелякані, ви 
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навряд чи зважитеся на агресію. Емоція регулює або фільтрує наше 

сприйняття [2].  

У психологічній літературі досить часто зустрічаються емоції 

негативного плану, зокрема, поняття тривожність. Прийнято 

вважати, що проблема тривожності, як психологічна проблема, була 

вперше поставлена і піддалася спеціальному розгляду в працях 3. 

Фройда [6].  

З. Фройд визначав тривожність як неприємне переживання, що 

виступає сигналом очікуваної небезпеки. Зміст тривожності – 

почуття невизначеності і безпорадності.  

Тривожність характеризується трьома основними ознаками: 

специфічним почуттям неприємного; відповідними соматичними 

реакціями (насамперед посиленням серцебиття); усвідомленням цього 

переживання [7]. 

У сучасній психології розрізняють тривожність як емоційний 

стан і як стійку властивість. У вітчизняній психологічній літературі ця 

відмінність зафіксована відповідно в поняттях "тривога" і 

"тривожність". Останній термін, крім того, використовується і для 

позначення явища в цілому. 

Тривожність звичайно підвищена при нервово-психічних і 

важких соматичних захворюваннях, а також у здорових людей, що 

переживають наслідки психотравми, у багатьох груп осіб із 

суб’єктивним проявом відхилення, неблагополуччя особистості [5].  

Аналіз літератури останніх років дозволяє розглядати 

тривожність із різних точок зору, що допускають твердження про те, 

що підвищена тривожність виникає і реалізується в результаті 

складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій, 

провокованих при впливі на людину різними стресами [1]. 

Ефективною для роботи з тривожністю визнана тілесно-

орієнтована психотерапія (ТОТ), яка орієнтована на усвідомлення і 

"звільнення" тіла, пізнання його біологічних і соціально обумовлених 

реакцій, досягнення цілісності у реагуванні та проживанні 

теперішнього моменту. Різні види тілесної терапії є дієвими методами 

емоційного вивільнення і ефективних змін рівня тривожності в тілі, 

почуттях та установках особистості. Суттєвою особливістю ТОТ є те, 

що робота з тілом створює унікальні можливості терапевтичного 

впливу "поза цензури свідомості", що дозволяє виявити справжні 

витоки наболілих проблем, отримати доступ до глибинних рівнів 

несвідомого, представлених в тілі. При стані тривожності велика 

частина енергії особистості витрачається на включення механізмів 

психологічного захисту, спрямованих на те, щоб позбутися 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
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психотравмуючих думок, почуттів, зовнішніх подій. Зниження рівня 

тривожності дозволяє енергії вільно текти, що є основою 

функціонування здорової особистості.  

Тому, з метою зниження рівня тривожності, на нашу думку, 

необхідно орієнтуватись на деякі  методологічні положення щодо 

застосування тілесно-орієнтованої терапії . 

М. Сандомирський як основні етапи роботи зі станом 

тривожності методом тілесно-орієнтованої терапії виділяє  наступні: 

усвідомлення кінестетичних відчуттів у чинному патерні поведінки; 

зміна статичних і динамічних відчуттів, трансформація пози, руху, 

створення нового патерну; перевірка ідеомоторики, вільні рухи [4]. 

Особистісна тривожність формується з ранніх протоколів і 

визначає ті частини тіла, з якими необхідно працювати в корекційній 

програмі з метою оптимізації стану тривожності. 

А. Лоуен серед психокорекційних методів виділяє дві основні 

групи:  

1. Неспецифічні, пов'язані зі змістом будь-якого певного 

переживання. До них відносяться оперативні способи психокорекції, 

розрядку накопичених негативних емоцій їх корекції, що дають 

людині швидке, але тимчасове поліпшення стану. Ці методи можна 

легко використовувати самостійно, вони можуть повторюватися багато 

разів за певним алгоритмом. Їх використовують для здобуття 

початкових навичок саморегуляції. Ці тілесно-орієнтовані техніки в 

першу чергу м'язові і пов'язана з ними психоемоційна релаксація, і 

дихальні прийоми сприяють відреагуванню (катарсису). 

2. Специфічні, що визначаються конкретним змістом проблеми. 

Це тактичні прибутки для усунення окремих часткових проблем 

(короткостроковий варіант) і загальний ґрунтовний підхід, 

спрямований на перебудову особистості. Тут перевага за тілесними 

техніками, з огляду на їх доступність для самостійного застосування. 

Це і дихально-медитативні практики і тілесний самоаналіз (відомі 

методи сенсорного усвідомлення, система Фельденкрайса і 

самопрограмування (метод Александера і тілесно-психологічна 

мобілізація підсвідомих резервів (метод ретро) [3]. 

Освоюючи психологічну самодопомогу людина перестає 

перекладати відповідальність за вирішення своїх проблем на інших. 

Завдання фахівця зводиться до того, щоб навчити людину бути 

відповідальним за себе і дати в її руки інструмент для самостійних 

занять. 

В ході власного дослідження у значної кількості учасників 

тестування було виявлено високий рівень ситуативної (реактивної) 
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тривожності. Високий показник реактивної тривожності свідчить про 

виражене психоемоційне напруження досліджуваного. Цей результат 

можна пояснити особливостями робочого графіку робітників, що 

приймали участь в дослідженні, високим рівнем відповідальності (у 

дослідженні приймали участь працівники бухгалтерії комерційного 

підприємства), стресогенністю, яка викликає у деяких досліджуваних 

емоційну напругу.  

Особи, що відносяться до категорії "високо тривожних", схильні 

сприймати загрозу своїй самооцінці і життєдіяльності у широкому 

діапазоні ситуацій і реагувати на них вираженим афективним станом. 

У деяких досліджуваних був виявлений дуже низький рівень 

ситуативної тривожності, що є результатом активного витіснення 

особистістю занепокоєння з приводу зовнішньої оцінки своєї 

компетентності та її суттєвим розходженням з рівнем домагань. Ця 

група людей складає "зону ризику", оскільки самооцінка – це 

усвідомлення власної ідентичності, значущості, що відображається в 

емоційних переживаннях.  

Виявлено дещо знижені показники психоемоційного стану 

досліджуваних, що очевидно, пов’язано зі специфікою діяльності 

досліджуваних та особливостями взаємин у закритому колективі. 

Отримані емпіричні результати дослідження емоційного стану 

осіб дорослого віку визначили основні напрямки роботи у розробленій 

корекційної програми, основна мета якої – корекція рівня ситуативної 

тривожності осіб дорослого віку через зняття тілесних і психологічних 

затисків; сприяння фізичній і психологічній релаксації; посиленню 

відчуття гармонії з навколишнім світом; формування більш 

ефективних патернів руху; навчання саморегуляції та здатності 

усвідомлювати тілесні  напруження в результаті стресових ситуацій. 

Рефлексія групи допомагала краще зрозуміти себе, свій внутрішній 

світ, свої вчинки і побачити результати спільної діяльності .   

Під час роботи вирішуються наступні завдання:  

 покращення показників самопочуття, настрою; 

 збереження оптимального рівня активності;  

 зниження рівня реактивної тривожності учасників корекційної 

програми при взаємодії з партнером; 

 гармонізація (узгодження) рівня домагань та реальної 

самооцінки особистості. 

Проведена корекційна програма мала позитивний вплив на 

емоційний стан учасників, зокрема, була знижена реактивна 

тривожність, підвищено настрій, учасники менше втомлювались при 

тривалому перебуванні у статичній сидячій позі, більш 
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диференційовано реагували на напружені ситуації під час звітного 

періоду тощо. Очевидно, що методи тілесно-орієнтованої терапії 

можна рекомендувати в якості ефективних засобів емоційної регуляції 

у дорослому віці. 

Загалом, висунута нами гіпотеза про те, що використання 

тілесно-орієнтованих методів терапії у роботі з клієнтами дорослого 

віку сприяє зниженню тривожності та покращенню загального 

самопочуття і настрою, повністю підтвердилася.  
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На сьогодні питання медико-психологічної реабілітації та 

соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, які зазнали 

психотравмуючого впливу факторів бойової обстановки, постає 

надзвичайно гостро. Враховуючи результати наукових напрацювань у 

цьому напрямі досліджень, світовий досвід реабілітаційних заходів з 

нормалізації стану бійців та цивільного населення після збройних 

конфліктів і невтішну статистику щодо східного регіону нашої країни, 

пасивне зволікання у вирішенні означеної проблеми неминуче матиме 

найсерйозніші наслідки. 

Вченими різноманітних галузей психологічної науки 

акцентується увага на важливості вивчення феномену "психотравма" – 

психологічного змісту та структури, сутності та діагностики, 

організації психологічного супроводу людини, яка переживає 

травмуючи подію тощо. 

Сьогодні вчені в області медицини та психології з новим 

ентузіазмом досліджують психічну травму у діапазоні теоретичного 

аналізу її сутності (етіології поняття, диференціації видів) та 

організації психологічної допомоги людям, котрі у реальності 

зіткнулись з цією проблемою.  

Дослідженню сутності і змісту феномену психологічної травми 

присвятили увагу цілий ряд вітчизняних та зарубіжних психологів: 

І.Алексєєва, Дж. Боулбі, А. Грись, А. Гугенбюль, О. Дозорцева,  

Н. Зінов`єва, Д. Калшед, Д. Лейн, І. Малкіна-Пих, І. Мамайчук,  

А. Осипова, Н. Пезешкіан, Н. Сарджвеладзе, С. Соловйова, Н. 

Тарабріна, Б. Фоа, З. Фройд, Г. Хомич та ін. Історично більш ранні 

роботи присвячені аналізу феномену психічної травми (Д. Єнікеєва, 

І. І. Мамайчук, С. Л. Соловйова, А. Захаров, А. Осипова, Д. Ісаєв,  
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О. Черепанова та ін.). У наш час інтерес дослідників стала викликати 

психотравма як відносно самостійний психологічний феномен. З 

огляду на вище сказане, тематика нашого дослідження стосувалась 

питання психологічної травматизації військовослужбовців, котрі 

повернулися із зони бойових дій. 

Так, на думку Е. С. Мазур "Психологічну травму в самому 

загальному плані можна визначити як реакцію особистості на стресові 

життєві події. Такими подіями є війни, терористичні акти, стихійні 

лиха, нещасні випадки та аварії, фізичне, емоційне і сексуальне 

насилля, серйозні захворювання і медичні операції, ситуації втрати, 

горя, міжособистісні конфлікти та ін". [41]. Авторка узагальнює всі 

ситуації які прийнято вважати складними життєвими ситуаціями, в 

тому числі екстремальні, і одна з перших представників екзистенційної 

психології, дає визначення психологічній травмі, а не психічній травмі. 

Н.І. Пов'якель вдосконалює і наближує до сучасного розуміння 

сутність і зміст поняття "психотравма" даного родоначальником 

психоаналітичного напрямку З. Фрейдом. Отже, психотравма – (грець. 

Psyche-душа; trauma – ушкодження, струс) – залишкове явище 

афективних переживань особистості, викликаних зовнішніми 

подразниками, які породжують психічний дискомфорт і чинять 

патогенний вплив на особистість. У метафоричному плані 

психотравма – це будь-який струс психіки, який надає міцний вплив на 

функціонування особистості і її подальший розвиток [70]. 

Психічна травма породжує в психіці людини так званий 

травматичний процес ("роботу травми"). "Робота травми" – сукупність 

когнітивних, афективних і поведінкових змін, які відбуваються з 

людиною, що перенесла надсильний стресогенний патогенний вплив, 

який полягає в дезорганізації або руйнації психічних функцій  

[29, с. 134]. На відміну від "роботи горя", яка відновлює психічну 

структуру й повертає їй здорове функціонування, "робота травми" – 

спрямовано руйнує, або перебудовує основні смислоутворюючі 

елементи суб’єктивної психічної реальності людини з метою 

досягнення рівноваги патологічним способом.  

Теоретичний аналіз особливостей психотравмуючих ситуацій в 

життєдіяльності людини показав, що психотравмуюча ситуація 

породжує в психіці людини травматичний процес, який зумовлює 

прогрес дезорганізації психічної діяльності зі спробами психіки 

утримати, локалізувати і дисоціювати цей процес. Травмуючих 

ситуацій існує велика кількість, а за словами Трубіциної Л. В., 

неможливо надати всеохоплюючий перелік потенційно травмуючих 

подій, так як практично будь-яка подія за певних умов може 
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сприйматися людиною як травмуюча [88]. 

Сутність травматичного стресу розглядається як нормальна 

реакція організму людини на ненормальні (травмуючі, екстремальні) 

події.  

Однією з основних задач психологічної допомоги людям, які 

зазнали психічної травми, є повернення до нездійсненної "роботи 

горя", оскільки "робота горя" спрямована на відновлення психіки [29]. 

Відновлення психіки після перенесеної психотравмуючої ситуації без 

розвитку в подальшому психічних порушень можлива за умов певної 

психологічної зрілості особистості, а також зовнішніх умов, таких як 

підтримка близького оточення й достатня кількість часу. Такі умови 

необхідні для того, щоб відбулася нормальна реакція горя у людини, 

що переживає психотравму. 

Серед популярних напрямків психологічної допомоги 

травмованій особистості практики виокремлюють гештальт-терапію, 

засновану на методології феноменологічного підходу та спрямовану на 

розширення усвідомлення  та прийняття життєвої ситуації у її 

цілісності та емоційному різномаїтті. 

Гештальт-терапія (від нім. Gestalt – образ, форма, структура + 

грець. Therapeia – лікування) – це напрямок психотерапії, яке ставить 

своїми цілями розширення усвідомлення людини і за допомогою цього 

краще розуміння і прийняття людиною себе, досягнення більшої 

внутрішньоособистісної цілісності, більшою наповненості і свідомості 

життя, поліпшення контакту із зовнішнім світом, у тому числі з 

оточуючими людьми [57]. 

Гештальт-терапія, створена під впливом ідей  

гештальт-психології, екзистенціалізму, психоаналізу і, зокрема, теорії 

Райха про фізіологічні проявах витісненого психологічного матеріалу, 

виникла в руслі феноменологічного підходу, що підкреслює 

необхідність усвідомлення пацієнтом сьогодення і важливість 

безпосереднього емоційного переживання [59]. 

За результатами проведеного нами психологічного дослідження 

з військовослужбовцями, що приймали участь у бойових діях в зоні 

АТО та ООС було виявлено, що їм характерна наявність психічної 

травми, як результат впливу травмуючи подразників; травматизація 

військовослужбовців, передусім, відображена в уявній небезпеці, яка 

хвилює їх більше, ніж реальна, а захистом від тривоги у деяких 

виявились прикмети та ритуали. Також були виявлені тенденції до 

агресії  та відчуження (80% досліджуваних), до тривоги (67% 

піддослідних) та до захисту (53% військовослужбовців).  

Найбільш типовими ситуаціями, що виділяються як 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8
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психотравмуючі фактори серед досліджуваних стали: прощання з 

рідними і близькими перед від'їздом в ООС; загибель на очах 

учасників їх близьких друзів в бою; неможливість через страх надати 

допомогу товаришам, що гинуть; перебування в полоні; зрада з боку 

коханої дівчини; важке поранення або втрата кінцівок. 

Сутність психологічної допомоги особистості, котра отримала 

психологічну травму, полягає у розвитку рефлексії психотравмуючої 

ситуації і включення її в автобіографічний досвід, визначення її 

суб`єктивного сенсу і значення у житті.  

Психологічна робота з травмою засобами гештальт-терапії 

спрямована на допомогу учасникам бойових дій адаптуватися до 

зовнішнього світу, придбанню здатності свідомо обирати свою 

поведінку, усвідомленню та емоційному відреагуванню 

військовослужбовцями психотравмуючого досвіду; дозволяє їм 

швидше й ефективніше проходити курс реабілітації. У процесі 

консультування осіб з ознаками психотравми провідну роль варто 

надавати суб`єктивній картині ситуації, що складається в 

індивідуальній свідомості. 

Після застосування методів гештальт-терапії та елементів 

тілесно-орієнтованої терапії у досліджуваних експериментальної групи 

виявлено значущі відмінності за показниками шкал "Самопочуття", 

"Активність", "Настрій"; знизився рівень тривожності, агресивності, 

емоційного дискомфорту; знизилися тенденції до іпохондрії, депресії. 

Також збільшилася кількість випробовуваних, що мають гармонійний 

тип ставлення до симптомів тривоги, переживання травматичних 

подій.  

Це дозволяє нам зробити висновок про те, що участь учасників 

АТО та ООС в гештальт-групах дозволяє психологам вирішити такі 

завдання психокорекційної програми: надати допомогу в усвідомленні 

та емоційному відреагуванню психотравмуючого досвіду, подолати 

наявні психічні травми, внутрішньоособистісні конфлікти, підвищити 

рівень адекватності самосприйняття та самооцінки; знизити рівень 

особистісної тривожності, психічної напруженості, емоційної 

нестійкості і невпевненості в собі у важких життєвих ситуаціях. 
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У пропонованому електронному збірнику подано тези учасників  

науково-пратичної інтернет-конференції з проблематики управління 

соціально-економічним розвитком регіону та оцінки його ефективності 

в умовах реформи децентралізації в сучасній Україні. 

Для науковців, громадсько-політичних діячів, студентів, а також 

усіх, хто цікавиться проблемами децентралізації в Україні. 
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