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СЕКЦІЯ 1. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

Аблязов Д.Е., Маринич Д.В. 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ ЗА СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ 

 

Поняття біженця як правова категорія була знайома ще за часів звичаєвого права яке 

передбачало надання притулку особам, які зазнавали переслідувань як у своїй країні, так і з 

боку інших держав. Стосунки з цього приводу держави регулювали укладенням двосторонніх 

договорів про видачу біженців та втікачів. Починаючи з 18 ст. питання про біженців і надання 

їм притулку входило до складу договорів про екстрадицію. 

Наразі забезпечення прав і свобод людини є пріоритетним завданням діяльності кожної 

держави. Саме стан їх дотримання визначає зрілість країни щодо впровадження 

демократичних цінностей у побудові сталого громадянського суспільства. А, одним з 

показників дотримання прав людини в державі є можливість отримання захисту. 

Міграційні потоки існували завжди, як існували й конфлікти, що змушували сотні тисяч 

людей покидати своє постійне місце проживання. Проблема біженців та їхнього особливого 

статусу в історії людської цивілізації існує давно. Вона простежується на всіх етапах розвитку 

держави та міждержавних відносин, але в кожному історичному періоді набуває специфічних 

ознак, має свої зміст і форму; проблема вимушеного переміщення тісно переплетена з історією 

розвитку людства [3]. Ще зі стародавніх часів люди, рятуючись від насильства та загроз, були 

змушені покидати батьківщину та шукати притулку на землях, що належали іншим державам. 

Проблема захисту прав біженців стала дуже нагальною у минулому столітті. Саме тоді 

через різні причини масові переселення людей охопили не лише Європу, а й країни, 

розташовані в інших частинах світу, перетворивши цю проблему у справжню міграційну 

кризу. 

Передусім, щоб людина вважалася біженцем потрібно, щоб вона відчувала тиск і 

загрозу життю і здоров’ю через свою расу, віросповідання, громадянство, належність до 

певної соціальної групи, політичних переконань.  

Згідно діючого законодавства біженець є особою, яка не є громадянином України і 

внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної 

групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності 

та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом 

внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за 

межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися 

до неї внаслідок зазначених побоювань [1]. 

Зазвичай біженці з’являються внаслідок військових конфліктів (як міжнародних, так і 

внутрішніх). Феномен біженців визначається, насамперед, примусовою і небажаною для 

громадянина зміною місця (країни) свого проживання. Відповідно до п. А (2) ст. 1 Конвенції 

про статус біженців (1951 р.) основною умовою, за наявності якої особу можна кваліфікувати 

як біженця, є обґрунтоване побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних 

переконань [4]. 

Не вважаються біженцями особи, які залишили свою країну з економічних міркувань 

або природних катастроф. 

За загальним правилом, установленим Законом України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» [1], особа, яка з наміром бути визнаною 

біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний 
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кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п’яти 

робочих днів звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із 

заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення 

питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право 

на: тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в порядку, встановленому 

законодавством України; проживання у родичів, у готелі, піднаймання житлового приміщення 

або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців; безоплатну 

правову допомогу в установленому порядку; конфіденційне листування з УВКБ ООН та право 

на відвідання співробітниками УВКБ ООН; інші права, передбачені Конституцією та 

законами України для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на 

території України. 

Правовий статус цієї категорії іноземців та осіб без громадянства в Україні 

характеризується наступними особливостями: вони не можуть бути вислані або примусово 

повернуті до країни, з якої вони прибули та де їхньому життю або свободі загрожує небезпека; 

Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців [2, с.37]. 

Основна відмінність біженців від інших мігрантів, особливо економічних, полягає у 

тому, що мігранти наважуються на переїзд з метою покращення життя для себе і для своїх 

родин. Біженці – змушені переміщатися з однієї країни в іншу з метою порятунку свого життя 

або збереження своєї свободи. 

Особа позбавляється статусу біженця, якщо вона вдається до діяльності, що становить 

загрозу національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю населення України. 

Найбільш дієвим засобом правового захисту біженців на території країни, що надає 

притулок біженцям, є формування дієвої національної правової системи, яка призвана 

регулювати відносини між державою та шукати притулку. 

Біженець наділений основними правами людини, як і всі громадяни того чи іншого 

суспільства, однак у ряді випадків володіють визначиними критеріями міжнародних угод, 

перевагами та пільгами. 
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Бровко Н.І. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  

В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 
Правова культура як феномен та правова категорія завжди  була предметом численних 

наукових досліджень, проте до сьогодні ці дослідження не завершені, що пов’язано з  

активними трансформаційними процесами в суспільстві, зміною суспільних відносин. 

Безперечно, від рівня правової культури залежить усвідомлення суспільством сутності 

правових явищ і процесів, розуміння закономірностей та тенденцій їх розвитку. Тому про 
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розбудову України як правової і соціальної держави варто говорити в контексті рівня  правової 

культури її громадян. 

В даний час Україна перебуває у складних умовах, що зумовлено рядом факторів: 

воєнними діями на Донбасі, які виснажують країну, істотним зниженням рівня життя 

населення, неналежним рівнем ключових реформ у різних сферах. Це тягне за собою відчай, 

зневіру та песимізм серед населення пасивність у відношенні прав і свобод,  суперечливість у  

поглядах на цінності, що призводить до зниження рівня правової культури, негативно 

відображається на стані права та законності та призводить до того, що держава не може 

існувати та функціонувати у правильному руслі. Як результат - у суспільстві зростають прояви 

правового нігілізму, що призводить до  глибокої політичної кризи та відсутності довіри 

громадян до всіх державних інституцій. 

Низький рівень правової культури та правосвідомості населення негативно впливає на 

стан стабільності та порядку в суспільстві.  Тому в процесі реформування правової реальності, 

проблема підвищення ролі правової культури в суспільстві вимагає прийняття рішучих заходів 

щодо їх розв’язання. З метою інтеграції України до Європейського Союзу постає важливе 

завдання переосмислення та сприйняття нових демократичних цінностей суспільного життя, 

підвищення якісних показників суспільної правосвідомості та правової культури, що є досить 

непростим завданням в сучасних умовах. Тому проблематика дослідження є досить 

актуальною та визначається гострою необхідністю всебічного розвитку правосвідомості 

українського суспільства, заохоченням кожного свідомого громадянина до участі в 

будівництві демократичної, правової, соціальної держави. 

Сьогодні суспільство характеризується зневагою до правових положень  і права 

вцілому. Явища правового нігілізму та правового песимізму є нормою сучасного 

суспільства. В умовах розширення обсягу прав і свобод людини та водночас деформації 

соціальних цінностей, на думку В. Тимошенка, зловживання правом стає актуальною 

проблемою юридичної науки, що має серйозне практичне значення. Переважно від 

правосвідомості, її сформованості або деформованості залежать способи, які суб’єкт 

обирає для реалізації свого суб’єктивного права. Правова демагогія є досить небезпечним 

способом маніпуляції як індивідуальною і груповою, так і суспільною свідомістю, що 

використовується переважно у політичних цілях. [1, с. 14–19].  

Найнебезпечнішою формою нігілізму, як зазначав С.Алєксєєв, є відомчий правовий 

нігілізм, коли встановлені державою приписи не дотримуються державними ж органами, 

відомчими і посадовими особами, чому знаходяться відповідні пояснення і виправдання 

(«в інтересах народу», «для виконання плану» тощо) [2, с. 302]. Цю ситуацію можна 

подолати за умови, що ідея розбудови України як соціальної, правової держави стане 

основою світогляду і діяльності не тільки політиків і державних діячів, а й усього 

суспільства.  

Побудова правової держави без поліпшення правової культури та підвищення рівня 

правосвідомості громадян України є неможливою. У цій справі, безумовно, відіграє 

надзвичайну роль правляча політична еліта, адже саме на прикладі її представників 

формується правосвідомість і правова культура пересічних громадян, майбутнього та 

підростаючого покоління. Від рішень політичних діячів залежать долі громадян та усього 

суспільства.  

Політики, які приходять до влади мають розуміти значення та роль професіоналізму, 

знання справи. Відсутність знань щодо об’єкта управління у політика може призвести до 

занепаду об’єкта, яким він керує. Це мають насамперед усвідомити ті, кому пропонують 

очолити певну сферу державного управління. В підтвердження сказаного зазначимо, що 
інфантильність правосвідомості політичної української еліти є недопустимою. Парламент, 

на нашу думку,  є обличчям незалежної Української держави, він не лише визначає засади 

законодавчої діяльності, але й формує у підростаючого покоління враження про 

законодавчу владу як гілку влади та основний вектор розвитку держави. Проте сьогодні, 

спостерігаючи  випадки  брутальної поведінки деяких народних обранців, які за 
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загальновизнаними правилами повинні бути еталоном моральної етичності та вихованості, 

у населення, а певною мірою у молодого покоління складається негативне враження  про 

весь законодавчий орган. Саме тому виникає необхідність у реформуванні діяльності 

парламенту. На нашу думку внесення  змін до Основного закону та інших  нормативно-

правових актів має призвести до підвищення авторитету Верховної Ради України у 

суспільстві та буде сприяти підвищенню рівня віри населення, особливо підростаючого 

покоління, до цього законодавчого органу, формуванню правової культури молоді як 

основи демократичної, правової та соціальної держави. Так, статтю 81 Конституції України  

у якій йде мова про припинення повноважень Верховної Ради України  слід доповнити  

новими пунктами 7, 8 такого змісту: «повноваження народного депутата України 

припиняються достроково у разі: 

7) Відсутності без поважних причин на п’яти та більше пленарних засіданнях 

протягом однієї чергової сесії Верховної Ради України; 

8) Вчинення діянь, щодо яких чинним законодавством передбачена кримінальна або 

адміністративна відповідальність (нанесення побоїв, пошкодження майна, перешкоджання 

законній діяльності органів влади та місцевого самоврядування тощо)» [3].  
Таким чином, можна зазначити проблемні питання формування правової культури 

сучасного українського суспільства:  

- недостатнє здійснення заходів щодо подолання та протидії корупції, яка 

вважається  головною проблемою розвитку держави, хибні шляхи впровадження 

ефективних антикорупційних стратегій, повільне формування та впровадження 

антикорупційного законодавства,  

- недостатнє здійснення всебічного громадського контролю за діяльністю 

державних установ та посадових осіб;  

- відсутність проведення ефективних демократичних реформ направлених на  

стабілізацію державної системи влади та вдосконаленні системи державного управління 

з метою  забезпечення її відкритості, прозорості та керованості;  

- відсутність систематизації та оптимізації українського законодавства, 

наявні конфлікти  та суперечності в чинних правових нормах, невжиття заходів щодо 

підвищення його ефективності в сучасному суспільстві;  

- недостатнє здійснення заходів щодо поширення та активізації юридичної 

(правової) освіти  та громадянської освіти з метою підвищення рівня правової культури 

та правосвідомості громадян; незалученість до даного процесу неурядових громадських 

організацій; 

- правовий нігілізм сучасного суспільства та відсутність заходів протидії 

цьому явищу в Україні; 

- негативне висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, посадовців, управлінців, правоохоронних органів засобами масової 

інформації; 

-  відсутність швидкого і повноцінного матеріального відшкодування 

особистості за правопорушенні дії з боку державної влади чи самої держави;  

-  відсутність досконалої судової системи, яка направлена захист порушених 

прав і законних інтересів особистості та відсутність довіри з боку населення до судової 

гілки влади. 

З урахуванням цього, створення належних умов для підвищення рівня правової 

культури населення, активної та свідомої участі громадян у державотворчих процесах 

першочерговим та надважливим завданням на шляху розбудови суспільства, побудови тієї 

моделі  держави, що закріплена у Конституції України. Розуміння, осмислення 

державотворчих процесів створить передумови формування  правової культури на даному 

етапі суспільного розвитку України дозволить виробити ефективні шляхи удосконалення 

системи нормативно-правових актів України, сформувати комплекс оптимальних «моделей 



11 
 

суспільного розвитку та втілити їх у життєдіяльність суспільства, держави й кожної 

особистості. 
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВІД ПОРУШЕНЬ  

ПОЗОВОМ ПРО ЗАБОРОНУ НА МАЙБУТНЄ (ПРОГІБІТОРНИЙ ПОЗОВ) 

 

Сьогодні норми чинного законодавства містять певні цивільно-правові заходи, створені 

задля ефективного захисту майнових прав. Але, незважаючи на створену законодавцем 

систему захисних заходів, вона не може попередити порушення майнових прав. Аналіз судової 

практики дозволяє зробити висновок, що особливе місце серед правопорушень займають 

усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм 

майном. З метою захисту порушеного права власності використовують такий відомий 

цивільно-правовий спосіб захисту як негаторний позов. 

Негаторний (від лат. actio negatoria) позов є вимогою володіючого власника про 

усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, якщо ці 

порушення не пов'язані з позбавленням володіння, відповідно до ст. 391 ЦК України. 

Тлумачення статті 391 ЦК України свідчити, що негаторний позов - це вимога власника 

щодо усунення перешкод. Тобто негаторний позов подається з метою усунення перешкод у 

здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном, тобто припинення 

неправомірних дій, не пов'язаних з порушенням володіння. Негаторний позов може вчинятися 

тоді, коли майно не вибуває з володіння власника, тобто при порушенні насамперед такої 

правомочності власника, як користування та розпорядження своїм майном [1]. 

Негаторний позов - це позов власника, який є фактичним власником майна, до будь-

якої особи про усунення перешкод, які ця особа створює у користуванні чи розпорядженні 

відповідним майном. Позивач за негаторним позовом вправі вимагати усунути існуючі 

перешкоди чи зобов'язати відповідача утриматися від вчинення дій, що можуть призвести до 

виникнення таких перешкод. Означений спосіб захисту спрямований на усунення порушень 

прав власника, які не пов'язані з позбавленням його володіння майном [2]. 

Негаторний позов пред'являється у випадках, коли власник має свою річ у володінні, 

але дії інших осіб перешкоджають йому вільно її використовувати або розпоряджатися нею. 

Характерною особливістю цього позову як правило є відсутність спорів з приводу належності 

позивачеві майна у праві власності чи іншому титулі. 

Позивачем за негаторним іском може бути власник або тітульні володілець, у якого 

перебуває річ, щодо якої відповідач ускладнює здійснення повноважень користування або 

розпорядження. 

Відповідачем може бути особа, яка перешкоджає позивачеві у здійсненні його 

законного права користування чи розпорядження річчю, яка не є фактичним власником майна, 

не має права на річ, щодо якої сталися правовідносини. 

http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/7/%C0
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Предметом негаторного позову є вимога власника, який володіє майном, до третіх осіб 

про усунення порушень його права власності, що перешкоджають йому належним чином 

користуватися, розпоряджатися цим майном у той чи інший спосіб (шляхом звільнення 

приміщення, виселення громадян із неправомірно займаних поміщень тощо) . 

Підставою негаторного позову виступають посилання позивача на належне йому право 

користуватися та розпоряджатися майном та факти, що підтверджують дії відповідача у 

створенні позивачу перешкод щодо здійснення ним цих правомочностей. 

Речово-правовий характер негаторного позову полягає в тому, що цей вид позову може 

бути поданий лише щодо індивідуально визначеного майна, яке є об'єктом права власності як 

абсолютного права, від порушень якого повинні утримуватися всі оточуючі особи. Специфіка 

негаторного позову проявляється у тому, що предметом спору за негаторним позовом є лише 

нерухома річ: земельна ділянка, будівлі, споруди та інші відповідні об'єкти [3, с. 87]. Якщо 

третя особа перешкоджає користуванню нерухомістю, власник не може перемістити свою річ 

для того, щоб захиститися від порушень. Саме тому негаторний позов використовується лише 

для захисту прав на нерухомі речі. 

Різновидом негаторного позову в римському праві був прогібіторний позов (від лат. 

actio prohibitoria) (позов про заборону створювати перешкоди до володіння та користування 

на майбутнє), який полягав у можливості пред'явлення двох вимог: 

1) вимога про заборону неправомірних дій з боку порушника на майбутнє, у разі 

наявності реальної загрози вчинення порушення в майбутньому; 

2) вимога про заборону вчинення повторного аналогічного порушення. 

Прогібіторний позов римське право розробило дуже ґрунтовно, він був відомий із 

Законів ХІІ таблиць із захисту нерухомої власності у відносинах сусідства. Наприклад: 1) про 

удосконалення межі земельних ділянок, що межують одна з одною, в разі непорозуміння або 

незгоди щодо розташування межових знаків та належності відповідних земельних ділянок на 

їх межах; 2) про затримання дощової води в разі зміни природного режиму стоку води або 

штучного позбавлення води; 3) про збирання плодів – у разі якщо власник земельної ділянки 

забороняв своєму сусідові заходити на його територію, щоб збирати свої плоди; 4) гарантія 

на випадок загрозливої шкоди у разі якщо одна з двох розташованих по сусідству будівель 

внаслідок природних або залежних від людини причин виявлялася в загрозливому стані, - 

надання сусідом обіцянки відшкодувати шкоду, яка може бути спричинена об'єктами права 

власності; 5) про обрізування дерев мав місце у тому випадку, якщо претор давав 

розпорядження власникові нерухомості особисто обрізати гілки дерев, що схилялися над 

сусідньою ділянкою [4, с. 103]. 

Ч.2 ст.386 ЦК України встановлено, що власник, який має підстави передбачати 

можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з 

вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про 

вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. 

Таким чином прямо вказується на можливість захисту від порушень права власності, 

що можуть мати місце у майбутньому, тобто подання прогібіторного позову. Отже, можна 

стверджувати, що захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням 

володіння, може здійснюватися також за допомогою прогібіторного позову. 

Умови подання такого позову: 

1) річ знаходиться у власника; 

2) існує реальна загроза порушення іншими особами права власності у майбутньому; 

3) для вчинення дій, які можуть порушити право власності у майбутньому, немає 

законних підстав (припису закону, договору сторін тощо) 

 

Список літератури 

1. Крат В.І. Окрема думка судді касаційного цивільного суду у складі верховного суду  

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86468374 



13 
 

2. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 

653/1096/16-ц (провадження № 14-181цс18) https://verdictum.ligazakon.net/document 

/75296538? utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03 

3.Подшивалов Т.П. Негаторный иск и защита прав на недвижимое имущество. Закон № 

1. 2011. С. 86-95 

4. Основи римського приватного права: / за ред.. В.І. Борисової та Л.М. Баранової 

Харків: Право, 2008. 224с 

 

 

Градецька Н.М. 

 

ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА  ПЕРЕСУВАННЯ ПІД 

ЧАС КРИЗИ, ВИКЛИКАНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 

 

Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня 2020 року прийшла до рішення, що 

світ охопила пандемія коронавірусу COVID-19 і закликала держави вжити невідкладних й 

рішучих заходів, спрямованих на зменшення ризику захворюваності населення та збереження 

людини, як найвищої цінності в державі та у світі в цілому. У більшості держав світу було 

оголошено карантин, скасовано рух транспорту, закрито кордони, оголошено надзвичайний 

стан.  

Під час застосування запобіжних заходів, уряди часто обмежують основні права і 

свободи людини. Так, в доповіді міжнародної неурядової організації Amnesty International за 

2020-2021 роки зазначено, що пандемія коронавірусу призвела до значного погіршення 

ситуації з правами людини в усьому світі. Найбільшого втручання зазнають: право на повагу 

до приватного життя; право на свободу та особисту недоторканність – примусове поміщення 

громадян в обсервації; право на свободу мирних зібрань – заборона збиратись більш ніж певна 

кількість осіб; право на освіту – заборона відвідувати навчальні заклади; право на свободу 

релігії – заборона проведення релігійних заходів; право доступу до медичної допомоги – 

тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, 

крім термінових та невідкладних; право громадян на свободу пересування: заборона для 

певних категорій переміщуватись через державний кордон та контрольно-пропускні пункти 

пропуску, скасування транспортного сполучення.  

Слід зазначити, що свобода пересування нерозривно пов’язана з правом на працю, 

правом на освіту, правом на охорону здоров’я та іншими політичними, соціальними, 

економічними і культурними правами.  

Свобода пересування є одним з фундаментальних прав людини, яке має довгу історію 

становлення і є одним із найважливіших елементів правового статусу  кожної людини у 

демократичній державі.  

Свобода пересування – це право людини, яке захищається внутрішнім законодавством 

та міжнародними договорами, включаючи Загальну декларацію прав людини (стаття 13) та 

Міжнародний пакт про цивільні та політичні права) (стаття 12). Ці документи гарантують 

право кожної людини залишити будь-яку країну, включаючи свою країну, і повернутися до 

неї. Вони також захищають право кожної людини, що знаходиться в країні на законних 

підставах, вільно переміщуватись по території цієї країни. 

У той же час, стаття 25 Загальної декларації прав людини говорить нам про те, що 

кожен має право на рівень життя, необхідний для здоров'я його самого та його сім'ї. Крім того, 

в статті 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права визнається право 

кожної людини на найвищий досяжний рівень здоров'я та міститься заклик до урядів вживати 

заходів для запобігання загрозам для здоров'я населення та надання медичних послуг тим, хто 

їх потребує. Проте, у результаті повної заборони на вихід із дому для певних груп населення 

особи, які належать до них, виявилися повністю залежними від державних або волонтерських 

служб по доставці ліків, продуктів харчування та інших необхідних речей.  

https://verdictum.ligazakon.net/document/75296538?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05
https://verdictum.ligazakon.net/document/75296538?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05
https://verdictum.ligazakon.net/
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Стаття 12 Міжнародного пакту про цивільні та політичні допускає обмеження права на 

свободу пересування для збереження здоров'я населення під час надзвичайного стану в країни. 

Однак ці обмеження мають бути законними, необхідними та пропорційними. В Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а саме: статті 8, 9, 10 і 11 також припускають 

втручання в основні права там, де це є «необхідним у демократичному суспільстві для захисту 

здоров’я». 

Таким чином, права людини взаємопов'язані. З цього випливає, що право на свободу 

пересування не є абсолютним і може бути обмежено, коли це необхідно для здоров'я 

населення. Реакція держави під час надзвичайної ситуації повинна бути заснована на 

фактичних даних, мати чітке наукове і медичне обґрунтування. Такі заходи повинні бути 

обмежені за часом, і слід враховувати їх вплив на вразливі та маргіналізовані групи. Так, 

мігранти, біженці та внутрішньо переміщені особи особливо ризикують стати жертвами 

стигматизації, ксенофобії, ненависті та пов'язаної з ними нетерпимості. Мігранти у всьому 

світі стикаються з ризиком втратити роботу, дискримінацією та труднощами при поверненні 

на батьківщину через закриття кордонів. Наразі близько 167 країн закрили свої кордони. 

Щонайменше 57 держав не роблять винятків для осіб, які шукають притулку. З початку кризи 

тисячі людей було повернуто або депортовано в небезпечні місця. Біженці, внутрішньо 

переміщені особи та мігранти живуть у переповнених приміщеннях з обмеженим доступом до 

санітарних послуг та медичного обслуговування, вони є особливо вразливі перед інфекціями. 

Мігранти, особи без громадянства, біженці та внутрішньо переміщені особи можуть виявитися 

неохопленими заходами соціального захисту, які вживаються у відповідь на COVID-19. 

Незареєстровані мігранти часто не звертаються за медичною допомогою, оскільки 

побоюються затримання чи депортації. Мігранти, які повертаються додому стикаються з 

відчуженням,  оскільки часто їх вважають розповсюджувачами інфекції COVID-19; наслідком 

цього стали випадки жорстокого звернення і вияви настроїв проти мігрантів, про які 

повідомляли ЗМІ. Після введення надзвичайних заходів і обмеження на в’їзд і виїзд було 

призупинено виконання багатьох розпоряджень про видворення. Оскільки визначити 

тривалість утримання під вартою до видворення було не можливо, таке утримання під вартою 

повинно кваліфікуватися як довільне, тому незаконне. 

Обмежувальні заходи на кордоні ставлять під загрозу життя вразливих груп населення, 

для яких пересування є засобом виживання. Деякі аспекти таких дій викликають питання про 

те, чи є громадська охорона здоров'я адекватним юридичним виправданням заходів, що  

використано під час пандемії COVID-19, які обмежують права людини.  

Обмеження свободи пересування має бути строго необхідним, пропорційним та 

недискримінаційним. Можливість виробляти ефективне та узагальнене тестування, а також  

відстеження контактів та вживання адресних карантинних заходів може зменшити 

необхідність у запровадженні більш невибіркових обмежень. Верховенство права повинно 

бути пріоритетом в прийнятті будь-яких рішень, і в першу чергу, щодо певних обмежень прав 

і свобод людини і громадянина. На період запровадження такі заходи повинні бути законними, 

обґрунтованими та відповідати ситуації. Тому вибір також має робитися на користь заходів, 

що є недискримінаційними та мінімально обмежувальними. Будь-яка  дискримінаційна  

практика стосовно умов в’їзду тих чи інших груп населення під час пандемії COVID-19 не 

відповідає міжнародним стандартам і зобов’язанням. У демократичному суспільстві має 

підтримуватись баланс між основними свободами, громадським здоров'ям та безпекою. 
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Кульбашна О.А. 

ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ВІДСУТНІСТЮ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ 

 

Призупинення трудового правовідношення є звичною його динамікою, адже працівник 

є фізичною особою, людиною. Останні в свою чергу можуть хворіти, мають відновлювати 

власну працездатність, відпочиваючи під час різного виду часу відпочинку. Подібні ситуації 

регулюються такими інститутом трудового права як робочий час і час відпочинку. Окремо 

законодавець врегулював таке призупинення виконання трудового договору працівником, як 

відсторонення його від роботи. 

Загальну норму, яка регулює відсторонення працівника від роботи, містить ст.46 

Кодексу законів про працю України, відповідно до якої відсторонення працівників від роботи 

власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від 

обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та 

протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. 

Проте заходи щодо запобігання на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), зокрема, в правовому 

полі, знайшли свій відгук і в такому інституті трудового права як відсторонення працівників 

від роботи. Було прийнято низку нормативно-правових актів різної юридичної сили, окремі з 

яких прямо, а інші опосередковано – вимагають від роботодавця відсторонення 

невакцинованих працівників від роботи без збереження заробітної плати. 

Питання вакцинації проти COVID-19перебувають в центрі уваги нашого суспільства і 

обговорюються і науковцями, і практиками-юристами, і державними службовцями у сфері 

державного управління з питань праці і охорони здоров’я, і багатьма іншими фахівцями. Так, 

Л. Денісова аргументувала позицію українського Омбудсмана щодо відповідності 

національного законодавства з питань проведення вакцинації вимогам Конституції України та 

міжнародним актами. 4 листопада 2021 року відбувся пресбрифінг за участю в.о. Голови 

Держпраці Ігор Дегнера та Головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна на 

тему: «Механізм відсторонення від роботи невакцинованих працівників, які включені до 

Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним щепленням». У Національній асоціації адвокатів України обговорили 

проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину. Директорат розвитку 

ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки України на офіційному сайті 

останнього поширив лист-роз’яснення щодо неправомірності застосування роботодавцем до 

працівника заходів примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від 

коронавірусної хвороби COVID-19, яке втратило свою актуальність для окремих категорій 

працівників, про що ми скажемо нижче. 

Спробуємо проаналізувати, якою ж є правова природа такої підстави відсторонення від 

роботи, як відмова працівника вакцинуватися.  

Як зазначалось вище у ст. 46 Кодексу законів про працю України вказано перелік 

випадків відсторонення працівника від роботи. Вони пов’язані з охороною праці і 

допускаються виключно за умови встановлення вини працівника. Новітнє законодавство, яке 

допускає відсторонення окремих категорій невакцинованих працівників, опосередковано 

вказує на підставу відсторонення: не вносячи зміни до трудового законодавства, прийнято 

норму, вкладену в пункт 416 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова 1236), яка тепер зобов’язує 

роботодавців відсторонювати від роботи невакцинованих працівників згідно з переліком МОЗ. 

Останній своїм наказом від 04.10.2021 №2153 визначив перелік професій, виробництв та 
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організацій, працівники яких обов’язково повинні пройти вакцинацію від COVID-19. Саме цей 

перелік включив працівників центральних органів влади та їх територіальних підрозділів; 

працівників місцевих державних адміністрацій; працівників закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової перед вищої, загальної середньої, дошкільної, позашкільної 

освіти.  

Буквальне тлумачення пункту 416 Постанови № 1236 вказує на те, що навіть якщо 

працівник згоден за власний кошт проходити тестування кожні три дні, він все одно підлягає 

відстороненню. При цьому оплата повинна проводитись лише за фактично виконану роботу, 

тобто він позбавляється можливості отримати заробітну плату взагалі. На запитання «Чи може 

відсторонений працівник працювати дистанційно?» В.о. Голови Держпраці Ігор Дегнера 

розповів, що дистанційна робота, надомна робота та робота в режимі гнучкого часу лише 

режими роботи. Статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

– передбачено обов'язок в цілому відсторонити від роботи, без винятку щодо режиму роботи. 

Пригадаємо, що статтею 43 Конституції України (Основного Закону!) гарантоване право 

кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. А Постанова 1236 не надає жодної альтернативи 

працівникам, які не мають щеплення або вже перехворіли COVID-19, зберегти заробіток. Такі 

працівники не з власної волі, без вини по суті позбавляються засобів до існування в такому 

відстороненню. Окрім того, виникає також питання щодо доцільності включення до переліку 

без винятків всіх співробітників державних органів освітніх закладів, навіть тих, які не 

контактують із відвідувачами чи учнями чи навіть іншими співробітниками. 

Процедура відсторонення не щеплених працівників рекомендована Держпраці 

відповідно до тлумачення цим органом «антиковідних» нормативних актів. Так, роботодавець 

має завчасно, до 8 листопада 2021 р., повідомити працівників відповідних категорій про 

відсторонення від роботи, якщо вони ухилятимуться від вакцинації або не проінформують 

роботодавця, що вже пройшли хоча б перший етап щеплення. Крім того, роботодавець має у 

такому повідомленні надати всю необхідну інформацію та сприяти проходженню 

профілактичного щеплення. Відсторонення відбуватиметься на підставі наказу по 

підприємству з обов’язковим доведенням його до відома працівників під підпис. Строк 

відсторонення: «до усунення причин, що його зумовили». Також перш ніж відсторонити 

невакцинованого працівника від роботи, працедавець має письмово зафіксувати факт відмови 

працівника від щеплення. Осіб, що ухиляються чи відмовляються від щеплення, відсторонять 

від роботи після 8 листопада 2021 р. Фактом, який зумовлює закінчення строку відсторонення 

працівника від роботи, є: закінчення дії карантину, встановленого КМУ з метою запобігання 

поширенню на території України COVID-19, або отримання працівником обов'язкового 

щеплення проти COVID-19. 

На сьогодні вже практично всім відомо, що в законодавстві України, на щастя, відсутня 

норма, яка дозволяла б примусову вакцинацію. Зокрема, український Омбудсман Л. Денісова 

зауважила про те, що вакцинація проти COVID-19, відповідно до чинного законодавства 

України, є добровільною для усіх груп населення та професійних груп, про що наголошено і в 

Дорожній карті з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на 

пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженою наказом МОЗ від 24.12.2020 

№ 3018 (у редакції наказу МОЗ 09.02.2021 № 213) (далі – Дорожна карта), встановлено, що 

вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп 

населення та професійних груп. Омбудсман наголосила на тому, що державою має бути 

наданий вибір кожному – вакцинуватися, проходити регулярне тестування на відсутність 

хвороби або працювати дистанційно. Будь-яка дискримінація – обмеження у правах осіб, які 

не вакцинувалися, є неприпустимою і прямо порушує норми Конституції України, а також не 

відповідає резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка закликала держави-

члени забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації через те, що не пройшов 

вакцинацію у зв’язку з можливим ризиком для здоров’я чи небажання пройти вакцинацію.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0213282-21#n10
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Звертаємо увагу, навіть якщо щеплення обов’язкове, змусити будь-кого вакцинуватися 

примусово неможливо. Тобто, з одного боку, наприклад, вчитель має право відмовитися 

робити вакцину або навіть тест на власний розсуд без будь-яких протипоказань чи інших 

серйозних причин. З іншого боку, допустити його на робоче місце роботодавець не вправі, 

оскільки тоді він порушить карантинні заборони.  

Тепер про обов’язковість вакцинування. Як ми вже з’ясували, перелік професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, 

встановлюється МОЗ (ч.2 ст.12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). 

Прикладом таких виключних організацій є Український науково-дослідний протичумний 

інститут ім. І.І. Мечникова, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без 

проведення протичумного щеплення дійсно не мають права брати на роботу. Щеплення ж від 

COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для працівників закладів освіти, офіційно воно є 

лише рекомендованим. Чому? А тому, що відповідно до ст.12 Закону «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, 

поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень. Етапи 

ж вакцинації та цільові групи населення для охоплення вакцинацією від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначаються відповідно до 

Дорожньої карти для впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і масової вакцинації у відповідь на пандемію 

COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої МОЗ. Та ж Дорожна карта встановила, 

що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх 

груп населення та професійних груп.  

Лист-роз’яснення Міністерство економіки України містить аналіз нормативної бази 

щодо обов’язковості вакцинації. Зокрема, вказано, що відповідно до статті 284 Цивільного 

кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, 

провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх 

дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування. Статтею 43 Основ 

законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування методів 

діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті 

39 цих Основ пацієнта. Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам 

профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про 

щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Крім того, у 

пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та 

рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може 

зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також 

забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію. 

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері 

праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема від стану здоров’я, не 

допускається. 

Так і сталося - медики, юристи, політики та громадськість загалом висловлюють свої 

сумніви, аргументи та теорії. Але в процесі пошуку рішень, балансу та чітких алгоритмів 

страждає багато хто - насамперед бізнес та наймані працівники. Окружний адміністративний 

суд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження наказу МОЗ про перелік професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 

щепленням, та оголосив дату засідання.  

Отже, «антковідне» законодавство набрало чинності, і захищати право на працю та інші 

конституційні права в судовому порядку працівникам доведеться не так швидко, а тим часом 

відсторонені на законних підставах працівники залишаться без засобів до існування.  
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Кучук А.М. 

 

ГНОСЕОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК 

ПРОБЛЕМА ПРАВОЗНАВСТВА 

 

На сьогодні одним з важливих напрямів демократичної держави є визнання і 

забезпечення людських прав. Означене положення повною мірою стосується і України, 

відповідно до ст. 3 Конституції якої саме забезпечення прав дитини проголошується основним 

обов’язком держави [1]. 

Починаючи з другої половини ХХ століття було прийнято низку міжнародних актів, 

предметом регулювання яких є людські права. Чи не найпершим з них та найбільш вагомим у 

міжрегіональному аспекті є Загальна декларація прав людини, яка була прийнята у 1948 році 

та стала своєрідною відповіддю міжнародного співтовариства на Другу світову війну. Однак, 

і нині серед правників залишається певною мірою не з’ясованим процес прийняття цього 

міжнародного акта. Підготовка та прийняття Загальної декларації прав людини майже не 

висвітлюється у навчальній правничій літературі, що не сприяє усебічному розумінню 

західного концепту людських прав та релятивізму у інтерпретації людських прав як явища в 

межах різних правових культур.  

Термін «загальність» у назві вказаного міжнародного акту та факт його прийняття, на 

мою думку, є фактором створення своєрідної ілюзії про однакове розуміння змісту означеної 

правової категорії державами-учасниками Організації Об’єднаних Націй. І саме висвітлення 

процесу підготовки та прийняття Загальної декларації прав людини дозволяє зрозуміти 

відмінності тлумачення явища людських прав, що існували наприкінці першої – початку 

другої половини ХХ століття у різних правових культурах. 

Додатковим фактором, що обумовив обрання саме процесу прийняття Загальної 

декларації прав людини, є правова природа цього міжнародного акту. Так, як відомо, в 

міжнародному праві існує умовний поділ міжнародно-правових норм на ті, що складають hard 

law та ті, що складають soft law. При цьому, як видно з самих назв «частин» права, перше з 

них є загально обов’язковим та передбачає певні санкції за порушення встановлених правил, 

інше – не є обов’язковим та не містить санкцій за невиконання відповідних положень, які 

мають характер декларацій, висловлених намірів. До цього варто додати, що хоча Загальна 

декларація прав людини і належить до soft law, міжнародні судові інституції неодноразово 

відзначали необхідність виконання приписів цього міжнародного акту. Відтак, бінарна 

природа Загальної декларації прав людини впливає на інтерпретацію її положень щодо 

розуміння людських прав, їх змісту. 

Окреслена проблематика є малодослідженою правничою правничою наукою. Так, 

окремі її аспекти стали предметом гносеології С. Головатого, який відзначає важливі 

термінологічні аспекти прийняття Загальної декларації прав людини. Так, на думку 

вітчизняного вченого, під час підготовки означеного документу світова спільнота спеціально 

відмовилась від використання терміносполучення «the rights of man» на користь терміну 

«human rights»: «Намір укладачів ООНівського документа 1948 року замінити англійське “the 

rights of man” на “human rights” мав явне бажання зробити наголос саме на трансцендентному 

характерові проголошених Декларацією прав. І в цьому зв’язку дуже важливо, що англійське 

human – це саме те, що й українською людський у значенні: 1. Прикм. до люди // Належний 

людям // Власт., притаманний людині (Людська істота – людина; Рід людський – людство)» 

[2, с. 16]. 

Окрім цього, С.Головатий частково аналізує і те, що не всі держави підтримали 

прийняття Загальної декларації прав людини, утримавшись від прийняття рішення.  

М.Гнатовський та О. Поєдинок висвітлили окремі моменти прийняття Загальної 

декларації прав людини, досліджуючи цей акт як частину загального звичаєвого міжнародного 

права. Автори дійшли висновку, що «у сучасному міжнародному праві Загальна декларація 

повинна розглядатися як документ, що містить основні загальновизнані принципи та норми 
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міжнародного права захисту прав людини. Практика її застосування державами та 

міжнародними судовими інституціями свідчить, що Загальна декларація становить невід’ємну 

частину загального звичаєвого міжнародного права і є основою для розвитку міжнародного 

договірного права у сфері прав людини» [3, с. 22]. 

Загальна декларація прав людини стала результатом «реалізації пропозиції про 

включення в проект Статуту ООН розділу про права людини. Однак, у зв’язку з тим, що 

згаданий розділ через свою складність поставив під загрозу прийняття основної частини 

проекту, було вирішено його зі Статуту вилучити і замінити на Декларацію» [4] - відзначає 

Т. Латковська. 

Окремі аспекти прийняття Загальної декларації прав людини висвітлено і у праці 

О. Шередько «Генеза закріплення прав людини у міжнародному праві», у якій авторка 

аналізує низку документів, що стали поштовхом до прийняття саме Загальної декларації прав 

людини: Декларацію міжнародних прав людини, Декларацію прав людини, Міжнародний 

білль прав людини [5, с. 252-261]. 

Однак, відсутнє комплексне пізнання процесу прийняття Загальної декларації прав 

людини, які дозволяють краще розуміти релятивізм в праві. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ В ЗАКОНОДАВСТВІ 

УКРАЇНИ 

 

Судовий захист є найбільш ефективним засобом забезпечення прав, свобод та інтересів 

людини, із усіх світових практик. Право на судовий захист є додатковою гарантією 

забезпечення інших прав та свобод людини як учасника суспільних відносин. 

Права, свободи та інтереси людини у сучасному світі є важливим фактором, що об’єднує  

на рівні національної політики країни різних регіонів світу. Забезпечення і захист таких прав 

є найпершим, найголовнішим завданням кожної правової держави. Пошук нових моделей 

взаємодії держави та людини, яка у ній проживає, зараз, як і раніше, породжує певні проблеми, 

які потребують негайного вирішення. Досягнення ж оптимальної форми такої взаємодії тісно 

пов’язано із обов’язком держави створити не лише чітку дієву систему захисту прав і свобод 

людини, але і механізм юридичного забезпечення такого захисту. 

Зазначимо, що судовий захист на разі є найбільш ефективним засобом забезпечення 

прав, свобод та інтересів людини, із усіх світових практик. Водночас, рівень судового захисту 

людини є одним із вагомих показників правової демократичної держави. Саме тому, право 

людини на захист у суді займає чільне місце серед основоположних прав людини, яке 

закріплене як на рівні національного законодавства, так і у міжнародних нормативно-правових 
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актах. Право на судовий захист водночас є додатковою гарантією забезпечення інших прав та 

свобод людини як учасника суспільних відносин усіх сфер життєдіяльності. Сутність даного 

права полягає у тому, що законом передбачена і чітко регламентована можливість кожної 

людини, права, свободи чи інтереси якої було порушено, з метою захисту останніх звернути 

за допомогою в суд для здійснення усіх необхідних судових заходів.  

Право людини на судовий захист закріплене у ст. 55 Конституції України, де 

зазначається, що права і свободи людини захищаються судом. Також у даній нормі зазначено, 

що кожній особі гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2); кожен 

має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини (ч. 3); кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, 

визначеному законом (ч. 4); кожен має право після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 

яких є Україна (ч. 5); кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ч. 6). 

З іншого боку, занадто широке і конкретизоване формулювання права людини на 

судовий захист також не найкраще рішення, оскільки такі норми часто містять вже 

процесуальні вказівки щодо реалізації даного права. Тому, вважаємо, що, хоча у цілому ст. 55 

Конституції України є досить деталізованою і не містить вказаних недоліків і помилок, все ж 

вона є занадто деталізованою і великою за обсягом. Але це не є недоліком і не обмежує жодним 

чином право людини на судовий захист. У той же час, варто було б вказати у вказаній нормі 

Конституції України, що жоден закон не може обмежити доступ людини до правосуддя, 

включивши у ст. 55 відповідну частину. 

Враховуючи вказане вище, ми маємо можливість вказати, що стаття Конституції 

України, що закріплює право людини на судовий захист, є достатньо деталізованою і чітко 

визначає його сутність та зміст, а також не містить суттєвих недоліків, які були нами виявлені 

у конституційному законодавстві зарубіжних країн. У той же час, варто доповнити ст. 55 

Конституції України відповідною частиною, в якій було б зазначено наступне: «Жоден закон 

не може обмежувати право людини на доступ до правосуддя». 

 

 

Литвиненко А.О. 

 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ЯКОСТІ ВВЕДЕННЯ В 

СИСТЕМУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «СУДОВОГО ОМБУДСМЕНА» 

 

Україна має мати світле майбутнє як провідний Європейський виробник 

сільськогосподарської продукції та зростаючого ІТ-центра. Проте корупція продовжує 

стримувати цей прогрес. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен визнав це під час візиту в Україну в травні, коли 

заявив, що «ефективна боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для 

українського народу і має вирішальне значення для покращення його життя» [1]. Посол 

Великобританії в Україні також нещодавно наголосив на ролі проблем верховенства права в 

Україні у пригніченні торгівлі та інвестицій для України. Ця корупція вкорінена і в 

українських судах. Як нещодавно заявив президент Американської торгової палати, «судова 

система абсолютно прогнила до кісток. Це причина, чому інвестори ухиляються» [2]. 

Одним із можливих рішень цієї проблеми є створення українського судового 

омбудсмена, який виконував би обов’язки прокурора для здійснення судового нагляду. Такого 

омбудсмена успішно впровадили для проведення системної реформи Шведської судової 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu
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системи в аналогічній ситуації на початку попереднього століття, і він продовжує наглядати 

за Шведськими судами [3]. 

Щоб реалізувати цю пропозицію, Український судовий омбудсмен має бути створений 

законом, який міг би передбачати висунення кандидатів на посаду, наприклад, 

представницькою групою українських та двосторонніх торгово-промислових палат та бізнес-

асоціацій (для заохочення інвесторів), спільно з комітетом українського парламенту, при 

цьому кандидатура призначається президентом або парламентом. 

Також мають бути допоміжні закони, що ухвалюють кримінально-правові стандарти 

щодо поведінки суддів. Відповідно до Конституції України, судді не застраховані від 

кримінального правоохоронності. Зокрема, ці закони мають кримінувати матеріальні 

проступки з боку суддів. Це могло б наслідувати стандарт «відмови у правосудді», який 

застосовується згідно з двосторонніми інвестиційними договорами України (далі - ДІД), 

відповідно до яких багато іноземних інвесторів порушили арбітражний розгляд проти України 

щодо компенсації за неправильні рішення українських судів. 

Проблема з правом звертатися до таких арбітражних справ щодо інвестиційної угоди ДІД 

полягає в тому, що вони не забезпечують практичного захисту більшості інвесторів в Україні, 

оскільки така процедура може зайняти п’ять або більше років, щоб вичерпати місцеві засоби 

правового захисту, а потім провести арбітраж, що зазвичай є дуже дорогим. Україна погано 

сплачує свої зобов’язання за такими арбітражними рішеннями. ДIД також не захищають 

внутрішніх інвесторів. 

На жаль, жодна реформа, проведена чи запропонована в Україні, не ефективно вирішила 

проблему верховенства права в країні. Натомість обмежені реформи, які наразі були 

зосереджені на реструктуризації деяких судів і заміні деяких суддів, водночас не змогли 

подолати системні причини довгострокової корупції. 

Часто новопризначений суддя-реформатор лише отримує прибуток, вписуючись у 

систему корупційних очікувань. Щоб захистити незалежність української судової влади, вона 

була значною мірою ізольована відповідно до Конституції України від нагляду як закрита 

система, від найнижчих судів до Вищої ради юстиції, захищена понад те, що насправді 

необхідно чи доцільно для незалежності судів. 

Більше того, українське кримінальне законодавство не встановлює відповідних 

кримінально-правових стандартів для належної судової поведінки, оскільки невмотивованою 

постановою Конституційного Суду України від 2020 року визнано недійсною статтю 375 

Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за судові проступки [4]. 

Після багатьох років корупції в цій закритій системі заміна судів і суддів схожа на 

прословучу зміну «лежаків на Титаніку». Судова система України потребує системних змін, 

щоб докорінно переглянути очікування, покращити поведінку українських суддів та змінити 

напрям судової системи шляхом швидкого нагляду за судовими рішеннями у відповідь на 

скарги та шляхом встановлення кримінально-правових заборон на суддівську 

неправомірність. 

Для України запобігання незаконним судовим рішенням, які є відмовою у правосудді, 

особливо тим, які позбавляють інвесторів можливостей, є найважливішим удосконаленням 

судової ланки верховенства права. 

Дуже часто скарги на рішення, які є пародією на правосуддя, пробиваються через 

українську судову систему, а іноді продовжуються до завершення арбітражів ДIД (якщо 

позбавлені інвестори мають достатньо грошей і часу, щоб впоратися), в той час як вкрадене в 

судовому порядку майно та підприємства зникають у власність інших осіб, ніколи не підлягає 

поверненню, незалежно від будь-яких можливих результатів суду чи арбітражу. Для більшості 

країн подібні випадки відмови у правосудді є рідкістю, але для України вони досить поширені. 

Винесення українськими суддями вироку без справжньої правової підстави, «відмова у 

правосудді» відповідно до ДІД, є істотним проступком, який має становити злочин. Якщо вони 

не будуть належним чином переглянуті рішення відповідно до висновку судового омбудсмена, 
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це має призвести до притягнення відповідальних суддів до відповідальності судовим 

омбудсменом до Вищого антикорупційного суду України. 

Щоб притягнути суддів до відповідальності за явно неправомірні рішення, не потрібно 

ловити фактично виплачувані хабарі, тим більше, що впіймати таємні незаконні виплати 

зазвичай майже неможливо. Натомість має бути достатньо визначити кримінальну 

відповідальність за такі проступки, зосередившись на реальних діях суддів. 

Щоб сприяти цьому, Україна також потребує кримінально-правових покарань за судові 

порушення, які може застосовуватися судовим омбудсменом. Це подібне до правил 

кримінальної відповідальності за професійну поведінку багатьох інших груп, наприклад, 

архітекторів і лікарів. 

Запропонований український судовий омбудсмен у відповідь на скаргу учасника 

судового процесу спочатку дасть висновок чи догану. Це дозволило б суддям переглянути своє 

неправомірне рішення з подальшим притягненням до відповідальності, якщо рішення не буде 

належним чином виправлене. 

У Швеції більшість рішень, які «омбудсмен з прав людини» визнає незаконними, 

переглядаються суддями добровільно. Таким же чином український судовий омбудсмен 

захищатиме від неправомірної поведінки суддів. 

Щоб бути ефективним, український судовий омбудсмен має бути людиною з найвищою 

юридичною компетенцією та бездоганною чесністю, здатною швидко аналізувати судові 

рішення та складати юридичні висновки, які повинні викликати загальну повагу як правильно 

аргументовані. Є ряд висококваліфікованих українських та іноземних експертів з права, які 

знають українське право, які могли б служити в Україні в якості судового омбудсмена. 

Щоб було зрозуміло, український судовий омбудсмен не функціонуватиме як інший суд, 

а лише як перевірка судової неправомірної поведінки, щоб отримати швидкий перегляд 

незаконних рішень, які є «відмовами у правосудді» за місяці, а не роки, і до бізнесу та 

відповідне майно безповоротно втрачено. 

Україна явно потребує нових рішень для вирішення проблем верховенства права. Ще 

одна реорганізація суду чи заміна суддів сама по собі, ймовірно, дасть не більше, ніж 

попередні зусилля. 

Реалізація ідеї українського судового омбудсмена може допомогти перевести Україну 

від відомого центру судової корупції до того, щоб стати взірцем належної судової поведінки, 

якою стала Швеція. Це відкрило б шлях для інвестицій та дозволило б Україні нарешті 

реалізувати свій економічний потенціал. 
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3. Суровые викинги, как работает шведская модель защиты потребителей [Електронний 

ресурс]: НВ БИЗНЕС від 26.12.2019 р. - https://biz.nv.ua/experts/kak-shveciya-zashchishchaet-

svoih-potrebiteley-chto-perenyat-ukraine-50061499.html. 

4. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 55 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

статті 375 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]: Рішення Конституційного 

суду України від 11.06.2020 р. № 7-р/2020. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-

20#Text. 
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Надієнко О.І. 

 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ,  

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ СІМ’ЄЮ БЕЗ ПЕРЕБУВАННЯ У ШЛЮБІ 

 

Проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без перебування у шлюбі в Україні є 

поширеною формою організації сімейного життя, спрямованою на реалізацію права на 

особисту свободу. Чоловік і жінка, які проживають спільно без перебування у шлюбі, 

створюють сім’ю на підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним 

засадам суспільства (ч. 4 ст. 3 СК). Смерть одного із суб’єктів позашлюбної форми є підставою 

припинення цих правовідносин, що не засвідчується державою. 

Встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу 

здійснює суд у порядку окремого провадження. Заявником у зазначеній категорії справ може 

бути лише особа, яка є єдиним спадкоємцем. Звернення заявника до суду із заявою про 

встановлення факту проживання однією сім’єю без перебування у шлюбі має для нього 

юридичне значення. Встановлення цього факту надає можливість отримання спадщини 

шляхом реалізації права на спадкування за законом у четверту чергу. Набрання ж сили 

судовим рішенням створює умови, передбачені законом, для оформлення спадщини. При 

цьому особа, яка проживала спільно із спадкодавцем, але перебувала у шлюбі з іншою особою, 

не належить до спадкоємців четвертої черги.  

Під час розгляду судами справ про встановлення факту проживання однією сім’єю 

проблемним залишається питання необхідності залучення органу місцевого самоврядування 

як заінтересованої особи. Вважається, що таке залучення є безпідставним.  

У справах про встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу 

встановлюються обставини, що свідчать про реальність сімейних відносин, тобто факт 

існування сім’ї. Рішенням Конституційного Суду України від 03 червня 1999 року 

установлено, що до членів сім’ї належать особи, які постійно мешкають разом та ведуть 

спільне господарство. Ними можуть бути не тільки близькі родичі, а й інші особи, які не 

перебувають у безпосередніх родинних зв’язках. Обов’язковою умовою для визнання їх 

членами сім’ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність 

спільних витрат, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання 

житла, його ремонт. Таким чином такі справи стосуються сімейних відносин. Верховний Суд 

у постанові від 27 січня 2021 року дійшов висновку, що у справах окремого провадження про 

встановлення факту родинних відносин (за аналогією – факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу) для прийняття у подальшому спадщини мова йде лише про 

наявність чи відсутність факту родинних (сімейних) відносин та його доведеність, оскільки 

інших спадкоємців крім заявника спадкодавець немає, а спір про право між заявником та 

органом місцевого самоврядування на даному етапі відсутній. Встановлення цього факту не 

пов’язується з наступним вирішенням спору про право.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1277 ЦК у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 

усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її 

прийняття орган місцевого самоврядуванн, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання 

спадщини відумерлою. Верховний Суд у постанові від 05 грудня 2018 року дійшов правового 

висновку, що наявність спадкоємців виключає обов’язок органу місцевого самоврядування за 

місцем відкриття спадщини подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Суд 

вказав, що при вирішенні питання про встановлення факту проживання певної особи зі 

спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, що 

відповідно надає такій особі право на спадкування за законом у четвергу чергу після смерті 

спадкодавця, наявність спадкоємців в силу вимог статті 1277 ЦК виключає можливість 

визнання спадщини відумерлою. 

У постанові від 07 квітня 2021 року Верховний Суд зазначив, що твердження про те, що 

спірне майно може бути визнане відумерлою спадщиною та перейти у власність 
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територіальної громади на підставі статті 1277 ЦК, є припущенням. Суд дійшов висновку, що 

відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину, 

право на спадщину є його майновим правом, юридичний факт виникнення якого пов’язаний з 

часом її прийняття. Якщо особа звернулась до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, 

вважаючи себе спадкоємцем, то майно, що входить до спадкової маси, не може бути визнане 

відумерлою спадщиною. 

Верховний Суд у постанові від 14 березня 2019 року дійшов висновку, що для набуття 

майном статусу відумерлого, по-перше, необхідна відсутність спадкоємців, або ж їх відмова 

від прийняття спадщини. По-друге, звернення органу місцевого самоврядування до суду з 

відповідною заявою після спливу одного року з часу відкриття спадщини. І по-третє, статус 

відумерлого майна повинен бути встановлений відповідним судовим рішенням. Лише за 

наявності хоча б однієї з вказаних умов, відсутності прямих спадкоємців, орган місцевого 

самоврядування набуває права звертатися до суду та брати участь в спорах щодо спадкування. 

Також Суд зазначив, що права органу місцевого самоврядування в контексті ст. 1277 ЦК не 

порушуються, учасником спадкових правовідносин він не виступає. 

У постанові від 16 грудня 2020 року Верховний Суд щодо застосування ст. 1277 ЦК та 

ст. 338 ЦПК вказав, що аналіз зазначених норм матеріального та процесуального права дає 

підстави дійти висновку, що відумерлою є спадщина, визнана як така на підставі встановлення 

судом існування (чи не існування) кількох юридичних фактів: факт смерті спадкодавця, 

відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від спадщини, не прийняття 

спадкоємцями спадщини чи відмова від її прийняття, дотримання органом місцевого 

самоврядвання відповідної процедури. Суд зазначив, що заявник у справі про визнання 

спадщини відумерлою – це особа, в інтересах якої в суді порушується справа про 

підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваного права на спадщину, необхідних для 

реалізації нею майнових прав, без судового підтвердження яких вона позбавлена можливості 

здійснити ці права. Отже, набуття права власності на відумерлу спадщину територіальною 

громадою можна розглядати як правовий засіб, що слугує досягненню визначеності у 

відносинах власності на засадах справедливості. 

Отже, при розгляді судом у порядку окремого провадження заяви єдиного спадкоємця 

про встановлення факту його проживання зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять 

років до часу відкриття спадщини, орган місцевого самоврядування не може брати участі у 

справі як заінтересована особа у зв’язку із тим, що: а) цей факт має юридичне значення та 

встановлюється лише для захисту, виникнення, зміни або припинення особистих немайнових 

або майнових прав самого заявника, тоді як факт відумерлості спадщини юридичного 

значення не має, а орган місцевого самоврядування не є заявником у справі; б) у заявника та 

органу місцевого самоврядування різні цілі: мета заявника – встановити факт існування 

сімейних відносин із спадкодавцем для реалізації своїх спадкових прав, тоді як мета органу 

місцевого самоврядування – встановити факт відумерлості спадщини для набуття на неї права 

власності; в) встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу для 

реалізації заявником свого права на спадкування є попереднім етапом, тобто передує у часі 

встановленню факту відумерлості спадщини як наступному етапу, що також виключає 

наявність між заявником та органом місцевого самоврядування спору про право. 

Законодавче регулювання в Україні інституту проживання чоловіка та жінки однією 

сім’єю без перебування у шлюбі потребує подальшого удосконалення. Право на спадкування 

особою, яка обрала вказану форму організації сімейного життя, на відміну від шлюбної форми, 

може бути реалізоване нею у разі доведення цього факту у судовому порядку. Основними 

підставами для визнання судом факту спільного проживання чоловіка та жінки однією сім’єю 

без шлюбу є: відсутність зареєстрованого шлюбу з іншою особою, тривале спільне 

проживання – не менше п’яти років до часу відкриття спадщини, пов’язаність спільним 

побутом, спільний бюджет, ведення спільного господарства, придбання майна для потреб 

сім’ї. Участь органу місцевого самоврядування як заінтересованої особи при розгляді справ 

цієї категорії на сьогодні законом і практикою Верховного Суду виключається.  
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Римарчук Р.М. 

 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ  ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ 

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Ідея законодавчого захисту прав людини від свавілля правлячої влади почала 

втілюватися в ХХ столітті, особливо з моменту створення Ліги Націй і Міжнародної 

організації праці (МОП), а також з початком їхньої боротьби за права меншин, права трудящих 

і за інші цінності. Окремі країни вже визнали важливість кодифікації цих прав в письмовій 

формі, і документи вище згадних організацій стали ранніми провісниками багатьох нинішніх 

угод про права людини. Однак по-справжньому на міжнародну арену права людини були 

висунуті Другою світовою війною. Після всіх жахливих звірств, скоєних в цій війні – включно 

з голокостом і масовими військовими злочинами, – виникла необхідність невідкладного 

створення нової системи міжнародних правових норм і, перш за все, розробки системи заходів 

щодо захисту прав людини, якими ми їх знаємо сьогодні. Статут Організації Об'єднаних 

Націй, підписаний 26 червня 1945 року, відобразив ці положення. Статут заявляє, що 

основним завданням ООН є «позбавити прийдешні покоління від лиха війни» і «знову 

затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, в 

рівноправність чоловіків і жінок». 

Сучасна концепція прав людини простежується від американських і французьких 

революцій наприкінці XVIII століття. «Права людини» стверджувались та виправдано 

обгрунтовувалися посиланням на принципи свободи та рівності. Загалом розвиток цього 

поняття, можна простежити від подальшої історії емансипації руху та скасування торгівлі 

рабами до розвитку минулого століття, включаючи заснування Організації Об'єднаних Націй 

(далі-ООН) та формування міжнародно-правових стандартів, заснованих на принципах, 

викладених у Загальній декларації прав людини 1948 року [1]. 

Незважаючи на ідеологічні суперечки між Сходом і Заходом, Північчю та Півднем, 

Організація Об'єднаних Націй нарешті досягла успіху в розробці визначального набору норм 

по захисту прав людини, які були консенсусом і тому це слід розглядати як синтез трьох різних 

"поколінь" або "вимірів" прав людини, а саме:  

– «перше покоління», зосереджуючи увагу на самовизначенні, містить положення про 

вільний вибір економічної, комунікативної, соціальної та політичної участі. Загальновизнаним 

положеннями є захист життя. Найважливішим документом «першого покоління» прав є 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю 

ООН 16 грудня 1966 р. [2].  

– «друге покоління» прав людини підкреслює соціальну відповідальність, що означає 

піклування про забезпечення основних потреб індивіда, особливо у випадках бідності та 

хвороби. Ці права, наприклад, були проголошені та захищені у Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права, прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 

1966 р. [2].  

– «третє покоління» прав людини стосуються ідей автономії та соціальної 

відповідальності, поєднуючи їх суть з традиціями конкретних груп чи співтовариств, чиї 

колективні права на самовизначення та ідентичність також повинні враховуватися у контексті 

їх забезпечення.  

Типовим результатом синтезу цих поколінь є Хартія прав людини, яка складається з 

трьох міжнародних правових актів: Загальної Декларації прав людини [1], яка затверджена 

і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948р., Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права [3] та Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права [2]. 

Отже на сьогоднішній день існуюча універсальна система міжнародного визнання та 

захисту прав і основних свобод людини склалася після Другої світової війни і в основному в 

рамках Організації Об’єднаних Націй. 
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Загальна Декларація прав людини 1948 р. та Міжнародний пакт про громадянські 

політичні права 1966 р., проголошують визнання гідності, властивої всім членам людської 

сім'ї та рівність і невід'ємність прав, що є основою свободи, справедливості і загального миру. 

Обидва пакти включають колективне право на самовизначення народів, а саме  у ст. 1 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні прав: всі народи мають право на 

самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і 

вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. 

З припиненням «холодної війни» ідеологічні дискусії про різне «покоління» прав 

людини були офіційно закінчені. Незважаючи на конфлікти у світі, глави держав та урядів 

понад 170 держав на Світовій конференції з прав людини у Відні 1993 р. ухвалили Віденську 

декларацію [4] та програму дій щодо проголошення принципів загальності, неподільності, 

взаємозалежності, рівності прав та свобод людини. Права людини та основні свободи є 

правами які належать кожній фізичній особі від народження, їх захист та задоволення є 

головним обов'язком держави. 

Універсальність цих принципів означає, що права людини застосовуються однаково 

для всіх людей, але потрібно враховувати певні культурні відмінності. 

Рівність, взаємозалежність і неподільність прав людини на переконання міжнародної 

спільноти полягає в тому, що право народу на самовизначенність, а також економічні, 

соціальні та культурні права так само важливі як громадянські та політичні права і що всі права 

людини є взаємозалежними. Без права на житло, тобто пристойний «дах над головою» не може 

існувати  право на приватне життя чи інші особисті права. Ефективне забезпечення права на 

освіту є важливим для змістовної реалізації права голосу, свободи думок та інформації, тощо. 

Якщо люди голодують і живуть у жахливій бідності, вони не можуть реалізувати інші права 

людини. 

Права людини, кодифіковані у міжнародному праві, еволюціонували з 1980х років. Це 

означає новий підхід до конкретних проблем або ситуації з точки зору прав людини. Це 

призводило до виникнення парадигмів. 

Наприклад, до недавнього часу дітей часто розглядали як об'єкт батьківського 

контролю та як «власність» своїх батьків, які мали підпорядковуватися їхній волі. З 

прийняттям Конвенції Про права дитини 1989 р., [5] діти, навпаки, визнаються незалежними 

та компетентними суб'єктами та носіями прав, які пов'язані з багатьма відповідними 

обов'язками з боку уряду, школи, батьків та громади (захист від насильства та експлуатації, 

або доступ до освітніх та медичних послуг). Під впливом положень цієї конвенції Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ) змінив своє досить патерналістське ставлення, яке значною мірою 

стосується дітей як потребуючих допомоги на емансипаторський підхід, орієнтованим на їх 

права. 

Аналогічна зміна парадигми була проголошена Конвенцією ООН про права людей з 

інвалідністю [6], прийнятою в 2006 році, визнаючи, що інвалідність – це поняття, яке 

еволюціонує, і що інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які 

мають порушення здоров'я і відносницькими та середовищними бар'єрами, та яка заважає 

їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Отже, метою конвенції 

є: зняття фізичних бар'єрів, які заважають людям в інвалідних візках, наприклад, мати доступ 

до будівель чи транспортних засобів та психічних бар'єрів та забобон, які дискримінують 

людей з обмеженими можливостями у повсякденному житті та позбавляють їх соціальної, 

культурної, економічної та політичної діяльності. Доступність, включення у всі життєві сфери, 

недискримінація та участь – це ключові поняття конвенції, спрямованої на розширення прав 

та можливостей осіб з обмеженими можливостями  

Право на життя до недавнього часу тлумачили у негативному вираженні: право не бути 

умисно позбавлениим свого життя. Зовсім недавно в ООН було розширено це тлумачення, яке 

охоплює обов'язок робити позитивні кроки до збереження життя. 

Позови з прав людини є універсальними в тому, що вони є дійсними для всіх людей, 

оскільки вони засновані на загальному припущенні про потреби людини та є їх атрибутом 
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тобто невід’ємною властивістю. Але чи є ці претензії та свої відповідні обов'язки – 

загальновизнаними? Відповідь – ні, хоча відмінності, як правило, виникають з менш 

фундаментальних зіткнень культурних цінностей, ніж від різниці наголосів. Наприклад, в 

Ісламських державах, як правило, наголошується на правах людини у світлі переважаючого 

обов'язку підкорятися Закону Божому. В Азії права «другого покоління» мають пріоритет 

перед правами «першого покоління». В Африці говорячи про права, як правило, 

зосереджувались на колективних правах («третє покоління»): право на самовизначення або 

розвиток.  

Загальна декларація прав людини, прийнята після Другої світової війни відобразила 

ідейні відмінності між Сходом і Заходом, а саме існування двох наборів прав: перша 

підкреслює свободу особистості та вимагає дотримання демократичних принципів, друга має 

на увазі дотримання універсальних мінімальних прав на добробут та вимагає перерозподілу 

багатства всередині і між державами. Отже Загальна декларація прав людини виконує корисну 

функцію надання доказів консенсусу щодо прав між державами та між національними 

культурами. Цей консенсус породжує як моральний, так і політичний характер тиск на 

держави щодо прийняття міжнародних стандартів дотримання прав людини, їх захисту та 

недопущення порушень. 

 

Список літератури 
1.Американська конвенція з прав людини (ACHR) 1969 року: http://www. cidh. 

org/basicos/ english/Basic3.American%20Convention.htm 

2.Міжнародний пакт про громадянські і політичні права https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_043#Text 

3.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права https://zakon. 

rada.gov.ua/ laws/show/995_042#Text 

4.Віденська декларація та програма дій https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 

995_504#Text 

5.Конвенція ООН про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text 

6.Всеобщая декларация прав человека https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_ 015 

#Text 

 

Ткачук К. В., Філіпський Д. П. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВАНСТВА ПРАВА ПРИ 

РЕФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

Організація, порядок діяльності прокуратури визначаються Законом України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014, відповідно до якого закріплюється правовий статус прокурора, 

порядок зайняття ним посади та порядок звільнення з посади, припинення і зупинення його 

повноважень. 

Наразі відбуваються активні процеси перезавантаження та оптимізації органів 

прокуратури. Однією з її умов є проведення атестації прокурорів. І з приводу цього виникає 

багато питань. 

Спочатку слід зупинитись на дефініції  поняття «атестація». Відповідно до Закону 

України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. атестація — це процедура 

оцінки відповідності професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов'язкам, оцінки їх професійного рівня. 

Атестація прокурорів як необхідна складова процесу формування системи органів 

прокуратури з високопрофесійних та доброчесних кадрів не передбачена ні Конституцією, ні 

Законом «Про прокуратуру». 
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Згадується цей термін у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури». А саме у п. 7 

розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» йде мова про запровадження атестації 

прокурорів, які на день набрання чинності цим законом займали посади прокурорів у 

Генеральній прокуратурі України, регіональних, місцевих, військових прокуратурах та 

можуть бути переведені на посади прокурорів у офіс Генерального прокурора, обласні, 

окружні прокуратури лише у разі успішного проходження атестації. 

Для практичної реалізації цієї норми Закону (п. 7 розділу ІІ) Генеральною 

прокуратурою України було видано наказ «Про затвердження Порядку проходження 

прокурорами атестації» від 03.10.2019 р. №221. Ці норми, які встановили порядок і підстави 

проходження атестації органів прокуратури. 

У зв’язку з цим до Конституційного Суду України 18 березня 2020 року надійшло 

конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ 

(зі змінами). 

Суб’єкт права на конституційне подання обстоює позицію, що прийняття 

оспорюваного Закону «обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, 

запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу 

прокурорів» [1]. 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права. Верховенство права – це панування права в суспільстві. 

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями 

соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, 

що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші 

соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.     Таке 

розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й 

несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість – одна з 

основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, 

одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як 

властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у 

пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню [2]. 

Згідно положень ст. 131-1 Конституції України, організація та порядок діяльності 

прокуратури визначаються законом. Тобто, одним Законом «Про прокуратуру» -  спеціальним 

законом, застосування якого є пріоритетним у правовідносинах з органами прокуратури.  

Згідно положень ст. 92 та 131-1 Конституції визначається необхідність правового 

регулювання порядку організації та функціонування прокуратури законом. А саме мова йде 

про Закон «Про прокуратуру», а насправді маємо неоднозначне одночасне регулювання такого 

порядку двома законами.  

Прийнявши Закон № 113–ІХ, законодавець запровадив подвійне правове регулювання, 

що не відповідає принципу юридичної визначеності, а відтак принципу верховенства права. 

Наявність таких суперечливих норм у двох законах щодо порядку звільнення прокурорів не 

відповідає ані ст. 8, ані ст. 19 Конституції. 

Відповідно до рішення КСУ, в аспекті статті 8 Конституції України юридична 

визначеність означає несуперечливість такого регулювання та недопустимість його зміни з 

порушенням засадничих принципів права. Юридична визначеність спрямована на 

забезпечення чіткості змісту норм права [3].  

Більше того, прийняття Закону від 19 вересня 2019 року звужує обсяг прав прокурорів. 

Як зазначає Лапкін А. В. у своїй статті, при проведенні атестації враховуватимуться не лише 

знання та вміння прокурора, а й дані про скарги, що надходили на нього, дисциплінарні 
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провадження, показники його декларацій, матеріали таємної перевірки доброчесності та інша 

інформація, що характеризує доброчесність прокурора та додержання ним етики [4]. Тобто, 

окрім атестації, передбачаються додаткові умови, які впливатимуть на звільнення прокурора 

з посади 

Стаття 22 Конституції встановлює дуже важливу для цієї ситуації норму за якою при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту 

та обсягу існуючих прав і свобод (у т. ч. це стосується прокурорів як працівників). 

Підводячи підсумки, слід констатувати порушення прав прокурорів у зв’язку із 

проведенням атестації прокурорів, яка є непослідовною, не відповідає принципу верховенства 

права (в аспекті юридичної визначеності), що  обмежує встановлені Конституцією права. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ І ЗЛОЧИННІСТЬ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

ТА У ВЕСТ-ІНДІЇ 

 

Загалом з-поміж усіх регіонів планети Латинська Америка та Вест-Індія (Кариби) 

належать до одного з найбільш криміногенних за рівнем насильницьких злочинів. За деякими 

даними, 14% ВВП регіону втрачається саме через злочинність. В багатьох державах 

насильницька злочинність є основною причиною смертності серед молоді. В більшості країн 

Латинської Америки та Вест-Індії основним джерелом насильства є банди – так звані мари або 

марабунти. Найбільшою злочинною організацією регіону є  «Мара сальватруча» (Mara 

Salvatrucha), яка діє в Центральній Америці, Мексиці і в США. До її складу входять десятки 

тисяч осіб, які займаються всіма видами злочинного «бізнесу» – від торгівлі наркотиків і 

угонів авто до грабежів, викрадень людей та вимагань [1]. 

За даними ООН середньосвітовий індекс умисних вбивств у 2018 р. склав 5,8. 

Натомість в Латинській Америці та на Карибах за період 2013-2018 рр. цей показник сягнув 

22,3. Із субрегіонів світу найвищий індекс умисних вбивств фіксується в Центральній Америці 

(28) [2]. Загальносвітовою тенденцією є поступове зниження кількості умисних вбивств, проте 

Латинська Америка є як раз виключенням: в ній проживає лише 8% населення планети, але 

вчиняється третина всіх вбивств. На чотири держави регіону (Бразилію, Мексику, Венесуелу 

і Колумбію) припадає чверть усіх вбивств, які вчиняються на планеті. Лише за період 2000-

2017 рр. в Латинській Америці і на Карибах було вбито 2,5 млн. людей [3]. У першій десятці 
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держав світу за коефіцієнтом умисних вбивств вісім представляють Латинську Америку та 

Кариби: Сальвадор – 52, Ямайка – 44, Гондурас – 39, Сент-Вінсент і Гренадіни – 38, Беліз – 

38, Венесуела – 37, Сент-Кітс і Невіс – 34 та Багами – 31. Дуже високий рівень умисних 

вбивств демонструють також деякі інші держави з цих регіонів: Тринідад і Тобаго – 31, 

Мексика – 29, Бразилія – 27. Варто зазначити, що за стандартами ВООЗ, якщо рівень вбивств 

у країні перевищує 10, така ситуація оцінюється як їх «епідемія». Найнижчі показники 

умисних вбивств серед держав цих регіонів в Чилі (3-4), на Кубі (5-6) та в Аргентині (5-6). 

 Характерною особливістю Латинської Америки та Вест-Індії є дуже висока питома 

вага умисних вбивств, які вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї (в середньому – 

75%). Тенденцією в усьому регіоні є демографічна концентрація вбивств, при якій більшу 

частину жертв цих злочинів складають молоді чоловіки з числа меншин із низьким рівнем 

доходів. Надзвичайно криміногенними в Латинській Америці і у Вест-Індії є мегаполіси, 

великі та середні за розміром міста. З десяти найнебезпечніших міст світу за індексом умисних 

вбивств всі десять знаходяться саме в цих регіонах світу, а з першої двадцятки – 16 [4]. При 

цьому в межах міст вбивства зосереджуються в кількох районах, а у межах районів – всього у 

кількох кварталах [5, с.183]. 

За останні роки спостерігається тенденція до зростання злочинності у Вест-Індії. 

Передусім це стосується злочинів, пов’язаних із наркотиками, а також насильницьких 

посягань (умисних вбивств, зґвалтувань, грабежів, нападів). У регіоні суттєво зросла кількість 

викрадень людей з метою одержання викупу. Індекс окремих видів злочинів в Карибському 

басейні складає: сексуальні напади – від 39 на Антигуа і Барбуді до 265 на Сент Вінсент і 

Гренадінах; грабежі – від 36 на Гренаді до 164 на Сент-Люсії; берглері – від 26 на Антигуа і 

Барбуді до 765 на Сент Вінсент і Гренадінах; наркотичні злочини – від 103 на Домініці до 639 

на Гренаді; угони авто – від 0 на Сент-Кітс і Невісі до 120 у Сент-Люсії. Водночас, наприклад, 

на Ямайці кількість як корисливих, так і насильницьких злочинів (окрім умисних вбивств) за 

останні роки має тенденцію до зниження. В багатьох державах Латинської Америки і Вест-

Індії надзвичайно високою є латентність більшості злочинів, включаючи насильницькі (не 

менше 50%).  

 Складною є також ситуація в Центральній Америці, де значна частина населення 

оцінює злочинність як найбільш серйозну соціальну проблему. Загальна чисельність членів 

банд в цьому субрегіоні складає понад 100 тис. осіб. За кількістю членів банд на 100 тис. 

жителів лідирує Гондурас – 500 осіб. Критична криміногенна ситуація в деяких країнах 

Південної Америки. Так, у Венесуелі в період 80-90 рр. ХХ ст. через загострення соціально-

економічної кризи суттєва зросла злочинність, особливо насильницька. З 1990 до 2000 рр. 

рівень смертності від умисних вбивств зріс майже втричі. Кількість викрадень людей у 

Венесуелі у період 1990-2007 рр. зросла майже вдесятеро. Погіршилася криміногенна ситуація 

і в період правління лівих популістів У.Чавеса та Н.Мадуро. Так, у 2013 р. Венесуела була 

визнана найнебезпечнішою державою у світі. При цьому 98% злочинів не завершуються 

судовим розглядом. Не дивлячись на те, що індекс умисних вбивств в цій державі скоротився 

з 92 у 2016 р. до 60 у 2019 р., й понині вбивства – основна причина смертності серед молоді у 

Венесуелі. 

В Латинській Америці та у Вест-Індії доволі високий рівень сексуального насильства. 

Найвищий рівень таких злочинів демонструють Коста-Ріка (133-191), Ямайка (54-103), 

Гренада (120-200) та інші країни Вест-Індії. За деякими даними фактичним «лідером» за 

кількістю зґвалтувань є Гаїті, де їх латентність величезна. Найменше таких злочинів 

реєструється в Гондурасі (15-30) та в Перу (21-30). Слід зазначити, що загалом три з десяти 

зареєстрованих у світі зґвалтувань мають місце на Карибах. Водночас рівень нападів власне у 

Латинській Америці доволі помірний, на відміну від Карибів. З держав цих регіонів найвищий 

індекс нападів на Багамах (1 000-1 2 000) та в Колумбії (350-370), а найнижчий – в Парагваї 

(8-10), Гватемалі (11-15) та у Венесуелі (6-10), хоча підстав довіряти таким цифрам з останньої 

немає. 
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Рівень корисливих злочинів у Латинській Америці та у Вест-Індії неоднаковий. У 

багатьох країнах Латинської Америки дуже високий за світовими мірками індекс грабежів. За 

цим показником лідирують Коста-Ріка (1 600-1 800) та Аргентина (920-1 000) [2]. Найменше 

грабежів фіксується в Гватемалі (22-25). Індекс крадіжок в цих регіонах (322) хоча і нижчий, 

ніж в США або країнах ЄС, однак суттєво вище середньосвітового (108). Найвищий індекс 

крадіжок в Уругваї (в середньому – 3 300-4 200 за період 2015-2018 рр.), на Антигуа і Барбуді 

(900-1 000) та в Бразилії (1000-1 100). Середні показники демонструють Аргентина і Чилі із 

тенденцією до зниження. Найнижчі показники на Ямайці (25-30), в Гондурасі та в Болівії. 

Щоправда, дані більше ніж з половини держав взагалі відсутні. Найбільше берглері 

(викрадення із проникненням у приміщення) вчиняється в Чилі (1 000-1 100) та на Домініці 

(більше 1 000), а найменше – у Болівії (менше 1). За коефіцієнтом угонів автомобілів 

беззаперечними лідерами є найрозвинутіші держави цього регіону – Уругвай (500-560) та Чилі 

(130-180). Найнижчі показники фіксуються в Болівії (менше 1).  

У багатьох державах цих регіонів досить високим є рівень злочинів, пов’язаних із 

наркотиками, навіть якщо не враховувати величезну латентність таких злочинів. Слід 

підкреслити, що ключовою проблемою для Латинської Америки та Карибів є не вживання 

наркотиків населенням, хоча його масштаби за останні роки зросли, а їх виготовлення 

(насамперед кокаїну) та контрабанда до США та Європи.  
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ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Ще кілька років тому наше життя набуло звичайного ритму до якого ми всі звикли. В 

недалекому 2019 до нашого повсякдення внеслися корективи, які затягнулися на декілька 

років. Розпочалися вони коли в грудні 2019 у м. Ухань, Хубей, КНР, були  виявлені випадки 

короновірусної інфекції спричиненої  SARS-CoV-2.Це питання набуло значного попиту 

останнім часом. На нашу думку головна проблема цієї доволі поширеної теми те, що 

суспільство в деякій мірі недотримується карантинних вимог, а також держава в свою чергу 

застосовує дещо примусові методи проти боротьби з інфекцією. 

З  моменту появи цієї проблеми світ зазнав обмежень у вигляді карантину, а саме: 

носіння масок у людних місцях посилення контролю під час перетинання кордону 

дистанційного навчання в школах університетах ми дізналися, що таке зелена, жовта, 

помаранчева, а також червона зона карантину. 

Якщо слідкувати за масштабами поширення хвороби то ми спостерігаємо доволі 

невтішну статистику. З кожним днем кількість захворювання зростає хоча іноді йде на спад. 

Населення все менше почало виходити в парки, магазини та інші місця боячись захворіти на 

мало вивчену смертельну хворобу на яку хворіє та помирає населення. Усі віруси, включаючи 

коронавірус, що викликає COVID-19, мутують. Нещодавно вченими був виявлений новий 

штамп COVID-19 "ДЕЛЬТА". Ризик інфікування штамом Дельта - дуже високий. За даними 
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Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), Дельта – 

найнебезпечніший штам захворювання. За офіційною статистикою, перші зараження в Україні 

коронавірусом Delta зафіксували у другій половині червня. З того часу кількість пацієнтів 

постійно зростає, але ця мутація все ще не є домінуючим штамом. На даний час найбільша 

кількість випадків зараження зафіксована на Закарпатті, Львівщині і в Києві. 

Не встиг світ підготуватися до зустрічі зі штамом коронавірусу «Дельта», як наукове 

середовище забило на сполох через початок поширення нового штаму – «Лямбда», який 

походить з Латинської Америки, регіону з найбільшою смертністю від ковіду. 

Як бачимо, що ця респіраторна хвороба не дає спокою ні Україні, ні всьому світові 

вцілому. 

Держава почала вводити заходи спрямовані проти COVID-19 з самого початку як тільки 

розпочалася пандемія на території держави. Нещодавно ми не мали ніякого захисту від 

смертельної хвороби. Але вчені із всього світу не сиділи склавши руки і через деякий час ми 

маємо вакцину проти хвороби. Як тільки вакцина з’являється на території України держава на 

нашу думку примушує до вакцинації населення, що порушує права людини, які закріплені 

статтею 21 Конституції України [1]. Держава хоч і говорить що вакцинація добровільна про 

це говорить Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» в статті 43, 

йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на 

щеплення [2]. Але при цьому з’являються накази, які примушують до вакцинації. Наприклад 

МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим сюди 

входять працівники; центральних органів виконавчої влади та ї територіальних органів 

працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів а також 

працівники закладів освіти [3]. Також Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню коронавірусу» [4]. У нормі прописано, що з метою здійснення 

контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на вулицях, у парках, 

інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського 

харчування, розважальних закладах (нічних клубах), громадському транспорті) працівники 

Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого 

самоврядування, мають право проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують 

особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, а також документів, що 

підтверджують вакцинацію, негативний результат тестування або одужання особи від 

зазначеної хвороби. В даному випадку виникає суперечність адже є Закон України від 

19.11.1992 р. № 2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров’я Стаття 40. 

Лікарська таємниця. 

Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або 

службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, 

інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, 

крім передбачених законодавчими актами випадків. 

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному 

процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній 

літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта. 

Отже, на нашу думку вакцинація - ефективний спосіб подолання пандемії. Але вона має 

бути добровільною щоб не порушувати права людини і варто врахувати, що  ніхто не може  

знати крім самої людини, які наслідки можуть бути після вакцини. Навіть людина, яка 

вакцинується не знає, що буде після процедури хоча всі вакцини, які пропонуються перевірені 

але побічні ефекти непередбачені. На нашу думку вакцина допоможе подолати пандемію і 

найближчим часом ми зможемо повернутися до нормального життя без соціальної дистанції 

маскового режиму і зможемо вільно переміщуватися без внутрішнього COVID19-сертифікату. 
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3. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним щепленням [Електронний ресурс]: Наказ МОЗ України від 

04.10.2021 р. № 2153. - https://moz.gov.ua/uploads/6/33488-dn_2153_04_10_2021_dod.pdf. 
4. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 [Електронний ресурс]: Постанова КМУ 

від 09.12.2020 р.  № 1236. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text. 

5. Основи законодавства України про охорону здоров'я [Електронний ресурс]: Закон 

України від 19.11.1992 р.  № 2801-XII. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text. 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
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СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

 

Ворошан В.В., Козловська С.Г. 

 

РОЛЬ СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Управління персоналом як складний процес здійснюється в організації її вищим 

керівництвом, лінійними менеджерами, співробітниками служби управління персоналом. 

Певне значення має при цьому самоменеджмент персоналу як функція організації та 

планування діяльності самими співробітниками. При цьому важливе значення має розподіл 

функцій управління як між зазначеними його суб'єктами, так і всередині служби управління 

персоналом між її структурними підрозділами та конкретними працівниками. Більш чітке 

розмежування влади, повноважень та відповідальності за функціями управління персоналом 

забезпечить підвищення оперативності та гнучкості кадрової роботи. 

Очевидною є відмінність між функціями системи управління персоналом та функціями 

служби управління персоналом, хоча перші належним чином детермінують другі. У цьому 

склад функцій є вихідної базою під час вдосконалення структури системи управління 

персоналом підприємства, так як одним із найважливіших принципів науково обґрунтованої 

побудови служби управління персоналом є первинність функцій та вторинність органів 

управління. 

Кадрова служба є частиною організаційної структури управління організацією. Ця 

обставина визначає місце кадрової служби у загальній системі менеджменту та у системі 

управління людськими ресурсами. 

Роль кадрової служби визначається наростаючим значенням людських ресурсів у 

досягненні кінцевої мети будь-якої організації. У міру того, як значення цих ресурсів зростає, 

змінюється та підвищується роль кадрових служб. 

Служба управління персоналом в організації має виконувати в такому разі три основні 

цілі: 

1. Підвищити продуктивність праці. 

2. Збільшити інтенсивність праці. 

3. Поліпшити використання робочого дня. 

Організація служби управління персоналом включає [1]: 

- діагностику та аналіз кадрової ситуації, виявлення факторів, що впливають на 

структуру служби управління персоналом; 

- визначення принципів та методів побудови служби управління персоналом; 

- структуризацію цілей, завдань, визначення складу функцій, що дозволяють 

реалізувати цілі; 

- побудова конфігурації організаційної структури; 

- розрахунок трудомісткості функцій та чисельності працівників служби; 

- формування вимог до професійної підготовки працівників служби управління 

персоналом, визначення їх складу, прав та відповідальності; 

- складання плану заходів щодо впровадження організаційних змін (терміни, 

виконавці, фінансовий кошторис). 

Основні принципи побудови сучасної служби управління персоналом такі [2]: 

- оптимальність – мінімізація рівнів управління та раціональність зв'язків між ними; 

- оперативність – реакція на керуючий вплив; 

- надійність – достовірність та коректність використовуваної інформації; 

- економічність – максимізація ефекту від діяльності управлінського апарату за 

мінімальних витрат на нього; 
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- гнучкість – адаптація до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

організації; 

- стійкість – здатність зберігати стан рівноваги, незалежно від зовнішніх впливів. 

Узагальнений аналіз роботи служби управління персоналом дозволяє побудувати модель 

управління персоналом організації, в якій першим етапом при формуванні штату є розробка 

та реалізація кадрової політики, що включає планування, наймання, відбір, розміщення 

співробітників, які зможуть виконати потрібну роботу. 

Другим кроком є професійний відбір. Щоб виконати цю функцію, працівники кадрової 

служби повинні самі мати уявлення про існуючі методи відбору кандидатів і дати правильні 

рекомендації щодо їх використання лінійним керівникам. 

Наступним етапом у роботі з управління персоналом є розробка ефективної системи 

мотивації, тобто впорядкування оплати всередині підприємства та інших видів мотивації 

(планування кар'єри, участь в управлінні та ін.) до виконання роботи. 

І заключний етап – оцінка виконання, яка є важливою функцією в управлінні 

персоналом. 

Додатковою метою роботи служби управління персоналом у сфері підвищення 

ефективності використання робочого часу співробітників є скорочення втрат робочого часу 

через існування непродуктивних факторів, що ускладнюють робочі процеси. 

Розвиток навичок управління робочим часом та планування особистої роботи у 

керівників дозволять організації підвищити ефективність своєї основної діяльності незалежно 

від сфери чи галузі, у якій функціонує компанія. 

Дефіцит робочого часу керівників та виконавців – серйозна управлінська проблема. Він 

веде до перевантажень, стресів, відсутності порядку в діях, слабкого опрацювання питань. 

Визначення втрат робочого часу керівників в організації служба управління персоналом 

на регулярній основі має здійснювати за трьома основними напрямами: 

1. Нераціональне планування завдань, перевищення реальних, об'єктивних лімітів часу 

виконання. 

2. Виконання малозначимих чи не термінових завдань замість пріоритетних питань, що 

потребують негайного вирішення. 

3. Дисбаланс у розподілі робочого часу, зриви термінів, хронічне виконання завдань у 

понаднормовий час. 

У разі виявлення існування втрат робочого часу з однієї із зазначених причин, служба 

управління персоналом організації зобов'язана провести роботу з керівником, який зазнає 

труднощів із плануванням свого робочого часу, щоб ліквідувати всі виявлені негативні 

фактори та перешкоди до виконання його прямих обов'язків. 

Економічним ефектом від заходів, що реалізуються службою управління персоналом, 

спрямованих на вдосконалення планування робочого часу керівників, для організації виступає 

поліпшення коефіцієнтів ефективності використання робочого часу. При цьому ключовим 

показником ефективності реалізованих заходів у сфері планування особистої роботи керівника 

є зниження коефіцієнта втрат робочого часу, які залежать від менеджера, та коефіцієнта 

співвідношення виконання менеджером властивих та невластивих йому функцій. 

Реалізація ефективної діяльності кадрової служби у сфері управління персоналом має 

проводитись у тісній співпраці з вищим керівництвом, а завдання служби має полягати у 

формуванні такого кадрового складу, який би забезпечив максимальну продуктивність праці 

в досягненні поставлених цілей організації. 

 

Література: 

1. Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. 3-е изд., доп. 

и перераб. М.: ИНФРА-М, 2005. 638 с. 

2. Одегов Ю.Г., Котова Л.Р. Организация службы управления персоналом. М.: Альфа-

Пресс, 2013. 168 с. 
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Головач О.А. 

 

ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОЇ ПОСЛУГИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

КАТЕГОРІЇ  

Сучасна сфера послуг є не лише однією із найперспективніших галузей економіки, а й 

швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне 

господарство, освітні та медичні установи, публічні інституції. Разом із тим, досить тривалий 

час інституту послуг не надавалось належної уваги. Незалежно від власного бажання, кожен 

громадянин періодично звертається до різних інституцій, у тому числі й публічної 

адміністрації, за отриманням певної послуги (оформленням паспорта чи субсидії, реєстрацією 

себе як суб’єкта підприємницької діяльності, отримання посвідчення водія, дозволу на 

зберігання та носіння вогнепальної зброї тощо). 

У сучасній науковій літературі та законодавстві немає єдиного загально визначеного 

поняття послуги, що пояснюється їх значною різноманітністю. Так, класифікація послуг, що 

грунтується на Міжнародній стандартизованій промисловій класифікації, прийнятій 

Організацією Об’єднаних Націй, включає понад 600 їх різновидів [1]. 

У публічно-правовому аспекті категорія «послуга» традиційно використовується у 

країнах англо-американської сім’ї права та в північно-європейських країнах. У країнах 

романо-германської сім’ї права пееважаючим залишається традиційний підхід нормативного 

визначення відносин між владою і приватними особами через використання таких категорій, 

як «повноваження», «функції» та «завдання» адміністративних органів.  

Публічна послуга є правовою категорією, незважаючи на те, що серед науковців з 

адміністративного права існує дискусія щодо визначення її  змісту. 

Узагальнюючи теоретичні напрацювання щодо даної правової категорії, Є. Легеза під 

публічними послугами розуміє врегульовану публічно-правовими нормами діяльність органів 

публічної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу із розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, 

акт, посвідчення, проведення реєстрації тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних 

інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінансування за 

рахунок публічних коштів [2].  

Значна частина вчених-адміністративістів вважає публічними послугами різного роду 

дозвільні дії публічних органів за відповідними зверненнями фізичних та юридичних осіб. Але 

про надання публічних послуг можна говорити за наявності водночас двох обов’язкових умов: 

по-перше, коли уповноважений орган чи посадова особа, реагуючи на звернення того чи 

іншого суб’єкта, має право на певну свободу адміністративного розсуду і відповідну 

альтернативність власних дій та рішень; по-друге, коли суб’єкт, що звертається, може у будь-

який час і без настання негативних для себе юридичних наслідків відмовитися від реалізації 

свого права на звернення або виконання прийнятого за зверненням рішення. 

В основу публічної послуги покладено публічний інтерес, що є її основною ознакою, яка 

полягає в задоволенні потреби фізичної та/або юридичної особи відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції та забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації.  

Безпосередня ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб полягає у тому, що публічні 

послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) останніх, незалежно від 

самої форми заяви особи (усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади.  

Імперативність правового регулювання отримання публічної послуги означає, що її 

надання можливе лише у разі наявності спеціального правового регулювання порядку надання 

такої послуги. Вимога особи до органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися 

як публічна послуга лише тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим [124, 

с. 5]. Не можна вимагати від органу влади надати публічну послугу, якщо її надання не 

передбачено законом.  

Публічні послуги надаються конкретним суб’єктом публічної адміністрації. 

Загальновідомо, що за конкретною публічною послугою можна звернутися лише до 
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конкретного органу публічної адміністрації, визначеного законом, на відміну від інших видів 

звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів.  

Крім того, надання публічних послуг здійснюється за процедурою та чітким 

адміністративним регламентом. Для отримання публічних послуг особі необхідно виконати 

певні вимоги, визначені законом.  

Результатом надання публічної послуги є індивідуальний акт типової форми (рішення, 

дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення, реєстрація тощо).  

Фінансування здійснюється за рахунок публічних коштів, тобто на рівні як держави, так 

і територіальної громади.  

Відповідальність посадових і службових осіб за невиконання або неналежне виконання 

обов’язку за надання публічних послуг. 

Як бачимо, правова категорія «публічні послуги» не є тотожною правовій категорії 

«адміністративні послуги».: Правова категорія «публічні послуги» є набагато ширшою за 

останню. Основною ж спільною характеристикою для них варто визначити зацікавленість 

суспільства в їх виконанні, суспільний інтерес (публічний інтерес), соціальну значущість. 

Проте відмінністю є те, що публічні послуги надаються як державному, так і приватному колу 

осіб, тільки за умови їх якісного контролю, а щодо адміністративних послуг суб’єктом надання 

має бути орган публічної адміністрації (орган виконавчої влади або місцевого 

самоврядування). 

Отже, публічні послуги, як адміністративно-правова категорія, мають такі ознаки: 

публічний інтерес, безпосередня ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб, 

імперативність правового регулювання отримання публічної послуг; надання публічних 

послуг здійснюється за відповідною процедурою та чітким адміністративним (публічним) 

регламентом; результатом надання публічної послуги є індивідуальний акт типової форми 

індивідуальність, загальнодоступний характер, безпосередня взаємодія з органами публічної 

адміністрації, доступність, прозорість, фінансування за рахунок публічних коштів. 
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БАГАТОМАНІСТНІСТЬ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ: 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

У статті 42 Конституції України передбачено, що кожен має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом. Аналогічне право передбачене у законодавстві усіх 

розвинених держав світу, оскільки підприємництво є, по суті, першоосновою для прогресу та 

сталого розвитку суспільства в економічній, соціальній, науковій та інших сферах. Суб’єкти 

підприємницької діяльності як новатори завжди знаходяться у пошуках нових можливостей 

для реалізації своїх бізнес-ідей, повної реалізації наявних ресурсів та отримання 

максимальних вигод. Водночас суб’єкти підприємництва виконують важливу соціальну 

функцію. Правове регулювання підприємницької діяльності є надважливим напрямом 

діяльності державних органів, а його ефективність прямо впливає на розвиток як суміжних 

сфер, так і на діяльність держави в цілому. З огляду на те, що суспільні відносини щодо 

здійснення підприємницької діяльності постійно розвиваються, змінюються та 
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ускладнюються, відповідно і правове регулювання цих відносин потребує перманентного 

коригування й удосконалення. Тому, порівняльно-правові дослідження, в тому числі щодо 

правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та інших державах, є 

важливими, оскільки мають неабияку цінність, а їх результати можуть бути реалізовані у 

практичній площині. 

Не менш важливими сьогодні є дослідження способу регулювання відносин за участі 

субʼєктів підприємництва. Окремими фахівцями з науки цивільного права активно 

торпедується думка про необхідність регулювання відносин із публічно-правовими 

інтересами, зокрема відносин у сфері підприємництва Цивільним кодексом України. 

Аргументи на користь того, що відносини із переважаючими публічними інтересами мають у 

більшій мірі регулюватися певними окремими актами законодавства (Господарським 

кодексом та спеціальними законами), а відносини із переважаючими приватними інтересами 

– іншим (Цивільним кодексом та спеціальними законами), на чому наголошувалося у науково-

експертному висновку, у роботах вітчизняних юристів О.А. Беляневич та 

О.П. Подцерковного, А.Г. Бобкової, С.М. Грудницької, Б.В. Деревянка, Р.А. Джабраілова та 

В.А. Устименка, Г.Л. Знаменського, О.Ю. Ілларіонова, В.К. Мамутова, Н.Б. Пацурії, 

В.В. Рєзнікової та В.С. Щербини, Б.Г. Розовського, які, на жаль, на більшість представників 

науки цивільного права не діють. Тому доводиться наводити приклади із регулювання 

різноманітних відносин, і в першу чергу відносин у сфері підприємництва, у країнах, що 

досягли певних економічних успіхів. 

Наведене свідчить про актуальність та практичну значущість дослідження проблематики 

правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща. Остання 

із відсталої фактичної колонії СРСР стала державою, економіка якої буквально за два 

десятиліття досягла рівня, гідного країн «Великої двадцятки». Завдяки аналізу та порівнянню 

законодавства і практики України та Республіки Польща можна буде конкретизувати й 

уточнити ознаки підприємництва, узагальнити й виокремити етапи правового регулювання 

підприємницької діяльності у державах, виявити схожі та відмінні види суб’єктів 

підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща, уточнити положення щодо 

організаційно-правових форм господарських товариств, підприємств, кооперативів за 

законодавством України, розробити пропозиції щодо удосконалення відповідного 

українського законодавства. 

Зовсім нещодавно, 30 вересня 2021 року, відбувся захист кандидатської дисертації на 

тему «Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща», у 

підсумком якої були висновки та конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства України, зокрема доповнення до Господарського кодексу України про 

впровадження квазіпідприємництва, уточнення ознак підприємницької діяльності, 

запровадження інституту зупинення підприємницької діяльності та ін. 

В Україні представники шкіл цивільного право активізують зусилля, спрямовані на 

зменшення кількості організаційно-правових форм субʼєктів господарювання. Зокрема 

пропонується скасування усіх видів підприємств та скорочення видів господарських товариств 

до публічних акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. На 

противагу таким потугам польським законодавством передбачено право на утворення десяти 

видів (організаційно-правових форм) товариств. Серед них можна виокремити вісім видів, які 

є національними (польськими) товариствами, та два види, які належать до наднаціональних 

європейських товариств (Європейське об’єднання економічних інтересів та Європейське 

товариство). Серед видів торговельних (комерційних) товариств у Республіці Польща крім 

названих виділяються: повне товариство; партнерське товариство; командитне товариство; 

командитно-акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; акціонерне 

товариство, просте акціонерне товариство, діяльність яких регламентується Кодексом 

торговельних товариств. Загалом право вибору зручної організаційно-правової форми, надане 

діючим або потенційним субʼєктам господарювання, є ознакою демократичності економіки 

держави. Невеликі за розміром субʼєкти господарювання або окремі особи можуть утворювати 
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відносно невеликий новий субʼєкт господарювання у формі ТОВ. У такому випадку 

сукупність прав та обов’язків його учасників визначається положеннями статуту. У ньому 

можна передбачити, що при ухваленні стратегічних питань з організації діяльності усього 

великого ТОВ, потрібна одноголосність або кваліфікована більшість. Якщо ці стратегічні 

питання закріпити у статуті, а також вказати, що внесення змін до статуту можливі лише після 

згоди усіх учасників, – то загроза «рейдерства» так само як і загроза майновим правам 

учасників даного ТОВ майже унеможливлюється [24, с. 289]. Субʼєкти великого бізнесу 

можуть використовувати більш зручну форму АТ. Контрагентам господарських товариств 

зручніше укладати контракти із повними, командитними товариствами та товариствами із 

додатковою відповідальністю. 

Новацією польського законодавства стала поява 1 липня 2021 року нової організаційно-

правової форми здійснення підприємницької діяльності в Республіці Польща – простого 

акціонерного товариства, що являє собою симбіоз між товариством з обмеженою 

відповідальністю та акціонерним товариством. Слід погодитися із О.Є. Дякуновським у тому, 

що передчасно говорити про імплементацію нової організаційно-правової форми в українське 

законодавство, оскільки допоки позитивний вплив існування такої форми товариства на 

польську економіку ще не напрацьовано. Проте уже сьогодні можна використати позитиви 

цієї форми господарських товариств Республіки Польща при удосконаленні елементів 

правового статусу товариств з обмеженою відповідальністю в Україні. Зокрема можуть бути 

запроваджені наступні гарантії та переваги: виплата учасникам авансового внеску до 

отримання очікуваних дивідендів; компенсація дивідендів, не отриманих у звітному періоді, у 

наступні фінансові роки; спрощений порядок проведення загальних зборів (скликання, участь, 

прийняття рішень) за допомогою засобів електронного звʼязку для суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва, які займаються реалізацією стартап-

проєктів. 

Отже, на тлі розмов і пропозицій щодо скорочення видів організаційно-правових форм 

субʼєктів господарювання, у першу чергу – субʼєктів підприємництва, в Україні, у Республіці 

Польща за наявності більшої кількості форм господарських товариств зʼявляється ще одна. 

Окремі елементи правового статусу цієї форми можуть бути використані з метою 

удосконалення діяльності та захисту прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю. 

 

 

Іващенко В.А. 

 

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ В 1990-хх рр. ХХ ст. 
 

Початок формування системи органів державної влади, що опікувалися сферою 

авторського права, був закладений Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин» 

[1]. Поряд із питаннями підвищення соціального захисту й виплат до фондів літературних 

спілок, авторської винагороди за використання творів Кабінету Міністрів доручено створення 

Державного агентства України з авторських і суміжних прав. На виконання Указу Президента 

України Кабінетом Міністрів України видана постанова «Про створення Державного 

агентства України з авторських і суміжних прав» від 25 березня 1992 р. № 154. Документ 

затверджував «Положення про Державне агентство України з авторських і суміжних прав» 

(Далі – ДААСП України) [2]. Базою для створення агентства, згідно з п. 1 Постанови, стало 

Українське республіканське агентство з авторських прав (УРААП), що ліквідовували. До 

управління ДААСП переходили приміщення, обладнання, майно та фінансові кошти 

ліквідованої структури. Фінансування відбувалося за рахунок комісійних відрахувань з усіх 

видів авторської винагороди й нарахувань до фондів спілок, надання послуг українським і 

зарубіжним правовласникам щодо використання творів та об’єктів суміжних прав, а також 
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інших доходів. Частина фінансування надходила з республіканського бюджету. Штат 

агентства становив 40 осіб (п. 4, 5) [2]. 

Статус ДААСП схарактеризований у «Положенні про Державне агентство України з 

авторських і суміжних прав» (Далі – ДААСП України; далі – Положення пр. ДААСП). Згідно 

з п. 1, ДААСП створене як орган державної виконавчої влади з безпосереднім 

підпорядкуванням КМУ. Цей орган відповідав за проведення державної політики України в 

галузі авторського права та суміжних прав. На підставі аналізу сфери діяльності (п. 4) варто 

виокремити кілька ключових моментів. ДААСП став першою організацією колективного 

управління на території України та проводив роботу в межах окреслених правовласниками 

прав. Ще один напрям роботи, що був регламентований державою та правовласниками творів, 

пов’язаний зі збиранням, акумулювання й розподілом авторської винагороди. Наступний 

важливий момент – надання ДААСПУ функцій реєстратора об’єктів авторського права [2; 3, 

c. 18]. 

Коло повноважень ДААСП розширювало можливості для надання на договірній основі 

правової допомоги щодо захисту авторських і суміжних прав як національних, так і 

зарубіжних суб’єктів. Унаслідок аналізу функцій (п. 3) і повноважень (п. 4),  підсумуємо, що 

у сфері авторського права та суміжних прав ДААСП у 90 роках функціонувало як аналог 

Держпатенту в галузі промислової власності. Справедливо зауважити, що статусу 

Центрального органу ДААСП, на відміну від Держпатенту, не мав. Така система органів у 

сфері інтелектуальної власності діяла до 13 березня 1999 р., після чого Указом Президента 

України «Про зміни у системі центральних органів виконавчої влади України» на базі 

Міністерства України у справах науки і технологій, Держпатенту та ДААСП утворено 

Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності [4; 5, 380]. 

Функціонування вказаного органу було не тривалим, оскільки 15 грудня 1999 р. Указом 

Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» на базі 

Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства 

освіти України утворено Міністерство освіти і науки [6]. Саме з часу появи Міністерство 

освіти і науки і було фактично сформовано систему державного управління сферою 

авторського права, що функціонувала тривалий час. 
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Іщенко В.В. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Згідно з ч. 1 ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори 

в порядку і розмірах, встановлених законом. З метою реалізації цього конституційного 

обов’язку в ч. 6 ст. 36 та ст. 110 Податкового кодексу України встановлено, що 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку, тобто у разі 

вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування, несуть платники податків, 

податкові агенти та/або їх посадові особи. Як слушно вказував А. А. Козіна, реалізація 

адміністративно-правових засобів покликана забезпечити не тільки попередження й 

припинення правопорушень у сфері оподаткування, а й виховання громадян та посадових осіб 

– суб’єктів сплати податків у дусі точного й неухильного виконання законів, дотримання 

податкової дисципліни. 

На універсальність адміністративної відповідальності як засобу правової охорони 

суспільних відносин різних галузях та сферах вказували ряд українських та російських 

вчених-адміністративістів. Так, на думку Г. О. Кузьмічьової та Л. А. Калініної: “Предметом 

правового регулювання адміністративної відповідальності виступають поряд з 

управлінськими – податкові, земельні, митні та інші суспільні відносини, що дозволяє 

говорити про універсальність інституту адміністративної відповідальності”. Д. М. Бахрах у 

зв’язку з цим відзначав, що: “… заходами адміністративного примусу забезпечено багато норм 

трудового, цивільного, земельного й інших галузей права. Для адміністративного права 

характерним є розбіжність предмета адміністративно-правового регулювання та об’єкта 

охорони. Коло суспільних відносин, які закріплюються адміністративно-регулятивними 

нормами, не збігається з колом суспільних відносин, що захищаються адміністративно-

правоохоронними нормами”. Наведені вище позиції російських фахівців підтримав В. К. 

Колпаков, справедливо вказавши: “Важливою особливістю норм і відносин сфери 

адміністративної відповідальності є універсальність. Її зміст визначається функціональним 

призначенням даних адміністративно-правових категорій виходити за межі саме 

адміністративного права. Вони здійснюють захист суспільних відносин не тільки 

адміністративно-правової належності. Саме вони зберігають відносини, що складаються під 

впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права” [6, с. 19]. Аналогічна точка 

зору висловлювалась і багатьма іншими українськими та російськими вченими-

адміністративістами (О. П. Альохін, І. Л. Бородін, А. С. Васильєв, І. О. Галаган, І. П. 

Голосніченко, А. В. Гончаров, Є. В. Додін, Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, Є. В. Курінний, Б. 

М. Лазарєв, Д. М. Лук’янець, Л. Л. Попов, М. С. Студенікіна, Н. Ю. Хаманьова та інші). 

На важливість та юридичні наслідки встановлення адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері оподаткування вказували російські фахівці. Так, на думку В. А. 

Зайцева: “невстановлення або незастосування юридичної відповідальності за порушення 

обов’язків, покладених законодавством про податки та збори само по собі являє загрозу для 

бюджетної, податкової системи, оскільки дозволяє учасникам податкових правовідносин без 

будь-яких негативних для себе наслідків не виконувати свої обов’язки по сплаті податків та 

зборів” [17, с. 249]. Як справедливо вказував В. В. Шекшин: “за умови великої латентності 

правопорушень, вчинюваних в галузі податків та зборів, продумане використання 

адміністративної відповідальності за їх вчинення є важливим фактором ефективного 

правового регулювання суспільних відносин у фінансово-економічній сфері, зокрема, 

дозволяє державі вирішувати задачі забезпечення своєчасної наповнюваності бюджету, а отже 

і належного функціонування державних інститутів”. 

Таким чином, адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 

оподаткування є одним з найбільш дієвих засобів у системі заходів держаного примусу у сфері 

оподаткування, а її встановлення та застосування є важливим фактором належного 
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забезпечення виконання конституційного обов’язку сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом. 

 

Легенька І.О., Козловська С.Г. 

 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управління трудовими ресурсами – це одна із основних складових управління сучасною 

організацією, незалежно від того, чи вона є державною структурою чи комерційною. Ця 

функція управління постійно розширюється, забезпечуючи якнайкраще використання 

людського ресурсу.  

Управління трудовими ресурсами – це специфічна функція управлінської діяльності, 

головним об’єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи 

організацій. Як суб’єкти управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують 

функції управління стосовно своїх підлеглих. 

Управління трудовими ресурсами є важливим та безперервним процесом в кожній 

організації.  

В організації управління трудовими ресурсами є однією із найскладніших сфер 

менеджменту, оскільки тут переплітаються соціальні, економічні, виробничі та інші інтереси 

основних суб’єктів, які представлені в організації: менеджерів і найманих працівників 

(трудових ресурсів організації). 

Трудові ресурси – основний штатний склад працівників організації, які виконують 

виробничо-господарські й управлінські функції. В організації вони характеризуються 

кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Чисельність трудових 

ресурсів визначається характером, масштабами, складністю виконуваних завдань. 

До основного змісту управління трудовими ресурсами включають планування, 

формування, раціональне використання та перерозподіл персоналу [1].  

Метою планування трудових ресурсів є визначення кількісного та якісного складу 

працівників, що забезпечить ефективний розвиток підприємства  

Формування персоналу – це наймання кадрів, що включає в себе такі етапи: планування; 

набір; підбір; прийняття на роботу; розстановка; адаптація. 

Використання персоналу являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

умов для ефективної реалізації творчого, фізичного й трудового потенціалу працівників. 

В будь-якій організації основними цілями управління трудовими ресурсами є [2]:  

- формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з 

сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної гордості; 

- задоволення потреб організації в кадрах у відповідності до штатного розпису та 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад; 

- забезпечення соціальної ефективності колективу; 

- узгодження інтересів та потреб працівників з вимогами організації; 

- забезпечення спроможності трудових ресурсів реалізувати цілі і завдання, що постійно 

змінюються у відповідності до вимог і запитів оточення функціонування організації. 

Управління трудовими ресурсами як цілісна система виконує такі функції: 

- організаційну – планування потреб і джерел комплектування персоналу; 

- соціально-економічну – забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на 

раціональне закріплення та використання людських ресурсів; 

- відтворювальну – забезпечення розвитку трудових ресурсів. 

Реалізація функцій управління трудовими ресурсами пов’язана з використанням в 

організації знарядь різної складності, з яких складається інструментарій лінійних і 

функціональних менеджерів. 
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Структурний аналіз трудових ресурсів базується на урахуванні рівня кваліфікації, 

вікового складу, тривалості трудового стажу працівників, співвідношення чоловіків і жінок, 

які працюють в організації. 

Управління трудовими ресурсами організації, ґрунтується на принципах, які є 

об’єктивними правилами управлінської поведінки, що витікають із потреб об’єкта управління. 

До них належать принципи: науковості, системності, економічності, ієрархічності, 

перспективності та прогресивності. 

Загальна концепція управління трудовими ресурсами конкретизується в кадровій 

політиці та кадровій роботі, де управління трудовими ресурсами організації – це гнучка і 

продумана кадрова політика. 

Управління трудовими ресурсами є складним компонентом управління організацією. 

Складність ця обумовлена тим, що люди за своїм характером відрізняються від інших ресурсів 

і вимагають особливих підходів і методів управління. 

Специфіка людських ресурсів виражається в тому, що, по-перше, люди наділені 

інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це означає, 

що процес взаємовідносин є двосторонній; по-друге, люди постійно удосконалюються, 

розвиваються; по-третє, відносини ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки трудове 

життя людини може продовжуватись протягом 30-50 років; і останнє – люди приходять в 

організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами. 

Суть управління людськими ресурсами полягає в забезпеченні досягнень цілей 

організації за рахунок комплектування її персоналом відповідної компетенції. 

Стратегія управління трудовими ресурсами є складовою загальної стратегії діяльності 

організації. Мистецтво розроблення стратегії управління трудовими ресурсами полягає в 

тому, щоб наслідками формулювання загальних підходів стали конкретні дії, які 

забезпечували б високу ефективність використання трудового потенціалу персоналу. 

На формування стратегії управління трудовими ресурсами організації впливає 

організаційна структура служб управління трудовими ресурсами: внутрішня побудова цих 

служб, службово-професійний склад працівників, ступінь централізації кадрових служб. 

Ефективне розв’язання будь-яких проблем в організації неможливе без стратегічного 

бачення наслідків прийнятих рішень. Повною мірою це твердження стосується і проблем 

управління трудовими ресурсами. На практиці стратегія є системою управлінських та 

організаційних рішень, спрямованих на реалізацію місії, цілей і завдань організації, 

пов’язаних або з її розвитком, або з перетворенням.  

Мистецтво розроблення стратегії управління трудовими ресурсами організації полягає в 

тому, щоб наслідками формування загальних підходів у стратегічному періоді стали конкретні 

дії, які б забезпечили високу ефективність використання трудового потенціалу персоналу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

 

Поширення хвороби коронавірусної інфекції, карантин і світовий локдаун активізували 

роботу щодо дистанційної співпраці. Майже усі сфери суспільного життя змушено перейшли 

в онлайн, і діяльність суду не є винятком. І тому  електронне судочинство, зокрема 
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відеозасідання, вводили в дію з початку функціонування. Саме до такої складної ситуації 

призвело тривале впровадження введення в дію ЄСІТС і повної діяльності електронного суду. 

Всі ті зміни щодо реформування та покращення діяльності тягне за собою, що судочинство 

все частіше  застосовує онлайн-формат засідання у судах. Суди все більше і частіше 

сприймають та використовують на практиці такі його системні елементи, як електронні докази 

[1, с. 167].  

У КАСУ, зокрема в ст. 99, чітко визначено поняття електронних доказів. Електронними 

доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що 

мають значення для справи, зокрема електронні документи (текстові документи, графічні 

зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), текстові, 

мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній 

формі. Такі дані найчастіше зберігаються на картах пам’яті чи мобільних телефонах, на 

серверах чи системах резервного копіювання, а також на інших місцях збереження даних в 

електронній формі, зокрема і в інтернет-мережі [2, с. 176].  

У науковій літературі є різні визначення електронних доказів. Наприклад, А.Ю. 

Каламайко визначив термін «електронні докази» як передбачені законом процесуальні форми 

залучення текстової, звукової та візуальної інформації, яка створена та збережена за 

допомогою технічних та програмних засобів [3, с. 129]. 

У своєму дослідженні О.М. Лазько запропонував класифікацію електронних доказів, 

розділивши їх на види (можуть бути виконані у цифровій формі, звуковій формі та формі 

відеозапису) [4, с. 127]. С.Я. Фурса запропонувала виділяти докази, отримані за допомогою 

технічних засобів (фотографії, електронну інформацію, аудіота відеозаписи) в окремі 

різновиди [5, с. 198]. 

Очевидно, що наявна значна кількість видів електронних доказів, а також джерел 

інформації, що є невичерпною, оскільки сьогодні технічний прогрес зумовлює виникнення 

нових видів електронних доказів. Так, до таких доказів можна зарахувати будь-яку 

інформацію, що розміщена на вебсайтах, опублікована в соціальних мережах або передана за 

допомогою месенджерів. Майже кожен користується інтернет-мережею, будь-які дані в будь-

який час і в будь-якому місці можна викласти на вебсайтах. Ця інформація може бути як 

загальнодоступною, так і для обмеженого кола читачів. Але якщо вона буде містити дані, які 

дають змогу розкрити справу, то їх визначають як електронні докази. Сьогодні все більше 

набувають популярності соціальні мережі і месенджери, за допомогою яких відбувається 

спілкування, ними користується кожна друга людина. Переписки в месенджерах чи 

опубліковані пости в соціальних мережах можуть містити дані у вигляді фото, відео- чи 

аудіозаписів, а також текстові повідомлення щодо конкретних справ і будуть використані як 

електронні докази, звісно, якщо вони будуть належними, допустимими, достатніми і 

достовірними. 

Електронні докази відрізняються від інших видів лише тим, що для їх відтворення 

необхідне використання відповідних технічних засобів. Вони існують у нематеріальному 

вигляді, їх можна переносити чи копіювати на  іншіджерела, при цьому не втрачаються їх 

основні характеристики. Також вони можуть існувати в декількох місцях одночасно, 

наприклад, якщо зроблено копію з телефона на інший пристрій, то така інформація буде 

міститися на двох пристроях. 

Такі докази прикріплюються до матеріалів справи і зберігаються в суді. Якщо подається 

копія доказу, то учасник справи повинен указати про наявність оригіналу в нього або в іншої 

особи. Крім того, КАСУ передбачає, що кожен учасник справи може подати паперовий  

варіант електронного доказу, в такому разі цей доказ буде вважатися не письмовим, а саме 

електронним [2, с. 176]. Для того, щоби встановити автора електронного документа,може 

використовуватися електронний підпис. Електронний підпис – електронні дані, які додаються 

підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і 

використовуються як підпис. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою 

особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа [6]. Накладенням 
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електронного підпису завершується створення електронного документа (ч. 2 ст. 6 Закону 

України «Про електронні документи та електронний документообіг»). Найбільш поширеним 

сьогодні є листування фізичних осіб, яке здійснюється шляхом використання електронної 

пошти. Докази у вигляді електронних листів не належать до вищезгаданих документів, тому 

їх не потрібно посвідчувати електронним цифровим підписом. 

Існують електронні докази у вигляді аудіо- або відеозаписів, які також не посвідчуються 

таким підписом. Чинне законодавство не містить чіткого визначення про те, як повинні 

збиратися докази в електронній формі, про їх забезпечення, а також про методи їх 

дослідження, про-цедури ідентифікації особи, яка відповідальна за розміщення цієї 

інформації. Виникає багато непорозумінь щодо використання таких доказів, оскільки 

законодавець визначив лише загальні принципи їх застосування на практиці. 

На теперішній час є невивченими питання, які стосуються питання, чому звукозапис 

судового засідання не застосовується в системі як електронний доказ, тому, що включає чітко 

записану позицію учасників, їхні показання та інші відомості. Можна зауважити що пояснення 

представників в адміністративному процесі також не входять до категорій засобів 

доказування, і вони повинні фіксуватися у письмовому форматі. 

Нові доказові стандарти щодо положень Кодексу адміністративного судочинства 

України, введених Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів" є позитивними та актуальним, особливо 

враховуючи, що метою Закону є збільшити якість процесу та поліпшення правосуддя. 

Правильне наукове розуміння нових стандартів доказів дозволить повною мірою 

використовувати їх правову природу при перегляді та вирішенні адміністративних спорів та 

сприятиме підвищенню рівня захисту прав та інтересів учасників адміністративного процесу. 

Однак процедура запису та перегляду електронних доказів залишається неврегульованою. 

Організація їх подання повинна бути спрощена та уніфікована. У сукупності такі заходи 

допоможуть уникнути непорозумінь у судовій практиці та підвищить якість правосуддя. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Кожна держава прагне удосконалити свою діяльність із реалізації відповідних функцій 

Однією із форм такого удосконалення є проведення реформ. Сучасний стан розвитку системи 

правосуддя характеризується відсутністю системного і узгодженого бачення подальшого 
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проведення та завершення судової реформи. Недосконалість концептуального бачення 

реформування судової системи часто призводила і призводить до непослідовності, 

невиправданого зволікання, а останнім часом – поспішності у її проведенні. Судова реформа 

час від часу ставала заручницею різних політичних сил. Хоча в ідеалі вона має ґрунтуватися 

на чіткій науково обґрунтованій стратегії. Як слушно зауважено Р. Куйбідою, досягнення 

якісних результатів судової реформи неможливе без цілеспрямованої та узгодженої роботи 

науковців над усіма її аспектами з метою вироблення цілісної доктрини судового 

реформування [1, с. 7]. 

Досить часто заходи щодо реформування судової системи визначаються й реалізуються 

без належного наукового обґрунтування, а науці відводиться лише роль теоретичного 

підтвердження вже здійсненого. Аналіз сучасного наукового доробку, присвяченого вказаній 

проблематиці, нормотворчої діяльності парламенту дає підстави говорити про те, що 

законодавство та практика випереджають доктрину реформування, а роль науки часто 

зводиться до коментування вже зробленого. 

Проблеми управлінської діяльності як щодо процесів реформування взагалі, так і 

процесу проведення судової реформи зокрема, мають розглядатися інтегровано, комплексно з 

використанням доробку низки наук: філософії, політології, державного управління, 

адміністративного права та інших. Така комплексність та інтеграція забезпечать вироблення 

теоретичних підходів до розуміння механізму процесу реформування, управління процесом 

реформ, вироблення критеріїв оцінювання ефективності реформ, що має сприяти їх успішному 

проведенню. 

В черговий раз проголошена судова реформа 2015 – 2016 р.р. не була належним чином 

імплементована і не призвела до значного підвищення довіри до судів. Хоча це було одним із 

її ключових завдань. Позитивно, що було зроблено вагомі кроки в напрямку зміцнення 

гарантій суддівської незалежності. Разом із тим, процедури очищення та оновлення 

суддівського корпусу не виправдали очікувані суспільні запити. В середовищі судової системи 

ключові кадрові органи та більшість суддів не стали агентами змін. Дослідники пов'язують це 

із лояльною до суддівської корупції діядьністю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

(далі – ВККС) і Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) [2]. 

Пріоритетність судового реформування була визначена і Президентом України 

Володимиром Зеленським. Перші ініціативи Президента були досить актуальними, але за 

ними, на жаль, послідувала низка прорахунків та брак політичної волі Як уже зазначалося, 

владою було задекларовано пріоритетність судової реформи, як одного із дієвих інструментів 

у боротьбі із корупцією. Тому що акцент у судовому реформуванні насамперед зроблено на 

необхідності посилення доброчесності органів суддівського врядування. Такі зобов'язання 

Україна взяла на себе і перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Але 

виконанню вказаних завдань і зобов'язань не сприяє відсутність чіткої стратегії реформи, 

нескоординованість та нерезультативність законодавчих кроків, неналежна політична воля 

щодо боротьби з корупцією, неузгоджена із суспільними інтересами кадрова політика у 

судовій сфері. 

На думку експертів, першочерговим є вирішення низки таких проблем. Це перш за все 

підвищення рівня довіри до судової влади. Нині низький рівень пояснюється наявністю 

корупційних зв’язків і практиками впливів, недоброчесною поведінкою окремих суддів, часто 

залежністю і круговою порукою. На практиці простежується неефективна діяльність ВРП з 

більшістю суддів у її складі щодо судового реформування [2]. 

Проблемними також залишаються зміни на рівні місцевих та апеляційних судів.. 

Відчувається «кадровий голод» в судах, що негативно впливає на доступ до правосуддя. 

Простежується слабка орієнтованість судів на задоволення потреб у правосудді користувачів 

послуг судової системи, нерозвинутість електронних сервісів. 

Як бачимо, політика у сфері судового реформування потребує системності та 

удосконалення. Тому варто виробити нову стратегію подальших змін. Важливо, щоб вона мала 

підтримку у громадянського суспільства, міжнародних партнерів України. Варто продовжити 
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розпочаті проекти, якщо вони мають перспективу стати успішними. Тому що для України 

традиційною в ході реформування є непослідовність їх реалізації.  

Експерти Центру політико-правових реформ визначили п'ять пріоритетних напрямків 

судової реформи, за якими вона має здійснюватися у 2021 році. Це створення нових органів 

суддівського самоврядування та нових судових інституцій, розроблення ефективного 

моніторингу суддів і прокурорів, подальше впровадження електронного суду, розроблення 

досконалого механізму провадження для засуджених за злочини, яких вони не здійснювали 

[2]. 

Що стосується запровадження нових судових інституцій, то пропонується створення у 

Верховному Суді антикорупційної палати, добір суддів до якої має відбуватися за критеріями 

відбору суддів ВАКС. Пропонується запровадження класичного суду присяжних, інституту 

мирового судді в територіальних громадах як альтернативного судового способу розв’язання 

спорів.  

Експерти акцентують увагу на важливості механізму реалізації обов’язку суддів і 

прокурорів, а також кандидатів на ці посади доводити законність походження майна. 

Невиконання вказаного обов'язку має бути підставою для звільнення чи відхилення 

кандидатури. Крім того, пропонується позбавляти особу статусу судді у відставці за її негідну 

поведінку, що завдає шкоду авторитету правосуддя.  

У ході подальшого впровадження електронного суду, то має продовжуватися процес 

переведення судового документообігу в електронну форму, удосконалюватися механізм 

розгляду справ онлайн незалежно від місця перебування суду і сторін. Сам електронний суд 

має стати складовою концепту «держава в смартфоні». 

Реалізація вказаних напрямків судового реформування мають стати пріоритетним 

завданням держави і судової влади України для забезпечення незалежності виконання 

суддями своїх обов’язків щодо захисту прав, свобод людини та громадянина, забезпечення 

верховенства права. 
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CORRUPTION RISKS: CONCEPTS, REASONS FOR THE RISE AND WAYS TO 

COUNTER 

 

 In modern society the main problem of every country is corruption, which covers all spheres 

in life of the state and society as a whole. But the problem is to reveal the main problems of corruption 

of our time in Ukraine. Corruption is a lack of decency and honesty (especially susceptibility to 

bribery); use of an official position to obtain profit in a dishonest way. 

Corruption is abuse of power for personal gain.  

 The World Bank estimates that $ 1 trillion ($ 1,000,000,000,000) is wasted worldwide every 

year. Corruption leads to a decrease in the wealth of a country and a decrease in the standard of living. 

Corruption affects you even if you don't face it directly. So, corruption:  

1) interferes with business that cannot successfully develop in a corrupt system, 

which leads to a reduction in the country's overall wealth; 

2) entails a reduction in the amount of money that the government must pay to 

workers and spend on the purchase of supplies: books, medicines, computers, etc.; 
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3) leads to the fact that the money allocated by the state for the provision of social 

services (schools, hospitals, roads, sewers, police, etc.) is not used properly, which 

deteriorates the quality of services; 

4) creates conditions for people who have money and connections to be able to 

change laws and regulations of state bodies in their own interests; 

5) undermines confidence in government. 

According to the study, when countries fight corruption, government revenues quadruple in the 

long run. By reducing corruption, business can grow three percent faster and the infant mortality rate 

can drop by as much as 75 percent. 

Corruption is the use by a person of his or her official powers and related opportunities for the 

purpose of obtaining illicit benefits, such as property, money, benefits, services or non-monetary 

benefits. 

 In general, there are different understandings of the concept of corruption, but it is always an 

unfair distribution of public resources under the influence of private interests. It’s not just about 

money. It can be services, goods, any opportunities. A corruption offense is an intentional act that 

contains signs of corruption, committed by a person specified in part one of Article 4 of the Law of 

Ukraine “On Principles of Prevention and Counteraction to Corruption” [3]. 

 According to this Law, the subjects of liability for corruption offenses include: 

a) The President of Ukraine, the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, his First Deputy 

and Deputy Prime Minister, the Prime Minister of Ukraine, the First Vice Prime Minister of Ukraine, 

the Vice Prime Ministers of Ukraine, Ministers, the Chairman of the Security Service of Ukraine, the 

General Prosecutor of Ukraine, Chairman of the National Bank of Ukraine, Chairman of the  In 

addition to political corruption, there is domestic corruption. For example, big business can be 

involved in big corruption schemes, influence profitable decisions through bribes or kickbacks. A 

person can also give a bribe, for example, in a hospital for a service, not realizing that it has already 

been paid from citizens' taxes or not being able to seek justice. Also, "double taxation" can occur at 

school, when parents are forced to rent windows, and the school has already received funds from the 

budget. 

 However, when the state is not able to transparently and accountably regulate its processes, 

people try to adapt and turn on a corrupt regime. And the consequences of these actions affect each 

of us, even if you do not think so. You can get lower quality services and products from the state 

precisely because of corruption. Maybe you had the feeling that you were walking or driving on a 

road that seemed to have been repaired a year ago, but it was already broken? This could have 

happened precisely because of the corruption scheme. 

 Types of corruption are: 

- Bribery: receipt by a person in any form of remuneration (bribe) for performance or non-

performance in the interests of the bribe-giver, or in the interests of a third party of any action using 

the authority or official position granted to him; 

- Theft: intentional illegal conversion in a certain way of someone else's property in their favor 

or for the benefit of others for selfish motives with the use of official position; 

- Fraud: conduct aimed at deceiving or misleading a private or legal entity for personal gain or 

the benefit of a third party; 

- Extortion: forcing an individual or legal entity to pay money or provide other valuables in 

exchange for certain actions or omissions; 

- Abuse: abuse of power or official position, excess of power or official authority and other 

official crimes committed to satisfy selfish or other personal interests or the interests of others; 

- Negotiation: an advantage in providing cash or other property, benefits, privileges, services, 

intangible assets to close persons, relatives, etc. 

- Other: use of information obtained in the performance of official duties, for selfish or other 

personal interests, unreasonable refusal to provide relevant information, late provision, inaccurate or 

incomplete official information; unlawful interference with the use of official position in the activities 
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of other state bodies or officials in order to prevent them from exercising their powers or soliciting 

the adoption of an illegal decision. 

 Four reasons for the rise in corruption are the following: 

1. Possibilities. People are prone to corruption when the system is ineffective and they 

need to find a way to achieve their goals without taking into account the existing order and laws. 

2. Low probability of exposure. Lack of accountability is primarily a consequence of a 

lack of transparency (for example, government officials do not communicate what they are doing, 

how and why, and do not explain their actions), as well as weak law enforcement (law enforcement 

agencies do not prosecute those with power who abuse their responsibilities). 

3. Bad motivation. For example, when an official receives so much that he does not have 

enough to live on, or when he lacks confidence in the future, he supplements his income with bribes. 

4. In certain situations and circumstances, ordinary people cease to respect the law. They 

are trying to circumvent the laws of the government, which they consider illegal. Poverty or a shortage 

of goods (such as medicines) can also lead people to disobey the laws. For committing corruption 

offenses, the above-mentioned persons shall be held criminally, administratively, civilly and 

disciplinary liable in accordance with the procedure established by law. 

Thus, corruption is quite common, which is quite difficult to get rid of because of its benefits 

in solving various issues that are beneficial, ie: enrichment, evasion of guilt or offense (bribery of 

police, judges, prosecutors and other officials), receiving high medical care and other. Corruption will 

not disappear until we make it disappear. We think that the ways to counter corruption is do the right 

thing: do not give or take bribes; strive to achieve the desired results based on personal integrity; 

publicize incidents of corruption. You also can work with the government of their country to 

encourage them to change the existing system and create laws that would protect active citizens who 

oppose corruption; write about cases of corruption known to you in local newspapers; take part in 

numerous anti-corruption and good governance campaigns around the world. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, згідно зв статтею 5 Закону України «Про державне регулювання 

ринків капіталу та організованих товарних ринків» [1], тобто є органом спеціальної 

компетенції, поспіль із органами загальної компетенції на фондовому ринку.  

Перелік завдань, які поставлені перед Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку згідно з п.3. Положення про Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку [2], є широким, масштабним, можливо, вичерпним та, одночасно, частково 

загальним та поверхневим, функції та способи виконання де-яких неоднозначні, що робить їх 

реалізацію невизначеним.  А саме: таке завдання як «сприяння   розвитку   ринку  цінних  

паперів  та  похідних (деривативів)».  
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Однією з причин поставленого питання може бути недостатність висвітлення та аналізу 

інформації щодо розвитку ринків капіталу України.  

Єдиним джерело інформації про ринок цінних паперів, зокрема, потенційні учасники 

ринків капіталу та професійні учасники організованих товарних ринків виступає офіційний 

сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [3], на ньому регулярно 

розміщується Інформаційна довідка щодо розвитку ринків капіталу України, в якій висвітлено 

дані щодо здійсненого випуску цінних паперів та діяльності операторів організованих ринків 

капіталу. Щодо інших професійних учасників ринку цінних паперів, стосовно яких 

здійснюється регуляторна, наглядова та інша діяльність Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку інформація надається поверхнево. 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 30.10.1996 року «Про державне регулювання 

ринків капіталу та організованих товарних ринків» Державне регулювання ринків капіталу та 

організованих товарних ринків - здійснення державою в особі Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за 

ринками капіталу, регулювання правил функціонування організованих товарних ринків і 

провадження клірингової діяльності щодо правочинів, вчинених на таких ринках, а також 

заходів щодо запобігання і протидії зловживанням і порушенням на ринках капіталу та 

організованих товарних ринках [1]. 

До форм державного регулювання ринку цінних паперів встановлені статтею 3 Закону 

«Державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» [1] належить: 

проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом 

цінних паперів.  

Одним з таких заходів може стати розширення, якомога можливе висвітлення інформації 

щодо розвитку ринків капіталу України. Саме ця форма може розглядатися вектором 

стимулювання та заохочення як існуючих, так і потенційних учасників ринку цінних паперів, 

зокрема професійних, до розгортання та здійснення господарської діяльності в цій сфері, а й 

отже розвитку ринку  цінних  паперів  та  похідних (деривативів), як одного з завдань 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Отже, найголовнішим елементом розвитку ринку цінних паперів є законодавчо-правове 

регулювання, яке забезпечує загальнообов’язковий регулятивний вплив на діяльність і 

поведінку всіх учасників ринку цінних паперів. Цей елемент утворює необхідний нормативно 

правовий базис, на якому учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі держава та її 

уповноважені органи, реалізують свої права, інтереси, обов’язки і повноваження. Відповідно 

до ст. 4 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», фондовий ринок 

(ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними 

щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних [4].  

Ґрунтовним елементом державного регулювання ринку цінних паперів є сукупність 

норм Законів в цій сфері, що створює відповідне правове поле господарських правовідносин 

учасників цього ринку. Цей елемент є основою, на якій учасники ринкових правовідносин, в 

тому числі держава через певні Уповноважені органи, реалізують свої права, інтереси, 

зобов'язання і повноваження. 

Привабливість ринку цінних паперів для інвесторів може бути досягнута законністю, 

чесністю та порядком, що може бути досягнуто шляхом певної трансформації 

функціональності державного регулювання цього ринку. 

Важливими завданнями державного регулювання ринку цінних паперів є забезпечення 

дотримання обміну між основними учасниками фондового ринку достовірною інформацією, 

на підставі якої буде розцінюватися привабливість і перспективність проектів для інвесторів, 

насамперед іноземних.  

Запровадження дієвої системи виявлення та недопущення несумлінних гравців на 

фондовий ринок покращить рівень інвестиційної привабливості економіки України на 

міжнародній арені, що є запорукою економічного зростання в довгостроковій перспективі. За 
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допомогою ринку цінних паперів держава може впливати на фінансове забезпечення таких 

галузей народного господарства, які мають важливе соціальне або економічне значення. 
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ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ З УРАХУВАННЯМ  

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ВИБРАКУВАННЯ АВТОБУСІВ  

 

 В Україні державний технічний контроль автобусів громадського транспорту 

проводиться без урахування загальноєвропейської практики. Автобуси експлуатуються і не 

підлягають вибракуванню. В результаті такого контролю, для перевезення пасажирів автобуси  

підлягають тільки косметичним відновлювальним ремонтам. Після відновлювальних ремонтів 

кузови автобусів можуть не відповідати вимогам Правил щодо забезпечення пасивної безпеки 

при їх експлуатації [1]. На відміну від нашої, загальноєвропейська практика (TÜV) передбачає 

допуск/не допуск до експлуатації за кількома категоріями [2]. При чому останній рівень 

передбачає вибракування автобусів  з повною забороною до подальшої експлуатації [2 – 4]. 

Такий підхід і передбачує нормальне та безпечне перевезення пасажирів. Таким чином 

виникає необхідність у вдосконаленні технічного контролю автобусів у нашій державі з 

урахуванням загальноєвропейської практики. 

 Німецький TÜV [3 – 4] передбачає такі чотири категорії технічного контролю та 

допуску до експлуатації автобусів:  

1) OM (Ohne Mangel) – дефектів не виявлено при першому огляді.  

2) GM (Geringe Mangel) – незначні дефекти потрібно усунути в найкоротший термін 

(техогляд можна вважати пройденим).  

3) EM (Erhebliche Mangel) – серйозні недоліки, котрі рекомендується безвідкладно 

усунути. Автобус може пересуватись своїм ходом по дорогам загального користування. А от 

перевезення пасажирів заборонено до наступного техогляду.  

4) VU – заборона подальшої експлуатації автобуса, що передбачає його утилізацію. 

 В нашій державі технічний контроль передбачає три категорії [5]: 

НН – незначна невідповідність; 

ІН – істотна невідповідність; 

НБН – небезпечна невідповідність. 

В Постанові [5] вказано дефекти рами, кузова або  інших несучих елементів, що 

означають небезпечну невідповідність (НБН) при перевезенні пасажирів (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Додаток 5 «Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу та коди 

оцінки його невідповідності» [5] 

К

од 

Об’єкт і предмет перевірки технічного 

стану, визначення невідповідності 

Метод 

контролю 

Оцінка 

невідповідності 

НН І

Н 

НБН 

9

05 

Рама, кузов, інші несучі елементи:     

9

05.0

10 

зломи, тріщини, наскрізні корозійні 

пошкодження, тріщини зварних несучих 

швів або непридатність їх до виконання 

функцій за призначенням 

органоле

птично 

  Х 

9

05.0

60 

відсутній болт або інші кріпильні деталі 

з’єднань несучих елементів або вони не 

відповідають вимогам 

органоле

птично 

  Х 

 

Як видно з табл. 1, в нашій державі технічний контроль кузова проводиться тільки 

органолептично, тобто без засобів вимірювання. Але ж реальна експлуатація показує, що 

автобуси, котрі без зовнішніх пошкоджень, мають суттєві корозійні пошкодження закритих 

порожнин (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Корозійні пошкодження каркасу кузова восьмирічного автобуса БАЗ-А079 

«Еталон» при знятому зовнішньому облицюванні 

 

На рис. 1 зображено автобус рамної конструкції. Під час відновлювального ремонту 

бувають такі випадки, що при знятті каркасу з рами  каркас кузова просто розвалюється. При 

чому такий автобус перевозив пасажирів та мав вигляд цілісної конструкції. Тому для 

унеможливлення експлуатації автобусів із суттєвими корозійними руйнуваннями доцільно 

проводити контроль кузовів автобусів із використанням таких засобів перевірки, як товщино 

мір металу [6]. Відповідно в табл. 1 (Додаток 5 «Обсяги перевірки технічного стану 

транспортного засобу та коди оцінки його невідповідності» [5]) потрібно додати ще один вид 

контролю: контроль товщини стінок труб лонжеронів каркасу основи або рами при терміну 

експлуатації автобуса понад 5 років. Встановити при цьому відповідність НБН (заборона 

експлуатації) при зменшенні товщини стінок труб лонжеронів каркасу основи, або рами 

більше ніж на 15 %.  Крім цього треба ввести четверту категорію, аналогічно TÜV, що 

забороняє подальшу експлуатацію критично ушкодженого корозією автобуса, що підлягає 

тільки утилізації.  



53 
 

Таким чином перейняття досвіду європейської практики по технічному контролю 

дозволить підвищити безпеку перевезення пасажирів та ефективно і своєчасно оновлювати 

автобусні парки нашої держави.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

       На сьогоднішній день у весь світ визнав, що інформація є найважливішим засобом 

організації та регулювання будь-якої життєдіяльності: як приватної, так і суспільної, однією з 

форм отримання та накопичення знань у всіх сферах і галузях. 

 Міжнародна суспільствознавча думка сучасності розглядає все, що відбувається у світі 

в рамках наступної парадигми: аграрне суспільство - індустріальне суспільство - інформаційне 

суспільство (постіндустріальне). Безперечним є той факт, що ми живемо зараз в інформаційну 

добу, де цінність інформації важко переоцінити, а точніше, вона є однією з базисних засад 

суспільного розвитку. "Хто володіє інформацією, той володіє світом" – це вже аксіома. І 

особливо важливого значення інформаційна складова набуває в органах державного 

управління, забезпечуючи його раціональність та ефективність. Інформаційне забезпечення є 

своєрідною базою, де будується управлінська діяльність управлінського апарату. Щодо 

інформації, то її  у згаданому контексті слід розглядати як певну сукупність різних 

повідомлень, відомостей, даних про відповідні предмети, явища, процеси, відносини і т.д. Ці 

відомості, будучи зібраними, систематизованими та перетвореними на придатну для 

використання форму, відіграють в управлінні виняткову роль. Інформація, що циркулює в 

органах державного управління, різноманітна та різнобічна. Вона може відноситися до 

зовнішньополітичної, економічної, соціально-політичної та екологічної складової. Інформація 

цих видів має самостійну цінність також для відповідних регіональних управлінських 

структур, коли вони виступають як органи, що приймають рішення у межах своєї компетенції. 

Крім того, вона служить основою для нормативних документів. Інформацію в органах 

державного управління можна класифікувати за різними ознаками. У вітчизняній літературі 

вже робилися спроби класифікації соціально-управлінської інформації щодо проблем 

інформатизації та технологізації соціального простору (В.Воронкова, В.Нікітенко, 
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Р.Олексенко, О.Соснін та ін.). Зважаючи на той факт, що управлінська інформація є певним 

відображенням соціальної дійсності (а також природною в тій мірі, якою вона є в контексті 

суспільної людської діяльності), визнано, що її слід класифікувати насамперед залежно від 

ступеня співвіднесення з цією дійсністю, реальними процесами, що протікають в ній Зогляду 

на це, зазначимо, що інформація може бути як офіційна, так і неофіційна, загальна та галузева, 

горизонтальна та вертикальна. При розподілі інформації всередині органу управління перше 

місце обіймає  інформація керівника, друге – інформація посадових осіб. 

 Зазначимо, що інформацію в органах державного управління доцільно класифікувати 

спочатку лише на рівні структурних підрозділів, а потім слід виділити та розглянути 

специфічні види соціальних відомостей, даних, повідомлень та фактів, що характеризують 

інформацію, що проходить через органи управління. Далі, ґрунтуючись на про конкретних, 

приватних класифікаціях, можна порушувати питання класифікації інформації лише на рівні 

всіх управлінських структур. 

Інформацію у структурних підрозділах органу управління можна класифікувати за 

такими основними ознаками: 

• функціональне призначення та характер діяльності структурних підрозділів; 

• відношення повідомлення до суб'єкта, який керує структурним підрозділом; 

• типу зв'язку структурного підрозділу та зовнішнього середовища (здійснюється прямий 

та зворотний зв'язок щодо обміну інформацією шляхом налагодження постійних контактів, 

проведення круглих столів та прес-конференцій, брифінгів, інформаційних зустрічей тощо.) 

• цільова функція структурного підрозділу, 

• логічний зміст. Інформація структурного підрозділу може підрозділятися на три 

самостійні підмножини - суб'єкти органу управління, об'єкти його управлінського впливу 

(регіони, підприємства та організації, громадяни) і властиві їм характеристики та відносини;  

• форма подання 

• процедура перетворення (імовірнісні, соціологічні, моделюючі, аналітичні, 

обчислювальні і т.д.); 

• ступінь перетворення (основна, оброблена в аналітичні та прогнозні записки, теле-

радіо-фотоматеріали; згрупована в інформаційні тижневики та бюлетені)  

Подана вище класифікація не є ідеальною, але є найбільш повною. Слід зупинитися ще 

на одному важливому моменті, пов'язаному із класифікацією інформації - це їїважливість. 

Загалом класифікація дозволяє отримувати дуже цінні відомості про інформацію, що 

міститься у структурних підрозділах держапарату, сприяє вирішенню багатьох важливих 

питань проектування інформаційної системи державного управління та аналізу відповідного 

забезпечення структурних підрозділів. Не маючи вичерпних даних про найважливіші 

властивості і характеристики інформації, не можна оптимізувати її, забезпечувати задану 

точність, надійність і ефективність використання. 

Вимоги до інформації як основного засобу підвищення ефективності державного 

управління: 

1. Інформація – це стратегічний ресурс. Вона має бути повною, актуальною, 

достовірною, охоплювати весь спектр проблем, що цікавлять держструктуру, збиратися 

регулярно, з певною періодичністю та в необхідних обсягах. 

2. Інформація повинна відповідати комбінації цілей, які ставить управлінська структура, 

із допомогою тих засобів, якими вона має їх досягати. Її якісність та достатність дозволяють 

держструктурі мати перед собою дієвий план, визначати реальні та точні цілі управлінських 

впливів. 

3. Процедура систематизації, обробки, акумулювання та експертизи. Організацію цієї 

роботи, а також аналіз інформації, що надходить, її обсяги, якість та актуальності можна 

покласти на відповідний орган, наприклад інформаційно-аналітичний відділ або аналітичну 

групу. Такий підрозділ поряд з визначенням результативності інформації, що надходить, має 

прогнозувати її вплив на діяльність органу управління. Функціональні обов'язки зазначеної 
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служби наступні: відстеження інформації, узагальнення інформації щодо конкретного 

питання, систематизація оцінок конкретної проблеми, формулювання висновків тощо. 
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ПРАВОВА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Сучасний період державотворення України відзначений поступовим формуванням 

комплексних підходів до національної безпеки, серед яких забезпечення кібербезпеки, посідає 

одне з провідних місць. 

Виклики та загрози національній безпеці України в кіберпросторі призвели до прийняття 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» №2163-VIII від 05 

жовтня 2017 року, який визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних 

інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у 

сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб 

та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення 

кібербезпеки [1]. 

Зазначений закон спрямовано на формування загальної державної політики 

кібербезпеки, а також розподіл функцій між різними відомствами. Зокрема, він дає 

повноваження спецслужбам для здійснення кіберзахисту країни.  

Не дивлячись на те, що розвиток технологій в сучасному світі не тільки дозволяє людству 

вирішувати безліч проблем його прогресивної еволюції, але одночасно з цим породжує нові 

виклики і загрози в області віртуального кібернетичного простору (рис. 1). 

Указом Президента України №447 від 14 травня 2021 року вводиться в дію рішення 

РНБО "Про стратегію кібербезпеки України" від 14 березня 2021 року (далі - Стратегія). В 

даній стратегії визначено, що забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі 

національної безпеки України. Реалізація зазначеного пріоритету буде здійснюватися шляхом 

посилення спроможностей національної системи кібербезпеки для протидії кіберзагрозам у 

сучасному безпековому середовищі [2]. 

Боротьба з кіберзлочинністю повинна носити системний характер, виходячи із сучасних 

ризиків та викликів у кіберпросторі, а інституційне середовище забезпечення кібербезпеки 

постійно вдосконалюватися. Ефективність заходів у цій сфері повинно досягатися завдяки 

здійсненню оцінки загроз організованої кіберзлочинності, що дозволить визначати сучасні 

загрози та ризики у кіберпросторі. Основні пріоритетні напрями забезпечення кібербезпеки 

України зазначені на рис. 2. 
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Рис. 1. Виклики та загрози у кіберпросторі України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пріоритети забезпечення кібербезпеки України 

 

У Стратегії наголошується, що Україна посилить можливості у протидії 

кіберзлочинності шляхом завершення імплементації в законодавство положень Конвенції про 

кіберзлочинність, а також розробить Національний план реагування на надзвичайні (кризові) 

ситуації в кіберпросторі, який визначить механізми реагування на кібератаки 

загальнонаціонального масштабу щодо об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

Підкреслюється, що Україна також направить зусилля на забезпечення надійності та 

безпеки цифрових послуг шляхом зміцнення довіри приватного сектора і громадян до 

цифрових послуг, що надаються державою. 

Отже, правову основу забезпечення кібербезпеки України становлять: Конституція 

України, закони України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої і зовнішньої 

політики, електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та інші закони 

України, Конвенція про кіберзлочинність, інші міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів 

України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів 

України. 

Сьогодні законодавче регулювання кіберзахисту в Україні знаходиться на початку свого 

формування, проте звичайно найскладніший етап – визначення стратегії, меж та напрямів 

державної політики забезпечення кіберзахисту пройдено. Безумовно, на цьому шляху ще 

багато проблем, але є і досягнення. 

 

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ У КІБЕРПРОСТОРІ 

 мілітаризація 

кіберпростору; 

 зростання технологічного 

рівня кібератак/кіберзлочинів; 

 стрімкі темпи цифровізації; 

 пандемія COVID-19 (перехід 

в online) 

 триваюча агресія РФ проти 

України; 

 кібертероризм, кібердиверсія; 

 розвідувально-підривна 

діяльність; 

 кіберзлочинність 

 
 недосконалість нормативноправової бази; 

 недостатнє кадрове та фінансове забезпечення; 

 відсутність ефективної системи кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури; 

 низький рівень цифрової грамотності. 

Пріоритети забезпечення кібербезпеки України 

убезпечення кіберпростору 

задля захисту суверенітету 

держави та розвитку 

суспільства 

захист прав, свобод і 

законних інтересів 

громадян України у 

кіберпросторі 

європейська і 

євроатлантична 

інтеграція у сфері 

кібербезпеки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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DEPENDENCE OF HUMAN RIGHTS ON THE POLITICAL REGIME IN 

THE STATE 

 

Each state has its own characteristics that distinguish it from other states. Each of them 

has its own territory, its own laws, its own people. Also, one of the most important aspects 

that distinguishes states is the political regime. In our opinion, the problem with this topic is 

that some of the political regimes restrict human rights. 

We currently have a democratic, anti-democratic political and totalitarian political 

regime. Now we will describe each of them separately. 

A democratic state regime is a state of political life in which state power is exercised by 

democratic methods on the basis of broad and real participation of citizens and their 

associations in the formation and implementation of state policy, formation and activity of 

state bodies, and citizens have broad and real democratic rights. freedoms. 

This political regime is characterized by the following features: 

1) the people are the only and highest source of power in the country; 

2) state power can be considered legitimate only when its formation and existence is 

supported by the people in accordance with the rule of law through the free expression of the 

will of voters in free elections; 

3) the people have an unconditional right to decide their own destiny, and on the most 

important issues for the fate of the country and the people, the government, as a rule, must 

rely on the explicit approval of the people; 

4) the people themselves elect their representatives, have the levers of real influence on 

their activities, as well as specific mechanisms for controlling the activities of the state and 

adjusting its activities in the period between elections; 

5) during the election period and in accordance with the rules of law, the people have 

an unconditional right and a real mechanism for changing power, as well as structural changes 

in the nature of state power; 

6) in the case of a clear abuse of trust by the people, the transformation of power from 

an instrument of realization of the interests of the people into an instrument of tyranny over 

the people, the people have an unconditional right to remove such government from power. 

7 society and the people as a whole are seen not as some monolithic education that 

expresses an equally monolithic single will, but as the sum of independent individuals, 

reflecting the sum of the private interests of individuals; 

        In our opinion, the disadvantage of the political regime is that at present the human 

rights and freedoms provided by the state are somewhat violated. Namely, when the situation 

with the pandemic began, everyone was sent to quarantine and then the population was 

vaccinated in all possible ways. What is this but pressure…? 

But on the other hand, it is not a problem of the political regime but of the authorities at 

the moment. 
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The next type of political regime is the authoritarian regime, which is similar in its 

features to the above-mentioned democratic political regime, and some of its features remind 

us of a totalitarian political regime. 

Authoritarianism, in contrast to totalitarianism, has certain elements of democracy: 

formal separation of powers, multiparty system, renunciation of total control over society, a 

single universally binding ideology, and so on. 

Authoritarianism is one of the most common types of political regime in human history. 

Characteristic features of an authoritarian political regime are: 

- the concentration of state power in the hands of the head of state, government or 

military, the alienation of the people from the decision-making process; 

- monopolization of the political sphere by the state power, prevention of opposition and 

political competition, restriction of activity of political parties and interest groups and their 

minimization; 

- reliance on law enforcement agencies (army, police, security service, etc.), the priority 

of force methods over others in political management; 

- lack of direct state intervention in the private sector of the economy; 

- not the control of power to society, the people are not recognized as a source of power; 

- abolition or significant narrowing of political rights and freedoms of citizens; 

- the absence of a mandatory ideology for all citizens; 

- adaptation of the electoral system to the decisions of the executive branch, the ruling 

elite is formed not through competitive elections, but by appointment; 

- lack of local self-government or strict state control over its functioning. 

In the end, we approach the most brutal of the political regimes, the totalitarian one. 

This political regime is characterized by the following features 

1) general ideology; 

2) monopoly of one political party; 

3) control over the economy; 

4) organized terror and persecution of dissidents, etc. 

Thus, in modern society most states have a democratic political regime. In these 

countries, people with rights and freedoms have the right to vote and to be elected; they live 

peacefully under the protection of the state in which they live, unlike the population of 

countries where these rights are violated. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ УНОРМУВАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Проблеми створення безпечних і здорових умов праці, мінімізації негативного впливу 

виробництва на здоров’я та життя людини постійно перебуває в полі зору держави. Метою 

національної політики є запобігання нещасним випадкам і ушкодженню здоров’я, що 

виникають у результаті роботи, зводячи до мінімуму причини небезпек, властивих 

виробничому середовищу. Важливим чинником у реалізації цієї мети є комплекс заходів, що 
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визначається на основі співробітництва роботодавців і працівників, їх консультування як на 

національному, так і виробничому рівнях. 

Правовою основою законодавства щодо охорони праці є Конституція України. У ст. 3 

Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю; кожен має право на належні, безпечні і здорові 

умови праці. У ст. 43 Конституції України записано: «Кожен має право на працю,…» «Кожен 

має право на належні, безпечні і здорові умови праці,… »; ст. 45 Конституції України 

проголошує, що «Кожен, хто працює, має право на відпочинок»; Ст. 46 Конституції України 

вказує на те, що громадяни мають право на соціальний захист [1]. 

На законодавчому рівні основні положення реалізації конституційного права громадян 

на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності визначає глава ХІ Кодексу 

законів про працю України, зокрема ч.1 ст.153 говорить, що на всіх підприємствах, в 

установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення 

безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган 

[2]. 

Наступним є Закон України «Про охорону праці», який визначає основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних 

органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в 

Україні. Стаття 1 зазначеного Закону говорить, що охорона праці - це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності [3]. 

В преамбулі Основ законодавства України про охорону здоров’я [4] зазначено, що кожна 

людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Також Основи 

визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, 

регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» [5] регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій та громадян та встановлює порядок організації державної 

санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду в Україні. 

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист» [6] встановлює 

пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов’язки 

громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов’язану з використанням 

ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи 

міжнародних зобов’язань України щодо використання ядерної енергії. 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» регламентує економічні, соціальні 

та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, і 

спрямований на захист життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на 

цих об’єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації 

наслідків. 

Важливими нормативними актами з питань охорони працi є міжнародні договори та 

угоди, до яких приєдналась Україна. Закон «Про охорону праці» [3] передбачає, якщо 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено iншi норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону працi, 

застосовуються норми міжнародного договору. Переважна більшість мiжнародних договорів 
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та угод, в яких бере участь Україна i які більшою або меншою мiрою стосуються охорони 

праці, - це наступні документи: Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці; 

Директиви Європейського Союзу; Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності 

Незалежних Держав; Двосторонні договори та угоди. 

Міжнародно-правові стандарти, як втілення найбільш концентрованого досвіду 

правового регулювання трудових відносин, є незаперечною умовою розвитку й удосконалення 

будь-якої національної правової системи. Цей вплив реалізується шляхом: 

а) прямого застосування міжнародних норм. Згідно з Конституцією України чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України (ст. 9) [1]. Кодекс законів про працю України 

у статті 81 передбачив обов’язковість застосування правил міжнародного договору або 

міжнародної угоди у тих випадках, коли міжнародним договором або міжнародною угодою, в 

яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство 

України про працю; 

б) внесення змін у чинне законодавство для приведення його у відповідність до 

міжнародних норм з метою подальшої ратифікації міжнародних договорів; 

в) включення міжнародних правових стандартів у текст чинного законодавства. 

Таким чином, можна стверджувати, що на законодавчому рівня питання охорони праці 

знайшли своє відображення та закріплення, проте як показує практики така маса нормативних 

актів повинна бути не тільки спрямована на створення належних та безпечних умов для праці, 

а й передбачати обов’язки роботодавця в частині запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням, а також повинна бути адаптованою до трудових процесів, 

можливостей працівника з урахуванням стану його здоров’я і психологічного стану та  

відповідати реаліям сьогодення. 
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СЕКЦІЯ 3. РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УМОВАХ 

СВІТОВОЇ КРИЗИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

 

Гончаренко А.П., Литвиненко А.О. 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Сьогодні чимало злочинів вчиняються неповнолітніми, до того ж, правопорушниками 

стають дедалі молодші особи. Багато хто вважає, що неповнолітньому ніщо не загрожує та він 

зможе уникнути відповідальності. 

Так, кримінальній відповідальності підлягають усі, кому до вчинення злочину 

виповнилося 16 років. За найтяжчі злочини (вбивство, крадіжка, пограбування, злісне 

хуліганство тощо) відповідальність настає з 14 років. 

До особи, яка вчинила у віці до вісімнадцяти років злочин, що не становить великої 

суспільної небезпеки, якщо буде визнано що її виправлення можливе без застосування 

кримінального покарання, а також до особи, яка до виповнення віку, з якого можлива 

кримінальна відповідальність вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене Кодексом 

Суд може застосувати примусові заходи виховного характеру, які не є кримінальним 

покаранням. 

Згідно ст. 105 КК неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, 

може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого 

розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не 

потребує застосування покарання [1]. 

У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного 

характеру: 

1) застереження; 

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання; 

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, 

кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; 

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 

підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. 

Відповідно до ст. 98 КК [1], до неповнолітніх застосовуються лише такі основні види 

покарань: 

1) Штраф. Цей вид застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, 

власні кошти або майно, на яке може бути накладене стягнення. Максимальний розмір штрафу 

для неповнолітнього не може перевищувати п'ятисот встановлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо у неповнолітнього власних коштів / 

майна / доходів немає, а також, якщо неповнолітній засуджений за вчинення злочину, за який 

передбачено основне покарання лише у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, замість штрафу призначаються громадські або виправні роботи. 

2) Громадські роботи, виправні роботи. Можуть бути застосовані до неповнолітнього у 

віці від шістнадцяти років. Громадські роботи можуть бути призначені на строк від тридцяти 

до ста двадцяти годин. Такі роботи повинні виконуватися і неповнолітнім у вільний від 

навчання чи основної роботи час і не більше двох годин на день. Виправні роботи можуть бути 

призначені за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. У разі призначення 

виправних робіт, із заробітку неповнолітнього здійснюється утримання коштів в дохід 

держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків. 

4) Арешт. Утримання неповнолітньої особи в умовах ізоляції в спеціально 
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пристосованих установах. Арешт може застосовуватися до неповнолітніх, які досягли 

шістнадцятирічного віку на момент винесення вироку. Термін - від п'ятнадцяти до сорока п'яти 

діб. 

5) позбавлення волі на певний строк. 

Окремо варто зупинитися на питанні призначення покарання неповнолітньому у вигляді 

позбавлення волі. 

Стосовно можливих термінів: 

1) Повторний злочин невеликої тяжкості - на термін не більше одного року шести 

місяців. 

2) Середньої тяжкості - на термін не більше чотирьох років. 

3) Тяжкий злочин - на термін не більше семи років. 

4) Особливо тяжкий злочин - на термін не більше десяти років. 

5) Особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на 

термін до п'ятнадцяти років. 

Варто також відзначити, що таке покарання неповнолітні відбувають в спеціальних 

установах. 

Отже, відносно неповнолітніх не можуть застосовуватися: конфіскація майна, 

обмеження волі, довічне позбавлення волі, та інші в край суворі види покарань. 

Необхідно відзначити, що до неповнолітнього суд може застосувати кілька примусових 

заходів виховного характеру. А тривалість таких заходів встановлюється судом. Суд також 

може призначити неповнолітньому вихователя. 

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути 

звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на момент винесення вироку не потребує застосування 

покарання. 

Також треба відзначити, що вчинення злочину неповнолітнім є пом'якшувальною 

обставиною при призначенні покарання, поряд з такими як явка з повинною, щире каяття або 

активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування заподіяної шкоди або 

усунення заподіяної шкоди тощо. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ М. 

ХАРКІВ 

 

Фахове наукове дослідження важко уявити без правильно обраної та ретельно 

обміркованої методології його проведення. Обов’язковим у контексті дослідження питань 

виправлення та ресоціалізації засуджених в Україні є застосування соціологічного методу. 

Оперування ним дає змогу розглянути кримінально-правові категорії як соціальне (а не тільки 

правове) явище, а норми кримінального та кримінально-виконавчого права – як різновид 
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соціальних норм [1, с. 31]. Окреслений підхід виражається в аналізі норм права з погляду 

їхньої соціальної зумовленості в контексті вирішення питань про механізм їхньої дії та 

ефективності. Одним із важливих інструментів такого дослідження є анкетування [2, c. 103, 

145-146].  

З метою дослідити особу засудженого за злочини проти громадського порядку та 

моральності нами було направлено запит до Північно-східного міжрегіонального управління 

з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції щодо відвідування 

державних установ «Харківська виправна колонія (№ 43)», «Качанівська виправна колонія (№ 

54)» та «Холодногірська виправна колонія (№ 18)» та проведення анонімного анкетування за 

скороченою (Mini-Mult) методикою СБДО (Стандартизованого багатофакторного 

дослідження особистості) за авторством Дж. Грехем, А. Телліджен, Дж. Бучер, В. Далстром та 

Б. Кеммер.  

До опитування на території вищевказаних установ було залучено повнолітніх чоловіків 

та жінок, засуджених вперше або повторно за злочини проти громадського порядку та 

моральності (загалом 43 особи). За результатами нами було встановлено, що анкетні дані 

жінок та чоловіків не мають суттєвих розбіжностей, відповідаючи на запитання 60,5% 

засуджених визнали провину за скоєний злочин, але 53,5% вважають, що в усьому винні 

обставини, а не вони особисто. Для них характерними є емоційна нестабільність, змішаний 

тип реагування, більшість схильні до пасивності та невпевненості. З-поміж опитуваних 67,4% 

вказують, що завжди готові до співчуття та допомоги стороннім людям, яскраво підкреслена 

чутливість до впливу навколишнього середовища та особистих проблем інших людей. 

Загальний тип реагування слабо виражений, інтровертний, 46,5% вважають себе самотніми 

навіть знаходячись у суспільстві, 51,2% з опитуваних посилаються на складне дитинство, що 

вплинуло на їх майбутнє. На думку проф. О. Б. Кургузкіної внаслідок деформації процесу 

ранньої соціалізації проблеми дитинства часто лягають в основу формування особистості 

злочинця (3, с. 112).  

Відзначимо, що 23,3% засуджених вважають, що їх життя сьогодні є кращим ніж коли-

небудь раніше і вони не бажають жодних змін. Серед засуджених простежується загальна 

апатія, так, 55,8% вказують на те, що під час судового процесу їх думка не була врахована, а 

до їх позицій не прислухались, 41,9% засуджених на сьогодні не знать як змінити своє життя, 

34,9% вважають, що їх доля нікому не цікава. Такі процеси лягають в основу формування 

синдрому навченої безпорадності засуджених та не дозволяють ефективно проводити заходи 

з виправлення та ресоціалізації (4, с. 368). 

Варто відзначити, що показники хоча і мають незначні розбіжності, але здебільшого є 

близькими до тих, які були отримані П. В. Міненко при дослідженні соціально-психологічних 

особливостей засуджених (277 осіб) за злочини проти громадської безпеки, проведеного за 

тією ж методикою у 2009 році (5, с. 70-95). Задля досягнення найбільш об’єктивних 

результатів планується розширення географії анкетування, залучення осіб засуджених до 

інших, альтернативних видів покарань, неповнолітніх тощо.  

Отже, за результатами проведеного анкетування можна зробити висновок про 

відсутність суттєвих розбіжностей за гендерною ознакою, емоційну нестабільність, схильність 

до пасивності та невпевненості, готовність до співчуття та допомоги стороннім людям, 

яскраво підкреслену чутливість до впливу навколишнього середовища та особистих проблем 

інших людей, інтровертність та закритість засуджених. Результати анкетування у подальшому 

будуть доповнені та стануть основою для загального аналізу соціально-психологічних 

особливостей особи засудженого за злочини проти громадського порядку та моральності.  
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ІСТОРІЯ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

Дискусія з приводу реформування кримінальної юстиції та органів, що належать до її 

системи розпочалася з розбудовою незалежної України. Адже доктринальна спадщина 

«радянської доби», теорія і практика кримінально - процесуальної науки вже не відповідали 

новій соціально-політичній ситуації в країні. Необхідність проведення реформування 

кримінальної юстиції з особливою гостротою постала відразу після прийняття Конституції 

України 28 червня 1996 року, яка кардинально змінила правовідносини громадянина і 

держави, проголосивши людину найвищою соціальною цінністю. 

Реформа кримінальної юстиції та правоохоронної системи як будь-який тривалий 

процес, передбачає реалізацію взаємопов’язаних заходів (об’єднаних єдиною метою та 

завданнями) у встановленні терміни та визначеній послідовності, у зв’язку з чим можна 

виокремити етапи цієї діяльності. Умовно у процесі реформування системи кримінальної 

юстиції та правоохоронних органів доцільно виділити декілька періодів:  

1.) серпень 1991 року – 1993 рік (відзначився створенням Національної гвардії України 

(листопад 1991 р.), становленням інститутів незалежної України, які у багатьох рисах 

залишились пострадянськими);  

2.) 1993 – 2001 рр. (відбулися окремі структурні зміни у системі сектору безпеки та 

правоохоронних органів, вдосконалення нормативної бази посилення президентської гілки 

влади за рахунок утворення у 1993 р. Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю при Президентові України. Період стагнації завершився касетним 

скандалом, який продемонстрував неефективність діяльності правоохоронної системи, її 

недієздатність протистояти викликам та загрозам державній безпеці);  

3.) 2001 – 2005 рр. (характеризується реакцією державного апарату на зростання 

демократичних настроїв у суспільстві, протестні рухи тощо. У зв’язку з цим відбулося 

посилення репресивної складової правоохоронних органів, проведено кадрові зміни у їх 

системі);  

4.) у новітньому періоді (з 2005 р - по сьогодні) реформування системи кримінальної 

юстиції та правоохоронних органів можна виділити декілька етапів та охарактеризувати їх 

наступним чином: 

2005 – 2009 рр. - Розробка концептуальних документів щодо реформування 

правоохоронних органів в рамках роботи двох комісій: Міжвідомчої комісії з питань 

реформування правоохоронних органів та Національної комісії із зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права. Підготовка до інституційних перетворень. Однак у зв’язку з 

політичною нестабільністю реалізувати Концепцію з реформування кримінальної юстиції та 

правоохоронної системи так і не вдалося [1]. 

2010 р. – подальші роки - Визначення одним із пріоритетних завдань державно-

правової політики проведення реформи кримінальної юстиції та внесення кардинальних змін 

у роботу правоохоронної системи. У зв’язку з цим була відновлена робота Національної 

комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, розпочата діяльність з 
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розробки Програми реформування правоохоронних органів з визначенням конкретних 

заходів, термінів їх виконання та виконавців; прийняття нових і внесення змін до чинних 

законів та інших нормативно - правових актів відповідно до загальновизнаних міжнародних 

норм і стандартів [2]. 

В узагальненому вигляді суть запропонованих реформ полягала у перерозподілі 

правоохоронних, зокрема слідчих, функцій. Передбачалось вивести (після певного 

перехідного періоду) зі складу прокуратури та СБУ структурні підрозділи, що здійснюють 

досудове слідство, і передати їх обов’язки та повноваження до інших правоохоронних органів, 

перш за все, до МВС, Державної митної служби та знов створеного правоохоронного органу з 

умовною назвою Національне бюро розслідувань (НБР), яке б займалось боротьбою з 

корупцією та іншими злочинами, що становлять загальнонаціональну небезпеку [3].  

Серед інших важливих інституційних перетворень – передача до МВС функцій та 

повноважень податкової міліції, правоохоронних функцій щодо пожежної, техногенної і 

промислової безпеки, охорони праці, охорони лісових та водних ресурсів; поступова 

інтеграція до МВС прикордонної служби; перетворення митної служби на повноцінний 

правоохоронних орган (з повноваженнями щодо оперативно-розшукової діяльності та 

слідства); створення єдиної міграційної служби і передача її зі складу МВС до складу 

Міністерства юстиції [4]. 

На сучасному етапі розвитку кримінально-процесуального права в Україні перед 

науковцями постає завдання створення оптимальної національної моделі ефективного 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ відповідно до сучасного рівня 

розвитку суспільства, дієвого процесуального контролю, що дозволяло б не припуститися 

помилок у правозастосуванні, а також своєчасно їх виправити. Європейський Союз є 

унікальною міжнародною організацією, який поєднує успішне економічне, політичне та 

правове співробітництво держав-членів [5]. Одним із завдань цього міждержавного утворення 

є підтримка економічної й політичної стабільності в Європі, зміцнення безпеки суспільних 

інститутів та окремих громадян. Завдання протидії новітнім формам злочинності зумовлюють 

як реформування органів кримінальної юстиції країн-членів ЄС, так і формування спеціальних 

міждержавних органів, що здійснюють протидію злочинності на теренах всієї Європи. 
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Кашпур А.С.  

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЗА СВОБОД НЕПОВНОЛІТНІХ – 

ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ  

 

 

 Неповнолітній підозрюваний має особливий статус у кримінальному провадженні 

щодо кримінальних проступків.  

Згідно п. 12 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України 2012 року, 

неповнолітня особа – це малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років. У свою чергу, малолітня особа – це дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років (п. 11 ст. 3 КПК України) [1].  

Згідно ст. 42 КПК України [1], підозрюваним є особа, якій у встановленому порядку 

повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не 

вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для 

вручення у спосіб, передбачений КПК України. 

 Неповнолітній підозрюваний забезпечується представництвом законного представника 

(ст. 44 КПК України) та захистом шляхом залучення захисника (ст.45, ст. 52 КПК України), 

має ряд інших додаткових процесуальних гарантів щодо  дотримання його прав і свобод під 

час кримінального провадження. 

Важливо, що на законодавчому рівні спеціальним статусом, який впливає на 

здійснюване кримінальне провадження, володіють неповнолітні підозрювані та обвинувачені 

(глава 38 КПК України).  

На забезпечення прав та свобод неповнолітнього учасника кримінального провадження 

спрямовуються положення ряду нормативно-правових актів.  

Передусім мова йде про Конституцію України від 28 червня 1996 року, яка проголошує, 

що «діти рівні у своїх правах незалежно від походження…» (ст. 52) [2].  

Важливим, з метою реалізації окреслених вище законодавчих положень, є План заходів 

з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1993-р [3], а саме 

п. 74 «Упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням 

міжнародних стандартів».  

Створення системи правосуддя, дружнього до дитини, згідно з міжнародними 

стандартами, із врахуванням її статусу, визначено за змістом Державної соціальної  програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року [4].  

У зв’язку із процесами світової та європейської інтеграції України,  вкрай важливим є 

дотримання під час кримінального провадження міжнародних договорів та інших 

міжнародних зобов’язань нашої держави.   

Передусім мова йде міжнародні нормативно-правові акти, які закріплюють основи 

правового статусу дітей, визначають засади кримінального провадження за їх участю 

незалежно від процесуального статусу Це Загальна декларація прав людини 1948 року; 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року; Декларація ООН про 

права дитини 1959 року; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання  1984 року; Мінімальні 

стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх 1985 

року; Конвенція ООН про права дитини 1989 року; Керівні принципи Комітету міністрів Ради 

Європи щодо судочинства, дружнього до дитини 2010 року та ін.  

Так, наприклад, захисту прав неповнолітніх у сфері кримінального судочинства 

присвячені: 
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– Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 

1950 року (ст.  5 – право на свободу на особисту недоторканість; ст. 6 – право на справедливий 

судовий розгляд) 
– Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ст. 10 – недопущення 

дискримінації; захист від економічної та соціальної експлуатації);  
– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 24  – недопущення 

дискримінації неповнолітніх, забезпечення заходами захисту).  

Окремо слід звернути увагу на Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 року  

(зі змінами,  схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН  від 21 грудня 1995 

року) [5].  
Важливою для регулювання кримінальних процесуальних відносин є  ст. 40 Конвенції 

про права дитини від 20 листопада 1989 року. Зокрема, проголошується право кожної дитини, 

яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство, звинувачується або визнається 

винною в його порушенні, на таке поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття 

гідності і значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при 

якому враховуються вік дитини і бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею корисної 

ролі в суспільстві. 

Отже, актуальним завданням сьогодення залишається приведення правових засад 

кримінального провадження щодо кримінальних проступків, вчинених неповнолітніми, у 

відповідність із міжнародними договорами України, рішеннями Європейського суду з прав 

людини, кращим досвідом демократичних європейських держав.  
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Ландіна А.В. 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ІЗ КРИМІНАЛЬНИМИ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМИ ПРОТИ ЕПІДЕМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Ситуація, що склалася у світі протягом 2020-2021 років, а саме життя в умовах 

пандемії, фактично стала «лакмусовим папірцем», завдяки якому чітко проявилися усі 

найбільш дискусійні, недопрацьовані та проблемні напрямки державної політики кожної 

країни. Кримінальна юстиція не стала виключенням і стикнулась із цілим рядом ситуацій, які 

вимагали і продовжують вимагати якомога швидшого вирішення. Адже забезпечення 

епідемічної безпеки на національному рівні – це наразі одне з першочергових завдань, 

оскільки глобальна (світова) епідемічна безпека залежить від того, як буде забезпечена ця 
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сфера у кожній окремо взяті країні і наскільки ефективно будуть застосовуватися 

протиепідемічні заходи у кожній окремо взятій країні. 

Проблеми, з якими стикнулася кримінальна юстиція України в умовах пандемії, 

можна умовно поділити на два блоки: перший блок стосується вироблення нових шляхів 

запобігання злочинності, пов’язаній із кримінальними правопорушеннями, за які вже 

передбачена відповідальність, якісний і кількісний склад якої змінився; другий блок 

стосується проблем притягнення до кримінальної відповідальності за правопорушення проти 

епідемічної безпеки, які або не передбачені у КК України взагалі, або норми, що визначають 

склад таких кримінальних правопорушень, потребують редагування. 

Щодо запобігання кримінальним правопорушенням, відповідальність за які вже 

передбачена, то найбільше занепокоєння викликає зростання рівня домашнього насильства. 

Стрімке зростання рівня домашнього насильство – це проблема, з якою стикнулася світова, у 

тому числі і  українська спільнота. Така динаміка прослідковується при аналізі статистичних 

даних: наприклад, за 2020 рік за домашнє насильство було засуджено 921 людину, що вчетверо 

перевищує їх кількість у 2019 р., в якому за це кримінальне правопорушення було засуджено 

225 людей [1]; станом на 1 січня 2021 року було зафіксовано 211362 звернення до установ, що 

протидіють домашньому насильству, з яких 180921 – від жінок, 27676 – від чоловіків і 2756 – 

від дітей [2]. Це обумовлюється тим фактом, що велика кількість людей вимушена проводити 

вдома набагато більше часу, ніж раніше, а тому: внаслідок перебування великої кількості часу 

поряд із іншими членами сім’ї почали більш яскраво проявлятися складнощі та недосконалості 

міжособистісного спілкування між ними; нервова напруга, що супроводжує перебування в 

умовах пандемії, карантинні заходи, відносна неможливість планування майбутнього життя 

тягне за собою нервову напругу, яка часто виявляється у роздратуванні та тягне за собою 

нервові розлади і породжує стан сильного душевного хвилювання, при  якому особа не може 

повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними; неможливість реалізувати себе у 

інших, окрім роботи, сферах (спорт, відвідування різноманітних гуртків, курсів, туризм) 

сприяє накопиченню великої кількості енергії, яка, будучи нереалізованою, часто виливається 

в агресію щодо членів сім’ї, застосування щодо них різноманітних видів насильства тощо.  

Також у цей період значно зріс рівень шахрайства, зокрема у сфері електронних 

платежів. Це обумовлено тим, що велика кількість людей перейшла на здійснення платіжних 

операцій, купівель та продажів у режимі онлайн, здійснюючи платежі за допомогою технічних 

засобів та мережі інтернет, що по суті сприяло виникненню і розповсюдженню нових видів 

шахрайства. Це породжує ряд проблем, які важко вирішити: притягнення таких шахраїв до 

кримінальної відповідальності, оскільки їх важко виявити; неможливість передбачити, які нові 

види шахрайства з’являться; недостатність матеріально-технічної бази правоохоронних 

органів; необережність самих жертв шахрайства.   

У межах вирішення проблем щодо запобігання розповсюдженню вже передбачених у 

КК України злочинів потрібно виробити нові заходи запобігання цим злочинам, що вимагає 

належної як матеріально-технічної бази, так проведення ретельних кримінологічних 

досліджень для виявлення детермінантів цих правопорушень. 

Другий напрямок пов’язаний із забезпеченням епідемічної безпеки в Україні шляхом 

встановлення кримінальної відповідальності за окремі види найбільш розповсюджених та 

суспільно небезпечних діянь, які посягають на неї. В першу чергу звернемо увагу на те, що 

Особлива частина КК України все ж таки містить дві норми, відповідальність за порушення 

епідемічної безпеки: одна з них міститься у Розділі І «Злочини проти основ національно 

безпеки України» КК України – це ст.13 «Диверсія», яка встановлює відповідальність за 

вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на поширення епідемій. Друга норма 

включена у розділХІІІ «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення 

проти здоров’я населення» – ст. 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним хворобам та масовим отруєнням», яка встановлює відповідальність за порушення 

правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним 
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хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, 

якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань [3]. 

Вбачається із змісту вказаних статей, що саме по собі порушення встановлених правил в 

умовах епідемічних загроз, якщо це не призвело чи не створило загрозу поширення цих 

захворювань, а також без посягання на державу, не кваліфікується як злочин, а суспільно 

небезпечним порушення епідемічних норм та загроза поширення епідемії за вказаними 

нормами є лише у тому випадку, якщо це загрожує або існуванню держави, або поширенням 

захворювання та смертю людей. Усі інші випадки порушення протиепідемічних норм не є 

кримінально караними. Тому підтримуємо пропозицію щодо доповнення Розділу ІІ «Злочини 

проти життя і здоров’я» КК України нормою, яка встановлюватиме відповідальність за 

зараження чи загрозу зараження небезпечною хворобою, вірусом чи інфекцією (окрім 

невиліковних та венеричних) однієї людини, а також нормою, яка б встановлювала 

відповідальність за систематичні аналогічні адміністративні порушення чинних на час 

епідемій правил поведінки і суспільного життя [3]. 

Вказані тут проблеми не є вичерпними, оскільки пандемія сприяла появі та розвитку 

і інших питань, які знаходяться у компетенції кримінальної юстиції. Але запропоновані заходи 

сприятимуть удосконаленню правоохоронної діяльності та підвищенню її ефективності в 

умовах пандемії. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ПІДРОБЛЕННЯ ДОКАЗІВ  

 
Законодавцем запропоновано вирішити проблему кримінально-правової охорони доказів 

від різноманітних форм їх підроблення шляхом внесених змін до диспозиції ч. 1 ст. 384 КК 

України, які набули чинності 15.12.2017 р.  

Зокрема, її назва викладена так – «Стаття 384. Введення в оману суду або іншого 

уповноваженого органу», а диспозиція ч. 1 доповнена такими діяннями, як подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів та складення для надання завідомо неправдивого 

показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивого висновку експерта. 

На нашу думку, конструкція та зміст цієї кримінально-правової норми є невдалою, 

оскільки не відповідає теорії кримінального права та поза забороною КК залишаються окремі 

діяння (за об’єктивною стороною та суб’єктом), що вчиняються у сфері фальсифікації доказів. 

По-перше, не передбачено відповідальності за такі форми підроблення доказів, як штучне 

створення доказів у цивільному, адміністративному чи господарському судочинстві, якими 

погіршуються якісні характеристики, а відтак, і зменшується вартість предметів 

(контрабандний товар, майно подружжя, заставне майно тощо), часткове знищення доказової 

інформації без знищення матеріального носія доказу, зокрема відеозвукозапису. Вказані дії 

можуть бути вчинені із доказами на будь-якій стадії судового провадження, які містяться у 
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матеріалах провадження чи справи, або перебувають на відповідальному зберіганні, а не лише 

на стадії їх подання до суду або іншого уповноваженого органу. Актуальність встановлення 

кримінальної відповідальності за підміну доказів, зокрема речових доказів у рамках 

адміністративного судочинства при порушенні митних правил, обумовлена, як нами 

зазначалося, декриміналізацією такого негативного явища, як контрабанда товарів, обіг яких 

не заборонений законодавством України. По-друге, суб’єкт подання завідомо недостовірних 

або підроблених доказів, завдяки наявністю процесуальної правосуб’єктності, є спеціальний 

суб’єкт кримінального правопорушення. Натомість, законодавцем не виокремлено його із 

загального суб’єкта злочину, що не відображає підвищений ступінь суспільної небезпеки 

такого суб’єкта підроблення доказів. 

Щодо діяння – «складення для надання завідомо неправдивого показання свідка, 

потерпілого, завідомо неправдивого висновку експерта», його криміналізація пов’язана із 

можливістю надавати письмові показання свідками, що передбачено ст.ст. 89 ГПК, 94 ЦПК. В 

аспекті цього ми поділяємо позицію А. І.  Нижника, який зазначає, що «з практичної точки 

зору, може бути доволі складним фіксування таких правопорушень, а також доведення умислу 

у діяннях особи за умови, що ці документи ще не були подані до відповідних органів і не 

призвели до певних негативних наслідків» [1]. На наш погляд, у даному випадку мова повинна 

йти саме про надання завідомо неправдивих показань чи висновку під час судового засідання, 

оскільки не має різниці, наприклад, в якій формі надані показання (усна чи письмова), адже 

кінцевий результат однаковий – спотворення доказу. У діях учасника процесу, який склав такі 

показання чи висновок та їх не використав, виключається відповідний склад кримінального 

правопорушення. 

Слід звернути увагу, що ч. 1 ст. 384 КК законодавцем сконструйована таким чином, що 

її диспозиція включає альтернативні діяння, якими одночасно спотворюється зміст доказу 

(показання, висновок, звіт про оцінку майна, переклад) та його форма (документи; письмові, 

речові і електронні докази), а суб’єкт вчинення цих діянь визначений як спеціальний, так                      

і загальний. 

З цього приводу Л. П. Брич, посилаючись на думки Ф. Г.  Бурчака та Є. В. Фесенка, 

зауважує, що за об’єктивною стороною найчастіше відбувається розмежування всередині 

кожної групи злочинів, пов’язаних з посяганням на спільний для них родовий об’єкт, та 

розмежувальне значення мають не всі ознаки об’єктивної сторони, а лише ті, котрі 

відображають специфіку саме даного виду злочину, а саме діяння, наслідки, спосіб, ситуацію 

[2, с. 246-247]. 

Отже, за об’єктивною стороною та суб’єктом суспільно небезпечні діяння, якими 

спотворюється зміст доказу та вчиняється підроблення його форми, містять різні склади 

злочину, тому їх об’єднання у межах однієї диспозиції ч. 1 ст. 384 КК не містить наукового 

обґрунтування. 

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 384 КК встановлено відповідальність за дії, передбачені                 

ч. 1, поєднані із штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту. З цього приводу В. 

Я. Тацій у монографії «Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві» (2016р.) 

сформулював правила кваліфікації за об’єктом при конкуренції кримінально-правових норм, 

відповідно до яких злочин, при вчиненні якого заподіюється рівна за тяжкістю шкода як 

основному, так і додатковому об’єкту, і він містить ознаки рівного за тяжкістю злочину, має 

кваліфікуватися за сукупністю [3, с. 241].  

У контексті даного питання, варто зазначити, що штучне створення доказів як одна із 

форм підроблення доказів, так само як і спотворення змісту чи його форми, за які передбачено 

відповідальність за ст.ст. 373, ч. 1 ст. 384, 386 КК, мають однакові об’єкти посягання та 

завдають рівну за ступенем тяжкості шкоду сфері правосуддя, оскільки жоден доказ не має 

переваг один перед іншим при їх оцінці. Отже, штучне створення доказів є не кваліфікуючою 

ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК, а окремим суспільно небезпечним діянням, 

яке не може бути кваліфіковано за цією нормою та підлягає виокремленню. Так само 

кваліфікуючі ознаки, що вказані у ч. 2 ст. 372 КК та ч. 2 ст. 383 КК, відповідно «штучне 
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створення доказів обвинувачення або інша фальсифікація» та «штучне створення доказів 

обвинувачення» є окремими кримінальними правопорушеннями, які підлягають кваліфікації 

за їх сукупністю із тими діяннями, що зазначені у диспозиціях цих норм. 

Отже, з урахуванням положень кримінально-правової науки пропонуємо законодавцю 

внести зміни до диспозицій ч. 1 ст. 384 КК, якими розмежувати діяння – «завідомо неправдиве 

показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, складені 

для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, 

суду…» та «подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий 

звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений 

перекладачем у таких самих випадках» в окремі склади кримінальних правопорушень. Крім 

того, з диспозиції ч. 2 ст. 384 КК виключити кваліфікуючу ознаку – «ті самі дії, поєднані і 

штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту…». 
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ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ВІДНОСНО 

ІНОЗЕМЦІВ  

 

Вчинення корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців викликає особливий 

суспільний резонанс, оскільки крім заподіяння шкоди людині – потерпілому від злочину, 

завдається шкода іміджу України як цивілізованій європейській державі. Як свідчать 

статистичні дані Офісу Генерального прокурора, кількість вчинення даних злочинів є 

загрозливою. Так, протягом 2019 року потерпілими від кримінальних правопорушень стали 

1924 іноземці, протягом 2020 року – 980 іноземців, а за 10 місяців 2021 року статусу 

потерпілого у кримінальних провадженнях набуло 919 іноземців [1]. Однак, й дані цифри не 

відображають реальний стан справ, є заниженими внаслідок латентності злочинів. Окрім того, 

зниження кількості вчинених щодо іноземців злочинів у 2020 та 2021 роках пов’язано із 

негативними наслідками пандемії COVID-19, запровадженням карантинних заходів в Україні 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» [2] та системи обмежень у всьому світі, а також 

суттєвим зниженням активності міжнародних контактів на фінансових ринках і у туристичній 

галузі.   

У той самий час, спостерігаємо значне поширення корисливо-насильницьких злочинів. 

Така тенденція спостерігається щодо трьох основних груп корисливо-насильницьких злочинів 

за спрямованістю посягань: проти життя та здоров’я особи (убивства з корисливих мотивів, 

убивства, вчинені на замовлення); проти власності (грабежі, розбої, вимагання); проти 

громадської безпеки (бандитизм).  
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Так, згідно статистичних даних Офісу Генерального прокурора, у 2019/2020 роки та за 

10  місяців 2021 року було вчинено 90/59/44 убивств з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК 

України),  14/18/6 убивств на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), 11129/7464/4226 

грабежів (ст. 186 КК України), 1869/1343/800  розбоїв (ст. 187 КК України), 672/649/540 

вимагань (ст. 189 КК України), 15/20/9 бандитські напади (ст. 257 КК України) [1]. Слід 

зауважити, що загалом спостерігається позитивна тенденція, пов’язана із зниженням рівня 

корисливо-насильницької злочинності, однак статистичні все ще залишаються тривожними і 

вимагають ефективних заходів реагування.    

Причинами вчинення корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців є 

економічна криза, зубожіння населення, моральна деградація частини прошарку суспільства. 

За таких умов іноземці, які характеризуються ознаками віктимності, привертають увагу осіб 

зі злочинним досвідом, які бажають легкої наживи, й готові досягти своїх цілей, ігноруючи 

принцип верховенства права, застосовуючи незаконні й аморальні засоби і способи діяльності.  

Окреслена ситуація вимагає від правоохоронних органів застосування комплексу заходів для 

забезпечення безпеки, прав і свобод іноземців, реалізації попереджувальної і правозахисної 

функцій.  

Корисливо-насильницькі злочини є «ярдом» загальнокримінальної злочинності. У той 

самий час, удосконалюються способи підготовки, вчинення, приховування злочинів, що 

викликає проблеми їх розслідування. Окреслена ситуація набуває особливих складнощів за 

умови вчинення злочинів, де жертвою є іноземці, проявляється у проблемах виявлення 

злочинної діяльності, доказування вини злочинця, досягнення завдань кримінального 

провадження, дотримання прав і свобод потерпілих іноземців, врахування організаційно-

тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій та ін.  

Передусім, слід враховувати різні види злочинів, що вчинюються відносно іноземців, 

адже вказана обставина прямо впливає на зміст їх криміналістичної характеристики та 

визначає особливості розслідування злочинів. 

М.І. Мельник вказує, що корисливо-насильницькі злочини – це суспільно небезпечні 

діяння, що характеризуються корисливою мотивацією і насильницьким способом вчинення. 

Їхня підвищена суспільна небезпечність зумовлена тим, що вони одночасно посягають на 

кілька об’єктів кримінально-правової охорони – на власність і особу (здоров’я, особисту 

свободу, гідність, життя). Посягання на особу є засобом досягнення корисливої мети для 

заволодіння майном, правом на нього, примушування до вчинення інших дій майнового 

характеру. Насильство, яке застосовується при вчиненні корисливо-насильницькі злочинів, 

може бути фізичним або психічним. Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою 

вини у вигляді прямого умислу і корисливим мотивом. Суб’єктом цих злочинів можуть бути 

особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося 14 років [3].  

Підтримуємо думку Б.М. Головкіна, що за формами зовнішнього прояву та 

суб’єктивною зумовленістю корисливі злочини вчиняються у два основних способи – 

насильницький і ненасильницький. За предметною своєрідністю цілеутворення корисливі 

насильницькі злочини розподіляються на майнові і немайнові. Насильство за даних умов 

можна охарактеризувати як цілеспрямовану форму поведінку, що операційно здійснюється у 

фізичному та психічному впливі на тілесну і психічну сферу потерпілого. Фізичне насильство 

передбачає протиправний вплив на організм іншої людини, вчинений проти її волі. Психічне 

насильство полягає в погрозі застосувати фізичний вплив негайно або в майбутньому [4, с. 

113].  

Вчені підкреслюють такі тенденції тяжкої насильницької злочинності: 1) незважаючи 

на деяке загальне зниження кількісно-якісних  показників, збільшується міра суспільної 

небезпеки злочинів проти життя та здоров'я особи, зростає тягар заподіяних наслідків, 

підвищується питома вага організованих, заздалегідь планованих злочинів, яким притаманні 

особлива жорстокість, зухвалість, рафінованість; 2) відбувається збільшення частки тяжких 

злочинів проти особи в так званому маргінальному (соціально нестійкому) середовищі; 3) 

підвищується також інтенсивність віктимізації представників  маргінального середовища. 
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Віктимна, провокуюча поведінка потерпілих, посилює злочинну мотивацію; 4) більшість цих 

злочинів вчинюються за місцем проживання винного або потерпілого у вечірню або нічну 

пору доби; 5) злочину часто передує криміногенна ситуація, в основі якої лежить конфлікт 

між учасниками суспільно небезпечного діяння [5, с. 27]. 

Розслідування корисливо-насильницьких злочинів, вчинених щодо іноземців, 

ускладнено низкою обставин, а саме необхідністю врахування правового статусу потерпілого 

іноземця, організаційно-тактичних особливостей при проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Для вирішення поставлених завдань необхідні взаємодія слідчого із представниками 

державних та правоохоронних органів України та іноземних держав,  у ряді випадків – 

застосування заходів міжнародного співробітництва. 
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Ящук В.О. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СУДОВО-

ОДОРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ   

 

Виявлення, вилучення, дослідження, використання під час розслідування кримінальних 

правопорушень запахових слідів супроводжується виникненням проблемних питань щодо 

доказового значення отриманих результатів, тому існує об’єктивна необхідність висвітлення 

окресленої проблематики.  

Зокрема, ряд авторів наголошує на важливості використання запахових слідів під час 

доказування у кримінальному провадженні шляхом проведення судово-одорологічної 

експертизи [1], а деякі – не розглядають таку можливість, підкреслюючи орієнтуюче значення 

запахових слідів під час розслідування [2, с. 52].   

Відповідно, потрібно дати відповідь на питання: чи може висновок судово-одорологічної 

експертизи використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні? Які вимоги 

повинні дотримуватися під час збирання матеріалів для судово-одорологічної експертизи, її 

призначення та проведення?  

Своєчасне виявлення та дослідження слідів кримінального правопорушення сприяє 

встановленню обставин і механізму його вчинення, а також особи, якій вони належать. Саме 

тому КПК України до засобів отримання відомостей про обставини кримінального 

правопорушення відносить експертизу (ст. 242), яка представляє собою дослідження 

експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять 

інформацію про обставини кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється 

кримінальне провадження [3, с.62].  
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза – це 

дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо 

об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом 

судового розгляду [4].  

Проведення судово-одорологічної експертизи ґрунтується на принципі законності, 

відповідно до положень Конституції України, міжнародних договорів України, 

Кримінального процесуального  кодексу України, Закону України «Про судову експертизу», 

інших нормативно-правових актів.   

Експертна служба МВС України має необхідне кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення для проведення судово-одорологічних експертиз, й нині їх ефективне 

проведення забезпечує досягнення завдань кримінального провадження. Зокрема, позитивні 

відгуки практиків заслуговує одорологічна лабораторія Вінницького науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України.     

Теоретичною основою проведення судово-одорологічних експертиз є науково-

методичні рекомендації, розроблені фахівцями експертного підрозділу [5] та праці 

вітчизняних  вчених [6, с. 436-439].  

Судова експертиза запахових слідів (судово-одорологічна експертиза)  дозволяє 

вирішити такі питання: 1) чи наявні на наданих предметах (або у вилучених пробах) запахові 

сліди людини? 2) чи походять запахові сліди, наявні на наданих предметах (фрагментах одного 

предмету), від особи, що перевіряється? 3) чи наявні запахові сліди даної особи у вилучених 

слідах крові, на волоссі? 4) чи залишені вони однією або декількома особами, що 

перевіряються? 5) особою якої статі залишені дані запахові сліди? [5, с. 49-50] . Таким чином, 

судова експертиза запахових слідів (судово-одорологічна експертиза)  дозволяє вирішити як 

ідентифікаційні, так і діагностичні завдання.  

Особлива увага приділяється підготовці до проведення судово-одорологічної 

експертизи, а саме – відбору порівняльних зразків.   

Поряд із наведеною вище інформацією слід зауважити, що нормативно-правова 

регламентація проведення судово-одорологічної експертизи має й суттєві недоліки. Так, 

проведення судово-одорологічної експертизи не регламентується за змістом Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої 

наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 [7].  

Разом з тим, у Положенні про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок 

проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС,  затвердженим Наказом 

МВС України від 20 вересня 2020 року №675, визначений такий вид судової експертизи як 

«біологічна» та експертна спеціальність 9.7. «одорологічні дослідження» [8].  

Поряд із цим, у Реєстрі атестованих судових експертів, що ведеться Міністерством 

юстиції України, зареєстровані судові експерти за експертною спеціальністю 9.7. 

«одорологічні дослідження» [9]. 

Таким чином, можемо констатувати виникнення проблемної ситуації, яка пов’язана із 

необхідністю унормування проведення судово-одорологічної експертизи у кримінальному 

проваджені та реєстрації експертної методики судово-одорологічної експертизи у 

відповідному реєстрі. 

Висловлена пропозиція покликана забезпечити виконання ч. 3 ст. 8 Закону України 

«Про судову експертизу», а саме: «Методики проведення судових експертиз (крім судово-

медичних та судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, 

що визначається Кабінетом Міністрів України» [4]. 

Таким чином, ми впритул наблизилися до надзвичайно важливого й принципового 

питання: чи можуть результати одорологічних досліджень мати доказове значення у 

кримінальному провадженні?  

Ми переконані у ствердній відповіді, адже висновок судово-одорологічної експертизи є 

джерелом доказів у кримінальному проваджені,  суд оцінює його у сукупності із іншими 

доказами. Так, вивчення судової практики засвідчило, що на підставі наданих доказів, у тому 
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числі  висновку судово-одорологічної експертизи, особа була визнана винною у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України та ч. 2 ст. 383 КК України [10].  

Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати якісно новий розвиток 

криміналістичної одорології як галузі криміналістичної техніки та наукового вчення. Вченими 

напрацьовано ряд якісно нових положень щодо ефективного дослідження запахових слідів за 

сучасних умов, проведення судово-одорологічної експертизи відповідно до міжнародних 

стандартів та кращого світового досвіду. Однак, ряд питань потребує невідкладного 

вирішення, й зокрема – удосконалення нормативно-правового регулювання проведення 

судово-одорологічної експертизи, розробки експертної методики судово-одорологічної 

експертизи. 
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СЕКЦІЯ 4.  

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПАНДЕМІЧНИХ ТА 

ПОСТ ПАНДЕМІЧНИХ УМОВАХ 

 

Бойко С.Г. 

 

НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

1.Наслідки пандемії для економіки України 

У 2020-2021 роках одним з головних чинників впливу на економічні процеси  виявився 

фактор розповсюдження пандемії COVID-19. Відбулись суттєві зміни у життєдіяльності 

багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так, було запроваджено  надзвичайний стан в 

цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах; майже у всіх  країнах запроваджено 

санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка  температури, скасування 

масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено 

обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного 

управління в надзвичайних умовах;  встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові 

дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення 

економічного  розвитку. Основні економічні показники [1] наведені у Таблиці №1. 

                                                                                                                          Таблиця №1 

Показники економічного розвитку України у відношенні до попереднього аналогічного 

періоду за І квартал 2019 - 2021 років: 

Економічні показники 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

ВВП 3,1 (за І квартал) -1,2% (за І 

квартал) 

-2,2% (за І 

квартал) 

Індекс споживчих цін до 

відповідного місяця 

попереднього року 

8,9% (березень) 2,6% (березень) 7,4% (березень) 

Індекс реального 

промислового виробництва та 

будівництва 

2,1% (березень) -6,7% (березень) 2,1% (березень) 

Індекс с/г виробництва 3,3% (березень) -5,2% (березень) -2,3% (березень) 

Роздрібні продажі 8,2% (березень) 11,8% (березень) 7,8% (березень) 

Індикатори грошово-

кредитного ринку (грошова маса 

всього М3 (в млн. грн)) 

1 253 060 

(березень) 

1 517 120 

(березень) 

1 852 420 

(березень) 

Державні фінанси (доходи 

всього в млн. грн) 

274 772 

(березень) 

280 620 

(березень) 

330 193 

(березень) 

Державний і гарантований 

державою борг (всього в % від 

ВВП) 

58,425% 

(березень) 

56,236% 

(березень) 

57,843% 

(березень) 

Зведений платіжний 

баланс в дол. США 

645 000 000 

(березень) 

-1 778 000 000 

(березень) 

-713 000 000 

(березень) 

Експорт-імпорт товарів 

всього 

3 982 000 000 

(березень) 

3 863 000 000 

(березень) 

4 804 000 000 

(березень) 

Індикатори валютного 

ринку (офіційний курс - долар 

США у гривні) 

27,249 (березень) 28,062 

(березень) 

27,885 (березень) 

Валовий зовнішній борг 113 956 000 000        

(І квартал) 

119 904 000 000      

(І квартал) 

123 107 000 000        

(І квартал) 
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Валовий зовнішній борг 

короткостроковий всього в екв. 

дол. США 

45 040 000 000          

(І квартал) 

46 544 700 000        

(І квартал) 

47 522 500 000           

(І квартал) 

 

2.Основні напрями державної антикризової економічної політики України 

З позиції сьогодення важко оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати  та  

спланувати короткострокову перспективу.  

Для боротьби з негативними наслідками пандемії в економіці Україні експерти, залучені 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пропонують такі 

заходи підтримки бізнесу та населення [2] (див. Таблицю 2) 

 Таблиця 2 

Заходи для підтримки економічного розвитку України в умовах пандемії  

Сфера Напрями та заходи підтримки 

Економічна  політика 

для  підтримки бізнесу   

-  збільшити  дефіцит  бюджету  щонайменше  до  6 %  

для  формування достатніх фіскальних стимулів;   

-  звільнити від сплати або надати відстрочку сплати 

податків на період карантину  суб’єктам  господарювання,  

діяльність  яких  заборонена постановою  КМУ  від  

11.03.2020  №  211,  це  суб’єкти  господарювання, 

діяльність  яких  передбачає  приймання  відвідувачів,  

зокрема,  заклади громадського  харчування,  торговельно-

розважальні  центри,  інші розважальні заклади, фітнес-

центри, заклади культури, торговельного і побутового  

обслуговування  населення.  До  цього  переліку  можна 

включити  також  суб’єктів  господарювання,  що  

займаються туристичним бізнесом, пасажирських 

автоперевізників;  

- надати  цільову  фінансову  допомогу  найманим  

працівникам,  які вимушені  піти  у  відпустку  за  власний  

рахунок  або  по  догляду  за дитиною на час карантину, за 

рахунок коштів стабілізаційного фонду;  

- запровадити  комплекс  заходів  фінансового  

характеру  з  підтримки малого бізнесу та ФОПів  

Економічна  політика 

для  підтримки населення   

- надавати державну фінансову допомогу найбільш 

вразливим верствам населення для зниження соціальної 

напруги та стимулювання попиту;  

- обмежити експорт соціально важливих товарів;   

-  ввести  тимчасове  державне  регулювання  цін  на  

соціально  важливі товари;  

- звільнити населення, яке втратило роботу, 

тимчасово на строк до кінця року  від  сплати  по  іпотечних 

кредитах без  нарахування  пені  та відсотків;  

- розширити перелік ліків у програмі «Доступні ліки» 

для населення   

Охорони  здоров’я 

населення  

- вибудувати  протоколи  дій  на  випадок  пандемії  (у 

сфері  ОЗ, транспорту,  освіти,  органів  державної  та  

місцевої  влади,  організацій проведення засідань ВРУ);  

- мати  протоколи  поводження  із  громадянами,  які  

повертаються  із територій з підвищеним рівнем загрози 

пандемії;  

- збільшити  фінансування  охорони  здоров’я,  у  тому  

числі  для відновлення  санітарно-епідеміологічної  
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служби,  зокрема,  шляхом реалізації  загальнодержавної  

програми  з  облаштування  (будівництва) інфекційних 

відділень по всій території країни (на кількість ліжко-місць 

у  %  від  населення  міста  чи  села)  з  повним  обсягом  

сучасного обладнання та необхідних матеріалів) тощо;  

- створити  (підтримка)  замкнуті  цикли  вітчизняного  

виробництва товарів,  фармацевтичних  препаратів,  

обладнання,  а  також  сировини необхідної для ефективної 

протидії викликам і загрозам пандемій та ін. тяжким 

захворюванням (рак, ВІЛ, туберкульоз та ін.) 

Соціальноекономічна 

сфера   

-  мати  антикризовий  перелік  заходів,  що  

запроваджуються  з  метою соціальної підтримки 

населення;  

-  мати  антикризовий  перелік  заходів,  що  

запроваджуються  з  метою підтримки бізнесу;  

-  мати  антикризовий  перелік  заходів,  що  

запроваджуються  з  метою соціальної  підтримки  

найбільш  вразливих  груп  населення  та подальшого їх 

соціального залучення;  

- підвищити ефективність державного управління;   

- збільшити  фінансування  наукових  досліджень  з  

орієнтацією  на інновації;  

- активно сприяти поширенню та популяризації 

використання цифрових технологій  з  метою  забезпечення  

можливостей  виконання  роботи  та навчання у 

віддаленому доступі.   
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УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

У сучасних ринкових умовах головною метою підприємства є отримання максимального 

прибутку, що неможливо без ефективного управління ним. Успішне функціонування 

підприємства зумовлюються передусім зростанням фінансових результатів та ефективною 

системою управління рентабельністю підприємства. Саме цей показник є індикатором, що 

характеризує ефективність фінансово-економічного механізму та прибутковість діяльності 

підприємства в умовах жорсткої конкуренції. 

Питання управління рентабельністю є актуальною проблемою теорії та практики 

підприємницької діяльності. Управління рентабельністю підприємства є елементом тактики 

управління фінансовим балансом підприємства, установи, організації. Її можна вважати 

певним комплексом засобів оцінки діяльності підприємства, які є пов’язаними між собою 

обопільно. 
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Рентабельність – це відносний показник, який можна використовувати під час 

порівняння діяльності різних суб'єктів господарювання. Рентабельність характеризує ступінь 

дохідності, вигідності і прибутковості. Отже, необхідно активно шукати всі можливі шляхи 

вдосконалення виробництва та збуту, підвищення конкурентоспроможності продукції, це і 

буде сприяти зростанню рентабельності підприємств. 

У загальному вигляді рентабельність є відношенням ефекту (результату) до витрат 

(ресурсів) підприємницької діяльності. Звідси різноманіття форм вираження чисельника і 

знаменника створює велику кількість різних видів рентабельності. Щоб проаналізувати 

фінансово-господарську діяльність підприємства, необхідно правильно вибрати показники її 

рентабельності. 

Величина прибутку і рівень рентабельності виробництва залежить від безлічі факторів. 

Значення класифікації факторів полягає в тому, що на її основі можна моделювати 

господарську діяльність, здійснювати комплексний пошук внутрішньогосподарських резервів 

з метою підвищення ефективності виробництва.  

На величину прибутку організації впливають різні фактори, які можна розділити на 

зовнішні і внутрішні.  

До внутрішніх факторів належать, такі як: зміна обсягів виробництва; собівартість 

продукції; політика ціноутворення; якість й асортимент продукції; ефективність використання 

ресурсів, якими володіє підприємство; облікова політика організації, в частині оцінки 

матеріально-виробничих запасів, щодо визначення доходів і витрат і т. д.  

У свою чергу внутрішні основні фактори поділяються на позавиробничі і виробничі. До 

позавиробничих факторів належать: організація реалізації продукції, постачання товарно-

матеріальних цінностей, організація економічної та фінансової роботи, природоохоронна 

діяльність, соціальні умови праці та побуту працівників підприємства. Виробничі фактори 

відображають наявність і використання основних елементів виробничого процесу, що беруть 

участь у формуванні фінансового результату, це засоби праці, предмети праці і сама праця. 

До зовнішніх факторів, які впливають на величину прибутку організації належать 

інфляційні процеси; зміна кон'юнктури ринку, попит на вироблену підприємством продукцію, 

купівельна спроможність населення, загальні економічні та соціальні умови і т. п.  

Ключові шляхи підвищення рентабельності – підвищення абсолютної суми прибутку і 

скорочення витрат на виробництво продукції. Цьому сприяє широке застосування у 

виробництві результатів науково-технічного прогресу, що веде до збільшення продуктивності 

суспільної праці і зниження на цій основі вартості одиниці ресурсів, що застосовуються у 

виробництві. Альтернативність пошуку шляхів підвищення рентабельності визначається 

різноманітністю її характеристик. 

Основою збільшення показника рентабельності може бути впровадження інновацій, що 

дозволяють виробляти новий вид товарів з найкращою якістю, освоювати нові ринки збуту 

продукції, вводити організаційно-управлінські нововведення і т. д. [1].  

За сферою застосування в АПК можна виділити чотири типи інновацій: 1) селекційно-

генетичні; 2) виробничо-технологічні; 3) організаційно-управлінські; 4) економіко-соціально-

екологічні. 

До селекційно-генетичних інновацій можна віднести результати як фундаментальних, 

так і прикладних досліджень. Наприклад, проводяться дослідження по селекції 

сільськогосподарських культур і створюються нові сорти і гібриди рослин. 

До виробничо-технологічних інновацій можна віднести нововведення у виробництві 

нових видів аграрної і продовольчої продукції, що забезпечують поліпшення її якості; нові 

технології проведення польових робіт, утримання сільськогосподарських тварин; переробки і 

зберігання продукції; поліпшення, які дозволяють підвищити і / або зберегти найцінніші 

природно-біологічні якості продукції, зниження її ресурсоємності та ін. 

Економіко-соціально-екологічні інновації включають в себе нововведення в системі 

соціально-економічних відносин в АПК, вирішення екологічних проблем, організації та 

регулювання ринку, розвитку сільських територій і т.д. [2].  
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Рентабельність допомагає оцінити ефективність управління підприємством, отже, 

високий прибуток і достатній рівень прибутковості багато в чому обумовлений правильністю 

і раціональністю управлінських рішень, що ухвалюються на підприємстві. Звідси, про 

рентабельність можна говорити як про один з критеріїв якості управління. 

Підвищення рентабельності в умовах підвищеної конкуренції – першорядне завдання 

підприємства. Основним джерелом вільних грошових коштів організації є виручка, отримана 

підприємством у результаті реалізації виробленої продукції. Звідси, головний напрям 

діяльності господарського суб'єкта це, перш за все, підвищення рентабельності, 

використовуючи метод зниження можливих витрат і дотримуючись відповідного режиму 

економії і більш ефективно використовуючи ресурси, що знаходяться в розпорядженні 

організації. 

Підвищення рентабельності підприємств в сучасних умовах набуває першочергового 

значення, і керівництву організацій необхідно використовувати всі можливі шляхи 

підвищення цього показника, з метою збільшення прибутку, що в підсумку позначиться на 

поліпшенні ефективності діяльності самого господарського суб'єкта в цілому. 

Зарубіжний та український досвід перетворень на селі з усіма досягненнями і 

проблемами підтверджує думку про необхідність пріоритетного розвитку основних напрямів 

агропромислового комплексу. Аграрна політика має бути спрямована на створення таких 

фінансових відносин і форм господарювання, які сприяють підвищенню рентабельності 

сільськогосподарського виробництва, збільшенню прибутковості сільськогосподарської 

діяльності. 
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Не применшуючи значення інформації в управлінні економікою, слід зважати на те, що 

мета управлінської системи полягає не стільки в переробці й передачі інформації, скільки в 

досягненні необхідного стану на вході й виході об’єкта управління. Тому розглядати облік як 

інформаційну систему можна лише за умови, якщо управління розглядається як власне 

інформаційний процес. Якщо ж під управлінням ми розуміємо процес дії на об’єкт, то буде 

вірним розглядати облік як функцію управління. Такий висновок в однаковій мірі 

справедливий для кожної з функцій управління – чи то економічний аналіз, чи планування, які 

залежно від погляду на управління можуть розглядатися з двох боків, зокрема як функція 

управління і як інформаційна система. Досліджуючи роль обліку в системі управління 

підприємством, важливим є розгляд його у взаємозв’язку з іншими функціями управління. Це 

дасть повне та системне уявлення про його сутність [1]. 

Оскільки основною метою управлінського обліку є фокусування інформації на 

прогнозування майбутніх подій, то в цьому розумінні управлінський облік є ширшим, ніж 

власне бухгалтерський облік. Для того, щоб визначити інформаційну базу управлінського 
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обліку та роль останнього в системі управління, необхідно послідовно розглянути такі 

аспекти:  

1) в прийнятті яких управлінських рішень бере участь управлінський облік; 

2) яка інформація використовується управлінським обліком на вході; 

3) в яких стадіях управлінського циклу задіяний управлінський облік [2]. 

Відповідно до положень сучасної теорії управління в «управлінське поле» входять всі 

трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які можуть бути об’єктами 

регулювання через прийняття управлінських рішень.  

Управлінський облік охоплює всі стадії інформаційного потоку управлінського циклу, а 

саме: планування, вимірювання реалізації планів (контроль, зворотній зв’язок), інтерпретацію 

результатів вимірювань та узагальнення базової інформації для прийняття певних класів 

рішень. 

Особливістю діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу є наявність 

різних підрозділів, що надають основні та додаткові послуги. Тому необхідно виділяти центри 

відповідальності, а потім здійснювати зведення даних за всім комплексом у цілому. Також в 

індустрії гостинності, частиною якої є підприємства готельно-ресторанного комплексу, на 

першому місці стоїть якість, тому при організації і веденні управлінського обліку треба 

фіксувати інформацію щодо обслуговування клієнтів та потім порівнювати витрати на таке 

обслуговування з якістю надання послуг. 

На наш погляд, доцільно виділити в організаційній структурі управління підприємства 

готельного господарства три основних центри відповідальності (центри прибутку): 

- центр прибутку № 1 - служба прийому та розміщення гостей – відповідає за одержання 

доходів від надання послуг проживання; 

- центр прибутку № 2 - служба ресторанного господарства – відповідає за одержання 

доходів підприємства готельного господарства від надання послуг ресторанного господарства; 

- центр прибутку № 3 - допоміжні служби підприємства, які відповідають за ефективність 

надання допоміжних послуг підприємства готельного господарства. 

У даному випадку пропонується виділити підрозділи, які здійснюють ці напрямки 

діяльності, в окремі модулі і призначити до кожного з модулів керівника, який повністю 

відповідатиме за успішність діяльності свого підрозділу. Структурно подібні центри прибутку 

виглядатимуть таким чином, як показано на рисунку 1. 

У межах функціонування центрів прибутку вище керівництво підприємства готельного 

господарства встановлюватиме цільові орієнтири для керівників центрів прибутку (у даному 

випадку встановлюватимуться не жорстко фіксовані показники, а саме орієнтири для 

діяльності керівника модулю), а останні у свою чергу здійснюватимуть безпосереднє 

керівництво модулями і звітуватимуть перед органами управління підприємства готельного 

господарства про досягнуті фінансові результати.  

Такий підхід дасть змогу, з одного боку, певним чином децентралізувати управління і 

передати частину прав та повноважень на нижчі щаблі управління, тим самим зменшивши 

завантаженість керівництва підприємства готельного господарства оперативними питаннями 

та давши змогу приділяти більше уваги питанням стратегії розвитку підприємства; з іншого 

боку – це посилить індивідуальну відповідальність та особисту зацікавленість керівників 

центрів прибутку (за допомогою системи персональної мотивації) у досягненні їх 

структурними підрозділами високих показників ефективності діяльності, що також 

позитивним чином позначиться на загальних результатах діяльності підприємства готельного 

господарства [3]. 
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Рисунок 1 – Структурна схема центрів прибутку підприємства готельного господарства 

 

Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства готельного 

господарства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання як класифікувати 

витрати; наскільки деталізувати місця виникнення витрат і як їх пов’язувати з центами 

відповідальності; як вести облік фактичних і планових (нормативних), повних і часткових 

(змінних, прямих, обмежених) витрат. 

Отже, ефективне управління готелем в умовах нестабільної економічної ситуації 

неможливе без застосування управлінського обліку. Впровадження системи управлінського 

обліку дозволяє не тільки проводити ефективний аналіз господарської діяльності 

підприємства, а й сприяє підвищенню основних показників діяльності, забезпечуючи не лише 

беззбиткове функціонування, а й розвиток діяльності в цілому. 
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Гріднєва Д.В., Ілюк Н.Д. 

 

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 

 

В сучасних умoвaх pинкoвoї кoнкуpенцiї головнoю метoю дiяльнocтi будь-якoго суб’єкта 

пiдпpиємницькoї діяльності є oдеpжaння нaйбiльшoгo пpибутку, на щo безпocеpедньo впливає 

рівень дoхoдiв тa витpaт. Тобто, дoхoди тa витpaти пiдпpиємcтв любої гaлузi, фopми влacнocтi 

й iнших фaктopiв господарювання нaбувaють вaжливoгo, ключoвoгo знaчення. 

Визначення операційної діяльності міститься в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [1], у відповідності до якого, це основна діяльність підприємства, а 

також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.  

Відправним моментом для визначення іншої операційної діяльності, як економічної 

категорії, є наведені в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] визначення 

основної й операційної діяльності суб’єкта пiдпpиємницькoї діяльності. При цьому, поділ 

діяльності підприємства на операційну та іншу (неопераційну) здійснюється відповідно до 

змісту та її тривалості у відношенні до операційного циклу, яким за НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [1] є проміжок часу між придбанням запасів для здійснення 

діяльності та отриманням коштів (чи еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої 

з них продукції (наданих послуг, виконаних робіт). Операційна діяльність є головною умовою 

створення суб’єкта господарювання та забезпечує одержання основної частини його доходів. 

Виходячи з цього, операційна діяльність підприємства відбувається в межах одного 

операційного циклу, забезпечуючи його здійснення, тобто включає основну діяльність та іншу 

операційну діяльність. Як і основна операційна діяльність, так й інша операційна діяльність, 

яка за тривалістю не перевищує операційний цикл. За наведеним підґрунтям можна надати 

наступне визначення іншої операційної діяльності підприємства: це неосновна діяльність 

суб’єкта пiдпpиємницькoї діяльності, що здійснюється в межах одного операційного циклу, та 

операції, які відбуваються протягом операційного циклу і забезпечують або виникають в 

результаті проведення основної діяльності.  

У відповідності до НП(С)БО 15 «Дохід» [2] дохід визнається під час збільшення активу 

або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу 

може бути достовірно визначена. До складу доходів операційної діяльності включаються: 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) та інші операційні доходи.  

Витрати операційної діяльності у відповідності до НП(С)БО 16 «Витрати» [3] 

включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та витрати, які прямо 

пов'язані із операційною діяльністю, але не включаються до складу собівартості реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: адміністративні витрати, витрати на збут й інші 

операційні витрати. При цьому, витрати, які прямо пов’язати неможливо із доходом певного 

періоду, мають відображатися у складі витрат саме того звітного періоду, протягом якого вони 

були здійснені. Інші витрати операційної діяльності не включаються в собівартість продукції 

(товарів, робіт, послуг), а безпосередньо зменшують фінансовий результат від названої 

діяльності. Здійснюють класифікацію операційних витрат в розрізі двох основних ознак: за 

порядком віднесення на собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) та за економічним 

характером витрат (економічними елементами). Так, за порядком віднесення на собівартість 

усі операційні витрати суб’єкта господарювання розподіляються на: собівартість продукції 

(прямі і непрямі виробничі витрати, які пов'язані із управлінням та обслуговуванням 

виробництва); витрати, що не включають до складу собівартості продукції (товарів, робіт, 

послуг), а саме: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. 
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Рис. 1. Доходи та витрати операційної діяльності в системі рахунків бухгалтерського 

обліку 

Джерело: складено за [4] 

 

Вітчизняна методика обліку витрат і доходів націлена на максимально точне визначення 

результатів поточної діяльності і не достатньо надає уваги приросту вартості активів 

(капіталізації витрат). Інформацію про доходи та витрати операційної діяльності підприємства 

за звітний період відображають у формі фінансової звітності «Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)». 

Тaким чинoм, дoхoди тa витpaти являються нaйвaжливiшою екoнoмiчною кaтегopiєю 

дiяльнocтi суб’єктів господарювання, які вiдiгpaють ключoву poль при фopмувaннi пpибутку 

пiдпpиємcтвa, дають змогу зaбезпечити пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa. Тобто, чiтке 

визнaчення дoхoдiв та витpaт, доцільна їх клacифiкaцiя сприяють пiдвищенню ефективності 

oблiку, пiдcилюючи йoгo aнaлiтичнicть та мoжливocтi виявлення внутрішніх pезеpвiв 

покращення pезультaтивнocтi як виpoбничoї, так й кoмеpцiйнoї дiяльнocтi. Особливості 

формування обліку доходів та витрат операційної діяльності підприємства прямо залежить від: 

достовірної оцінки доходів підприємства, суцільного документального оформлення та 

своєчасного відображення в регістрах обліку, своєчасного отримання достовірної інформації 

про рівень й склад доходів і витрат операційної діяльності. Також важливим є метод 

визначення доходів та витрат, який забезпечує найбільш точне й оптимальне відображення 

доходів у покупця (замовника) і витрат у продавця продукції (товарів, робіт, послуг). Саме від 

вибору методу визначення доходів та витрат прямо залежить порядок ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах. 
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Данилюк Р.Т. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРИБУТКОВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Основною метою створення та функціонування будь-якого підприємства незалежно від 

форми його власності та розміру є отримання справедливої нагороди за здійснену діяльність, 

тобто достатнього розміру доходу.  

 Прибуток є тією категорією, яка найповніше зображає фінансові можливості 

підприємства та його здатність до розширення виробничої діяльності підприємства. 

Зрозуміло, що чим більший прибуток, тим більше можливостей з’являється в підприємства 

для економічного розвитку та покращення й розширення своєї діяльності. Прибуток є 

джерелом підвищення рівня добробуту населення, він визначає рівень фінансової стабільності 

у державі.  

 Задовільний рівень ефективності потребує, з одного боку, перевищення кінцевих 

результатів над витратами на їх досягнення, а з іншого – зіставлення одержаних при цьому 

результатів з результатами аналогічних об’єктів. При цьому абсолютна сума прибутку, 

отримана підприємством, і є дуже важливим показником діяльності, однак не може 

характеризувати рівень ефективності господарювання. Це пов’язано з тим, що абсолютний 

розмір прибутку характеризує лише одноразовий економічний ефект, тоді як міру цієї 

ефективності характеризує показник прибутковості [1]. 

 Досліджуючи сутність прибутковості, не можна не відмітити різноманітність поглядів 

щодо тлумачення поняття «прибутковість».  На сьогодні немає єдиного визначення категорії 

прибутковість. Усі автори по-різному трактують це поняття.  

 Так, М.Ф, Огійчук [3] та Л.Ю. Кучер [5] розглядають прибутковість як показник 

економічної ефективності та результативності діяльності суб’єкта господарювання.  

 Р.Р. Антонюк [2] визначає прибутковість як здатність підприємства генерувати 

позитивний фінансовий результат від здійснення господарської діяльності, який полягає в 

перевищенні доходу над здійсненими витратами, при чому в розмірі достатньому для 

ефективного подальшого функціонування. 

 Т.В. Осипова [4] вважає, що основою прибутковості є сам прибуток, який у цілому й 

визначає результат фінансово-господарської діяльності підприємств.  

 Отже, прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 

підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне 

відтворення використаних ресурсів.  

 Прибутковість підприємства характеризують два показники: прибуток та 

рентабельність. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів, 

а рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який 

характеризує рівень віддачі активів і рівень використання капіталу в процесі виробництва. 

Вона безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку та показує ефективність діяльності 

підприємств різних форм власності та характеризує інтенсивність їх роботи. Тому 

дослідження прибутковості є дуже важливим фактором для подальшого ефективного 

функціонування та розвитку підприємства.  

 Ще одним показником прибутковості підприємства, є рентабельність, яка показує 

співвідношення прибутку з понесеними витратами. Це відносний показник, який має 

властивість порівняння. Саме рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності, 

прибутковості.  

 Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність 

характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний рівень прибутковості підприємства або 

продукції, що виробляється. Рентабельність як показник дає уявлення про достатність 

прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на фінансово-

господарську діяльність підприємства. Під час визначення показника рентабельності 
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прибуток співвідноситься з чинниками, що мають найзначніший вплив на його отримання: 

доходами, витратами, ресурсами, капіталом.  

 Основні показники рентабельності можна об’єднати в такі групи:  

– показники рентабельності капіталу (активів);  

– показники рентабельності продукції;  

– показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів [6].  

 С.Б. Довбня, О.Г. Пендик коефіцієнти рентабельності об’єднують у три групи за такими 

ознаками:  

– оцінення ефективності діяльності підприємства в цілому,  

– оцінення ефективності за видами діяльності (в тому числі операційної, інвестиційної, 

фінансової),  

– оцінення ефективності використання ресурсів [7].   

 Отже, прибутковість характеризується прибутком та рентабельністю. Існують різні 

підходи до визначення показників рентабельності. У цілому рентабельність більш змістовно, 

ніж прибуток, зображають кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує 

співвідношення факту з дійсними або використаними ресурсами. Висновки з цього 

дослідження.  

 Таким чином, систематизація підходів до визначення сутності поняття «прибутковість» 

показало, що прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 

підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне 

відтворення використаних ресурсів. Прибутковість підприємства характеризують за рівнем 

отриманого прибутку та рентабельністю. Прибуток є абсолютним показником, який не 

враховує понесених на отримання певного результату витрат. Рентабельність є відносним 

показником ефективності діяльності підприємства, яка забезпечує можливість порівняння 

отриманого результату з понесеними витратами. 
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Дмитрук Б.П., Свєтлова Н.М. 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДПОВІДНО ДО 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Розвиток економічних відносин у країні залежить від прозорості та відкритості 

інформації, яку надають підприємства для залучення іноземних інвестицій та покращення 
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інноваційного клімату. Пасиви у вигляді зобов’язань є важливою умовою успішного 

функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання, оскільки розглядаються як 

джерело фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємств. 

Відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 

зобов’язання — це наявний борг суб’єкта господарювання, що виникає внаслідок минулих 

подій, погашення якого, як очікується, призведе до відтоку ресурсів від суб’єкта 

господарювання при отриманні економічних вигод [1]. Зобов'язання згідно з міжнародними 

стандартами поділяються на поточні (короткострокові) і довгострокові. Виходячи з положень 

міжнародних стандартів, зобов’язання можуть виникати не лише з договорів чи законів, а й у 

результаті добровільних зобов’язань з метою підтримки хороших ділових відносин з 

партнерами чи спроби віддати належне. У міжнародній практиці зобов’язання визнається і 

відображається в бухгалтерському обліку за умови, що його оцінка може бути достовірно 

визначена і відбудеться відтік ресурсів, що втілюють економічні вигоди [1; 2]. 

У Концептуальній основі фінансової звітності зазначено, що зобов’язання оцінюються 

за одним із чотирьох видів вартості [3]: за історичною вартістю; оцінка зобов'язань за 

поточною вартістю; оцінка зобов'язань за вартістю виконання; за його теперішньою вартістю. 

Історична собівартість часто є основою оцінки, яку підприємства використовують для 

складання фінансової звітності. У той же час у міжнародній практиці на сьогодні немає 

стандарту, який присвячено суто зобов'язанням. Тому для їх визнання, оцінки та розкриття 

інформації про них у звітності іноземні компанії використовують такі стандарти: МСБО 19 

«Виплати працівникам» [4]; МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [2]; МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» [2] та МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» [6]. 

Оцінка зобов'язань формується під впливом 3-х принципів бухгалтерського обліку: 

безперервності, обачності, історичної (фактичної) собівартості. На основі безперервності 

діяльності зобов’язання підприємства оцінюються з урахуванням припущення, що його 

діяльність триватиме необмежено у часі. Виходячи з принципу історичної (фактичної) 

собівартості, оцінюються ресурси підприємства з урахуванням витрат на їх виробництво та 

придбання. Важливим є принцип обачності, який використовує методи оцінки, щоб уникнути 

заниження сум визнаних зобов'язань. 

Останнім часом тема дисконтування стала однією з найактуальніших. Слід зазначити, 

що в міжнародній практиці ця оцінка розроблена комплексно, що підтверджує її переваги, але 

водночас є складнощі із визначенням справедливої вартості за методом теперішньої 

(дисконтованої) вартості. Детальні правила дисконтування викладені в МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості» [5]. Хоча ці правила безпосередньо стосуються оцінки справедливої 

вартості, їх можна розглядати з методологічної точки зору та для оцінки об’єктів, що не 

входять до сфери застосування цього Стандарту. 

 МСФЗ вимагає при первісному визнанні фінансових інструментів оцінювати їх за 

справедливою вартістю плюс (у разі фінансового активу, не оціненого за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток) або мінус (у випадку фінансового зобов’язання, не 

оціненого за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на трансакцію, які 

можна безпосередньо віднести до придбання або випуску фінансового активу або фінансового 

зобов'язання. Справедлива вартість, як правило, дорівнюватиме ціні угоди, тобто справедливій 

вартості наданої або отриманої компенсації. Враховуючи необхідність застосування правил 

дисконтування, в тій чи іншій мірі, оскільки компанії, які ведуть облік відповідно до МСФЗ, 

всі поточні та потенційні операції повинні бути детально проаналізовані на предмет 

необхідності дисконтування, а також документальне підтвердження застосування будь-яких 

бухгалтерських оцінок. 

Щодо вибору дисконтної ставки, зазначимо, що довгострокові позики підлягають 

дисконтуванню лише в тому випадку, якщо процентна ставка за позикою, згідно з договором, 

менша за ринкову процентну ставку. У цьому випадку дисконтна ставка буде визначатися як 
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різниця між ринковою процентною ставкою та ставкою за позикою за конкретною угодою. 

Якщо процентна ставка за позикою за договором більша або приблизно дорівнює ринковій 

процентній ставці, то такі процентні позики дисконтувати не потрібно. 

Головне для бухгалтера – обґрунтування того, що обрана ставка дисконту є ринковою. 

Тому в обліковій політиці доцільно прописати відповідні пункти критеріїв, за якими 

обираються ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості різних видів 

довгострокових зобов’язань. Орієнтиром у цьому випадку може бути підбір ставок за даними 

сайту НБУ за подібними за терміном погашення фінансово-кредитними інструментами. Також 

необхідно моделювати ставку дисконту за кумулятивним підходом. Цей підхід передбачає 

визначення ставки дисконту як суми без ризикової ставки та премії за ризик. Для без ризикової 

ставки доцільно брати ставку за облігаціями внутрішніх державних позик України з більш-

менш ідентичним терміном погашення. В якості премії за ризик доцільно вдатися до 

аналітичних показників, що відображають фінансовий стан підприємства, а саме: динаміку 

квартальних показників співвідношення між періодами стягнення дебіторської та 

кредиторської заборгованості, маневреність власного капіталу підприємства або забезпечення 

акцій підприємства власними оборотними коштами. 

Також доцільно буде обґрунтувати суттєвість відхилення ставки за довгостроковими 

процентними кредитами відповідно до умов договорів та ринкової процентної ставки. Це 

обґрунтування відображається в бухгалтерській довідці, а також прописується окремим 

пунктом у Наказі про облікову політику підприємства. 
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Задорожній І.С., Підпалко А.В. 

 

ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

 У літературі з менеджменту описано багато конкретних ситуацій з прикладами того, 

як організації спроектували, розробили і упровадили заходи щодо того, як підвищити 

продуктивність загальної систем управління. 
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 Метою даного наукового дослідження є аналіз існуючої теорії і пошуки результативних 

методів стратегічного управління організацією в умовах глобалізації на основі критерію 

продуктивності. 

Викладення матеріалу. Насамперед визначимося з поняттями «результативність» і 

«продуктивність». В літературі часто ці поняття використовують як синоніми. Головна 

проблема полягає в тому, що термін "результативність" майже у всіх випадках вживають в 

широкому значенні для оцінки групи, відділу, організації, в основному, за фінансовими 

показниками за визначений період часу. Результативність окремого працівника включає 

взаємозв'язок між здібностями, стараннями, відношенням до справи і т. д. «Прибутковість» 

- це чітко визначений термін, що є відношенням між продукцією організаційної системи за 

деякий відрізок часу і витратами на виробництво цієї продукції. «Продуктивність» — це 

відношення прибутковості організаційної системи за два періоди часу, теперішнім і 

попереднім, і є ще одним з критеріїв загальної системи вимірювання результативності. 

Більшість проблем управління в наші дні пов'язана з недостатньо чітким розумінням того, чого 

дійсно хочуть від керованої системи [1].  

На ринку послуг з управління в багатьох країнах є багато консультантів, які готові 

допомогти вам розробити відповідну програму. Всі ці програми припускають копіювання або, 

в кращому разі, модифікацію того, що зроблене іншими. 

У кожній організації свої проблеми багато в чому схожі на проблеми інших організацій, 

але кожна організація оригінальна і потребує розробки своєї оригінальної стратегії. Тому самі 

кращі програми для кожної організації повинні бути також унікальні і оригінальні. 

Менеджерам слід розробляти свій унікальний план стратегічних заходів в області управління 

продуктивністю.  

  Використані іншими організаціями методи вимірювання, оцінки, 

контролю і підвищення можуть бути використані при розробці нової системи управління 

продуктивністю. Проте характер використання цих методів і їх об'єднання в оновлену 

систему управління унікальний в кожній організації. Запрошені фахівці  з проектування і 

перепроектувало організаційних систем управління не знають всю внутрішню специфіку 

організації. Тому основні напрямки розробки заходів щодо підвищення продуктивності 

можуть запропонувати ключові працівники даної організації. Це повинна бути їх програма. 

Тим самим вдасться уникнути небажаних наслідків ситуації, коли вище керівництво під 

тиском запрошених консультантів диктує керівникам середнього рангу, що їм треба 

робити, і т.д. по всій організаційній ієрархії, а самі керівники нижчого рівня  бачать інші 

більш приємні для них рішення. 

Перш ніж перейти до самого процесу розробки заходів (стратегічного планування) і його 

застосування, ми повинні охарактеризувати узагальнений стратегічний план ("дорожню 

карту") розробки програми продуктивності. У основі конкретних робочих планів управління 

організації необхідно визначитися з "генеральною стратегією" майбутнього існування.  

Результативне управління залежить від якості управління на само вищому рівні 

управління – Загальної системі управління (інструмент управління вищого керівництва). 

Завданням Загальної системи управління є координація всіх підсистем управління для 

реалізації «Генеральної стратегії» в часі  і в першу чергу підсистеми управління капіталом, 

підсистеми управління якістю, підсистеми управління виробництвом, підсистеми управління 

нововведеннями в області продукції, послуг і процесів, підсистеми навчання основам 

майбутніх перетворень (включаючи і продуктивності). 

 Згідно класичного менеджменту основою управління служать дієві і економічні процеси 

планування, керівництва, координації, контролю і адаптації. 

Мистецтво і наука управління останніми роками зазнали корінні зміни. Проте багато 

менеджерів розглядають процес управління так само, як навчання їзді на велосипеді: "Раз ви 

навчилися, ви вже ніколи не розучитеся". Але працівники, технологія, суспільство і світ в 

цілому дуже динамічні, для того, щоб таке порівняння могло бути обгрунтованим. Постійне 

і грунтовне навчання — це один з вирішальних чинників виживання організації сьогодні і в 
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довготривалий період.  Якщо у самого керівництва відсутні грунтовні знання, то процес 

управління організацією істотно страждає. 

Вивчення досвіду розробки заходів в області управління (зокрема управління 

продуктивністю) за останні роки японськими і американськими організаціями показує, що 

існує "найменший спільний знаменник" цих заходів.   

На підставі проведеного аналізу раніше проведених проектів по перепроектуванню 

систем управління в багатьох організаціях рекомендується проведення перепроектування 

систем управління здійснювати по схемі, що включає ряд кроків [2-4]. Це особливий 

партисипативный процес, направлений на дієву і економічно вигідну розробку стратегічного 

плану заходів щодо зміни системи управлінню (зокрема продуктивністю), який забезпечує 

досягнення згоди керівників і персоналу і виконання зобов'язань по здійсненню плану. Процес 

перепроектування і реалізації протікатиме в організаціях по-різному залежно від наступних 

чинників: діапазону програми, що розробляється (у масштабах компанії, заводу, служби, 

відділу і т. д.);  функцій і напрямків діяльності, пов'язаних з програмою, і ключових 

працівників, що будуть брати участь в ній;  кваліфікації працівників, що намагаються 

розробити програму;  бажаних результатів розробки програми;  суміжних програми і заходів;  

зрілості керівництва і працівників з погляду партисипативного підходу до нововведень. 

Кроки проектування і перепроектування зводяться до наступних стадій. 

На стадії 0 організація повинна зосередити увагу на основних принципах процесу 

управління. Причина, по якій ця стадія названа нульовою, полягає в тому, що слід почати з 

перевірки і оцінки роботи ряду основних служб організації: Чи дієві вони?  Чи економічні 

вони?  Чи виготовляються якісні вироби або надаються послуги?  Основне завданням на цьому 

етапі – визначитися з основними  можливостями, які витікають з глибокого аналізу потреб 

ринку, конкурентних загроз і внутрішніх можливостей.   

Стадія 1. Вимірювання результативності. Згідно основних функцій (процедур) 

менеджменту для управління необхідно проводити контроль результатів, що вимагає 

додатково проектування підсистеми контролю (вимірювання і оцінки). Організаційні 

системи (фірми, корпорації, відділу, відділення, заводу, служби і робочої групи) вимірюють і 

оцінюють результативність різними способами. У багатьох організаціях існують системи 

контролю поведінки, витрат, цін, інформації, рішень, фінансових показників, виробництва і 

якості. Системи контролю можна класифікувати по-різному. Наприклад, їх можна 

класифікувати залежно від аспекту, яким вони призначені управляти (фінанси, виробництво, 

якість), або залежно від прийнятого за ключовий критерій результативності системи (дієвість, 

якість, економічність, продуктивність, прибутковість, якість трудового життя).  

На стадії 1 необхідно провести всебічний аналіз системи і оцінку її дієвості, повноти і 

адекватності системи вимірювання результативності організації. Якщо виявляють відхилення 

вище допустимих від бажаних, їх слід усунути. Оцінку результативності, нормування праці, 

управління по цілях, системи контролю якості, виробництва і запасів разом зі всіма іншими 

системами вимірювання необхідно аналізувати як інтегровану систему. Зверніть увагу на те, 

що за допомогою багатьох з перерахованих систем вимірювання оцінюють економічність 

процесів технологічних перетворень в організації. 

Особливу увагу слід звернути на наявність системи вимірювання продуктивності. Якщо 

її немає, на цій стадії необхідно приступити до її розробки. Це вона повинна стати рушійною 

силою майбутніх успіхів організації (результатів). На цій стадії потрібно розібратися про 

наступними питаннями:  Що таке результативність?  Як ви інформуєте про це поняття 

менеджерів і працівників організації?  Чи винагороджуєте ви за те, що ви хочете отримати?  

Чи вимірюєте ви результативність раціонально відповідно до уявлень про неї?  Чи дійсно 

працює ваша система оцінки результативності (індивідуальною і груповою) або ж ви тільки 

говорите про неї?  Чи не перетворилося ваша нова система  управління в порожню 

формальність?  Чи дієві і економічні ваші системи нормування праці?  Чи дійсно вимірюєте 

ви продуктивність?  Чи є проблеми у ваших системах вимірювання результативності?  Чи 

отримуєте ви те, що вимірюєте?  Чи прагнете ви до того, що вимірюєте?  Не переходьте 
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до стадії 2, не розглянувши серйозним чином питання, указані на стадії 1. 

Стадія 2 . Інтеграція планування господарської діяльності. На цьому етапі слід 

розглянути наступні питання: планування продуктивності; інтеграція з системами контролю 

поведінки, фінансів, виробництва і якості; вдосконалене стратегічне планування; вища 

дієвість при ув'язці планування з конкретними заходами і контролем виконання;  конкретні 

стратегії, програми і методи підвищення продуктивності. Стадія 2 орієнтована на інтеграцію 

конкретних цілей і завдань в області вимірювання і підвищення продуктивності в загальний 

процес планування діяльності підприємства. Мова йде про спробу зрівноважити планування 

продуктивності, стратегічне планування і традиційний процес планування, орієнтований на 

бюджет організації, а також привернути увагу на управління продуктивністю, а не займатися 

тільки витратами. Цей етап повинен зіграти роль  каталізатора, для чого необхідно: переконати 

вище керівництво в тому, що планування продуктивності є важливою справою; створити 

економічний і дієвий механізм розробки планів продуктивності в організації; забезпечити 

ув'язку конкретних програм і заходів в області підвищення продуктивності. 

У кожній організаційній системі існує той або інший процес планування — формальний 

або неформальний, явний або неявний. Але лише в небагатьох присутній елемент планування 

продуктивності. Як правило, є фінансові плани, плани збуту, розробки продукції, розвитку 

організаційної структури, але дуже рідко присутній елемент управління продуктивністю. 

Якщо керівники організації хочуть успішно конкурувати в умовах суперництва, що постійно 

загострюється, на світовому ринку, в найближчі десятиліття це положення треба змінити. 

Кожен бригадир, менеджер або керівник в будь-якій організаційній системі повинні мати 

план управління продуктивністю [3].  

Стадія 3: Залучення працівників. Менеджери всіх рівнів і у всіх організаціях прагнуть 

добитися добрих результатів за допомогою людей. Люди - основа успішного досягнення 

цілей, а також дієвого і економічного використання ресурсів. Барнард, ще у 1939 році 

стверджував, що "для виживання організації має істотне значення співробітництво, здатність 

налагоджувати спілкування, існування і схвалення мети всіма членами організації". Це 

подкупаючи проста думка. Пізніше Пітер Друкер запропонував сім ключових чинників успіху 

[4]. Він вказав, що для успішної діяльності в довгостроковому аспекті організація повинна 

тримати ці сім чинників під контролем. А саме: задоволення покупця, нововведення, 

операційний кошторис, настрій і підготовна працівників, внутрішня продуктивність, 

підготовка і результативність керівництва, та соціальна відповідальність. На цій стадії 3 

необхідно вирішити наступні питання: яка участь вищого керівництва при схваленні рішень 

при проектування чи перепроектуванні системи; формування бригад продуктивності;  процеси 

групової діяльності;  взаємовідношення керівник — підлеглий;  підготовка керівників 

нижчого рангу;  вирішення проблем при  впровадженні; які слід вибрати дієві і економічні 

методи проектування, розробка і впровадження процедур діяльності бригад продуктивності. 

У японців пішло приблизно 16 — 17 років на оволодіння поняттями і методами 

статистичною контролю якості, виробничого контролю, науки управління і поведінки. В 

кінці 1960  року професор Токійського університету Ішикава запропонував поняття і методи 

для організації кружків якості. Протягом 60-х і 70-х років японські організації стали виглядати 

інакше, ніж американські. Це тонка, але істотна відмінність заключалася у тому, що 

американські компанії були зорієнтовані на бюрократичні методи управління ( «я начальник, 

ти – дурак»), а Японські з 60-х років 20 століття переорієнтувалися на залучення до управління 

рядових працівників [2]. Вони стали впроваджувати пертисипативні методи управління. Ці 

методи були направлені на включення в процес управління всіх працівників, що змінило права 

і відповідальність всіх працівників і керівників. Керівники японських компаній стали не 

«поганялами» а «координаторами і консультантами» з питань планування і забезпечення 

виконання планів. У основі зусиль в цій області (гуртки якості, бригади продуктивності і т.п.) 

лежать наступні міркування. Якщо організації вдається на постійній основі навчати і 

удосконалювати своїх працівників, дієво і економічно залучати їх до регулярного і постійного 

процесу вирішення проблем, вона отримує значну довгострокову перевагу перед фірмою, яка 
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не удається до такої стратегії. Освоєння японських методів управління (парсипативних) 

потребують не менш ніж за 5 — 10 років. Швидше перебудувати структуру поведінки 

персоналу і керівництва просто неможливо. Прискорити процес перетворення не можна 

змінити негайно, так як він залежить від існуючого характеру відносин між робочими і 

керівництвом, які складалися впродовж всіх попередніх  років. Якщо спробувати здійснити 

програму або метод залучення працівників до партисипативних методів рішення проблем, не 

міняючи культурних основ і характеру поведінки в організації (корпоративної культури) , така 

спроба приречена на невдачу. Сказане не означає, що кожен працівник, кожен бригадир і 

менеджер повинні розділяти філософію партисипативного рішення проблем. Потрібно лише 

мінімізувати опір і збільшити підтримку партисипативному підходу. 

Стадія 4. Вдосконалення системи вимірювання продуктивності і результативності 

. На цій стадії слід вибрати і запропонувати наступне: моделі багаточинників вимірювання; 

нормативні моделі чинників вимірювання продуктивності; провести інтеграцію вибраних 

чинників з іншими системами результативності. В даний час ми вже усвідомили, що спроби 

почати з вимірювання продуктивності як центрального моменту програми в області 

продуктивності, як правило, не досягають мети або навіть зовсім провалюються. Причин три. 

По-перше, існує тенденція "діяти у напрямі нового образу мислення, а не продумувати 

новий спосіб дій". Просити менеджерів або персонал допомогти в розробці або дійсно 

розробити систему вимірювання продуктивності вважається чимось дуже ризиковим і 

незрозумілим. По-друге, вимірювання продуктивності і використання в системах контролю — 

важке завдання. Більшість учасників неправильно розуміють саме поняття продуктивність. 

Погано усвідомлені також відмінності і взаємозв'язку між вимірюванням результативності, 

прибутковості, дієвості, економічності і продуктивності. По-третє, розробка, стимулювання 

і обгрунтування системи вимірювання продуктивності зазвичай йшли зверху вниз. Ідея 

необхідності системи вимірювання продуктивності, як механізм контролю, в організації на 

будь-якому її рівні і для будь-якої служби не була зрозуміла для більшості менеджерів. 

Тому для залучення менеджерів і працівників до вирішення цього питання необхідно 

підготувати саму Організаційну систему.  Зокрема, спроби розробити нормативні системи 

вимірювання продуктивності на основі структурованої групової діяльності, наприклад методу 

номінальної групи або методу Дельфі, ймовірно, виявляться більш результативнішими на цій 

стадії. Ця стратегія полягає не в тому, щоб повністю відкласти всі форми вимірювання 

продуктивності до стадії 4, а тому, щоб вже на стадії 2 приступити до вимірювання, оцінки і 

розробки системи контролю на основі перевірки існуючих систем вимірювання 

результативності і почати розробку з більш простих, але дієвих систем вимірювання 

продуктивності. На стадіях 3і 4 продовжується розробка і впроваджуються спрощені системи 

вимірювання продуктивності. У певному значенні стадії 2 - 4 є партисипативними, 

новаторськими і орієнтовані на дію програму підвищення результативності і продуктивності.  

 Стадія 5: Пошуки ефективного і результативного управління продуктивністю. На 

цій стадії слід вирішити наступні питання: ув'язка підвищення продуктивності і її 

вимірювання з уже існуючою загальною системою управління; виявити сумісність цілей 

(відносини між працівниками і керівництвом; досягти порозуміння, на що можна 

розраховувати керівникові і виконавцю);  розподіл вигод від підвищення продуктивності 

(визначення винагороди залежно від результативності); постійний розвиток бригад 

продуктивності на всіх рівнях організації; Постійне вимірювання, оцінка і розвиток системи 

контролю; вдосконалення і перепідготовка керівництві.  

Основні проблеми, які слід вирішувати на стадії 5, полягають в тому, як підтримати: 

мотивовані рівні результативності для всіх працівників організаційної системи; високий 

рівень активності відносно нововведень в області результативності і продуктивності; 

зацікавлене відношення до проблем, поставлених в роботах Оучи "Теорія Z", Кантер 

"Майстра змін", Пітерса і Уотермена "У пошуках ефективного управління" і Друкера 

"Управління в бурхливі часи"; високий рівень комунікації, координації і кооперації 

усередині організаційних систем і між ними; прогрес у напрямі підвищення якості 
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управління, праці і трудового життя. Одне з основних рішень полягає в розподілі вигод, 

пов'язаних з зміною продуктивності (вкладом конкретних учасників підвищення 

продуктивності). Гроші завжди служили високим стимулюючим чинником. Якщо 

організаційна система підвищує свою результативність, а це у свою чергу забезпечує 

додатковий прибуток, та її частина, яка обумовлена підвищенням продуктивності, підлягає 

розподілу. Модель багаточинникового вимірювання продуктивності є відмінним 

інструментом для вимірювання прибутку і визначення частки, яку слід розподілити між 

основними виконавцями. Цей прибуток треба розподілити так, щоб винагородити надавалися 

в більшій мірі тим підрозділам і виконавцям, які забезпечили отримання вигоди. Якщо вигода 

отримана завдяки технології, тоді слід реінвестувати капітал в технологічні нововведення. 

Якщо вигоду забезпечили працівники, вони повинні брати участь в її розподілі відповідно 

до свого внеску. Необхідно проводити ретельну відмінність між збільшенням прибутку, 

обумовленим підвищенням продуктивності, і прибутком, пов'язаним з іншими чинниками. 

Ми не просто віддаємо часину  прибутку; це повинен бути зароблений прибуток. Важливо 

також, як ми ділимо прибуток, обумовлений зміною продуктивності. Система винагороди 

повинна відповідати основним принципам проектування надійних, позитивних систем 

стимулювання.  Це означає, що розподіл вигод від продуктивності слід проводити кожному 

своєчасно і пропорційно зробленому ним внеску [6]. 

Використання партисипативных підходів, наприклад в діяльності бригад 

продуктивності, мають . винятково мобілізаційною здатністю. Практика показала, що навіть  

за короткий термін часу  поліпшуються комунікація, координація, співпраця і впровадження 

нововведень. Успішно вирішуються проблеми, які раніше ніхто не хотів вирішувати, а також 

краще використовуються можливості. В довгостроковому аспекті поліпшується якість, 

підвищуються продуктивність, дієвість і економічність, позитивний вплив випробовує якість 

трудового життя. Всі ці зрушення є результатом того, що роботи бригад продуктивності 

сприяють пожвавленню інноваційного процесу в організаційній системі. 

Висновки. Запропонована вище методика розробки "генеральної стратегії", можливо, в 

точності не відповідає плану, здійснюваному організацією, яка вам знайома. Але якщо ви 

спробуєте об'єктивно розглянути стратегії, здійснювані успішно функціонуючими 

організаціями в області управління продуктивністю (результативністю), то ви виявите 

структури або тенденції які слід змінити. Описана "генеральна стратегія" рекомендується 

як основана розробки планів і заходів виживання організації в конкурентних ринкових 

умовах.  
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 

Банківська установа – складна соціально-економічна система, природа функціонування 

якої передбачає необхідність постійного розвитку, зокрема – розробки і впровадження нових 

продуктів, привабливих для клієнтів послуг, що є важливим чинником довіри до установи та 
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її конкурентоспроможності на ринку. Для вибору оптимального напряму розвитку важливо 

досліджувати різноманітні фактори, які впливають на результати діяльності банку. 

Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, говорять про 

позитивний (додатний) ефект (зокрема, банк отримує прибуток), у протилежному разі – про 

негативний (від’ємний) ефект (збитки, шкода, втрати та ін.). 

Процеси подолання наслідків фінансової кризи, яка суттєво похитнула економіку, в тому 

числі і вітчизняний банківський сектор, зробили проблему управління ефективністю 

банківської діяльності предметом широких наукових досліджень та дискусій. 

Ефективність діяльності комерційного банку залежить від дохідності банку, а також від 

його витрат. До показників ефективності діяльності банку належать: прибутковість 

комерційного банку; ефективність діяльності комерційного банку; ефективність діяльності 

працівників комерційного банку. 

Критеріями для оцінки ефективності банку можна вважати як самі фінансові результати 

його діяльності (дохід і прибуток), так і результативність (рентабельність), а також всі групи 

показників фінансового стану, що досягнуті банком з урахуванням їх ціннісної або цільової 

значущості як для самого банку, так і для соціально-економічного середовища його діяльності. 

Сукупність критеріїв слід розглядати як комплексну систему характеристик, що відображає 

відповідність результатів діяльності комерційного банку його поставленим цілям на кожному 

проміжку часу функціонування. У цьому аспекті лише досягнення всіх, а не деяких критеріїв 

в системі дозволить говорити про ефективність його діяльності. 

Під ефективністю банку слід розуміти здатність його задовольнити потреби чи 

очікування клієнтів або самого банку при дотриманні ретельно налагодженого банківського 

механізму та умов взаємовідносин між виробниками та споживачами банківських продуктів.  

Оцінка ефективності діяльності банків здійснюється з метою виконання таких завдань 

[1]:  

- оцінки динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості 

банків;  

- оцінки стану банків на фінансовому ринку та кількісна оцінка їх 

конкурентоспроможності;  

- розрахунку показників ефективності та рентабельності діяльності банків, які дають 

уявлення про результативність їх функціонування;  

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів банками;  

- прийняття ефективних управлінських рішень керівниками банків на основі даних 

аналізу. 

Серед факторів, що впливають на діяльність вітчизняних банків, слід виділити: 

нерентабельність багатьох підприємств-клієнтів банку; інфляційні тенденції у грошово-

кредитній сфері; нерозвиненість фондового ринку; значні коливання процентних ставок; 

неплатежі з боку клієнтів банку та підприємств щодо один одного; порушення фінансового 

законодавства; відсутність повноцінної інформації про учасників ринку [2]. 

Вітчизняні банки приділяють мало уваги розробці й впровадженню стратегії. Причинами 

цього є нестабільність економіки, політична напруженість, прагнення уникнути додаткових 

витрат, необхідних для реалізації процесу стратегічного управління, незацікавленість 

акціонерів. У результаті більшість банків не займається розробкою і впровадженням стратегії, 

в інших банках вона впроваджується на низькому рівні, а деякі тільки розпочинають 

розробляти стратегію. 

Пережита криза у банківській сфері показала глибину проблем, які накопичили банки. 

Головними з них є: відсутність чіткої стратегії діяльності на ринку, високий рівень ризиків, 

які приймали ці банки, та відсутність стабільних джерел доходу, що поєднувалося з 

надмірними витратами. Усе це разом призвело до масової збитковості банків. Однак пережита 

криза мала й позитивні наслідки для економіки, адже залишилися діяти тільки найстабільніші 

банки, платоспроможність, ліквідність, прибутковість, модель та організація бізнесу яких 

виявилися ефективними. Менеджмент цих банків вів ефективне управління, чим забезпечив 
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перехід ввіреного їм банківського бізнесу до наступного етапу розвитку на основі чіткої 

стратегії та обрахунку [3]. 

Важливими показниками ефективності управління розвитком банківського бізнесу є 

операційні доходи та операційна ефективність банків (CIR). Операційні доходи – це 

надходження від основної діяльності, тобто такі, які отримані банком у результаті здійснення 

операцій чи надання послуг своїм клієнтам, тому до них не входять доходи, отримані від 

продажу основних засобів, доходи неопераційних підрозділів, штрафи та пені, отримані за 

господарськими операціями. Таким чином, операційні доходи є профільними банківськими 

доходами, які відображають здатність банків до акумулювання прибутку від здійснення 

безпосередньо фінансових операцій та операцій з фінансовими активами. 

Управління доходами комерційного банку є процесом розроблення і прийняття 

управлінських рішень на основі планування, аналізу та контролю за доходами банківської 

установи, що спрямовані на досягнення їх оптимальної структури шляхом виявлення 

ефективних напрямів розміщення ресурсів банку. 

Для того щоб забезпечити стійкість, надійність, прибутковість та ліквідність банку, 

необхідно ефективно управляти активами і пасивами банківської установи. 

Головним завданням вітчизняних банків є формування ефективної стратегії банківської 

діяльності та повернення довіри споживачів до банківського сектору.  
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Карамишева Є.О. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В КРАЇНАХ СВІТУ ПІД ЧАС КРИЗИ 

 

 Освіта сьогодні є основним джерелом довгострокового економічного зростання усіх 

країн світу. Сучасні тенденції розвитку свідчать, що освіта та інвестиції в людські ресурси є 

одним із пріоритетів національних стратегій та національних політик, економічного та 

технічного прогресу. 

 Фінансування вищої освіти є важливим питанням на порядку денному різних країн, 

особливо в період бюджетного дефіциту. Останнім чином усе частіше виникають дискусії 

щодо ефективності фінансового механізму у сфері освіти, визначення сильних і слабких сторін 

національних систем фінансування в різних країнах світу. 

 Глобальна пандемія COVID-19 спричинила одну з найважливіших економічних та 

фінансових криз століття. Очевидно, що ця криза, як і фінансова криза 2008 року, суттєво 

вплине на наше суспільство, і освіта є одним із секторів, які найбільше постраждали через неї. 

 Хоча фінансова криза 2008 року серйозно вплинула на державний бюджет, у багатьох 

країнах скорочення бюджетів на освіту було відкладено. 

 У період 2008-2009 рр., незважаючи на серйозне скорочення бюджету в усіх країнах 

світу, державні витрати на освіту продовжували зростати у більшості з них. Перші ознаки 

сповільнення виникли в 2010 році після заходів жорсткої економії, які призвели до скорочення 

бюджетів на освіту приблизно у третині країн. 
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 Однак, очікується, що поточна криза вплине на бюджети на освіту швидше, оскільки 

державні доходи зменшуються, а уряди переглядають пріоритетність освіти в національних 

бюджетах (за інформацією Міжнародного інституту планування освіти ЮНЕСКО, 2020). 

 Згідно з прогнозами, пандемія призведе до уповільнення зростання державних витрат 

у наступному році. Якщо частка державних видатків на освіту залишиться незмінною, витрати 

на освіту продовжуватимуть зростати, але значно нижчими темпами, ніж до пандемії. 

 Деякі країни також вжили негайних фінансових заходів для підтримки своїх систем 

освіти під час та після кризи COVID-19: 

 У квітні 2020 року уряд Австралії оголосив про впровадження пакету допомоги в сфері 

вищої освіти, який передбачав фінансування австралійців, які були звільнені з роботи 

внаслідок кризи та які прагнули підвищити кваліфікацію або перекваліфікуватися. Цей пакет 

знизив вартість навчання коротких онлайн-курсів, передбачав звільнення від сплати позик для 

студентів, які є громадянами країни, протягом шести місяців, починаючи з травня, та 

гарантував фінансування для студентів, навіть якщо кількість вступників зменшилася 

(інформація уряду Австралії, 2020 р.). 

 Запуск Канадської програми допомоги студентам у надзвичайних ситуаціях, був 

оголошений у квітні 2020 року, який мав на меті надання фінансової підтримки студентам 

вузів та випускникам середніх шкіл, які не можуть знайти роботу протягом літніх місяців через 

пандемію COVID-19. 

 Грант для підтримки студентів Канади також був спрямований на надання фінансової 

підтримки студентам, які проходять військову службу під час кризи. Нарешті, уряд також 

оголосив про плани подвоїти стипендії для студентів та розширити право на отримання 

фінансової допомоги, а також надання додаткової підтримки у вигляді збільшення 

стипендіального фонду для студентів та молодих вчених, які постраждали від кризи, 

спричиненої пандемією COVID-19 (Міністерство освіти, 2020). 

 У березні 2020 р. уряд Італії запровадив заходи щодо підтримки дистанційного 

навчання з метою оснащення шкіл цифровими платформами та інструментами для 

дистанційного навчання, надання в користування цифрових пристроїв менш забезпеченим 

учням та навчання шкільних працівників методикам дистанційного навчання (уряд Італії, 

2020). 

 У травні 2020 року було оголошено запровадження нових заходів, які спрямовані на 

забезпечення додаткового фінансування школам та університетам для покриття витрат, 

спричинених пандемією. Це додаткове фінансування покриє, серед іншого, витрати, пов’язані 

зі спеціальними послугами, захисним обладнанням та прибиральними матеріалами, які будуть 

необхідні школам та університетам на наступний навчальний рік. Було затверджено виділення 

додаткових фінансових ресурсів для найму нових вчителів для початкових та середніх класів 

на наступний навчальний рік. 

 Фінансова допомога у надзвичайних ситуаціях була виділена для покриття часткових 

або загальних витрат, пов’язаних із навчанням менш забезпечених студентів вищих 

навчальних закладів. 

 У квітні 2020 року урядом Нової Зеландії Було оголошено про надання пакетів 

підтримки студентам вищих навчальних закладів, щоб допомогти їм продовжити навчання 

після кризи. Заходи включають збільшення суми студентських позик та надання додаткової 

фінансової підтримки студентам для покриття витрат, пов'язаних з навчанням (Міністерство 

освіти Нової Зеландії, 2020). 

 Надання фінансової підтримки школам Англії (Великобританія) була започатковано у 

квітні 2020 року, яка передбачає додаткове фінансування шкіл для підтримки в період та після 

завершення кризи. 

 Додаткові витрати, що покриваються фондом, включають ресурси, необхідні для 

утримання та роботи школи під час канікул для пріоритетних груп дітей, підтримки 

безкоштовного шкільного харчування дітей, а також додаткові витрати на прибирання після 

підозри або підтвердження випадків коронавірусу (Департамент освіти, 2020). 
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 У США було оголошено про створення органами освіти Фонду допомоги в 

надзвичайних ситуаціях закладам вищої освіти згідно закону «Про надання допомоги та 

забезпечення економічної безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції», який 

забезпечує фінансування установ, які надають екстрену фінансову допомогу студентам, 

здоров’я яких було порушено через хворобу (Міністерство освіти США, 2020). 

 Фонд допомоги в надзвичайним ситуаціям початковим та середнім школам має на меті 

надання фінансової підтримки шкільним округам, які постраждали від зриву навчального 

процесу та закриття шкіл через COVID-19 (Департамент освіти штату Нью-Джерсі, 2020). 
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Клименко К.В., Савостьяненко М.В. 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ 

АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Сьогодні кожна держава вибудовує власну модель пенсійної системи з урахуванням 

своїх національних особливостей. Розвинуті країни знайшли розумний компроміс між 

державною та приватною пенсіями у вигляді збалансованої трирівневої системи. При цьому 

пропорції недержавної пенсії в пенсійній системі поступово збільшуються. В Україні пенсійні 

фонди третього рівня офіційно з’явилися на початку 2004 року після набрання чинності 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Сучасна пенсійна система України складається з трьох рівнів: 1-й рівень – солідарна 

система, створена для забезпечення базових потреб пенсіонерів та соціального захисту 

громадян; 2-й рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, якою передбачається накопичення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів 

шляхом обов’язкової сплати внесків на індивідуальні пенсійні рахунки та їх інвестування; 3-й 

рівень – добровільне недержавне пенсійне забезпечення, завдяки якому всі зацікавлені особи 

можуть накопичити додаткові пенсійні кошти для власних потреб, для родинних потреб, або 

працівників свого підприємства.  

На сьогодні в Україні функціонують лише перший і третій рівні [1]. В Україні, як і в 

більшості країн, працює змішана система. Але у випадку України у змішаній системі 

переважає доля солідарної системи. Солідарна система також переважає в Швеції, Польщі, 

Фінляндії, Туреччині. А у Великій Британії, Італії, Австрії, Німеччині, США, Грузії, Чилі, і 

Казахстані, переважає накопичувальна пенсійна система. 

На сьогодні одним із пріоритетів Міністерства фінансів України є реалізація пенсійної 

реформи. Як один з ключових партнерів у розвитку міжнародного фінансового 

співробітництва Світовий банк підтримує Україну на шляху запровадження 2-го рівня 

пенсійної системи, обов’язкових пенсійних накопичень, які є важливою складовою загальної 

архітектури пенсійної системи. 

Міністерство соціальної політики України отримало від СБ аналітичну довідку за 

результатами місії Банку з пенсійних питань. Аналітичні висновки місії та результати 



98 
 

прогнозів в більшості співпадають з оцінками Уряду та слугують підтримкою його стратегії 

упорядкування та збалансування пенсійної сфери. Зокрема, у аналітичній довідці за 

результатами місії СБ засвідчує повну підтримку ініціатив Уряду щодо єдиних правил 

індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.  

Відповідний законопроект, розроблений Мінсоцполітики, ухвалений Урядом та поданий 

до Верховної Ради України потребує якнайшвидшого ухвалення для того, щоб врахувати його 

положення при плануванні бюджету на 2022 р. Також рекомендації місії СБ повністю 

співпадають з баченням Уряду стосовно мінімальних пенсійних гарантій. Для цього необхідно 

провести реформу системи прожиткового мінімуму, відійти від ручного встановлення цієї 

величини до справедливого системного розрахунку на базі кращих світових практик. У 

аналітичній записці надаються результати довгострокових прогнозів СБ окремих питань 

пенсійного забезпечення в Україні, рекомендації щодо впровадження обов’язкових пенсійних 

накопичень [2]. 

У короткострокових планах у напрямку співробітництва України і СБ в контексті 

розбудови ефективної пенсійної системи заплановано наступне: СБ проведе фахову 

експертизу розроблених законопроектів у пенсійній сфері, допомагатиме у якнайшвидшому 

запровадженні Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, Єдиного 

соціального реєстру, передасть Україні розроблену модель для прогнозування сценаріїв 

розвитку пенсійної системи на великих обсягах даних. В подальшому опрацьовуватиме 

систему пенсійних виплат, у якій будуть збалансовані гарантована, страхова та 

накопичувальна складові з урахуванням можливостей бюджету та з прогнозом впливу тієї чи 

іншої побудови системи виплат на рівні заміщення пенсією заробітку [3]. 

Міністерство соціальної політики та СБ погодились, що запровадження з 2023 року 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення є доцільним. Одночасно 

планується поетапне запровадження універсальної системи підтримки доходів 

непрацездатних осіб. Це дозволить скоординувати виплати з обох систем для того, щоб вони 

більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій. СБ разом із міністерством 

також розглянули механізм заохочення осіб до добровільної сплати внесків до другого рівня 

через доплати від держави. Універсальна система державних гарантій прийде на заміну більш 

як 10-ти видам розрізнених виплат, які існують зараз для різних категорій осіб. До неї увійдуть, 

зокрема: доплати до пенсій за «віковою лінійкою»; соціальна допомога для людей, які не 

мають права на страхову пенсію, але сплачували податки і мають страховий стаж від 5 до 15р.; 

соціальна допомога для одержувачів страхових пенсій, що утримують непрацездатних осіб [4].  

Світовий Банк вважає, що накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може 

бути впроваджений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом 

без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду. Йдеться про впровадження 

накопичувального компонента, яке не повинне здійснюватися за рахунок нинішніх 

пенсіонерів або майбутніх платників податків, тому в разі прийняття рішення про подальший 

рух до впровадження накопичувальних пенсій у суспільстві має бути відкрита і прозора 

дискусія щодо фінансування такого нового інструменту. Це може, наприклад, відбуватися 

через певну форму розподілу витрат між роботодавцем, співробітником і урядом, без впливу 

на поточні надходження Пенсійного фонду. Є також інше важливе завдання – необхідність 

переглянути витрати ПФ, які фактично здійснюються за рахунок державних пільг і гарантій, 

але не завжди є частиною пенсійних зобов'язань. Адже об'єднання різних грошових виплат, 

що фінансуються із загального бюджету, в чітку й універсальну програму базових пенсій, яка 

доповнює основну схему страхування, вирішило би проблеми дефіциту ПФ [5]. 

Серед іншого експертами-аналітиками СБ було представлено результати моделювання 

пенсійної системи України та прогноз за сценарієм «статус-кво» на період до 2045 року. 

Результати продемонстрували, що, якщо нічого не змінювати, то не лише знижуватиметься 

рівень заміщення пенсіями заробітку (до 20% до 2045 р.) але і скорочуватиметься охоплення 

пенсійним забезпеченням людей пенсійного віку (до 70% до 2045 р.), переважно через 

недостатність необхідного стажу [3]. Цікавими висновками моделювання також стало те, що: 
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жінки є більш дисциплінованими у сплаті пенсійних внесків, аніж чоловіки; ухиляння від 

сплати внесків відбувається, в першу чергу, за рахунок заниження рівнів зарплат, з яких 

сплачуються внески, а не за рахунок незадекларованої праці, найменший рівень участі у сплаті 

внесків по вікових когортах серед молоді, яка ще здобуває освіту, та серед людей 

передпенсійного віку за рахунок більш раннього виходу на пенсію. 
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ПОСЛАБЛЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ 

ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАКОНОТВОРЦЯМИ ЗМІН 

 

2014 р. урядом України було ухвалено «Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні»[1]. Концепцією було 

передбачено розширення повноважень місцевих органів влади щодо управління медициною, 

освітою, комунальним господарством, а також забезпечення фінансової автономії місцевих 

бюджетів. Саме децентралізація повноважень держави на користь місцевого самоврядування 

стала основною ідеєю реформування у бюджетній сфері та переходу до нового 

адміністративно-територіального устрою. 

Так, за даними Асоціації міст України, 2020 року в Україні відбулось завершення 

певного етапу реформи і у державному бюджеті на 2021 рік прямі міжбюджетні відносини 

встановлено з 1438 громадами. Як результат здійснених реформ, було відмічено підвищення 

зацікавленості органів місцевого самоврядування у пошуку резервів наповнення місцевих 

бюджетів та покращення адміністрування податків і зборів. Адже, фінансова складова є 

запорукою успіху функціонування територіальних громад.  

Проте, як свідчить статистика, у 2020 році показники наповнення місцевих бюджетів 

дещо скоротились (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Надходження до місцевих бюджетів за 2019 та 2020 роки, млрд. грн 

Показники 

Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
РАЗОМ 

2019 2020 
відхиле

ння 
2019 2020 . 

відхиле

ння 
2019 2020 

відхиле

ння 

Власні доходи 275,2 290,1 +5,4% 25,0 21,2 -15,2% 300,2 311,3 +3,7% 

Трансферти з 

державного бюджету 
244,3 135,9 44,4% 15,9 24,3 +52,8% 260,3 160,2 -38,5% 

Разом 519,5 426,0 18,0% 41,0 45,5 +11,0% 560,5 471,5 -15,9% 
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Частка 

трансфертів у доходах 

(р.2/р.3) 

47,0% 31,9% - 38,8% 53,4% - 46,4% 34,0% - 

 

Побудовано автором за даними: https://decentralization.gov.ua/news/13249?page=2 

 

Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-

економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого розвитку. У порівнянні з 

2019 роком, загальні доходи місцевих бюджетів зменшилися на 89,0 млрд грн (з 560,5 до 471,5) 

або на 15,9% (табл. 3). Зменшення відбулося за рахунок трансфертів з державного бюджету. У 

2020 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 135,9 млрд грн трансфертів, що 

на 108,4 млрд грн (на 44,4%) менше 2019 року. Зокрема, це пов’язано з тим, що у 2020 році з 

місцевих бюджетів не здійснювалися окремі видатки, пов’язані з реалізацією державних 

програм соціального захисту, обсяг яких у 2019 році склав 78,3 млрд грн.[2]. У порівнянні з 

2019 роком, частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України суттєво 

знизилася (на 9,3%), що свідчить про зростання концентрації фінансових ресурсів на 

центральному рівні, що суперечить основним принципам децентралізації в Україні. 

Разом з тим, відбувається й певний тиск та зазіхання на автономію місцевих органів 

влади. Так, 15.09.2021 року було зареєстровано Проект Закону «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» № 6062[3], відповідно до якого у 2023 році передбачено 

скасування бюджету розвитку, а його доходи включити до складу загального фонду місцевих 

бюджетів.  

Нагадаємо, що на сьогодні однією із складових спеціального фонду місцевого бюджету, 

відповідно до п. 1, ст. 69 Бюджетного кодексу України, є надходження бюджету розвитку 

місцевих бюджетів [4]. Ст 71 Кодексу визначено перелік надходжень та витрат даного 

бюджету. Відповідно до п. 3 ст. 71 Кодексу передбачено, що «капітальні видатки бюджету 

розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання 

інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів 

соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства тощо…..». 

Відтак виникає питання щодо фінансування делегованих повноважень. Адже, на нашу 

думку, скасування бюджету розвитку, доходи якого мали цільовий характер, у результаті 

призведе до скорочення капітальних видатків та переформатування їх у поточні. Як результат 

- бюджети будуть змушені скоротити фінансування місцевих програм соціально-економічного 

розвитку та інше.  

Також, відповідно до даного законопроекту, громади не зможуть зберігати кошти на 

депозитних рахунках, та належно планувати розвиток. Проте, наразі, громадам дозволено 

розміщувати на депозитних рахунках тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів, а дохід з 

таких операцій зараховується до загального фонду бюджету. Впровадження даної норми 

призведе до втрати даного джерела надходження бюджету.  

Ще одним заперечливим фактом прийняття даного законопроекту є пропозиція: 

«частину четверту статті 1032 доповнити абзацом такого змісту: “Залишки коштів за освітньою 

субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, вилучаються до 

державного бюджету”»[3]. Проте, такий підхід матиме лише негативний вплив на розвиток 

освіти в громадах. Адже, існуюча практика накопичення залишків освітньої субвенції 

дозволяє місцевим органам влади оптимізувати заклади освіти та планувати їх оновлення та 

розвиток.  

Відтак, запропоновані зміни негативно вплинуть на наповнення місцевих бюджетів, а 

також значно порушують конституційні права громад, зокрема у частині зарахування коштів 

від продажу комунального майна до державного бюджету (п. 53 Проекту «…70 відсотків до 

спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на розвиток та поліпшення 

екологічного стану зрошуваних та осушених систем за рішенням Кабінету Міністрів України 



101 
 

(у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету…»). 

Доречним є внесення змін до Бюджетного кодексу у частині розширення повноважень 

селищних та сільських рад щодо здійснення місцевих запозичення з метою впровадження 

додаткових інструментів залучення фінансових ресурсів. 

Отже, новації пропонованого Проекту, негативно вплинуть, як на громади, так і бюджет 

загалом. Адже, перерозподіл існуючих джерел наповнення бюджету та вилучення наданих 

субвенцій, у решті решт, призведе до «апатії» місцевих органів влади та небажання сприяти 

регіональному розвитку, залученню інвестицій та оптимізації наповнення бюджетів. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, ІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

 

Сучасна економіка України вже зробила перший крок до принципово нової 

технологічної, економічної та соціальної реальності. Проте виклики, які стоять перед 

сучасним індустріальним суспільством, важко переоцінити. Йдеться про зміну глобального 

соціально-технологічного укладу, наслідком якого є повне переформатування звичних нам 

систем, формування нових соціальних та економічних стратегій. Одночасно змінюється 

технологічна парадигма, змінюються моделі управління і суспільні норми, відбуваються 

масштабні демографічні зрушення. 

Виникло поняття цифрової економіки в 90-ті роки минулого століття. В 1995 

году Николас Негропонте  висловив тезу: «о переходе от обработки атомов к обработке битов, 

отмечая о недостатке классических товаров в «физическом» воплощении (вес, сырьё, 

транспорт) и преимуществах новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти 

не нужное сырьё, мгновенное глобальное перемещение)». 

Питання цифрової економіки вперше було внесено у порядок денний групи G20 на 

саміту в Анталье у 2015р. коли було визнано, що ми живемо в епоху економіки Інтернету, яка 

відкриває як нові можливості так і нові виклики для глобального зростання. З 2016р. 

двадцяткою була запропонована «Ініціатива розвитку і співпраці "Групи двадцяти" в області 

цифрової економіки», в якій цифрова економіка характеризується як найважливіший фактор 

зростання продуктивності і оптимізації структури економіки». А вже у квітні 2017р. G20 

провела першу нараду «цифрових» міністрів, в наслідок чого була прийнята «Декларація 

міністрів по цифровій економіці" Групи двадцяти». Лідери пообіцяли забезпечити до 2025р. 

підключення всіх своїх громадян до цифрових комунікацій. 

Починаючи з цього моменту в освітленні цієї тематики відбувся прорив — нею стали 

цікавитися в контексті широкого спектру сфер суспільної життєдіяльності: від створення 

https://decentralization.gov.ua/news/13249?page=2


102 
 

нових технологій до розвитку міжнародних відносин. Це загальна тенденція і для іноземного, 

і для вітчизняного наукового поля. 

На даний час поняття цифрової економіки широко висвітлюється в працях українських 

вчених, таких як: В.М. Тупкало та О.Є. Гудзь. Можна окремо виділити таку працю Центра 

Разумкова як «Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти» В цій праці  

досліджуються головні детермінанти та підстави розвитку цифрової економіки в Україні, а 

також готовності України до запровадження та використання цифрових технологій (як з 

позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Також, в праці  

проаналізовані потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі. 

Цифрова економіка є сучасним трендом, який виник у результаті останньої (4-ої) 

технологічної революції. ЇЇ обсяг у світі оцінюється у 4 трильйони доларів. В Україні прийнята 

концепція розвитку цифрової экономіки на 2018-2021 роки. Очікується, що саме цифрова 

економіка буде основним джерелом росту ВВП України в найближчі роки. Вона буде 

потребувати все більшої кількості фахівців різного профілю. 

Цифрова економіка передбачає цифрове відображення різних сфер людської діяльності 

зі створенням при цьому значного економічного та соціального ефектів. Цифрова 

економіка(web-, інтернет-економіка, електронна економіка) – економічна діяльність, яка 

відбувається із застосуванням цифрових і обчислювальних технологій (ІКТ) на базі ІТ-

інфраструктури та систем зв’язку, пов’язана з електронним бізнесом і електронною комерцією 

і вироблених ними цифровими товарами і послугами. Розрахунки за послуги і товари цифрової 

економіки здійснюються найчастіше цифровою валютою (електронними грошима). 

Важливим питанням є впровадження цифрової економіки в освітній процес. Так, 10 

грудня відбувся  міжнародний експертний круглий стіл на тему: «Цифрова економіка – 

платформа спільного майбутнього». Модератор круглого столу, менеджер із зв’язків із 

громадськістю компанії “Хуавей Україна” Аліна Севастюк наголосила: «щоб залишатися 

конкурентоспроможними і розуміти цифрове майбутнє, молодим талантам і досвіченим 

керівникам державного та приватного секторів слід здобувати нові знання "і про цифрову 

економіку, і про технологічні тренди". 

За її словами, особливо важливою зараз стає питання освіти впродовж усього життя та 

партнерство бізнесу й університетів. Наприклад, у Великій Британії Бізнес-школа Хенлі 

(Henley Business School) співпрацює з компанією Huawei і створює інноваційної програми 

цифрового лідерства та розвитку талантів для глобальних операторів зв’язку та інших 

компаній. Бізнес-школа представляє своє бачення розвитку лідерства, управління, цифрової 

трансформації. Зі свого боку компанія Huawei ділиться глобальним і галузевим досвідом 

цифрової трансформації, набутим завдяки партнерству з провідними світовими 

постачальниками рішень у сфері ІКТ у 170 країнах. Подібну практику доцільно впроваджувати 

в Україні. 

 

 

 

Козловська С.Г.  

 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Кожна людина хоча б один раз у своєму житті відчувала тривогу, стрес, дискомфорт при 

працевлаштуванні вперше, при переході на нову посаду або на нове місце роботи. Пам’ятаючи 

про важливість першого враження, виникає безліч запитань стосовно того, як себе «подати», 

щоб роботодавець надав перевагу саме вам. 

В першу чергу необхідно звернути увагу на одяг. Не зважаючи на те, що пандемія 

коронавірусу внесла певні корективи у стиль одягу, але йти на співбесіду з роботодавцем у 

спортивному костюмі категорично не можна. Як себе поводити та що і як говорити – це теж ті 

питання, на які заздалегідь потрібно продумати відповідь. 
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Коли етап співбесіди успішно пройдений і працівника наймають на роботу, наступає 

етап адаптації його до нових умов. Цей процес може бути достатньо тривалим, а може бути, 

що працівник досить швидко пристосується до нових умов. Звичайно, в інтересах організації 

скоротити час адаптації працівника до мінімуму, щоб він якомога швидше почав самостійно 

виконувати свої функціональні обов’язки, а компанія максимально швидко почала отримувати 

повну віддачу від працівника. 

Дуже важко включитися в роботу, коли у працівника мало інформації про компанію, 

продукт та свої обов'язки. Тому спочатку потрібно пройти адаптацію. 

Під адаптацією розуміють пристосування працівника до нових професійних та 

організаційних умов праці, взаємодії з колегами у зв'язку зі зміною роботодавця або переходом 

на нову посаду. Саме адаптація сприяє ефективному залученню нового працівника в діяльність 

компанії, а також підготовці у визначений термін із нього грамотного фахівця. Крім того, 

адаптація спрямована на формування продуктивно працюючого та згуртованого колективу. 

Правильне введення на посаду нового співробітника однаково важливе як для його самого, так 

й організації. Подальша ефективність роботи новачка багато в чому залежить від того, 

наскільки успішним буде для нього період адаптації. 

Під час адаптації важливо посилити внутрішню мотивацію працівника виробляти 

продукт та працювати саме у цій компанії. Коли внутрішні стимули його збігаються з цілями 

бізнесу, він самостійно знаходить у собі енергію та ресурси для роботи. При цьому формується 

лояльність працівника до компанії [1]. 

Адаптація зазвичай займає від 3 до 12 місяців. Найскладнішими вважаються перші два-

три місяці. Для забезпечення швидкої адаптації працівника необхідно: 

- в перший же день поінформувати його про політику організації (цінності, місію, 

неписані правила етикету, історію) та переваги для співробітників;  

- допомогти працівнику зрозуміти свою роль, познайомити його з посадовими 

обов’язками та з тими колегами, з якими він буде співпрацювати, визначити зону 

відповідальності; 

- познайомити з принципами спілкування як всередині організації, так і з клієнтами; 

- надати загальну інформацію: де яка оргтехніка знаходиться, як нею користуватися, 

яке програмне забезпечення використовується, де знаходиться буфет, їдальня і т.п.; 

- звернути увагу на те, як відбувається процес навчання та підвищення кваліфікації, 

яким може бути кар’єрне зростання; 

- і звичайно допомогти, посприяти налагодженню контакту, взаємодії з колегами по 

роботі. 

Адаптація персоналу має велику кількість різних видів, методів та підходів, спрямованих 

найчастіше на підвищення продуктивності та ефективності праці нового співробітника. 

Виділяють такі види адаптації [2]: 

- професійна адаптація – додаткове засвоєння професійних знань та навичок, а також 

формування професійно важливих якостей особистості; 

- психофізіологічна адаптація – пристосування до сукупності умов, що надають 

різний психофізіологічний вплив на працівника: фізичні та психічні навантаження, рівень 

монотонності праці, ритм праці, зручність робочого місця, шум, освітленість, вібрація тощо; 

- соціально-психологічна адаптація – включення працівника до системи 

взаємовідносин колективу з його традиціями, нормами життя, ціннісними орієнтаціями, 

формальними та неформальними групами, соціальними позиціями окремих його членів; 

- організаційно-адміністративна адаптація – ознайомлення працівника з 

особливостями організаційного механізму управління, місцем свого підрозділу й посади у 

загальній системі цілей та в організаційній структурі. Результатом такої адаптації є розуміння 

працівником своєї ролі у загальному виробничому процесі, але це своє чергу підвищує 

мотивацію праці; 
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- організаційно-економічна адаптація – ознайомлення працівника з економічним 

механізмом управління організацією, системою економічних стимулів та умовами оплати 

праці; 

- нормативна адаптація – засвоєння нових вимог трудової, виробничої та 

технологічної дисципліни, правил трудового розпорядку, вимог до підготовки робочого місця, 

гігієнічних та санітарних норм, вимог техніки безпеки та охорони здоров'я, а також екологічної 

безпеки довкілля. 

Робота в новій організації – це психологічно складний момент для будь-якої людини. І 

якщо вона не відчуває підтримки з боку організації, у неї виникають сумніви щодо 

правильності вибору нового місця роботи, відбуваються помилки в робочому процесі, 

причини яких криються в психологічно некомфортному, невпевненому стані людини. 

Щоб уникнути таких проблем, часто використовують практику різних форм супроводу 

– наставництво, коучинг, менторство; закріплення нового фахівця за досвідченим 

співробітником [3]. 

Такі заходи допоможуть новому працівнику швидко та якісно засвоїти практичні вміння 

та навички, потрібні компанії. Різні форми супроводу також націлені на трансляцію місії, 

стратегії, цінностей компанії та створення відчуття залучення співробітників у життя компанії. 

Отже, адаптація працівників – це створення середовища, в якому їм будуть забезпечені 

досить комфортні умови для вільної взаємодії зі своїми колегами, швидке пристосування до 

нового робочого місця та оперативне залучення у повноцінну виробничу діяльність. 

Застосування адаптації веде до успішного завершення випробувального терміну новим 

працівником та економії витрат організації на пошук, навчання та оцінку персоналу. 
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Космідайло О.І. 

 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 

  

 

 Сегментами і світової, і української економіки, що не найбільше постраждали від 

пандемії коронавірусу COVID-19, є ринки праці у світі та Україні. Причому український ринок 

праці зазнав негативного впливу пандемії COVID-19 одразу за кількома напрямами. По-

перше, на розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни в тому сегменті 

національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на внутрішній ринок України. 

По-друге, у тому сегменті національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на 

зовнішній (світовий) ринок. По-третє, на розвиток ситуації на українському ринку праці 

впливають зміни в стані, що склався нині з безпосередньою міграцією робочої сили з України 

закордон. Адже Україна є доволі великим нетто-експортером робочої сили та послуг праці на 

світовому ринку. Такий підхід до аналізу українського ринку праці за напрямами впливу 

ендогенних (зовнішніх) чинників на його розвиток в умовах пандемії COVID-19 надає 

можливість будувати більш обґрунтовані сценарії трансформації цього ринку залежно від 

подальшого перебігу пандемії COVID-19 у світі. 
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 Так, згідно з даними Державної служби статистики України, сукупно в таких сферах 

економічної діяльності, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів, тимчасове розміщування й організація харчування, фінансова та страхова 

діяльність, операції з нерухомим майном, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, працювало 

28 % усього зайнятого населення в економіці України. І саме економічна діяльність цих сфер 

вітчизняного господарства зазнала найбільших втрат через запровадження карантину в нашій 

державі. 

 Звичайно, економічну діяльність не всіх суб’єктів господарювання в зазначених 

галузях було повністю зупинено в період запровадження жорсткого режиму карантину в 

Україні. Наприклад, у сфері торгівлі працювали продовольчі магазини. Банківські установи – 

тимчасово припинили роботу лише частини їхніх відділень. З іншого боку, навіть у сфері 

охорони здоров’я деякі медичні установи під час карантину частково обмежили свою 

діяльність. Наприклад, у відпустку за власний рахунок було відправлено частину працівників 

поліклінічних відділень та наукових медичних установ. 

 Частково згорнули свою діяльність і підприємства інших галузей української 

економіки, включаючи промисловість та будівництво. У результаті значно збільшилася 

чисельність персоналу підприємств цих галузей, який хоча й не було звільнено, але фактично 

не працював. Водночас така невизначеність щодо подальших перспектив їхньої трудової 

діяльності обмежувала активність зазначеної категорії працівників щодо пошуку нового місця 

роботи. Тим більше що негативного впливу від запровадження карантину через пандемію 

коронавірусу COVID-19 певним чином зазнала практично вся українська економіка. 

 Згідно з даними Державної  служби  статистики  України  в  першому  кварталі  2020  

року  доходи  населення  України  становили 874,4 млрд. грн., а витрати – 935,5 млрд. грн., 

тобто заощадження громадян зменшились на 61,1 млрд. грн. [2].  

 З  огляду  на  реальну  купівельну  спроможність  населення  у  2019  році  рівень  доходу  

на  душу  населення України у 2019 році сягав $9,7 тис., що в 3,5 рази менше, ніж у Польщі 

($33 991), і в 2 рази менше, ніж у Білорусі ($20,6 тис.), Україна обходить лише Марокко ($9,2 

тис.) [3]. 

 Аналіз структури доходів населення України  останніх  років  виявив,  що  на  перше  

місце виходить заробітна плата як основне джерело доходу, що свідчить про сповільнення 

темпів розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Повільне зменшення рівня  залежності  

достатку  населення  від  допомог  і виплат з боку держави є позитивною тенденцією, але 

невисокий рівень доходів громадян нашої держави все ще залишається однією з проблем 

економіки країни. 

 Статистика  середньомісячної  заробітної  плати  за останні 12 років показує постійне 

зростання, але в перерахунку  на  долари  США  зростання  2009–2013  років змінилось на 

різкий спад у зв’язку з політичною, економічною  та  фінансовою  кризами,  напруженням  на 

ринку праці, різкою девальвацією гривні, що призвело до загального зниження рівня життя 

населення.  

 Однак із 2015 року вже спостерігається позитивна тенденція  зростання 

середньомісячної  заробітної  плати і у гривневому, і у доларовому еквівалентах як основного 

джерела доходу більшості громадян країни, що свідчить  про  поступовий  вихід  економіки  

держави  з кризового стану до рівня 2013 року. Водночас  залишається  проблема  врахування  

доходів населення, які працюють у тіньовій сфері економіки.  

 Згідно  з  даними  Міністерства  розвитку  економіки, торгівлі та сільського 

господарства України [4], у 2019 році за різними методами оцінки рівень тіньової  економіки  

коливався  в  межах  17–43%, але за розрахунками інтегрального показника він склав 28%. 

Загалом із 2014 року, в якому тіньова економіка оцінювалась у 43% від обсягу офіційного  

ВВП,  спостерігається  постійне  зменшення рівня тінізації економіки, що, безумовно, є 

позитивною тенденцією. Однак низка факторів, таких як продовження політичного конфлікту 

на сході країни,  високий  рівень  корупції,  недосконалість законодавства, є перешкодами на 

шляху детинізації економіки України. 
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 Рівень та якість життя людей великою мірою визначаються доходами, які вони 

отримують у процесі свого трудового життя. Гідна оплата праці є необхідною  умовою  

розвитку  трудового  потенціалу та  побудови  соціально  орієнтованої  ринкової  економіки,  

найважливішим  аспектом  ефективного  функціонування  ринку  праці  країни,  що  вимагає  

створення механізму державного регулювання доходів громадян та вжиття таких заходів, як 

 впровадження ефективних систем оплати праці, оновлення  методів  формування  

фондів  оплати праці, реформування системи встановлення прожиткового мінімуму, 

підвищення ролі держави у виконанні соціальних гарантій, соціальна інтеграція бідного 

населення. 

 Проведений аналіз свідчить, що під впливом пандемії коронавірусу COVID-19 

український ринок праці зазнав істотних змін. Останнім часом він поступово відновлюється 

від шоку, викликаного цією коронакризою. Однак при цьому деякі зміни у функціонуванні 

вітчизняного ринку праці можуть мати подальший розвиток. Тому доцільно прислухатися до 

чисельних порад соціологів щодо нагальної необхідності проведення перепису населення 

України. 
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Кришталь Т. М. 

 

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В ПАНДЕМІЧНИХ 

УМОВАХ 

 

У  березні  2020  року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно  визнала    

коронавірусну  хворобу  пандемією. Впроваджені заходи протидії поширенню коронавірусу 

кардинально вплинули на діяльність підприємств і домогосподарств, економіку, зайнятість. 

Відбулось падіння темпів національної економіки України. 

Неординарність «пандемічної кризи», полягає в тому, що її проявом є не стільки злам 

траєкторії розвитку, скільки суттєва зміна характеру розвитку як на макро, так і на мікрорівнях 

на тлі кардинальних змін способу життя суспільства. Зміни торкнулися всіх сфер 

життєдіяльності – спілкування, режиму роботи, навчання, діяльності економічних суб’єктів 

тощо. А  вимушене запровадження перманентних карантинних обмежень в переважній 

більшості країн світу і в Україні, які різнилися своїми масштабами та термінами, зумовило 

безпрецедентну трансформацію поведінки економічних суб’єктів на рівні як споживання, так 

і виробництва, коли домінуючими принципами мотивації стала обережність на фоні 

перманентної невизначеності. Як наслідок це призвело до уповільнення економічного 

розвитку у країнах світу, у тому числі  Україні. 

У ІІІ-IV кварталах 2020 року, зважаючи на послаблення карантинних заходів, 

спостерігалось певне пожвавлення економічної діяльності. В цілому за рік зменшення ВВП 

України становило 4,0 % [1]. 

Перший локдаун, у 2020 році, не справив нищівного впливу на економіку України, адже 

показники по більшості галузей досить швидко відновилися до докарантинного рівня. Це 
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стосується і цін на нерухомість, і кількості вакансій, і рівня заробітної плати, і роздрібної 

торгівлі, і товарообороту тощо. Торговий баланс в Україні, навіть, покращився – експорт в 

Україні переважно сировинний, і він не так сильно впав у обсягах, а імпорт знизився відчутно 

більше, ніж експорт. Але є галузі, в яких відбувся суттєвий спад і які  досі не змогли 

відтворитися. Зокрема, це перевезення пасажирським транспортом, туризм.  

Загалом, Україна, порівняно із багатьма країнами світу, мала відносно менше погіршення 

показників за підсумками 2020 року. Причиною цього є трансформаційний характер 

національної економіки. Зокрема, слабке залучення у виробничі ланцюги доданої вартості у 

світовій економіці, суттєва частка тіньового бізнесу та доходів, слабо розвинений туризм, 

досить вагома частка сільського господарства, велика частка крупного виробництва, яке не 

зупинялось навіть під час локдауну. Також важливою економічною причиною помірного 

послаблення економіки України стало впровадження Урядом та НБУ заходів, які були 

спрямовані на пом’якшення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 шляхом 

підтримки населення та бізнесу. Зокрема, пріоритетність розподілу бюджетних коштів на 

забезпечення медичних потреб та відбудову транспортної і соціальної інфраструктури, а також 

на підтримку населення та бізнесу з метою стимулювання попиту. Досить важливу роль у 

цілому зіграла швидка адаптація окремих секторів економіки до роботи в умовах соціальних 

обмежень. Наприклад, мобільний перехід підприємств на нові форми організації робочих 

процесів – дистанційного або надомного режиму роботи та навчання – створив підвищений 

попит на нові цифрові послуги та надання вже існуючих послуг в цифровому форматі. 

Отже, вплив карантину для одних галузей був більш болючим, ніж для інших. Сектори 

економіки, де пом’якшуються карантинні обмеження і які пов’язані із споживчим попитом, 

швидко відновлюються. Це стосується, насамперед,  роздрібної торгівлі та сфери послуг. 

Гірша ситуація склалася із промисловістю та інвестиційним попитом. Відновлення 

промисловості відбувається більш повільно і нерівномірно. Транспорт, зокрема пасажирські 

перевезення, на нашу думку, постраждав найбільше і не зміг повністю відновитися.   

В умовах поширення коронавірусної інфекції інша ситуація склалася в фармацевтичній 

галузі.  Так виробництво фармацевтичної продукції в Україні на кінець квітня 2020 року 

стрибнуло вгору на 22%. Також компанії з виробництва фармацевтичних препаратів і 

матеріалів стали лідерами за кількістю новостворених юридичних осіб – їхня чисельність 

збільшилась на 600% [2]. Для фармацевтичної галузі важливим трендом став розвиток онлайн-

продажів, адже Кабінет міністрів на час карантину в Україні дозволив дистанційний продаж 

ліків і медичних товарів, а також здійснення доставки безпосередньо покупцям із 

дотриманням умов транспортування. І ця послуга отримала високий попит серед населення. 

Протягом першого місяця дії послуги, наприклад,  Нова пошта надіслала одержувачам понад 

32 тисячі відправлень із медичними препаратами [3]. Найбільше ліків (майже 70%) було 

доставлено у сільську місцевість. Але  фармкомпанії на період карантину зіткнулися із рядом 

проблем,  зокрема, зростання курсу долара, подорожчання логістики та її ускладнення тощо. 

Окремої уваги потребує стан сфери освіти, адже пандемія коронавірусу виявилась 

складним випробовуванням для цього сектора. З одного боку, карантин став своєрідним 

стимулом щодо модернізаційних змін у вітчизняній освіті. Зокрема, відбувся активний 

розвиток цифрової та дистанційної (он-лайн) освіти. Зрозуміло, заклади освіти не були готові 

до запровадження дистанційної освіти. Це стосується не тільки наявності технічних засобів, 

але й уміння викладати он-лайн. Особливо складною ситуація виявилася у сільських школах. 

З іншого боку, збідніння населення внаслідок економічної кризи, втрата платіжної 

спроможності, призвела до зменшення кількості студентів контрактної форми навчання в 

державних та приватних ЗВО. Що, як наслідок,  сприяло збільшенню конкуренції на ринку 

освіти. Слід зауважити, що державним закладам освіти бракує фінансування на виконання 

посилених санітарних норм, зокрема, на закупівлю протиепідеміологічних засобів. 

Найменше в умовах пандемії постраждали підприємницькі структури, котрі 

забезпечують життєдіяльність адміністративно-територіальних одиниць – постачання  

електроенергії  і  газу  (-1,9%  порівняно  із  2019  роком), виробництво споживчої товарної 
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продукції короткострокового споживання (-7%). Натомість зменшилось виробництво 

споживчої товарної продукції  тривалого використання (-32%) і інвестиційних товарів (-27%) 

[4]. 

Позитивні тенденції відновлення національної економіки простежуються у другому 

півріччі 2021 року. Зокрема, рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання 

сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю та 

пасажирообіг. Пожвавлення інвестиційної активності разом із сприятливою зовнішньою 

ціновою кон'юнктурою сприяли відновленню будівництва та промисловості. 

Вищезазначене дає можливість стверджувати, що пандемія COVID-19 суттєво  

пригальмувала національну  економіку. В умовах сьогодення ситуація в економіці України, 

переважно, залежить від динаміки та масштабів розповсюдження пандемії, значною мірою 

домінують фактори стриманого попиту та високого рівня невизначеності щодо найближчої 

перспективи. У національній економіці в умовах пандемії спостерігається зменшення рівня 

ВВП, темпів росту промислової  продукції,  закриття  суб’єктів  малого  бізнесу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ   

ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

      Сьогодні одним з важливих завдань державної влади є оцінка перспектив розвитку 

української економіки під впливом світової пандемії COVID-19 з урахуванням впливу 

науково-технічних, інформаційно-психологічних і соціальних чинників.      Міністерством 

економіки України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади було 

розроблено «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який 

був схвалених Постановою Кабінету Міністрів України  № 586 від 31.05.2021. Цей документ 

можна вважати  орієнтовною концепцією, яка має основоположне значення  , оскільки беручи 

до уваги неординарність епідеміологічної ситуації в Україні та світі, варто розуміти, що 

нинішні економічні оцінки й прогнози в подальшому ще змінюватимуться, до того ж 

неодноразово. 

      Метою Прогнозу на 2022-2024 роки є формування уявлення щодо найбільш 

вірогідного розвитку економіки з урахуванням наслідків від поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - пандемія COVID-19), а 

також траєкторії та характеру переходу до сталого позитивного розвитку у середньостроковій 

перспективі з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів, визначених у 

стратегічних документах Уряду, зокрема, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, 

затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Державній 

програмі стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженій 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 та основних напрямів розвитку, 

визначених у Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій 
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постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179. Прогноз розроблений за 

основним, найбільш вірогідним сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 

2020 році, поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок пандемії COVID-19, її 

наслідків для України та світу, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх 

чинників у перспективі. Прогноз на 2022-2024 роки також враховує незмінність обраного 

курсу на реформи та європейський вектор розвитку, що передбачає поглиблення 

зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу. При цьому враховуються 

реалії, які наразі склались у зовнішньоекономічному просторі, викликані наслідками пандемії 

COVID-19, та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність України. Прогноз на 2022-2024 

роки містить кількісні оцінки та орієнтири щодо розвитку економіки і соціальної сфери. В 

ньому обґрунтовуються основні фактори, що впливатимуть на макроекономічну динаміку 

упродовж найближчого етапу після виходу з карантину та надалі, зокрема, проведення масової 

вакцинації населення, як у світі, так і в Україні, змінені під час пандемії COVID-19 патерни 

людської поведінки, умови збереження макроекономічної стабільності, оцінюється вплив 

зазначених процесів на рівень життя населення. Також, враховуючи значну невизначеність у 

прогнозах розвитку, в першу чергу, світової економіки та тривалості і повторюваності 

пандемії COVID-19, у Прогнозі на 2022- 2024 роки стисло представлено альтернативний 

сценарій, який передбачає врахування наслідків поширення пандемії COVID-19. У Прогнозі 

на 2022-2024 роки також визначаються потенційно можливі ризики розвитку, які не враховані 

в жодному із сценаріїв. Отже, прогноз на 2022-2024 роки представляє сценарні орієнтири 

розвитку, які можуть бути використані для прийняття стратегічних рішень органами влади, 

підприємцями та інвесторами. 

      Головними особливостями економічної кризи в Україні внаслідок світової 

коронакризи та запровадження у державі карантинних заходів під час боротьби з пандемією 

COVID-19 є : підвищення рівня безробіття – 19 %; обмеження малого та середнього бізнесу – 

15,5 %; непрофесіоналізм, нерішучість й безсистемність дій влади у подоланні економічних 

наслідків пандемії – 12,9 %; зниження платоспроможності населення – 9,5 %; падіння ВВП – 

8,6 %; скорочення ділової активності – 7,8 %; інфляція – 6,9 %; зменшення інвестицій – 3 %; 

колапс туристичної сфери – 3 %; істотне скорочення надання транспортних послуг – 3 %; інше 

– 13,9 %. 

      Результати емпіричного дослідження у цьому контексті деталізуються статистичною 

інформацією. Так, ВВП України у 2020 р. скоротився на 4 %. При чому упродовж року це 

скорочення мало різну амплітуду: від – 1,2 % (І кв). – до – 6,5 % (ІІ кв.). Окрім цього, у 2020 

р. в Україні мало місце погіршення інших економічних показників порівняно з 2019 р.: 

збільшення споживчих цін на 7,5 %; розширення частки безробітного населення до 9,5 %, що 

становить 1,7 млн осіб віком 15–70 років (насправді цей показник є ще більшим через втрату 

роботи особами, які були працевлаштовані неофіційно); скорочення на 38,2 % капітальних 

інвестицій; негативне сальдо зовнішньої торгівлі (- 17,9 %); зменшення індексу промислової 

продукції: машинобудування (- 17,6 %), металургія (- 8,7 %), текстильна (- 6,1 %), добувна (- 

3 %)7тощо. 

      Одним із головних соціально-економічних негативних наслідків пандемії стало 

загострення в Україні та у світі в цілому соціальної нерівності. Вона виражається у посиленні 

майнової поляризації населення. На тлі збільшення у нашій державі у 2020−2021 рр. 

безробіття, інфляції, погіршення перелічених вище та багатьох інших економічних показників 

простежується істотне покращеннястановища найбільш заможних громадян. Останні в 

Україні здебільшого пов’язуються з фінансово-промисловими групами (олігархічними 

кланами). Зокрема, за даними видання Forbes, протягом2020−2021 рр. зросли статки (у млрд 

дол. США): у Р. Ахметова (з 2,8 до 7,6), у В. Пінчука (з 1,4 до 2,5), у К. Жеваго (з 1,1 до 2,4), у 

І. Коломойського (з 1 до 1,8), у П. Порошенка (з 1,4 до 1,6).  В звя’язку з цим ініціатива 

Президента України щодо правового врегулювання процесу деолігархізації нашої держави із 

залученням РНБО України та інших державних структур видається цілком  обґрунтованим й 

рішучим кроком.  
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      Попри низку негативних соціально-економічних наслідків (скорочення обсягів ВВП, 

додаткові видатки на фонд боротьби з пандемією, збільшення безробіття, зменшення 

підприємницької активності тощо), COVID-19 посприяв пришвидшенню темпів 

трансформації економіки України й частковій зміні трендів її розвитку (упровадження 

економічних діджитал-інструментів, поширення безготівкових розрахунків населенням, 

досвід управління економічними процесами у форсмажорних кризових умовах та ін.) 

      Відбудова української економіки неможлива без розвитку тих секторів і галузей, які 

є, з одного боку, найбільш наукоємними, відзначаються високим ступенем інноваційності, а, 

з другого, − приносять найбільший прибуток до Державного бюджету (IT-сфера, 

агропромисловий комплекс, туристична галузь, сфера обслуговування, малий та середній 

бізнес, транспорт, будівництво та деякі ін.); 

      Хвороба COVID-19 не є останнім й найбільш вагомим епідемічним викликом для 

людства, тому наша держава і суспільство мають урахувати цей урок з метою більш 

адекватного реагування у майбутньому на пандемічні наслідки, у тому числі в контексті 

управління економікою, щоб вони не перетворились на черговий економічний апокаліпсис. 
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ЗЛОЧИНИ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ 

ЗАПОБІГАННЯ 

 

В умовах фінансово-економічної кризи в Україні особливого значення набуває проблема 

економічної безпеки як на рівні держави, галузей, так і на рівні окремих суб’єктів 

господарювання. Стрімко зростаюча інфляція, систематичне здорожчання ресурсів 

призводять до неплатоспроможності підприємств, а як наслідок – до їх неспроможності 

сплачувати податки за встановленими ставками й термінами. 

Станом на 06.04.2021 р. на розгляді знаходиться 11 644 судових справ у частині 

врегулювання спорів щодо відмови у реєстрації податкових накладних за період 2019–2021 

рр., із яких: 4729 – перебувають на розгляді окружних адміністративних судів; 3627 – 

оскаржуються в апеляційному порядку; 3021 – набрали законної сили [1]. У частині 

кримінальних справ проаналізовано інформацію ДПС України, результати представлено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка кримінальних проваджень, у яких закінчено  

досудове розслідування* 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів 265 269 283 284 227 
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Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Фіктивне підприємництво 176 233 203 208 164 

Підроблення документів, які подаються для 

проведення державної реєстрації юридичної особи 

та фізичних осіб-підприємців  - - - 170 178 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом 6 6 9 14 16 

Ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) 157 86 92 104 95 

Ухилення від сплати ЄСВ 5 4 2 3 2 

Доведення до банкрутства  - 2 - - - 

Інші кримінальні правопорушення 64 153 191 39 40 

Всього  673 753 780 822 722 

*узагальнено на підставі [2] 

У середньому за досліджуваний період структура кримінальних проваджень за якими 

закінчено досудове розслідування, у частині податкових порушень, має вигляд, рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структура кримінальних проваджень за якими закінчено досудове 

розслідування в середньому за 2015–2019 рр. 

Наразі практики виокремлюють наступні способи скоєння податкових злочинів:  

- декларування одного виду діяльності, а заняття іншими видами підприємницької 

діяльності;  

- використання кількох розрахункових рахунків у фінансових установах; 

- формування фіктивних документів про передачу товарів на збереження;  

- заниження отриманої виручки шляхом фальсифікація даних про кількість реалізованої 

продукції (робіт, послуг);  

- приховування об’єктів оподаткування шляхом подання інформації щодо тимчасового 

господарської діяльності;  

- завищення даних про матеріальні витрати; 

- виплата заробітної плати за фіктивними договорами;  

- формування фіктивних документів про оплату робіт (послуг) консультаційного та 

інформаційного характеру, пов’язаних із управлінням виробництва, зберіганням та 

реалізацією продукції (робіт, послуг);  

- ухиляння від сплати акцизного збору і податку на додану вартість шляхом 

фальсифікації ввізних митних документів [3].  

Відтак, податкові загрози можуть існувати як з боку суб’єктів господарювання 

(дотримання податкової дисципліни, податкового планування), так і з боку держави 

(встановлення системи оподаткування, здійснення податкових перевірок тощо).  
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Отже, узагальнюючи вищевикладене, зауважимо, що нині податкова безпека 

знаходиться в зоні ризику. Можливі загрози, зазвичай, носять комплексний характер: на одні 

і ті ж об’єкти системи безпеки можуть бути спрямовані різні загрози, що, здебільшого, 

формують підсилюючий ефект: загрози, пов’язані з порушенням виконання податкових 

зобов’язань (високий рівень податкових злочинів і правопорушень); загрози правового 

характеру (недосконалість податкової політики держави); загрози інституційного характеру 

(відсутність контролю за надходженням податкових платежів і зборів до бюджетів різних 

рівнів) [4]. 

Відтак, реалії функціонування суб’єктів господарювання вимагають сучасних шляхів 

мінімізації податкових ризиків. На нашу думку, доцільно: здійснювати розрахунок 

податкового навантаження на фінансовий стан підприємств; ідентифікувати та оцінювати 

податкові ризики з використанням карти, матриці та таблиці ранжування податкових ризиків; 

ретельно аналізувати договори та складати первинну документацію, які мають безпосередній 

вплив на податкові наслідки.  
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Лисенко О.М.  

ВИМОГИ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСІВ ВІДПОВІДНО ДО СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

 

На сьогодні залишаються теоретично неопрацьованими питання ролі маркетингової 

діяльності у СУЯ та вимоги до маркетингових процесів відповідно до системи управління 

якістю. Системи управління якістю продовжують застосовуватися здебільшого до 

виробничих процесів, управління кадрами, стратегічного управління, управління 

фінансами, минаючи маркетингову сферу. При цьому маркетинг розглядається лише як 

допоміжна функція проведення маркетингових досліджень, необхідних для управління 

якістю. 

В умовах глобалізації і з урахуванням важливості інтеграційних процесів в 

міжнародному бізнесі, економіці та політиці потрібні нові підходи до аналізу ролі 

маркетингу в системі управління і до організації маркетингової діяльності. До того ж 

потрібно переосмислити модель маркетингових комунікацій, оскільки останні орієнтовані 

не тільки на споживачів та інші цільові аудиторії, але і пов’язують маркетингові процеси з 

управлінням якістю продукції і послуг в єдину клієнтоорієнтовану систему. 

Розробка і вдосконалення систем управління якістю базуються на основі міжнародних 

стандартів ISO серії 9000, які дозволяють сформувати СУЯ, орієнтовану на споживача і 

задоволення його потреб. У зв’язку з цим, особливе значення займає управління якістю 

маркетингової діяльності. Маркетинг сфокусований на споживачеві, і одним із його 

головних завдань є задоволення і перевершення очікувань замовника. 

http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100013546-what-is-compliance-abo-yak-otsinyuvati-podatkoviy-rizik%202
http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100013546-what-is-compliance-abo-yak-otsinyuvati-podatkoviy-rizik%202
https://juscutum.com/ru-tatyana-soloveva-kak-biznesu-yeffek/
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Якщо розглянути сучасні системи управління якістю, то вони пов’язані переважно з 

процесами виробництва товарів і послуг, ніж з маркетинговими процесами. Це зумовлено 

тим, що історично СУЯ розроблялися саме для виробничих процесів. Як уже було 

зазначено, у стандартах ISO серії 9000 не застосовується термін «маркетинг». Водночас 

вони оперують таким поняттям, як «замовник», що відображає головний акцент 

маркетингу. Аналіз положень стандартів ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 9004:2018 

дозволив виокремити і сформулювати основні напрями діяльності відділу маркетингу в 

межах СУЯ, розробленій на основі цієї серії стандартів. 

Згідно з вимогами до СУЯ, регламентованими в ISO 9001:2015, організація повинна 

визначити зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на результативність системи. Це 

теж є функцією маркетингової служби, оскільки вона повинна не тільки забезпечувати 

зовнішні зв’язки підприємства, а й оцінювати внутрішню ситуацію. Саме маркетологи 

визначають переваги суб’єкта господарювання, які він має сьогодні і які він повинен мати 

в майбутньому. Для того, щоб організація орієнтувалися на ринку в умовах жорсткої 

конкуренції, потрібно провести ретельний маркетинговий аналіз. Маркетологи повинні 

виявити актуальні проблеми зі споживачами, аналізувати діяльність не тільки свою в цьому 

питанні, але і конкурентів, визначити нові цілі, а також запропонувати способи вирішення 

цих проблем. Таким чином, можна сказати, що маркетинг в системі управління якістю 

формує грамотну операційну модель ведення бізнесу, причому таку, яка є актуальною не 

тільки на сьогодні, але і в найближчій перспективі.  

Відділ маркетингу в СУЯ повинен відповідати за такі процеси: маркетинг, аналіз 

контрактів, зв’язок зі споживачами тощо. Для кожного з них необхідно встановити цілі у 

сфері якості. Вони повинні бути досяжні, актуалізовані й вимірні. Процес «маркетинг» 

слугує для розробки і реалізації маркетингової стратегії розвитку виробництва. Реалізація 

цього процесу доцільна за такими етапами: 

оцінка можливості реалізації з виробництва наявних видів товарів; 

вивчення ринку, визначення максимальної кількості потенційних замовників із 

кожного виду продукції; 

на основі отриманих даних – ухвалення рішень про співвідношення комбінацій 

випуску різних видів продукції, тобто формування стратегії розвитку організації на певний 

період, наприклад рік; 

реалізація сформованої стратегії з використанням інструментів маркетингу. 

Виявлення з декількох потенційних замовників реальних і підписання з ними контрактів. 

Вищесказане доводить, що маркетинг і менеджмент якості нерозривно пов’язані і 

йдуть «пліч-о-пліч» один з одним, особливо в питаннях щодо підвищення задоволеності 

споживачів. 

Висновки. Незважаючи на те, що в стандартах ISO серії 9000 не застосовується термін 

«маркетинг», аналіз положень цих стандартів дозволив виокремити та сформулювати низку 

вимог до маркетингової діяльності підприємства, що функціонує в межах системи 

управління якістю. Стандарти ISO 9000 наголошують на важливості демонстрації здатності 

організації до розробки та реалізації на ринку товарів і послуг, що відповідають потребам 

споживачів, законам й іншим нормативно-правовим актам. Основним ключовим моментом, 

відповідно до положень цих стандартів, є забезпечення задоволеності споживачів  

Проаналізований перелік завдань і функцій відділу маркетингу свідчить про особливе 

значення маркетингу для функціонування СУЯ підприємства, розробленої на основі 

стандарту якості ISO 9001:2015. Головний взаємозв’язок із вказаним стандартом 

простежується через чітку орієнтацію на замовника і формування СУЯ на основі потреб і 

очікувань споживачів.  

 

 

Лошицький М.В., Лошицька Т.М. 
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ЗЛОЧИННІ ДОХОДИ – ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ДЕРЖАВИ 

 

Формування Україною власної економічної політики пов'язують з визначенням 

головних напрямів розвитку на основі принципів демократії, свободи підприємництва й 

відкритості для інтеграції у світове економічне співтовариство. Ефективна національна 

економіка є гарантією незалежності держави, її територіальної недоторканності і цілісності, 

забезпечення умов нормальної життєдіяльності суспільства. Економіку визначають як 

єдиний комплекс господарських відносин, що охоплює всі ланки виробництва, торгівлі та 

обміну в суспільстві. Розвиток законодавства з питань комплексного регулювання 

економічних відносин з урахуванням інтересів різних категорій осіб: суб'єктів 

господарювання, їх об'єднань, споживачів, найманих працівників, територіальних громад, 

держави, а також міжнародної спільноти, пов'язаний зі змінами в правових формах 

регулювання економічної сфери, переходом до ринкових механізмів. 

Держава в особі її органів влади здійснює економічну й соціальну політику з метою 

комплексного та збалансованого забезпечення інтересів усіх верств населення, стимулює 

ринкову економіку, забезпечує ефективність її функціонування з одночасним обмеженням 

і запобіганням негативним наслідкам економічної влади власників, особливо монополістів: 

гарантує захист національних інтересів і внутрішнього ринку від зовнішньої економічної та 

політичної експансії. 

Відносини в сфері економіки регулюються нормами багатьох галузей права, однак 

тільки адміністративне право правовими засобами впорядковує певну частину економічних 

відносин, надаючи їм організаційного змісту. 

Суб’єктами фінансово-правових відносин є юридичні і фізичні особи, які мають 

правосуб’єктність, тобто можуть потенційно бути учасниками фінансових правовідносин, а 

суб’єкт фінансових правовідносин – це реальний учасник даних правових відносин. 

Фінансова сфера – це сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі 

отримання, розподілу та використання міжнародних, публічних і приватних фінансів, 

грошових коштів, фінансових ресурсів та інших активів.  

Однією з найбільших небезпек, які гальмують розвиток фінансової сфери та галузі 

економіки є правопорушення, наслідками  вчинення яких є втрати та збитки для держави, 

юридичних та фізичних осіб. 

Одним з таких правопорушень, що здійснюється у фінансовій сфері є діяльність, 

розрахована на отримання доходів злочинним шляхом. 

Злочинні доходи можуть бути розміщені, розпорошені та інтегровані у фінансову 

систему, шляхом купівлі-продажу дорогоцінних металів та каміння. При цьому, дорогоцінні 

метали та ювелірні вироби легко транспортуються, мають високу ліквідність. Вони слугують 

міжнародним засобом обміну й можуть бути конвертовані у готівку в будь-якій точці світу. 

Крім того, дорогоцінні метали, особливо золото, срібло та платина, мають активний ринок і 

можуть бути переплавлені у різноманітні форми, тим самим стираючи сліди маркування та 

роблячи їх практично неможливими для відстеження.  

Доступність та інтенсивний характер операцій у цьому секторі підвищує його 

вразливість до відмивання коштів, оскільки особа, яка бажає розпорядитись злочинними 

доходами, може просто купити дорогоцінний товар на анонімній основі за готівку чи 

звернутися до третьої особи з проханням купити товар від її імені для збільшення анонімності 

операції.  

Основними методами відмивання коштів у секторі є: 

- купівля дорогоцінних металів та ювелірних виробів за рахунок доходів від злочинів 

та їх наступний продаж; 

- використання установ сектору спеціально-визначених суб‘єктами первинного 

фінансового моніторингу як фронту для відмивання злочинних доходів; 

- використання рахунків, які є у торгівців для відмивання злочинних доходів; 
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- допомога у купівлі/продажу чи анонімізації купівлі/продажу дорогоцінних металів 

та ювелірних виробів; 

- використання міжнародних юрисдикцій та організацій для купівлі чи продажу 

дорогоцінних металів та ювелірних виробів, які були придбані за рахунок злочинних доходів; 

- використання дорогоцінних металів для купівлі заборонених товарів (наприклад, 

наркотиків). 

Для того, аби знизити вірогідність використання з боку злочинців варто приділяти 

пильну увагу на аспекти операцій, які є індикаторами високого ризику:  

1) операції з великою сумою готівки;  

2) часті купівлі, в результаті чого акумулюється велика сума, навіть якщо сума 

одноразової операції невелика;  

3) купівля чи продаж з високою вартістю, яка не пропорційна доходам/активам клієнта;  

4) операції, при яких є підозра, що документи, які засвідчують особу, надані під час 

ідентифікації, можуть бути підроблені;  

5) операції, під час яких є підозра, що право власності клієнтів, які продають дорогоцінні 

метали, викликає сумніви. 

Наявність у фінансовому секторі діяльності, спрямованої на отримання доходів 

злочинним шляхом, має нищівний вплив на фінансову сферу країни, перешкоджаючи її 

процвітанню (розвитку). 

Тому аби досягнути ефективності національної економіки нашої держави й утримувати 

її на високому рівні, а також сприяти подальшому зростанню, діяльність органів державної 

влади повинна бути спрямована на ліквідацію можливостей отримання злочинних доходів. 

Для цього потрібно слідкувати за активністю осіб, у здійсненні грошових (фінансових) 

операцій які викликають підозру щодо ймовірності відмивання коштів. 

 

 

Малиш І.С. 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

 Реальні фінансові можливості місцевих органів влади нині значно обмежені, крім того, 

місцеві бюджети не мають повної самостійності, а це, своєю чергою, гальмує демократичні 

перетворення в країні, тому актуальності набуває питання впровадження децентралізації в 

Україні. У зв’язку із цим назріла нагальна потреба в необхідності вдосконалення питань 

децентралізації бюджетної системи України, оскільки вона є однією з основних умов 

незалежної, обґрунтованої та ефективної діяльності місцевих органів влади, дає можливість 

збільшувати участь у соціально-економічному розвитку територіальної громади. Проте жодна 

адміністративно-територіальна одиниця не може реалізувати законодавчо закріплене право на 

самостійність [1], тому саме місцеві бюджети повинні мати власні бюджети, які є підґрунтям 

фінансової бази місцевих органів влади, і це можливо за умов децентралізації. Сучасні 

українські реалії свідчать, що Україна потребує докорінних змін у всіх напрямах її існування.  

 Проте, на жаль, на сьогоднішній день хоч і впроваджується бюджетна децентралізація, 

але місцеві органи ще залежать від державного бюджету. Даному явищу, на нашу думку, є 

об’єктивні і суб’єктивні фактори. До об’єктивних факторів належать: спад економічного 

розвитку, падіння темпів виробництва, війна, політична нестабільність, інфляція; до 

суб’єктивних: криза управління Кабінету Міністрів України, недосконала нормативно-

законодавча база, тіньова економіка, неурегульований фінансовий механізм, криза банківської 

системи тощо.  

 Все це впливає на те, що місцева влада не має можливостей до зростання вартості 

послуг, які вона надає, отже, має диверсифікований і підвищений характер.  
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 Слід звернути увагу на те, що бюджетна система України зараз не відповідає потребам 

розвитку територіальних громад. Пов’язано це з тим, що хоча й упроваджується 

децентралізація в країні, однак відбувається надмірна централізація фінансових ресурсів. 

Місцеві органи влади не мають можливості в повному обсязі виконувати свої функції, 

реалізовувати власну політику, здійснювати нарощування матеріальної та фінансової бази, 

створювати сприятливий інвестиційний клімат на рівні регіонів.   

 Функціонування бюджетних установ залежить не тільки від розподілу повноважень 

між рівнями бюджетів, але й від обсягу бюджетного фінансування. Нині місцеві органи влади 

ще не мають фінансових можливостей для фінансування всієї соціальної сфери, тому ми 

вважаємо, що цей етап передачі має бути поступовим, із передачею фінансових ресурсів, а в 

подальшому за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.  

 Таким чином, децентралізоване планування фінансування соціальної сфери від 

одержувачів бюджетних ресурсів буде сприяти оптимізації витрат у бюджеті і відповідати 

обґрунтованим та реальним потребам бюджетоодержувачів. Окрім цього, функції 

повноважень між рівнями в розрізі окремих сфер будуть підґрунтям під час розподілу 

бюджетних коштів [3].  

 Суспільні блага і послуги в країні фінансуються за рахунок податкових надходжень. 

Оскільки місцеві бюджети фінансують локальні (регіональні) суспільні послуги, які 

споживають громадяни деяких територій, то під час фінансового забезпечення необхідно це 

враховувати, особливо в умовах децентралізації. Так, частина податку на прибуток 

передається в місцеві бюджети, а також частина податку на доходи фізичних осіб, податок на 

нерухомість тощо. Крім цього, прийняття місцевого бюджету не залежатиме від прийняття 

державного. Так поступово уряд упроваджує бюджетну автономію та фінансову незалежність 

місцевих бюджетів.  

 Бюджетна політика запроваджує новий механізм бюджетного регулювання і 

вирівнювання, в основі якого покладено планування доходів та видатків на одного жителя 

території. Виходячи із цього, кожен громадянин буде мати частку фінансових ресурсів для 

отримання суспільних благ, а в цілому район буде забезпечений фінансовими ресурсами. На 

нашу думку, це буде сприяти оптимізації і підвищенню ефективності використання 

бюджетних коштів.  Слід констатувати, що нині в Україні відбуваються докорінні зміни у 

функціонуванні місцевих бюджетів. В основі їх функціонування є розроблення ефективної 

бюджетної політики регіонів. Для цього передусім необхідно розмежувати витрати між 

рівнями бюджету (державного, обласного і районного). По-друге, мають бути розроблені та 

на законодавчій основі встановленні норми бюджетної забезпеченості на одного жителя 

регіону. По-третє, на підставі методичних підходів слід розробити соціальні нормативи та 

фінансові норми, які сприяли б реальному рівню соціального забезпечення громадян, 

вирішили питання бюджетної забезпеченості і визначення мінімального обсягу місцевого 

бюджету. Це сприяло би самофінансуванню територіальних громад.  

 Таким чином, децентралізація місцевих бюджетів змінює: функції органів місцевого 

самоврядування; процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між усіма ланками 

бюджетної системи; розподіл повноважень органів влади; нормативно-законодавче коло і 

сприяє проведенню ефективних бюджетних реформ. Необхідно зазначити, що пріоритетними 

напрямами управління державними фінансами мають бути їх обґрунтоване формування, 

прозорий розподіл і перерозподіл та ефективне використання. Це буде сприяти ефективному 

управлінню бюджетними коштами в країні. Ось чому, на нашу думку, нагальними питанням 

постає фінансове забезпечення місцевих бюджетів, формування самостійних джерел доходів 

бюджету та реформування міжбюджетних відносин. 

 Отже, для того щоб держава була демократичною, необхідно створити сприятливі 

умови для реалізації прав і свобод громадян. Ураховуючи, що Україна визначила 

європейський шлях розвитку, вона має впроваджувати в життя демократичні принципи 

суспільно-економічного розвитку держави, підвищувати рівень життя громадян, сприяти 

впровадженню всіх європейських цінностей, а це можливо за умови децентралізації. 
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Мартиненко О.Є. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 

 

Пандемія COVID-19 потужно вдарила по світовій економіці та багатьох національних 

економіках. За лічені місяці вона змінила усталений світовий устрій, порушила 

макроекономічну стабільність, спричинила загрозу життю і здоров’ю населення планети, 

вплинула на абсолютну більшість сфер життєдіяльності. Обмежувальні карантинні заходи, 

введені для боротьби із поширенням пандемії, стали викликом не тільки для національних 

урядів і пересічних громадян, але й для підприємницького сектору. Перед роботодавцями 

постали великі виклики, пов’язані з пандемією коронавірусу та карантином, з порушеною 

макроекономічною стабільністю і економічною кризою, з необхідністю здійснювати нові 

підходи до організації робочого часу тощо. Сектор малого підприємництва у порівнянні із 

середнім і великим традиційно є більш уразливим до зовнішніх шоків.Так, за результатами 

опитування Європейської Бізнес Асоціації, кожен п'ятий малий бізнес в Україні опинився під 

загрозою закриття. 

Наразі бізнес знаходиться в доволі травматичній ситуації — попри значне скорочення 

доходів, підприємці все ж мають виконувати свої фінансові зобов'язання, які ще й 

обтяжуються додатковими витратами на організацію дистанційної роботи чи транспортування 

персоналу. У малих підприємств ще немає достатнього запасу міцності, щоб дозволити собі 

деякий час працювати у збиток, і тому він потребує посилених засобів підтримки від держави. 

МСБ в Україні недоотримує необхідне фінансування, що обмежує його можливості для 

розвитку. Це дозволяє стверджувати, що саме кредит в таких умовах – найбільш гнучка форма 

задоволення тимчасових потреб підприємства в грошових коштах. 

Для боротьби з наслідками коронавірусу державним бюджетом передбачено 97 млрд 

гривень, що становить 3% ВВП країни. В рамках антикризової програми допомогу зможуть 

отримати люди, які втратили роботу через карантинні заходи. А серед малого бізнесу, згідно 

з опитуванням Асоціації, близько третини підприємств були вимушені зменшити кількість 

своїх працівників. 

Безумовно, у порівнянні з розвиненими країнами в Україні немає економічних 

можливостей впроваджувати обширні програми допомоги. Натомість з боку українського 

Уряду була прийнята низка рішень, які передбачають тимчасові послаблення для бізнесу під 

час карантину. Основною метою таких заходів є максимально можливе скорочення 

фінансових зобов'язань малого бізнесу перед державою, орендодавцями, а також скасування 

штрафних санкцій за невиконання домовленостей із партнерами та фінустановами-

кредиторами. Так, на період до 31 травня 2020 року запроваджено мораторій на проведення 

податкових перевірок, а сплата податку на доходи фізичних осіб буде відтерміновано з 1 

серпня на 1 жовтня 2020 року. 
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МСБ сміливо можна назвати «локомотивом», який може вивести українську економіку 

на якісно новий рівень. За даними OECD, саме на нього припадає велика частина збільшення 

доданої вартості (60%) в розвинених країнах. Для багатьох країн підтримка МСБ сьогодні 

стала глобальною метою, яка розглядається як вкрай важлива для економіки. Але це завдання 

в Україні збігається з абсолютно прагматичними цілями банків — отримувати дохід від 

кредитування. 

 Найбільш вірне вирішення проблеми — це концепція кредитної фабрики, що пропонує 

три — чотири універсальних і стандартизованих кредитних продукти у всіх точках продажів. 

В Україні такий підхід поки що використовує досить невелика кількість банків. Хтось, 

навпаки, пропонують велику кількість різноманітних варіантів, або ж використовують 

однаковий підхід як до ФОП, так і до великого підприємства, що підвищує вартість їх 

обслуговування для самих банків. 

 Максимально спрощені процедури видачі кредиту і мінімальний пакет документів при 

кредитній заявці — ще одна важлива складова. Чим менше документів банк вимагатиме 

у клієнта, тим більша ймовірність того, що клієнт захоче взяти кредит. Наприклад, як показує 

практика, для видачі кредиту ФОПу може бути достатньо з'ясувати, скільки років він 

функціонує, в якій галузі і які у нього обороти за рахунками. Ідеальний кредитний процес для 

цього сегмента повинен бути схожим на роботу з фізичними особами: підприємець приходить 

до банку, йому ставлять 5−6 питань (як при отриманні кредитної картки) і не більше ніж через 

годину він отримує схвалення або відмову. При цьому, звичайно, не варто забувати про 

управління ризиками: такий підхід можливий тільки в разі, коли банк має скорингові моделі, 

які дають можливість якісно оцінити позичальника на підставі мінімального обсягу даних. 

Такі моделі повинні регулярно переглядатися та валідуватися (в тому числі із залученням 

спеціалізованих компаній), щоб залишатися ефективними. 

 Для зменшення ресурсовитратності при кредитуванні МСБ банкам варто інвестувати 

в нові IT-рішення, і тоді співробітникам банку не доведеться витрачати багато часу 

на перевірку власника в багатьох реєстрах. Наприклад, співробітник банку ідентифікує базову 

інформацію про клієнта, а програма підтягує всі необхідні дані з різних реєстрів. 

Це полегшить роботу і дозволить прискорити прийняття рішення про видачу кредитів. 

 Підвівши підсумки, хотілося б відзначити, що кредитування малого і середнього 

бізнесу може стати одним з ключових чинників підвищення дохідності банків. Це дуже 

перспективний ринок в Україні, але до роботи в ньому необхідно підготуватися, 

переосмисливши бізнес — процеси та підходи роботи з клієнтами, а також зробивши 

інвестиції в необхідну інфраструктуру. 
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Мацука В.М., Глушаниця А.В.  

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

Усі підприємства, що функціонують в ринковому середовищі, працюють в умовах 

фінансового ризику. За умов нестабільного економічного середовища рівні факторів ризику та 

https://minfin.com.ua/ua/credits/online/
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невизначеності підвищуються і діяльність підприємства може виявитись неефективною і 

зумовити кризу підприємства. Впровадження в країні ринкових реформ, підвищений рівень 

нестабільності чинників зовнішнього фінансового середовища та купа інших причин 

зумовили необхідність дослідження сучасних технологій антикризового фінансового 

управління. 

Особливим рисам антикризового фінансового управління можна дати два визначення: 

 це комплексні профілактичні заходи, що націлені на запобігання та 

недопущення фінансової кризи. До таких заходів можна віднести: системний аналіз 

сильних та слабких сторін підприємства, управління ризиками, оцінка ймовірності 

банкрутства, упровадження системи запобіжних заходів, та інше; 

 це система керування фінансами, що спрямована на виведення підприємства з 

кризової ситуації, насамперед за допомогою санкції чи реструктуризації суб’єкта 

господарювання. 

Первинна мета антикризового фінансового управління – встановлення управління, що 

буде в змозі якомога раніше передбачати, попередити та зменшити ймовірність настання 

кризової ситуації на підприємстві і водночас утримати фінансову стабільність та поступовий 

розвиток підприємства. 

Встановлення можливих шляхів виникнення загрози кризової ситуації, розрахунок її 

масштабів, причин виникнення, фактори та врешті її запобігання, усе це визначає розвиток 

антикризового фінансового управління підприємством. Природним проявом настання 

фінансової кризи на підприємствах є не тільки закономірність та циклічність її прояву, а разом 

з цим і способи її успішного та найшвидшого вирішення. Необхідність та актуальність 

антикризового фінансового управління, як у сфері науки, так і в практичному застосуванні, 

зростає з кожним роком. 

Для визначення сутності антикризового фінансового управління на сьогоднішній день 

сформульовано два наукових підходи. Такі авторитетні українські дослідники, як І.О. Бланк, 

О.О. Терещенко, є представниками першого підходу формування сутності антикризового 

фінансового управління підприємством. У інтерпретації О.О. Терещенко антикризове 

фінансове управління підприємством є застосування специфічних методів та прийомів 

управління фінансами, які дозволяють забезпечити безперервну діяльність підприємств на 

основі управління зовнішніми та внутрішніми ризиками профілактики та нейтралізації 

фінансової кризи. Саме антикризове фінансове управління є необхідною складовою системи 

корпоративного управління й уможливлює реалізацію інноваційної моделі розвитку 

підприємства [1, с. 221]. 

І.О. Бланк дотримується тотожної думки, що висловив О.О. Терещенко [2, с. 422], він 

наголошує, що превентивні заходи щодо недопущення фінансовій кризі підприємства, її 

ефективне подолання і усунення її негативних наслідків досягається через спеціальну 

підсистему фінансового менеджменту, яка має назву «антикризове фінансове управління 

підприємством» і націлена на зменшення ризику його банкрутства.  

Можемо вважати, що це є однією з задач антикризового фінансового управління, через 

те, що фінансова криза не обов’язково загрожує банкрутством. Фінансова криза в змозі 

створити загрозу виникнення збитків, зниження прибутковості, зменшення ринкової вартості 

підприємств. Таким чином, запобігання банкрутства можна розглядати лише як одним із 

завдань антикризового фінансового управління. 

Іншу думку про формування сутності антикризового фінансового управління 

підтримують такі науковці, як Л.О. Лігоненко, Р.І. Біловол. На їх думку, антикризове 

фінансове управління підприємством є підсистемою загального антикризового управління. 

Так, Р.І. Біловол [3] та Л.О. Лігоненко [4, с. 102] стверджують, що антикризове фінансове 

управління слід розглядати, як одну із функціональних підсистем фінансового управління. 

На сьогоднішній день, поширені такі антикризові заходи як: жорсткий контроль, 

зменшення усіх витрат, оптимізація обсягів виробництва, вдосконалення політики продажу 

продукції (надання послуг), втілення сучасної кадрової політики, модернізація системи 
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управління підприємством, оптимізація технології виробництва [5, с. 276]. Слід розуміти, що 

розробка системи, планування прийняття антикризових заходів є індивідуальною для кожного 

підприємства, та виходить зі специфіки діяльності окремо взятого підприємства. Важливим 

етапом, на якому приймаються рішення котрі здійснюють вплив на рух матеріальних активів 

підприємства є зменшення витрат підприємства при фінансовій кризі. На даному етапі 

здійснюється облік витрат, оцінка джерел їх формування і вживання заходів щодо їх 

зменшення. 

На сучасному етапі розвитку підприємств, в умовах ймовірного настання кризової 

ситуації, частіше за все застосовують наступні дії: 

 забезпечення платоспроможності підприємства; 

 відтворення фінансової стабільності підприємства; 

 впровадження нової фінансової стратегії з метою сталого економічного росту 

підприємства. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації уявляє систему заходів, яка заснована на 

втіленні моделей фінансової підтримки прискореного економічного росту підприємства. Така 

система заходів спрямована на обов’язковий перегляд окремих напрямків фінансової стратегії 

підприємства. Ціль формування ефективного механізму антикризового управління 

фінансовими результатами підприємства визнається досягнутою, якщо за допомогою 

зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування, втілення організаційних, виробничих та 

технічних удосконалень підприємство виходить із кризу та забезпечує свою 

конкурентоспроможність і прибутковість у довгостроковому періоді. 

Особливі риси управління підприємством на сьогоднішній день характеризуються 

високими показниками змінності середовища підприємства та дуже обмеженими фінансовими 

ресурсами на запобігання чи ліквідацію існуючої кризи. Робота за таких умов потребує у більш 

зважених форм аналізу процесів, технології створення та прийняття управлінських рішень, які 

базуватимуться на методах системного аналізу. Фінансовий стан підприємства безпосередньо 

впливає на вибір інструментів виходу з кризи.  

Інформація, отримана у наслідок проведення наукового дослідження, є теоретичним 

підґрунтям для подальшого розвитку проблематики технологій та механізмів антикризового 

фінансового управління підприємствами, які змушені працювати у тяжких умовах сьогодення. 
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Мацука В.М., Коваленко О.А. 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СПОСІБ 

ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ПАНДЕМІЧНИЙ ТА ПОСТ-

ПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД 

 

У сучасному світі взаємодія держави і ринку відбувається через багато інструментів. 

Одними з головних інструментів є податки і бюджетування. 



121 
 

У ситуації пандемії податково-бюджетної політика відіграє одну з головних ролей не 

тільки в сфері відносин між державою і ринком, а й у соціальній сфері (контроль і допомога 

групам постраждалим від пандемії шляхом перерахунку бюджетних коштів, що виділяються 

на соціальну допомогу, податки для домогосподарств, субсидування домогосподарств які не 

мають можливості оплачувати податки через пандемію і карантинні заходи) та медицині 

(перерахунок бюджетних коштів, що виділяються для підвищення рівня послуг, які надаються 

медичною сферою, державні замовлення на препарати для медичних установ) і т.д. 

У відповідь на пандемію COVID-19 уряд України застосував  організаційно-

адміністративні і фіскальні заходи нейтралізації наслідків пандемії. Так, у результаті пандемії 

тимчасово звільнено від ПДВ завезення на митну територію України ліків і медичних 

матеріалів, установлено пільгові режими оподаткування землі та нерухомості. В Україні на 

період пандемії від сплати єдиного соціального внеску звільнено матеріально вразливі 

категорії населення. Загалом прийняті в Україні податково-бюджетні підходи до проблеми 

пандемії багато в чому нагадують і повторюють Європейські країни, хоч масштабом і значно 

менші. З урахуванням специфіки вітчизняної економіки і соціальної сфери, а також воєнно-

політичної ситуації, українська податкова-бюджетна політика в умовах пандемії має свої 

обмеження, потребує своїх підходів.  

В Україні на даний момент вже прийняті закони і укази спрямовані на регулювання 

різноманітних сфер діяльності. 

Для суб’єктів економічної діяльності на даний момент одним з основних законів є Закон 

України 1072-IX від 04.12.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». 

Даний закон дав можливість одноразово покрити певні заборгованості потерпілим від 

епідеміологічної ситуації, а також, дозволив частині платників податків не платити податки 

кілька місяців. На жаль даний закон не ідеальний і здебільшого діє тільки щодо підприємств 

1 групи, але це відносно не поганий прецедент введення законів, що допомагають малому 

бізнесу. 

Найголовнішою проблемою в сталих умовах є те що через неефективну систему 

оподаткування в Україні зростає серйозна нерівність, так як великі бізнес підприємства хоч і 

зазнають втрат, але вони не так чутливі, як втрати для середнього та малого бізнесу, і 

основною причиною даної ситуації є пропорційне оподаткування встановлене в Україні. 

Логічним було б встановити прогресивне оподаткування, як в більшості Європейських країн, 

на які і так орієнтується Україна. Подібний підхід зміг би збільшити приплив доходів від 

великих підприємств і зменшив би навантаження на малі і середні суб’єкти економічних 

відносин. 

Прикладом ефективного використання серед Країн ЄС можна виділити Австрію 

(багатоступенева система оподаткування, 5-ступінчаста), Францію (багатоступенева система 

оподаткування, 7-ступінчаста), Німеччину (комбінована система оподаткування, 5 зон). Таку 

ж систему використовує США розділяючи суб’єкти оподаткування на 7-ступеня. 

Другим способом поліпшити економічну ситуацію в країні, є впровадження 

американської системи соціальних виплат постраждалим від епідеміологічних умов. Якщо 

бути точніше, то суть цієї системи в тому що, суб’єктам домогосподарств систематично 

нараховується певна допомога, з урахуванням складу сім’ї, понесених економічних витрат і 

т.д. У приведеному вище законі була обумовлена виплата постраждалим домогосподарствам, 

але це одноразова виплата, що з урахуванням відсутності приблизних термінів закінчення 

карантинного режиму, логічніше би замінити на систематичні виплати. 

Таким чином, перед урядом України на даний момент стоїть два завдання. Перше - це 

поліпшення економічної ситуації зараз. Так як повного вирішення проблеми з COVID на даний 

момент не існує, в сучасній ситуації залишається лише пом’якшити ситуацію вище 
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перерахованими способами. Крім того, скорочення надходжень від податків на доходи і 

прибутки доцільно компенсувати підвищенням податків на споживання предметів розкоші, а 

також податку на елітну нерухомість, платниками яких по справедливості мають бути люди з 

високою платоспроможністю. Також, варто задуматися про виділення державних замовлень 

для малих підприємців на товари, необхідні в нинішніх умовах. Це допоможе зменшити 

кількість товарів, що купуються державою у зовнішніх виробників (наприклад засобів 

особистого захисту і т.д.), одночасно надаючи можливість малим підприємствам активно 

функціонувати, а державі - розвивати малий бізнес певних областей і економити. Друге 

завдання - створити умови для рівномірного розвитку економічних сфер в період після 

пандемії.  

Особливим напрямком як з тактичних, так і стратегічних міркувань є підтримка 

інвестицій в антивірусні НДР, загалом у здорово-охоронну інфраструктуру, продукцію та 

лікувальні препарати.  

Важливо врахувати всі проблеми, що виникли в перший момент прийняття 

протиепідемічних заходів, і адаптувати інфраструктуру ринку України, а також переглянути 

законодавство і адаптувати його під нові умови, для продовження зростання економіки країни 

за умов подолання проблем, що залишилися після нинішньої кризи. 

 

 

Моісєєнко Л.М. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА. 

Цифровий світ розвивається в останнє десятиліття з величезною швидкістю. Розвиток 

Інтернету, мобільних комунікацій, он-лайн сервісів виступає базовим інструментом 

формування цифрової економіки.  Відбувається  насичення фізичного світу електронно-

цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електроннокомунікаційного 

обміну між ними. Ці процеси впливають на всі сектори економіки і соціальної діяльності, 

виробництво, охорону здоров'я, освіту, фінанси, транспорт, тощо.   

Цифровізація вносить зміни в навіть  таку консервативну сферу, як оформлення трудових 

відносин. 10.06.2021 набрав чинності Закон України від 05.02.2021 № 1217-IX, він 

запроваджує електронні трудові книжки. 

До видання цього закону, паперова трудова книжка являла собою єдиний документ,  в 

якому містяться відомості про трудову діяльність, роботу, переведення на іншу постійну 

роботу, звільнення; відомості про нагородження та заохочення; відомості про відкриття, на які 

видано дипломи, про використані винаходи та раціоналізаторські пропозиції та про виплачені 

внаслідок цього винагороди. 

Відповідно до  змін внесених до  Кодексу законів про працю,  в статті 48 зазначається, 

що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування". 

Щоб  зрозуміти, що стало причиною впровадження електронних трудових книжок у 

систему соціально-трудових відносин, виявити плюси та мінуси переходу трудових книжок на 

новий «цифровий» рівень, розглянемо, як змінювалося їх функціональне призначення на 

окремих історичних етапах.  

Формування українського трудового законодавства відбувалося під впливом звичая 

(звичаєвого права) та християнської  етики.        

Також одним з вагомих  засобів  регулювання суспільних відносин виступали   трудові 

обряди, вони регулювали  питання робочого часу й часу відпочинку працівників.  
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Історія ж трудової  книжки  включена в історію трудового права,  яке  виникло та 

розвивалося як право охорони праці; воно  є результатом  боротьби робітників  за свої 

соціальні та економічні права.  

В індустріальну епоху ХІХ ст. регулювання  відносин у трудовому процесі відбувалося  

переважно методами цивільного права, що відкривало  можливості для роботодавця щодо 

експлуатації працівників.  

Починаючи з кінця  80-х рр. ХІХ ст. формується система законодавчої охорони інтересів 

економічно слабкої сторони – працівника, що передбачало втручання    законодавця в зміст 

договорів, через встановлення права й обов’язків сторін під час найму праці, регулювання 

питань роботи малолітніх осіб на заводах, фабриках і мануфактурах (1882 р.),  нормування 

нічної  роботи осіб до 17 років і роботі жінок (1885 р.). 

Наступним етапом стали закони про тривалість і розподіл робочого часу на 

підприємствах фабрично-заводської промисловості від 2 червня 1897 р та 1903 р., коли був 

зафіксований принцип відповідальності в судовому порядку за порушення правил, що 

встановлювали робочий  час.  

Новим етап формування трудових  відносин стало  законодавство, що  було сформоване  

за радянських  часів.  

Кодекс законів про працю УРСС було прийнято 15 листопада 1922 р., який на 100%   

копіював  положення російського Кодексу законів про працю 1918 р.  

Крім того, на території України протягом тривалого часу майже не мала змоги приймати 

самостійно нормативно-правові акти,   у тому числі у сфері трудових відносин, оскільки на її 

територію розповсюджувалися союзні документи. 

В основі трудового законодавства  був закладений принцип обов’язковості праці для 

працездатних громадян. Головним джерелом інформації про трудову діяльність людини стала 

трудова книжка.   

Ці книжки вносили інформацію про зарплату, нагороди. Книжки такого зразка 

видавалися всім працездатним. У цей період такий документ вважався універсальним, у ньому 

вказувалися як відомості про працівника, а й і дані про прописку, освіту, зарплату, нагороди, 

клеїлися марки про сплату податків. 

Наступний період трансформації трудових книжок  тривав  з 1923 р. до 1938р.   

Новий документ, який відбивав трудову діяльність працівника, запроваджено 21.09.1926 

р. Постановою РНК СРСР «Про трудові списки», він був аналогом формулярного 

(послужного) списку дорадянського періоду. Постановою Ради Народних Комісарів «Про 

трудові списки» були створені списки (картки), вони велися у всіх державних установах. 

У них, крім відомостей про працівника, додалися нові пункти: партійність, професія, 

членство у профспілці. 

20 грудня 1938 року Раднарком СРСР  прийняв постанову «Про запровадження трудових 

книжок». Вони стали однаковими для всіх громадян і діяли на всій території СРСР. В 

результаті все працездатне населення країни було закріплене за підприємствами.  Книжки 

були інструментом, що давали змогу штрафувати працівника за порушення трудової 

дисципліни, без них не приймали на роботу. 

В незалежній Україні провадження трудових книжок стало результатом прийняття 

Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 27.04.1993 р. «Про трудові книжки 

працівників».   Даним нормативним актом  було  запроваджено   зразок бланків трудових 

книжок, встановлено порядок забезпечення ними всіх підприємств, установ та      організацій 

незалежно від форм власності. Постанова Кабінету Міністрів від 02.03.1994 р.  внесла чергові 

зміни  щодо  ведення трудових  книжок.  Це було пов’язано з необхідністю вносити відомості 

про всю трудову діяльність працівника, про заохочення та нагороди,   про темп і рівень 

професійного зростання. Ця інформація давала адміністрації необхідну інформацію про 

робітника щодо визначенні придатності чи непридатності певного працівника до його 

використання на вакантній посаді (робочому місці). Крім того інформація, що містилася в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
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трудовій книжці стала необхідною основою для встановлення загального, безперервного і 

спеціального стажу роботи. 

Введення електронної трудової книжки викликало живе обговорення щодо  

можливостей та ризиків їх введення. 

Аргументів на користь переходу на цифрові трудові книжки може бути кілька. 

 По-перше, в епоху цифровізації всі персональні дані зберігаються в електронному 

вигляді, для цього не треба створювати нову платформу, а можна її інтегрувати з існуючими. 

По-друге, на сьогоднішній день у цивілізованих країнах  вже  наявний позитивний  досвід 

електронних  книжок,  який можна вивчати та застосовувати.     По-третє, трудова книжка 

давно втратила чинність як єдиний документ, що свідчить про стаж працівника.  

Проте поряд із позитивними моментами є й негативні. До них можна віднести такі: - 

збільшення роботи кадрових служб. Оскільки з 2021 році відбудеться плавне використання 

цифрових трудових книг, продовжують існувати трудові книжки і в звичному форматі.  

Їх будуть вести на папері за старою схемою: вносити записи, робити копії на прохання 

працівника, вести журнали обліку руху трудових книжок, писати листи працівникам, 

передавати відомості та даних про прийом та звільнення до  Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

  Крім того, виникне необхідність введення процедури щодо   перевірки «трудової 

історії» працівником кадрових служб. За наявності паперової версії в цьому плані все було 

простіше: якщо раніше роботодавець міг подивитися весь трудовий шлях працівника і зробити 

висновки про причини звільнення з попередніх місць роботи, то поки не  зрозуміло, чи 

роботодавець отримає всю необхідну інформацію і чи не потрібно йому для цього робити 

запит,  тощо.    

 Таким чином,  паперова трудова книжка втратила свою актуальність,  перестала  бути 

єдиним документом за допомогою якого контролюється трудова діяльність громадян, тепер 

вона пережиток минулого. 

У країнах Європи та США вона вже дуже давно пішла в небуття, там від працівника 

вимагають пред'явлення резюме, диплома про освіту та характеристики з попереднього місця 

роботи. 

У разі недовіри до поданої інформації, пошуком достовірних даних про потенційного 

співробітника займається служба безпеки. 

Міжнародні протоколи з організації праці не включають жодних відомостей з приводу 

необхідності та оформлення трудових книжок. Заміна паперових трудових книжок на новий 

цифровий формат книжок має як позитивні, так і негативні моменти, але актуальність  

введення електронних  книжок очевидна.   

 

 

Подолян Я. В. 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГОТЕЛІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

У сучасних умовах найбільших проблем світовий туризм зазнав внаслідок закриття 

міжнародних кордонів у зв’язку із обмеженням інтенсивності пересування між країнами,  що, 

в свою чергу, стало наслідком боротьби з пандемією COVID-19 і запровадженням карантину. 

Разом з тим відчутно знизився попит на авіа перельоти, залізничні та автобусні туристичні 

перевезення, що ускладнило та спричинило скорочення, а подекуди, унеможливило 

здійснення туристичної діяльності. 

За даними Всесвітньої туристичної організації, втрати туристичної індустрії за час 

пандемії можуть досягти 1 трлн. доларів. Призупинення туристичних подорожей вплинуло і 

на вітчизняну готельну сферу, підприємства якої так само призупинили свою діяльність, 

зазнавши значних збитків.  
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Після завершення пандемії готельна сфера потребуватиме відновлення. Одним з 

ефективних шляхів виходу вітчизняних готельних підприємств з кризи є консолідація їх 

діяльності шляхом інтеграції. Тому, потребують досліджень питання вибору напрямів та форм 

інтеграції готельних підприємств, розробки нових моделей та показників оцінки їх 

ефективності. У зв’язку з тим, що вітчизняна готельна сфера, як складова туристичної 

індустрії, є однією із сфер, які найбільше постраждали від наслідків пандемії COVID-19, 

необхідно провести дослідження щодо подолання цієї ситуації у вітчизняній практиці та 

сформувати теоретико-методичні та прикладні засади впровадження найбільш вдалих методів 

відновлення діяльності готельних підприємств в Україні.  

Дослідженням організації діяльності готелів займалися такі науковці, як Берещак В., 

Дишкантюк О, Земліна Ю., Ліфіренко О., Мельник А., Ненич Х., Остапенко А. та багато 

інших. Їх праці присвячені загальним питанням функціонування готельної індустрії, 

організації готельного обслуговування туристів, менеджменту готельної діяльності. Однак,  

особливості функціонування та роботи готелів в умовах пандемії COVID-19 потребують 

подальшого дослідження.  

Тому метою цієї роботи є аналіз сучасного стану вітчизняних готельних підприємств та 

розробка рекомендацій щодо відновлення їх діяльності в умовах пандемії COVID-19.  

Внаслідок пандемії відбулись значні зміни в організації роботи вітчизняної індустрії 

гостинності. За даними Асоціації індустрії гостинності України до країни щорічно 

приїжджали не більше 5 мільйонів іноземних туристів, натомість внутрішній туристичний 

потік налічував понад 8 мільйонів осіб. Під час пандемії серйозних збитків зазнають не лише 

власники готелів, але й ресторани, туристичні інформаційні центри та екскурсійні бюро. У 

великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, готельний бізнес мав достатні прибутки і він 

зможе пережити пандемію та не збанкрутувати. Основний дохід готелям приносили не лише 

іноземні туристи, але й самі українці. Багато закладів співпрацювали з бізнес-компаніями, 

проводили конференції та тренінги, приймали спортивні команди та екскурсійні групи. У 

маленьких містах на туристичний та готельний бізнес чекають також великі збитки. Великі 

мережі готелів, в яких від 70 номерів, зачиняються на період пандемії, тому що в них 

системний бізнес, і вони зможуть продовжити свою роботу після періоду консервації. 

Відновитися не зможуть малі готелі. Разом з тим, згідно Розпорядження від 18 травня 2020 

року № 32 «Щодо деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину», 

вітчизняні готелі не зобов'язані зачинятися на період карантину, однак через відсутність 

туристів у більшості з них немає іншого варіанту.  

Урядом розроблено тимчасові рекомендації в роботі готелів, а саме:  

1. Керівники готелів повинні надати відповідальну особу, яка проводить температурний 

скринінг усім працівникам перед початком роботи. Працівники, в яких виявлено температуру 

тіла понад 37,2° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до роботи.  

2. Адміністрація закладу має забезпечити наявність щонайменше п’ятиденного запасу 

засобів індивідуального захисту.  

3. На вході в готель та в коридорах необхідно:  

 -    розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусу;  

 - організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією 

активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілового спирту та понад 70 % для етилового 

спирту. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, вказівник тощо).  

4. При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення температури у 

особи, що проживає в готелі, така особа підлягає ізоляції в номері до прибуття карети швидкої 

медичної допомоги, яку викликає персонал готелю.  

5. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі закладу з розрахунку 

не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. Допуск 

відвідувачів та перебування у готелі (поза номером) дозволяється лише у захисній масці (у 

тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот. В зонах загального користування на 
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постійній основі повинна функціонувати припливно-витяжна вентиляція, яка запобігає 

поширенню вірусу.  

6. Адміністрація готелю забезпечує та контролює виконання умов недопущення 

формування черг в місцях можливого скупчення туристів. В місцях потенційного скупчення 

відвідувачів повинно бути нанесене відповідне тимчасове маркування для забезпечення 

дотримання дистанції не менше 1,5 метри. Для уникнення черг при реєстрації поселення в 

готель він повинен забезпечити можливість попередньої онлайн-реєстрації відвідувачів.  

7. На рецепції готелю встановлюється захисний екран між персоналом та відвідувачами. 

Персонал готелю має дотримуватись всіх санітарно-гігієнічних норм і стандартів, які 

регламентовані політикою IHG та ВООЗ.  

8. У готельних закладах забороняється робота конференц-залів, фітнес- та спа-центрів 

готелів.  

9. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за 

попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах (кафе) готелів лише на відкритих 

(літніх) майданчиках на відкритому повітрі, у тому числі під тентами, на верандах, за умови 

дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та 

розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 

років). Запроваджується шведський стіл – подача страв персоналом, забезпечення усунення 

контакту гостей з сервісом. Набори для солі, перцю будуть замінюватися на упаковки 

одноразового використання, а прибори для споживання їжі подаватимуться в паперових 

футлярах разом з ложками і щипцями. Повинна проводитися антибактеріологічна обробка 

всієї води, що надходить в готель, жорстким ультрафіолетом. Відбувається регулярна щоденна 

обробка всіх ресторанів і барів з дезінфікуючими помповими розпилювачами.  

10. При заїзді в готель кожному гостю надається спеціальний набір із санітайзером, 

гумовими рукавичками та маскою. Проводиться обробка дезинфікуючим засобом багажних 

сумок, колясок і інших речей гостей. Після виїзду кожного гостя з метою дезінфекції в номерах 

слід використовувати професійні дезінфікуючи озонатори.  

11. В готелі повинні бути експрес-тести на антитіла до COVID-19 для тестування 

співробітників готелю при перших симптомах ГРВІ (для гостей у разі відповідних звернень на 

рецепцію викликається швидка допомога).  

Отже, наразі досить важко спрогнозувати, скільки часу знадобиться для виходу 

туристичної сфери та індустрії гостинності з кризи, адже подібної ситуації раніше не було, і 

досі ніхто не може сказати, коли повністю відновиться робота в туристичній діяльності та 

індустрії гостинності. Однак, розвиток туризму та сфери гостинності відіграє дуже важливу 

роль у вирішенні соціально-економічних проблем України, тому є перспективним напрямком 

та потребує як підтримки з боку держави, так і переформатування бізнес процесів з огляду на 

реалії.  

 

Разумова Г. В., Оскома О.В., Драгун М.Д 

 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Тривалість успішного функціонування будь-якої організації завжди залежала від 

ефективності рішень, що приймаються їх керівництвом. Ця важлива мета ставила 

організаційну структуру в положення контрольованого процесу. Саме тому широкого 

поширення набув контролінг як цілісна концепція економічного управління підприємством, 

направленого на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних із здобуттям прибутку в ринкових 

умовах. Знаходячись на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і 

планування, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він зв'язує 

воєдино всі функції управління, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою 

управління підприємством, а лише перекладає його на якісно новий рівень. 
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Глобальною проблемою сьогодення є питання забезпечення функціонування 

підприємств в умовах пандемії, що значною мірою відобразилась на  стані економіки 

більшості країн та спричинила суттєві збитки як для суб’єктів господарювання, так і для 

національних економік в цілому. Фінансовий контролінг може стати інструментом, що 

знизить негативні наслідки та сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємств. 

Контролінг, як система, дозволяє, оптимізувати вирішення проблем. що пов’язані з 

обмеженістю ресурсів та безмежністю потреб. Іншими словами це система взаємозв'язку 

управлінських дій за допомогою дії різних інструментів на об'єкти управління з метою 

досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства. Перш за все, в цій системі 

зацікавлені власники капіталу, оскільки саме ефективність визначатиме рівень витрат 

альтернативного вкладення капіталу. Далі керівний склад підприємства, результативність 

діяльності якого визначається ефективністю діяльності підприємства. 

Основними завданнями, які потрібно вирішити під час запровадження системи 

контролінгу, є: оптимізація управління організаційною структурою підприємства; організація 

ефективної системи обліку операцій і результатів; впровадження системи планування 

контролю і аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності 

роботи підприємства; автоматизація систем обліку і управління підприємством [1].  

Результатом впровадження системи контролінгу на підприємстві стає система, яка 

сприяє підвищенню ефективності його діяльності і дозволяє передбачати результати 

діяльності, планувати діяльність, з метою підвищення ефективності використання ресурсів 

підприємства, своєчасно отримувати точну інформацію, що необхідна для ухвалення 

управлінських рішень, ефективно використовувати податкове планування і схеми оптимізації 

(мінімізації) оподаткування. 

В сучасних пандемічних умовах, посилених зростаючою конкуренцією та стрімким 

розвитком цифрових технологій успіх діяльності підприємства багато в чому залежить від 

правильного налаштування внутрішніх корпоративних процесів, особливо від ефективної 

організації фінансової структури.  

Сьогодні контролінг є організацією фінансової функції на підприємстві, що має бути 

побудована таким чином, щоб забезпечити оптимальний комунікаційний і інформаційний 

процеси. Це, у свою чергу, повинне сприяти досягненню стратегічних цілей бізнесу, таких як 

забезпечення прибутковості і зростання вартості підприємства. Подібне визначення ролі 

контролінга виходить з місії контролера, розробленою Міжнародною групою контролінга 

(International Group of Controlling). Відповідно до неї, контролери: 

 забезпечують прозорість результатів, фінансів, процесів і стратегій, сприяючи тим 

самим вищій ефективності; 

 координують підцілі і підплани в рамках єдиного цілого і організовують систему 

внутрішньофірмової звітності; 

 вибудовують процес постановки цілей планування і управління так, щоб кожен 

співробітник, що приймає рішення, орієнтувався на мету підприємства; 

 забезпечують збір необхідних для цього даних; 

 створюють і обслуговують контролінгові системи. 

Для досягнення цих цілей в рамках системи контролінга мають бути вирішені такі 

основні взаємозв'язані завдання: 

- визначення стратегії підприємства, узгодження корпоративних цілей; 

- поширення інформації про обраний стратегічний напрямок усередині 

підприємства; 

- участь в розробці і супроводі тактичних рішень для реалізації стратегії; 

- розробка і впровадження методів і процедур контролю для визначення успіху в 

досягненні стратегічних цілей. 

Інструменти сучасного контролінга: 

- міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS); 

- моделі створення корпоративної вартості (Shareholder Value);  
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- система збалансованих показників (Balanced Scorecard);  

- процесно-орієнтоване управління (Activity-based management);  

- інструменти управління взаємозв’язками зі споживачами (Customer relationship 

management);  

- управління витратами на основі видів діяльності (Activity based costing);  

- управління ризиками і змінами (Enterprise risk management / Change 

management);  

- нові підходи до планування (Activity based budgeting / Priority based budgeting / 

Zero based budgeting);  

- інформаційні технології (IT / IS).  

Впровадження системи контролінгу на підприємстві – вимога сьогодення. Ця система  

кидає виклик традиційній контролюючій ролі фінансової служби на підприємстві, зміщуючи 

акценти з питання «Хто винен?» на конструктивніший – «Що робити?». Контроль минулого 

представляється менш ефективним, чим прагнення орієнтуватися на майбутнє. 

Характерним трендом у фінансовій професії є прагнення до внутрішнього партнерства, 

а основним завданням стає надання внутрішнім клієнтам послуг, орієнтованих на 

максимізацію цінності. Сукупність усіх методів дозволяє отримати повну віддачу від 

інвестицій, удосконалення системи управління на підприємстві. Таким чином, контролінг – це 

більше образ мислення і спосіб здійснення управлінської діяльності, чим набір окремих 

інструментів. 

Отже органічно вбудована в систему економічних служб підприємства служба 

контролінгу буде являти собою функціонально відокремлений напрям у його роботі, який 

дозволяє оптимізувати діяльність інших економічних служб, а також найбільш повно 

реалізувати можливість розробки альтернативних підходів для прийняття оперативних і 

стратегічних управлінських рішень.  
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Сімакова С.І. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ  ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

 

Правова охорона навколишнього природного середовища є однією з найважливіших 

функцій нашої держави та реалізується багатьма специфічними засобами, особливе місце 

серед яких займають правові заходи. Встановлення кримінальної відповідальності, як 

найсуворішого виду юридичної відповідальності за кримінальні правопорушення проти 

довкілля реалізується через засоби кримінального права. 

Кримінальна відповідальність за порушення екологічного законодавства продовжує 

залишатись важливою складовою правового забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Існування такої 

відповідальності свідчить про нагальну потребу у теоретичному осмисленні та юридичному 

аналізі проблемних питань, пов’язаних з кваліфікацією кримінальних правопорушень проти 

довкілля. Зростання кiлькостi злочинів проти довкілля завдає не тільки матеріальних, але й 

моральних втрат суспільству i державі, заподіює  шкоду природі і здоров’ю людей.  
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Кримінальні правопорушення проти довкілля  мають свою специфіку, адже їх предметом 

виступають окремі об’єкти природи (земля, водні об’єкти, ліси, тваринний світ тощо), тому  

при кваліфікації  порушень у сфері довкілля необхідно брати до уваги їх особливий правовий 

статус.  Таким чином, правильна кваліфікація кримінальних правопорушень  допомагає 

досягти істини, реалізувати цілі та завдання кримінально-правової політики держави, 

забезпечити дотримання законності,  винести обґрунтований судовий вирок та досягти 

справедливості кримінального покарання. Внаслідок цього, а також враховуючи те, що під час 

кваліфікації таких діянь виникають колізії, які впливають на призначення покарання та 

притягнення винних до відповідальності, правильна кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти довкілля є актуальною проблемою. 

Кваліфікація злочину вважається правильною, доки її не буде змінено чи скасовано в 

установленому порядку. Як зазначає Я. Мотовіловкер, правильна кваліфікація залежить від 

правильного встановлення не фактичних обставин справи, а від збігу ознак правильно 

встановлених фактів і ознак, вказаних у певній нормі [1, с.86]. Тож кваліфікація злочину буде 

правильною тільки тоді, коли вона здійснена на підставі повного, всебічного й об’єктивного 

дослідження фактичних обставин справи та застосування кримінального закону відповідно до 

загальновизнаних принципів і правил кваліфікації. Інакше кваліфікація не буде правильною 

та відповідною, що негативно впливатиме на вирішення кримінально-правових, 

процесуальних, кримінологічних, криміналістичних й інших питань. 

У питанні кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля багато проблемних 

питань. Так, більшість статей розділу VIII "Кримінальні правопорушення проти довкілля" 

Особливої частини Кримінального кодексу України не переглядалися з 2001 року. Зазначені 

статті не повною мірою відповідають положенням Директиви "Про кримінально-правову 

охорону довкілля" та суспільним відносинам. 

На сьогодні норми, що встановлюють відповідальність за правопорушення у сфері 

охорони довкілля в Україні, є застарілими, не відповідають світовій практиці (у тому чисті 

європейській) та сучасним реаліям, що передусім призводить до екологічно-правового 

нігілізму, що потребує перегляду в частині їх актуалізації. 

Наслідки недієвості норм кримінального права у сфері охорони довкілля мають місце, 

оскільки вони сьогодні:  

1) залишають окремі порушення фактично безкарними, так як санкції цих статей є 

незначними  

2)  не співмірні зі ступенем суспільної небезпечності або шкідливості вчинених  діянь чи 

із заподіяною довкіллю шкодою та не накладають на порушників санкції, достатні для зміни 

їхньої майбутньої поведінки  

3) не передбачають відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.  

Причинами такого стану є відсутність реальних реформ галузі, низький рівень 

екологічної свідомості, непопулярність ідеї реформи екологічної відповідальності серед 

бізнесу та електорату і відсутність єдності політичних сил України у євроінтеграційних 

прагненнях держави. 

Однією з проблем кваліфікації та документування діянь проти довкілля є законодавча 

неврегульованість взаємодії між органами прокуратури, досудового розслідування, Державної 

екологічної інспекції, Державного агентства рибного господарства, Державного агентства 

лісових ресурсів та інших зацікавлених органів у сфері захисту довкілля, що створює певні 

проблеми у інформуванні  поліції про виявлення працівниками контролюючих органів 

порушень у сфері охорони довкілля. 

Велика кількість нормативно-правових актів, які забезпечують захист екологічних прав, 

ускладнює їх використання органами, що здійснюють екологічний контроль та органами 

досудового слідства. Це негативно впливає на своєчасність виявлення ознак злочинів проти 

довкілля, оперативність їх розслідування та запобігання, притягнення винних до кримінальної 

відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю та здоров’ю людини. 
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Недостатньо вирішеними є питання забезпечення раціонального використання та 

охорони надр, вивчення підстав та умов юридичної відповідальності за порушення 

природноресурсового та екологічного законодавства, запобіжних заходів компенсації шкоди, 

завданої порушеннями екологічного та природноресурсового законодавства.  

Перегляду потребують розміри штрафних санкцій, які є дуже низькими  та 

безпосередньо статті  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України. З метою запобігання порушенням 

екологічного законодавства держави-члени ЄС передбачають саме кримінальні санкції, 

оскільки лише такий тип заходів може забезпечити досягнення належного виконання 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Так, згідно з Директивою 

від 19 листопада 2008 р. № 2008/99/ЄС “Про кримінально-правову охорону довкілля” (далі - 

Директива) держави-члени повинні забезпечити визнання деяких діянь злочинами [2].  

Натомість більшість статей розділу VIII “Кримінальні правопорушення проти довкілля” 

Особливої частини Кримінального кодексу України не переглядалися з 2001 року, тобто ряд 

статей не повною мірою відповідають положенням Директиви [3]. 

Проблемна ситуація спостерігається і щодо застосування кримінальної відповідальності 

щодо юридичних осіб. Сьогодні кримінальний закон вміщує розділ злочинів у сфері довкілля, 

але притягує до відповідальності тільки фізичних осіб. За українським законодавством 

підприємства як юридичні особи не притягаються до кримінальної відповідальності у разі 

вчинення правопорушень проти довкілля. Натомість, основні порушення природоохоронного 

та природоресурсного законодавства вчиняються саме у зв’язку із діяльністю юридичних осіб. 

З метою удосконалення законодавства у сфері охорони довкілля необхідно: 

1) ліквідувати прогалини  у кримінальному законодавстві, привести його у відповідність 

до РЄ про захист довкілля засобами кримінального права з  урахуванням реалій та суспільних 

відносин;  

2) декриміналізувати діяння, які не становлять великої суспільної небезпеки та чітко 

визначити межу між адміністративним правопорушенням та кримінальним правопорушенням, 

що сприятиме правильній кваліфікації цих діянь та усуне проблемні питання притягнення 

винних до відповідальності;  

3) запровадити чіткі правові категорії, визначити у національному законодавстві поняття 

кримінального правопорушення у сфері довкілля, адміністративного правопорушення у сфері 

довкілля, передбачити кваліфікуючі ознаки таких діянь відповідно до міжнародних Конвенцій 

та Доктрин; 

4) визначити загальне поняття екологічної шкоди згідно Директиви РЄ;  

5) передбачити встановлення кримінальної відповідальності для юридичних осіб у сфері 

охорони довкілля.  
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Фінансова система — це сукупність врегульованих фінансово-правовими нормами 

окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою 

яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові 

фонди. Фінансова система виникла разом з появою держави і нерозривно зв'язана з її 

функціонуванням. За допомогою фінансової системи держава нагромаджує та використовує 

кошти для утримання свого апарату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій. 

Фінансова система охоплює грошові відносини між державою і підприємствами та 

організаціями, державою і населенням, між підприємствами і всередині них. 

Основними елементами фінансової системи є: загальнодержавні та місцеві фінанси; 

фінанси суб'єктів господарювання усіх форм власності та невиробничої сфери діяльності; 

фінанси населення; фінансовий ринок та інфраструктура. 

Основу фінансової системи держави складають грошові фонди. Під грошовими фондами 

(або грошовими, фінансовими активами) потрібно розуміти певні суми грошей або інших 

цінних паперів, які мають, по-перше, відповідні і чітко певні напрями формування, по-друге, 

такі ж відповідні і чітко окреслені напрями використання. Фінансова система пронизує всю 

національну економічну систему, починаючи від домогосподарств, індивідуальних і 

партнерських підприємств, корпоративних підприємств і закінчуючи державою. 

Фінансову систему можна представити у вигляді сукупності фінансових ланок, 

покликаних забезпечити державі виконання його політичних і економічних функцій. Вона 

складається з чотирьох основних ланок - державного бюджету, місцевих фінансів, фінансів 

державних підприємств і спеціальних урядових фондів. Кожна ланка являє собою сукупність 

фінансових елементів, органічно пов'язаних між собою і направлених на здійснення 

фінансової політики держави. 

Головною ланкою цієї системи є державний бюджет - найбільший централізований 

грошовий фонд, що знаходиться в розпорядженні уряду. 

Другою по своєму значенню фінансовою ланкою є система місцевих фінансів. Під 

впливом розвитку продуктивних сил, науково-технічної революції відбувається підвищення 

ролі і впливи місцевих органів влади. Зростають масштаби місцевого господарства, 

розширяються і ускладнюються функції місцевої влади. Все це посилює значення місцевих 

фінансів, підвищує їх питому вагу в фінансовій системі. Місцеві фінанси охоплюють широку 

групу податків, систему місцевого кредиту, спеціальних фондів. Структура місцевих фінансів 

визначається державним пристроєм і відповідним адміністративним діленням держави. У 

США, наприклад, до складу місцевих фінансів входять бюджети штатів, графств, 

муніципалітетів тощо. На частку місцевих фінансів в федеративних державах (США, ФРН, 

Канада) доводиться від 40 до 50% всіх ресурсів загальнодержавної фінансової системи, в 

унітарних державах - близько 30%. 

Самостійну фінансову ланку утворюють фінанси державних підприємств. Державні 

підприємства мають закріплені за ними основні і оборотні фонди, знаходяться на 

самостійному кошторисі, здійснюють регламентовані законом взаємовідносини з 

держбюджетом. У залежності від типу підприємства вони володіють різною мірою 

автономності, виробничої і фінансової самостійності. 

Особливу фінансову ланку утворюють спеціальні урядові фонди, які мають певну 

самостійність, відділені від держбюджету і керуються безпосередньо центральною владою. До 

них відносяться фонди соціального страхування, різні цільові фонди, а також державні і 

напівдержавні фінансово-кредитні установи. Первинною задачею цих фондів було 

фінансування окремих цільових заходів, але потім функції спеціальних фондів розширилися, 

вони придають значення резервів, до яких уряд прибігає у разах фінансових ускладнень. Вони 

використовуються для підвищення маневреності фінансової системи загалом. 

В історичному плані свого становлення і розвитку фінансова система була покликана, 

насамперед, забезпечити державу фінансово-грошовими ресурсами, необхідними їй для 

виконання своїх політичних, економічних і соціальних функцій. Джерелом цих ресурсів є 
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валовий внутрішній продукт. Тому в основі функціонування фінансової системи є фінанси 

підприємств усіх форм власності. 

Принципи побудови фінансової системи: 

 1) єдність, яка обумовлена єдиною економічною і політичною основою 

суспільства, єдиною фінансовою політикою, що реалізується в життя через фінансову 

систему; 

 2) функціональне призначення ланок відображається в тому, що в кожній із них 

вирішуються свої завдання специфічними методами, існують відповідні фонди 

грошових коштів, апарат управління. 

Фінансова система розглядається з двох боків: за внутрішньою структурою й 

організаційною будовою. 

За внутрішньою структурою фінансова система є сукупністю дещо відособлених 

взаємозв' язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми й 

методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП. За організаційною будовою фінансова система 

є сукупністю фінансових органів та інститутів, які керують грошовими потоками в економіці 

та характеризують систему управління фінансами в країні. 

До органів управління фінансовою діяльністю в Україні належать: Міністерство 

фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, 

Державне казначейство, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рахункова 

палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Українська 

державна інноваційна компанія та інші. 

До фінансових установ (інституцій) належать і Національний банк України, комерційні 

банки, страхові компанії, небанківські кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди тощо), 

міжбанківська валютна біржа, фондові біржі, інвестиційні установи. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ КЕРІВНИКА 

 

Робочий час більшості сучасних керівників дуже ущільнений, робочий день не 

нормований, і все ж таки часто не вдається завершити всі намічені справи до заданого терміну. 

При цьому наростає відчуття безпорадності перед лавиною проблем, які терміново 

потребують особистого втручання. 

Така ситуація в суспільстві носить масовий характер і вимагає спеціальних підходів її 

вирішення. 

Бути керівником непросто. Це лише збоку здається, що керувати легко та приємно. 

Насправді ж керівники стикаються зі значною кількістю складнощів та проблем, ніж їх 

підлеглі. І однією з проблем, з якою багато керівників зустрічаються щодня, є проблема 

організації робочого дня. 

Як показують дослідження, левову частку робочого часу керівника (60%) займають 

заплановані зустрічі та засідання. Ще 22% часу керівнику доводиться витрачати на «паперову» 
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роботу. 10% часу забирають незаплановані зустрічі, 5% – телефонні розмови. І решта 3% 

робочого часу керівник присвячує поїздкам. 

Управління часом знайшло своє втілення у концепції тайм-менеджменту – одного з 

актуальних напрямів підвищення ефективності як окремого працівника, так й організації 

загалом. 

Тайм-менеджмент є не лише питанням особистої продуктивності, а й дедалі частіше стає 

організаційним питанням, корінні причини якого закладено у корпоративних структурах і 

культурах [1]. 

Актуальність теми не викликає сумнівів, оскільки як сучасний керівник, так і кожна 

сучасна людина повинна мати уявлення про основи планування свого часу. 

Тайм-менеджмент керівника – ефективне планування робочого часу для досягнення 

цілей, знаходження тимчасових ресурсів, розстановка пріоритетів та контроль виконання 

запланованого. І основне завдання – більше встигати за одиницю часу та ефективно витрачати 

власні ресурси, ресурси співробітників та компанії [2]. 

Керування часом може допомогти рядом навичок, інструментів та методів, які 

використовуються при виконанні конкретних завдань, проектів та цілей. Цей набір включає 

широкий спектр діяльності, а саме: планування, розподіл, постановку цілей, делегування, 

аналіз тимчасових витрат, моніторинг, організація, складання списків і розстановка 

пріоритетів. 

Одним із методів удосконалення управління є аналіз витрат робочого часу. Для 

виявлення причин браку часу необхідно періодично проводити інвентаризацію часу за кілька 

робочих днів. Занепокоєння керівника через брак часу можна визначити за такими ознаками: 

- немає чіткого розкладу роботи на поточний день; 

- секретар чи помічник не знає розпорядку дня свого керівника, не знає, де він 

перебуватиме у певний момент робочого дня; 

- через надмірну зайнятість керівник несвоєчасно відповідає на ділові листи; 

- через нестачу часу протягом робочого дня керівник змушений завершувати роботу 

вдома; 

- часті телефонні дзвінки та візити відвідувачів не дають зосередитися на основній 

роботі; 

- керівник постійно виконує роботу за своїх підлеглих, оскільки йому здається, що він 

зробить її краще; 

- великий потік рутинних справ не дає керівнику можливості зайнятися основною 

роботою; 

- робота в умовах постійного поспіху призводить до перевтоми. 

Для раціонального використання свого часу керівнику необхідно, перш за все, чітко 

усвідомити свої основні функції, цілі, завдання та бюджет часу. При плануванні слід 

враховувати такі основні правила [3]: 

1) при складанні плану на день залишити 40 % часу вільним, тобто 60 % часу відвести на 

планові роботи, 20 % – на непередбачені, 20 % – на ті, які виникають спонтанно; 

2) необхідно постійно фіксувати витрачений час. У цьому слід зазначати, як і на які 

потреби він був витрачений. У результаті керівник, маючи повне уявлення про витрати свого 

часу, може складати план на майбутнє; 

3) для складання гарного плану з чіткою вказівкою використаного часу необхідно 

розподілити свої завдання на довго-, середньо- та короткострокові; 

4) основні принципи складання плану: регулярність, системність, послідовність; 

5) задля забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг завдань, з яким 

керівник може реально впоратися. 

До основних методів, що дозволяють упорядкувати робочий час керівника, можна 

віднести: 

–  метод «Альп», що включає п'ять стадій: 

1) упорядкування завдань; 
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2) оцінювання тривалості дій; 

3) резервування часу (у співвідношенні 60:40); 

4) ухвалення рішень щодо пріоритетів та передоручень (делегування); 

5) контроль обліку виконаного. 

Черговість виконання справ можна встановлювати за допомогою принципу Паретто (у 

співвідношенні 80:20). Цей принцип означає, що в середині цієї групи або множини окремі 

малі частини є більш значущими, ніж загалом у цій групі. Відповідно до цієї теорії можна 

зробити висновок щодо використання робочого часу фахівця: за перші 20 % витраченого часу 

досягається 80 % результату. 80 % витраченого часу, що залишилися, дають лише 20 % 

загального результату. 

–  метод АВС-аналізу, заснований на тому, що частини у відсотках найбільш важливих 

та найменш важливих справ у сумі залишаються незмінними. Усі завдання поділяються на три 

класи відповідно до їх значущості. Аналіз ABC базується на трьох закономірностях: 

1. Найважливіші справи становлять 15 % загальної їх кількості, якими займається 

спеціаліст. Вклад цих завдань задля досягнення мети становить близько 65 %; 

2. Важливі завдання становлять 20 % їх загальної кількості, значимість їх задля 

досягнення мети приблизно дорівнює 20 %; 

3. Менш важливі завдання становлять 65 % загальної їх кількості, їх значимість дорівнює 

15 %. 

–  принцип Ейзенхауера, який є допоміжним у тих випадках, коли необхідно терміново 

ухвалити рішення про пріоритетність виконання завдань. Пріоритети встановлюються за 

такими критеріями, як терміновість та важливість завдання. Вони поділяються на чотири 

групи: 

1) термінові (важливі) завдання – їх виконує керівник; 

2) термінові (менш важливі) завдання – керівник може доручити їх вирішення іншим 

особам; 

3) менш термінові (важливі) завдання – керівнику необов'язково вирішувати їх відразу, 

але вирішити їх може пізніше сам; 

4) менш термінові (менш важливі) завдання – керівник має доручити їх вирішення іншим 

особам. 

Навчившись керувати своїм часом, керівник може дозволити собі найефективніше 

вирішувати поточні завдання. Тайм-менеджмент дає можливість упорядкувати робочий та 

особистий час, щоб встигати робити всі важливі та потрібні справи, не відволікаючись на 

другорядні чи сторонні питання. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В умовах жорсткої ринкової конкуренції наявність висококласних фахівців є провідним 

фактором успішної діяльності організації. Але як показує практика, наявність в організації 
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працівників з відповідним рівнем освіти, кваліфікації та досвіду не гарантує ефективного 

виконання завдань організації, якщо у працівників відсутня мотивація до трудової діяльності. 

Трудова діяльність персоналу займає чільне місце у роботі організації, тому системі 

мотивації праці необхідно приділяти особливу увагу. Саме від правильно сформованої 

системи мотивації та стимулювання праці персоналу залежить ефективне функціонування та 

подальший розвиток підприємства, а також його рентабельність. 

Мотивація персоналу – це сукупність заохочувальних матеріальних і нематеріальних 

заходів, що застосовуються для підвищення якості праці співробітників та їх продуктивності. 

Ці стимули спрямовані і на талановиті кадри, які потрібно залучити та утримати в компанії. 

Поділяють [1]: 

- мотивацію праці: спонукає до ефективності на робочому місці, своєрідний «пряник», 

- стимулювання: вплив зовні, щоб краще працювали – «батіг». 

Мотивація – це спонукання працівника до трудової діяльності. Головною метою 

мотивації є створення таких умов, які викликають бажання в людини здійснювати певну 

діяльність, яка буде спрямована на позитивні результати. Слід зазначити, що мотивація має 

тісний взаємозв'язок із стимулюванням персоналу. 

Поняття стимулювання праці персоналу передбачає певні методи та систему заходів, що 

використовуються керуючим органом, щодо спонукання працівників до необхідної праці, для 

підвищення трудової діяльності. 

У різних людей процес появи мотивації протікає по-різному. Грамотно розроблена 

система стимулювання трудової діяльності, безперечно, є запорукою успіху. 

Система стимулів і мотивів має спиратися на певну базу – нормативний рівень праці. 

Факт вступу працівника у трудові відносини передбачає, що за певну винагороду він має 

виконувати певне коло обов'язків. 

Правильно працююча система мотивації спрямована [2]: 

- підвищувати у персоналу бажання старанно виконувати службові обов'язки; 

- стимулювати персонал до активності та ініціативності у своїй щоденній робочій 

діяльності; 

- на прагнення до досягнення поставлених цілей; 

- викликати бажання в потребі до самовдосконалення та підвищення особистого 

професійного рівня; 

- змінювати світогляд, внутрішні цінності, установки працівників від негативного та 

споживчого ставлення до роботи у бік ідеї командної роботи. 

Виділяють такі види мотивації: 

- зовнішня мотивація персоналу – це заохочення чи покарання дій співробітника для 

коригування його професійного курсу. Це матеріальна, нематеріальна мотивація, та соціальна 

мотивація персоналу – частина нематеріальної; 

- внутрішня мотивація персоналу – це психологічний стан людини, тому природно, що 

на цей вид впливає як сам працівник, так і відділ кадрів разом із керівництвом. Похвала, 

визнання, кар'єрне зростання, корпоративне навчання підвищуватимуть внутрішню 

мотивацію. Нематеріальну мотивацію також можна зарахувати до внутрішньої; 

- позитивна мотивація – позитивні стимули. Попередні два види можна виконувати у 

негативному чи позитивному ключі; 

- негативна мотивація – негативні стимули. 

Завдання керівників компаній зводиться до того, щоб привести стимулювання персоналу 

у відповідність з організаційними цілями, з одного боку, й у відповідність з внутрішніми 

мотивами трудової поведінки працівників – з іншого. Стимулювання є проблемою для 

керівників, так як система охоплює всіх співробітників, але вони відрізняються один від 

одного своїми особистісними характеристиками та людськими якостями, вони живуть у 

постійно мінливому середовищі. Кожен співробітник унікальний, кожен має свої власні 

пріоритети і цінності, і тому немає загальноприйнятної теорії мотивації. Отже, для найкращої 

ефективності необхідний персональний підхід до кожного співробітника. 
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Але на етапі розвитку країни основним мотивуючим чинником працівників є отримання 

гарантованої зарплати. Тому, зазвичай, вітчизняні керівники розглядають систему мотивації, 

як інструмент, що базується на персональних виплатах працівникові, тобто процес мотивації 

здійснюється лише за допомогою матеріальних методів. При цьому керівники вважають, що 

цей елемент є основним і має задовольнити всі потреби працівників у мотивації [3]. 

Очевидно, щоб бути ефективним в сучасних умовах господарювання, менеджерам слід 

використовувати прогресивні технології управління всіма факторами виробництва, у тому 

числі людським капіталом, як найбільш складним і важливим ресурсом. Саме людський 

капітал у сучасних умовах є джерелом прибутку, конкурентоспроможності та майбутнього 

зростання організації, тому актуальною проблемою є підвищення продуктивності праці 

працівників за допомогою саме сучасних методів мотивації. 

Серед багатьох сучасних методів мотивації персоналу можна виділити такі [4]: 

- мотиваційний зміст роботи. Підвищення мотивації працівників може здійснюватися за 

рахунок збільшення кількості та різноманітності завдань, які виконує працівник. З великою 

різноманітністю обов'язків очікується підвищення задоволеності співробітників роботою, 

особливо у ситуаціях, коли йдеться про рутинну роботу; 

- навчання та розвиток, стимулювання творчості та інновацій. Якщо компанія пропонує 

інструменти, які надають співробітникам можливість досягти більшого, більшість із них 

скористається таким шансом. Компанії можуть мотивувати співробітників досягати кращих 

результатів, забезпечуючи постійне підвищення їхньої кваліфікації; 

- горизонтальна ротація персоналу. Зміна місця роботи в межах однієї компанії також 

називається перехресним навчанням і пов'язана з переведенням працівників з однієї роботи на 

іншу. Це можна використовувати для розширення знань та взаємозамінності співробітників 

або з метою підвищення мотивації; 

- гнучкий графік роботи. Організації, які впроваджують гнучкі механізми планування 

робочого часу для співробітників, отримують мотивованих працівників із високою 

продуктивністю. Особливо сьогодні, в умовах пандемії COVID-19 все більш популярними 

стають такі альтернативи традиційному графіку роботи, як скорочений робочий день або 

чотириденний робочий тиждень, віддалена робота та сумісництво, як спосіб для 

співробітників зосередитися на роботі, без шкоди для якості їхнього особистого життя, що, 

безумовно приводить до підвищення мотивації; 

- визнання співробітника, розширення його прав та можливостей. Саме з цієї причини, 

організації мають створити низку різних стимулів, які охоплюватимуть широкий діапазон 

потреб співробітників у робочому середовищі, що має призвести до збільшення рівня 

мотивації працівників; 

- матеріальне стимулювання. Незважаючи на наявність великої кількості альтернативних 

стимулів, гроші, як і раніше, займають важливе місце серед них; 

- не фінансові стимули – щира похвала та визнання часто забезпечують навіть більший 

ефект, ніж додаткова премія, проте лише правильне поєднання матеріальної винагороди з 

можливостями задоволення потреб співробітників у визнанні та самореалізації може 

забезпечити бажаний рівень вмотивованості персоналу. 

Отже, сучасний підхід до мотивації фокусується на внутрішній мотивації співробітника, 

тобто на його задоволеності від самого процесу виконання завдань службової діяльності, 

маючи на увазі, що людині властива вроджена потреба шукати нові виклики, розширювати та 

використовувати свої здібності, досліджувати та вчитися. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

 

Впровадження інноваційних ІТ дає змогу зберегти дорогоцінний час для бізнесу. Тому 

одним із спільних кроків на шляху до забезпечення сприятливих умов для ведення 

підприємницької діяльності суб’єктами господарювання є обмін інформацією контролюючих 

органів і платників податків за допомогою електронного документообігу. Для цього на веб-

порталі ДПС України забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів, 

скориставшись якими платники податків можуть подати звітність, отримати необхідні 

послуги, довідки чи інформацію у режимі онлайн.Особливо популярним серед платників є 

сервіс «Електронний кабінет платника податків».  

Інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кабінет» розроблена на 

виконання та відповідно до вимог статті 421 Податкового кодексу України та наказу 

Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку 

функціонування Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.08.2017 за № 942/30810 (зі змінами) на базі існуючого електронного сервісу «Електронний 

кабінет платника». [2]. 

Програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» створено фахівцями ТОВ 

«Програміка», що підтверджується авторським правом на твір (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір від 16.08.2018 № 81017). [1].На сьогодні він є одним з 

найбезпечніших електронних сервісів, та до того ж і безкоштовним. 

Електронний кабінет – це персональне автоматизоване робоче місце платника, 

працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського 

застосування. Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який 

надає безконтактні способи взаємодії платників податків з Міністерством доходів і зборів з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. За його допомогою 

платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в 

електронному вигляді; переглянути дані про стан розрахунків з бюджетом. 

Так, електронне звітування – це найбільш зручний та сучасний формат спілкування з 

контролюючими органами. Подача електронної звітності має багато суттєвих переваг для 

платників податків: мінімальні затрати часу на заповнення звітності; формування та 

надсилання звітності за допомогою спеціальних програм; подання звітності всього за декілька 

хвилин з будь-якого місця, де є доступ до мережі Інтернет;  вибір часу подачі звітності, 

зручного для вас; економія часу, не потрібно кудись їхати, простоювати в чергах; гарантія 

перевірки звітності на наявність арифметичних помилок; підтвердження доставки звітності; 

постійне оновлення версій документів звітності, згідно змін у законодавстві; уникнення 

потреби зберігання паперових копій поданої звітності; автоматичне формування архіву 

електронних копій звітів, квитанцій та ін.; подана в електронному вигляді звітність  надійно 

зашифрована, захищена від несанкціонованих переглядів та втручань. 

Таким чином, безконтактний спосіб взаємодії платників податків та Державної 

податкової служби України є особливо актуальним у період карантинних обмежень. В 

Центрах обслуговування платників податкових органів надання послуг здійснюється з 

урахуванням усіх протиепідеміологічних рекомендацій, але додаткова обачність ніколи не 

буде зайвою. Подаючи звітність в електронному вигляді, платники позбавлять себе 
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потенційних ризиків зараження на COVID-19. Для роботи в Електронному кабінеті платника 

податків необхідно мати комп’ютер та доступ до мережі Інтернет, а також електронні ключі.  

Модернізований «Електронний кабінет платника» складається з двох функціональних 

частин – відкритої (загальнодоступної) та закритої (особистий кабінет). 

 Користуватися відкритою частиною «Електронного кабінету платника» можна без 

ідентифікації особи, тобто без електронного цифрового підпису. Через відкриту частину 

платник податків має можливість скористатися інформацією із загальнодоступних реєстрів; 

отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та 

подання звітності; отримати контакти та адреси центрів обслуговування платників; 

ознайомитись з новинами Державної фіскальної служби України;  скористатися іншою 

корисною інформацією. 

 У приватній частині,  після ідентифікації особи за допомогою електронного цифрового 

підпису, платнику надається можливість скористатися індивідуальним податковим 

календарем; переглянути та перевірити свої облікові дані; створити запит для отримання 

інформації; переглянути стан розрахунків з бюджетом; скористатися сервісами системи 

«Електронного адміністрування ПДВ»,  подавати заяви та отримувати в електронному вигляді 

довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються 

органами фіскальної служби, тощо. 

Специфікою функціонування ІТС «Електронний кабінет» є забезпечення її постійної, 

безперервної в режимі реального часу реалізації платниками податків прав та обов’язків, 

визначених Податковим кодексом України. За добу в середньому ІТС «Електронний кабінет» 

обробляється понад 1 мільйон документів. [2].У процесі функціонування ІТС «Електронний 

кабінет» взаємодіє з такими ІТС ДПС, як ІТС «Податковий блок», ІТС «Єдине вікно подання 

електронної звітності», ІТС «Управління документами», ІТС «Державний реєстр фізичних 

осіб - платників податків». Розробка програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» 

обумовлена, зокрема, прийняттям нових нормативно-правових актів, нагальних потреб ДПС 

щодо розширення функціональних можливостей ІТС «Електронний кабінет» за рахунок 

розширення номенклатури сервісів, залучення сучасних інформаційних технологій. 

Електронний кабінет створюється та функціонує, зокрема, за таким принципом, як 

повнота функціоналу — наявність такого інтерфейсу електронного сервісу, який забезпечує 

можливість реалізації прав та обов’язків платника, отримання документів, передбачених 

законодавством, та інформації, що стосується такого платника, онлайн (через Інтернет у 

режимі реального часу) або через програмний інтерфейс (АРІ), іншими засобами 

інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем (п. 421. 1 

ст.421 ПКУ). [3]. 

Електронний документообіг поступово і впевнено замінює паперові звіти, оскільки 

навіть найбільш консервативна група платників дедалі активніше звітується через 

Електронний кабінет. Доступність, зручність і простота – це ті переваги, які дозволяють 

кожному користувачу Електронного кабінету  економити час та інші ресурси при поданні 

звітів. 
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Хижняк І.П. 

 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

БАНКІВ 

 

Одним із найважливіших чинників розвитку економіки є міцна та надійна банківська 

система. Власний капітал є фундаментом діяльності банківських установ та забезпечує банк 

можливістю розвиватися, підвищувати рівень надійності, розширювати спектр послуг, не 

допускаючи при цьому значних ризиків і, відповідно, позитивно впливати на розвиток 

економіки в цілому. Банківський капітал - це та основа, на якій будується весь механізм 

банківської діяльності. Актуальність проблеми формування власного капіталу банку додає 

економічна нестабільність нашої держави та перебування її в кризі, спричиненій пандемією 

COVID-19, тому вивчення можливості нарощування капіталу за рахунок різних джерел 

відповідно до ситуації в країні підвищить надійність банків та рівень довіри клієнтів до 

банківської установи. 

Питанням капіталізації банківської системи цікавилися як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці, зокрема: М. Алексеєнко, А. Бегер, Є. Брігхем, З. Васильченко, А. Вожжов, Л. 

Герасименко, М. Диба, Ж. Довгань, В. Коваленко, М. Козоріз, В. Колесников, П. Роуз, Дж. 

Сінкі, В. Усоскін та ін. Але незважаючи на численність наукових робіт, які пов’язані з 

оцінкою стану капіталізації банків України, існує низка невирішених завдань в сфері 

капіталізації та напрямів її підвищення.  

Фінансовою основою будь-якого банку є його власний капітал. Власний капітал 

банку являє собою грошові кошти і виражену у грошовій формі частину майна, які 

належать його власникам та забезпечують фінансову стійкість банку і використовуються 

для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. 

Структура власного капіталу банку є багатогранною, що пов’язано з необхідністю 

дотримання певних нормативів та формуванням резервів і фондів на випадок різного роду 

непередбачуваних ситуацій. До джерел формування власного капіталу відноситься: 

статутний і резервний капітал; спеціальні фонди, нерозподілений прибуток та 

субординований борг. 

1. Згідно Закону «Про банки та банківську діяльність», статутний капітал - це 

сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, 

визначеному статутом. Статутний капітал банку формується шляхом акумулювання 

внесків акціонерів чи випуску акцій.  

2.  Резервний фонд - це частина коштів, що резервуються банком з метою 

покриття непередбачених витрат та збитків в процесі діяльності. Достатній рівень резерву 

забезпечує стабільність банку та зменшує вірогідність його банкрутства.  

3. Спеціальні фонди (фонд основних коштів, фонд переоцінки основних 

засобів та ін.) призначені для соціального розвитку банку. Формуються такі фонди за 

рахунок прибутку. Порядок їх формування визначається статутними документами банку.  

4. Нерозподілений прибуток - це частка чистого прибутку, що залишається 

після формування резерву та виплати дивідендів власникам і спрямовується на 

розширення банківської діяльності. 

5. Субординований борг - це свого роду кредит, який залучається банком на 

термін не менше 5 років і не може бути вилученим раніше терміну закінчення договору, а 

у разі ліквідації повертається інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів.  

Одним із найважливіших показників діяльності банку, який використовують для 

обчислення економічних нормативів виступає регулятивний капітал. Регулятивний 

капітал - це капітал, який банк повинен мати у своєму розпорядженні при здійсненні 

операцій згідно вимог регулювального органу. Оцінювання вартості власного капіталу 

банку, виходячи з вимог регулювальних органів, дає можливість одержати додаткові 
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відомості для прийняття управлінських рішень та визначитися з оптимальною структурою 

та джерелами формування ресурсів. 

Власний капітал виконує три основні функції: захисну, забезпечення оперативної 

діяльності та регулювальну.  

1.Захисна функція власного капіталу полягає у його необхідності слугувати для 

захисту інтересів вкладників та кредиторів банку, а також покривати можливі збитки від 

діяльності банку, якщо для цього не вистачатиме поточного прибутку. 

2.Функція забезпечення оперативної діяльності відіграє значну роль, насамперед, під 

час створення та відкриття нового банку і спрямування власного капіталу на його 

розвиток. Проте, роль цієї функції буде відчутна і при подальшому функціонуванні та 

розвитку діяльності банку. 

Суть регулювальної функції полягає у регулюванні та встановленні наглядовими 

органами певного розміру власного капіталу та його складових, що впливатиме на 

майбутню діяльність банку в цілому. Наприклад, встановлення нормативів, що забезпечує 

регулювання того чи іншого напрямку діяльності банку з конкретною метою. 

Заявдяки своєму складу призначення власного капіталу можна назвати 

багатофункціональним. Частина його спрямована на розвиток банківської діяльності, - це 

статутний та субординований капітал, частково резервний фонд, а також фонд 

матеріального заохочення працівників та розвитку банку. Інша ж його частина призначена 

для страхування послуг та операцій банку від збитків. Вона виступає частково у формі 

резервного капіталу, резервів для покриття збитків від активних операцій. Третя частина, 

здебільшого, призначена для регулювання розміру власного капіталу, але в деяких 

випадках може використовуватися і для забезпечення банківської діяльності. Розмір цієї 

частини може змінюватися в залежності від цілей розвитку та діяльності банку і вимог 

регулювальних органів. До неї відноситься нерозподілений прибуток, а також частково 

субординовані кошти. 

Серед основних шляхів збільшення власного капіталу виділяють зовнішні та 

внутрішні джерела. Якщо банк планує повільне підвищення рівня капіталу  з урахуванням 

зростання активів, то цього можна досягти за допомогою внутрішніх джерел поповнення, 

зокрема нерозподіленого прибутку. Якщо ж банку необхідне швидке збільшення обсягу 

капіталу, наприклад для виконання вимог НБУ, то таке нарощення можна здійснити за 

допомогою додаткової емісії акцій або залучення зовнішніх інвесторів. 

Необхідність нарощування обсягів капіталу банку визначають такі чинники: 

розширення діяльності банку; виконання регулятивних вимог щодо рівня достатності 

капіталу; зниження якості банківських послуг; ризики  показників достатності власних 

коштів; низька конкурентоспроможність банку; наявність можливості залучення 

додаткових джерел капіталу; високий рівень ринкових ризиків; необхідність підвищення 

надійності банку. 

Виходячи з дослідження проблематики рівня капіталізації банківської системи 

України, можна запропонувати наступні шляхи оптимізації джерел формування власного 

капіталу: 1. збільшення капіталу за рахунок прибутку; 2. приділяти належну увагу 

державному регулюванню розміру капіталу для зменшення ризику банкрутства; 3. 

підтримувати довіру до банків, оскільки джерелами зростання банківського капіталу є 

доходи населення, і без істотного розвитку ринку праці та зростання оплати праці 

кардинальне нарощування банківського капіталу буде проблематичним; 4. 

використовувати залучення коштів на умовах субординованого боргу; 5.  проводити 

емісію боргових цінних паперів; 6. проводити збалансовану і стабільну дивідендну 

політику; 7. як метод концентрації банківського капіталу сприяти створенню банківських 

об’єднань зі зниженням податків та пом’якшенням нормативів у період об’єднання; 8. 

залучати іноземний капітал для розвитку банківського сектору; 9. проводити стрес-

тестування, як інструмент попередження кризи, що допоможе розрахувати потребу в 

докапіталізації; 10. розширення діяльності банківських установ в різних сегментах ринку. 
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Отже, проблема ефективного управління капіталом банку особливо актуальна на 

сучасному етапі розвитку банківської системи України. Рівень капіталізації українських 

банків не повною мірою забезпечує вимоги зростаючої економіки України. Недостатній 

рівень капіталізації ставить під загрозу стабільність банківської системи. В таких умовах 

важливим завданням державного регулювання та управління банківською діяльністю є 

підвищення стійкості та надійності функціонування банківської системи шляхом 

забезпечення достатнього рівня капіталізації. Саме підвищення капіталізації банків і 

забезпечення достатнього рівня покриття капіталом банківських ризиків є 

найважливішою умовою розвитку банківської діяльності й підвищення стійкості банків. 

 

 

Філіпенко Т.В. 

 

БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Фінансова децентралізація є основною складовою реформи державного управління, яка 

передбачає перерозподіл повноважень та фінансових ресурсів між центральними і 

регіональними рівнями управління У процесі децентралізації територіальні громади здобули 

значний інструментарій і можливості для забезпечення повноцінного місцевого розвитку [1, 

c. 308]. Позитивним впливом фінансової децентралізації є підвищення фінансової 

спроможності територіальних громад, надання автономності органам місцевого 

самоврядування у прийнятті управлінських рішень, формуванні бюджетів за участю місцевих 

жителів.  

Бюджет участі (громадський бюджет) - це механізм, який дає можливість жителям 

громади брати участь у розподілі коштів з місцевого бюджету шляхом створення проєктів 

розвитку місцевої громади та голосування за них. Такий інструмент дає змогу виявити 

проблеми, що мають найбільше значення для громади, а також дозволяє оцінити ефективність 

роботи органів місцевого самоврядування у реалізації проєктних ініціатив. 

Бюджет участі є ефективним інструментом співпраці влади з громадою та участі 

громадськості у вирішенні місцевих проблем. Методологія складання бюджету участі або 

партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting) визначається як відкрита 

дискусія та процес прийняття рішень, в рамках якого кожен житель населеного пункту має 

можливість подати свою пропозицію та голосуванням вирішити, яким чином  витрачати 

частину місцевого бюджету [2, с.23]. 

Зарубіжна практика міст, які використовують цю форму прямої демократії, показує, що 

вона призводить до більш ефективного використання місцевих ресурсів, більшої прозорості у 

прийнятті рішень і, отже, більшого задоволення від наданих послуг, вищої якості життя та 

активнішої участі жителів у вирішенні проблем місцевого значення. Участь громадськості у 

прийнятті рішень є одним із найкращих способів забезпечити довгостроковий успіх співпраці 

між місцевою владою та громадою.  

Участь громадян у бюджетному процесі значною мірою залежить від здатності місцевого 

громадянського суспільства брати участь у процесах управління, а також від готовності 

місцевих лідерів відкривати свої бюджети для громадськості та керувати процесом участі. 

Успіх справи також визначається такими факторами, як наявність бюджетних ресурсів, які 

можна витратити на розсуд місцевої громади, ступінь інституціоналізації механізмів участі та 

якість участі, яку вони можуть собі дозволити.  

Бюджет участі вперше був створений у бразильському місті Порту-Алегрі, яке після 

військової диктатури 1964-1988 років, політичної нестабільності та хронічної інфляції, 

опинилося в катастрофічному фінансовому становищі: Наявність певних інституційних, 

політичних та психологічних факторів у Порту-Алегрі на той час сприяла успіху бюджету 

участі [3, с.35]. Створення новою владою умов для громадянської участі та розвиток  прямої 

демократії стали основним фактором еволюції системи учасницького бюджетування до свого 
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сучасного стану. З розвитком учасницького бюджетування виникає відчуття соціальної 

відповідальності громадян за долю свого міста.. ООН визнала бюджет участі прикладом 

"позитивної практики", а Світовий банк включив бюджет участі до запропонованого набору 

інструментів [4]. У 1997-2000 роках ідея бюджету участі поширилася на Латинську Америку, 

а з 2000 року ця ідея розповсюдилася на Північну Америку, Європу, Африку, Азію та 

Австралію. 

Бюджети участі мають різні форми й запроваджуються на різних рівнях адміністративно-

територіальних одиниць. Вони застосовуються на рівні району, міста або району з виборною 

радою та деякими повноваженнями місцевих органів влади. Цей проєкт підтримали окремі 

муніципалітети у Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Великобританії. Починаючи з 2011 року 

бюджет участі виконується у місті Сопоті (Польща), а пізніше й у інших польських містах [5]. 

В Україні у 2015 році вперше в містах Чернігів, Черкаси та Полтава почали 

впроваджувати громадські бюджети, були прийняті відповідні розпорядження міських голів й 

створені для цього робочі групи. Зрозумівши переваги такого механізму, й інші міста в 

Україні, розпочали його використовувати, зокрема, Вінниця, Суми, Кременчук, Світловодськ, 

Тростянець, Пирятин, Лозова, Львів, Ірпінь, Прилуки, Чернівці, Канів, Запоріжжя, Бердичів, 

Харків, Ужгород, Ромни та інші. У кожному місті ці підходи особливі, як і самі міста та 

громади. 

На даний час в Україні не має закону, який зобов’язує запроваджувати бюджети участі, 

тому ці питання врегульовуються на основі нормативних актів місцевих органів влади 

(розпоряджень міських голів/або рішень місцевих рад). В наслідок цього, робота по 

впровадженню бюджету участі набуває форми суспільного договору. 

Ця модель громадського бюджету дозволяє мешканцям самостійно вирішувати, яку 

частину міського бюджету слід витратити в результаті голосування за обраними проєктами.  

Серед позитивних змін, що відбуваються в українських громадах, які мають бюджет 

участі, можна зазначити:  

- створення позитивного іміджу органу місцевого самоврядування, підвищення довіри 

до влади;  

- збільшення зацікавленості мешканців своїм середовищем проживання, роботи, 

відпочинку;  

- формування лідерів місцевих громад; 

- покращення загального розуміння громадянами бюджетних питань, підвищення 

здатності їх до аналізу вартості впровадження ідей,  усвідомлення скільки коштує будь-який 

проєкт; 

- досягнення компромісу у визначенні пріоритетів розвитку.  

Процес учасницького бюджетування повинен залучати мешканців не лише на стадії 

подання пропозицій проєктів, а й на весь період його реалізації. При цьому орган місцевого 

самоврядування несе відповідальність за реалізацію обраних проєктів і повинен регулярно 

оприлюднювати інформацію про хід реалізації проєктів, на своєму сайті. Про будь-які зміни 

форми проєктів, які виникли на етапі їх реалізації, необхідно одразу повідомляти й 

узгоджувати з заявниками проєктів.  

Отже, ключовою складовою успішної реалізації бюджету участі є взаємна довіра 

мешканців та влади, яка будується на чіткості та прозорості процедур і положень, відкритості 

процесу та залученні до нього мешканців як на стадії організації процесу, так і в процесі 

обговорення форм процедури. Основна мета заходів та дій, які відбуваються в рамках 

учасницького бюджетування, полягає у побудові на місцевому рівні зв’язків між мешканцями, 

згуртуванні їх навколо спільних ідей та ініціатив, які подаються в рамках бюджету участі та 

поліпшують життя в громаді. 
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ 

 

На виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, була розроблена Стратегія подолання бідності 

(Стратегія), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 

р. №161-р. [2] 

Стратегія була розроблена в складних соціально-економічних умовах, в яких находилась 

країна у 2014-2015 роках, що супроводжувалось погіршенням матеріального становища 

значної частини населення, новими проявами бідності, пов’язаними із ситуацією на сході 

країни та масовим переміщенням населення з Донецької та Луганської областей в інші регіони 

країни. 

Це вимагало необхідності розроблення нових стратегічних підходів до вирішення 

проблеми бідності, а також удосконалення вимірювання бідності та соціального відчуження в 

Україні. 

Стратегія та план заходів з її реалізації на 2016-2017 роки, а також індикатори їх 

виконання, були розроблені за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади, 

профспілок та роботодавців, науковців, а також експертів ПРООН, ЮНІСЕФ та МОП.  

На момент опрацювання Стратегії показники бідності досягли пікових значень на фоні 

загострення кризових явищ в економіці країни. Якщо у 2014 році за межею фактичного 

прожиткового мінімуму перебувало 28,6 % населення, то у 2015 році значення цього 

показника зросло удвічі до 58,3 відсотків.  

Метою Стратегії подолання бідності було визначено поетапне зниження масштабів 

бідності та соціального відчуження до 2020 року. 

Стратегія визначала пріоритетні напрямки подолання бідності щодо розширення 

доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та 

виплат в системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці; 

забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, 

мінімізації ризиків соціального відчуження сільського населення; протидії соціальному 

відчуженню та мінімізації ризиків бідності найбільш вразливих категорій населення; 

упередження бідності та недопущення виникнення осередків хронічної бідності і соціального 

відчуження серед внутрішньо переміщених осіб. 

Для забезпечення реалізації стратегічних напрямів та завдань, визначених Стратегією, 

щорічно Урядом затверджувався план конкретних заходів, про виконання яких 

Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади та обласними 

держадміністраціям щоквартально інформував Кабінет Міністрів України (плани заходів на 

2016-2017 роки, на 2018, 2019 та 2020 роки затверджені відповідно розпорядженнями Кабінету 
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Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р, від 14.02.2018 № 99-р, від 20.02.2019 № 86-р та від 

03.03.2020 № 202-р). 

Розглянемо основні показники реалізації стратегії подолання бідності (табл.1). 

Реалізація завдань, визначених Стратегією, мала суттєвий вплив на ситуацію з бідністю, 

досягнуто певних позитивних результатів щодо зменшення рівня бідності. 

За даними 2019 року рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче 

фактичного прожиткового мінімуму) зменшився і становив 23,1 % проти 51,1 % у 2016 році. 

Серед працюючих рівень абсолютної бідності становив 13,3 % проти 42,0 %, серед дітей – 27,7 

% проти 61,1 відсотка. 

Рівень бідності за відносним критерієм (75 % медіани сукупних витрат) становив 24,4 % 

проти 23,5 % у 2016 році. Така динаміка здебільшого пояснюється випереджаючим 

зростанням вартісного значення межі відносної бідності внаслідок підвищення номінальних 

доходів переважної більшості населення [1]. 

Таблиця 1 

Показники реалізації стратегії подолання бідності 

ПОКАЗНИКИ 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(9 

місяців) 

Рівень бідності за абсолютним 

критерієм для порівняння з міжнародними 

показниками (за методологією Світового 

банку), % 

2,4 2,0 1,9 1,8 0,3 0,2 

Рівень бідності за відносним 

критерієм (60 % медіанного рівня 

середньодушових еквівалентних доходів з 

використанням шкали еквівалентності 

Європейського Союзу: 1,0; 0,5; 0,3), % 

8,1 7,7 8,3 10,2 11,4 10,9 

Рівень бідності за абсолютним 

критерієм (витрати, нижчі від фактичного 

прожиткового мінімуму), % 

58,3 8,6 47,3 43,2 41,3 49,5 

у тому числі серед працюючих осіб, 

% 
52,5 2,6 39,1 35,6 33,4 41,3 

Рівень бідності за абсолютним 

критерієм (доходи, нижчі від фактичного 

прожиткового мінімуму), % 

51,9 51,1 34,9 27,6 23,1 25,4 

у тому числі серед працюючих осіб, 

% 
42,6 42,0 23,7 18,2 13,3 15,8 

Рівень безробіття населення у віці 

15-70 років за методологією Міжнародної 

організації праці, % економічно активного 

населення відповідного віку 

9,1 9,3 9,5 8,8 8,2 

 

9,5 

(січень-

грудень) 

Частка коштів (без урахування 

житлової субсидії), що доходять до 30 

відсотків найбіднішого населення у 

результаті виконання програм державної 

соціальної допомоги, % 

41,3 37,6 43,6 51,1 43,5   х 

Частка бідного населення 

(витрати, нижчі від фактичного 

прожиткового мінімуму), охопленого 

програмами соціальної підтримки 

(соціальні пільги, житлові субсидії, 

63,0 70,3 73,6 70,9 57,4  х 
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допомога на дітей, допомога 

малозабезпеченим сім’ям та інші види 

соціальної допомоги), % 

 

Разом з тим, у 2020 році, внаслідок погіршення соціально-економічної ситуації, 

спричиненої запровадженням карантину у зв’язку із поширенням пандемії COVID-19, 

спостерігається погіршення показників бідності. Моніторинг показників бідності у 2020 році, 

вперше за останні чотири роки, демонструє погіршення показників. 

В 2021 році Володимир Зеленський затвердив «Стратегію людського розвитку». Про це 

повідомляється в указі №225/2021 від 2 червня, яким президент увів у дію рішення РНБО від 

14 травня 2021 року [1]. 

Стратегія людського розвитку має п'ять основних цілей. 

Перша - покращення медико-демографічної ситуації. Сюди відноситься створення 

збалансованої системи охорони здоров'я, впровадження новітніх медичних технологій, 

розбудова ефективної державної системи громадського здоров'я, стимулювання 

народжуваності. 

Друга стратегічна ціль - розбудова освіченого та інноваційного суспільства. 

Держава зобов'язується створити рівні умови доступу до якісної дошкільної освіти, 

продовжити реформу загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечити якісну 

професійну та фахову передвищу освіту, а також вищу освіту та розвиток освіти дорослих. 

Також планується забезпечити заклади освіти високошвидкісним доступом до Інтернету і 

створити веб-платформу "Всеукраїнська школа онлайн". 

Третьою стратегічною метою є забезпечення культурного, духовного та фізичного 

розвитку людини. Сюди відноситься забезпечення населення високоякісними та доступники 

культурними послугами, розвиток бібліотек, популяризація читання, розвиток мережі музеїв, 

кіноіндустрії, професійного мистецтва, збереження культурної спадщини та національної 

пам'яті, створення умов для регулярних занять фізичною культурою та спортом тощо. 

Четверта ціль - підвищення рівня життя населення. Держава планує сприяти 

становленню середнього класу, стимулювати зайнятість, удосконалювати систему державних 

соцстандартів та гарантій, підвищувати пенсії, покращувати адресність соціальної підтримки, 

розвивати систему надання адміністративних та соціальних послуг, забезпечувати інтеграцію 

людей з інвалідністю у суспільство, формувати та підтримувати сімейні цінності, 

забезпечувати дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. 

І нарешті остання ціль - забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. 

Реалізація стратегії забезпечуватиметься шляхом розроблення кожні два роки відповідного 

плану заходів. Виконання стратегії має забезпечити Кабінет міністрів України. Стратегію 

передбачається реалізувати до 2025 року [1]. 

З урахуванням вищевикладеного матеріалу, можна зробити такі висновки. Особливістю 

прояву проблеми бідності в Україні є той факт, що не лише перебування у складі соціально 

уразливих груп населення (сім’ї із дітьми, пенсіонери, інваліди), але й навіть зайнятість не 

гарантує від попадання в групу бідних. Саме тому необхідною умовою подолання бідності 

стає надання працездатному населенню країни можливостей для самостійного вирішення 

проблем працевлаштування.  

У європейській практиці широко використовуються два головних способи боротьби з 

бідністю. Перший спосіб полягає у забезпеченні та підтримці мінімальних доходів (заробітної 

плати і пенсій), достатніх для збереження діючих нормальних стандартів споживання. Другий 

спосіб полягає у використанні адресної соціальної допомоги незахищеним верствам 

населення. Його застосовують у країнах, де доходи основної маси населення низькі, а розподіл 

соціальної допомоги – основний метод соціальної підтримки для значної частини населення 

країни. 

https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html
https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlc2lkZW50Lmdvdi51YS9kb2N1bWVudHMvMjI1MjAyMS0zOTA3Mw==
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Чудаєва І.Б. 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

Результативне ведення бізнесу, наразі, не можливе без впровадження сучасних 

управлінських технологій прийняття рішень, що ґрунтуються на комунікаційних процесах у 

бізнесі. Теорія прийняття рішень виникла та розвивалась поряд із розвитком науки управління. 

Зараз не існує однієї технології процесу прийняття рішень, адже кожен керівник має 

власну індивідуальну технологію розробки та прийняття управлінських рішень. Залежно від 

рівня їхньої складності варіюється кількість етапів та тривалість його формування, що 

залежить від учасників даного процесу.  

Розвиток теорії прийняття рішень відзначається, з одного боку, розвитком 

математичного апарату, появою прийомів формалізації, з іншого, – новими завданнями 

економіки.  

У науковій літературі існують різні тлумачення «управлінського рішення». Одні автори 

вбачають в ньому соціальний акт, інші – частину управлінського процесу, або управлінської 

системи.  

Так, О. Кузьмін та О. Мельник, зазначають, що управлінське рішення – це результат 

економічної формалізації економічних, технологічних, соціально-психологічних, 

адміністративних методів менеджменту, на основі якого керуюча система організації 

безпосередньо впливає на керовану діяльність [1]. 

Управлінське рішення, на думку Колпакова В., є результатом системної діяльності 

людей та продуктом когнітивної (опосередкованої пізнавальними факторами), емоційної, 

вольової, мотиваційної природи – синтезу психічних процесів, які мають вихідну регулятивну 

спрямованість [2, с. 20]. 

Управлінське рішення, це – творчий процес мислення суб'єкта управління, в результаті 

якого визначається, які заходи необхідно здійснити у даній ситуації або у ситуації, що 

передбачається, для розв'язання певної проблеми та отримання бажаного результату [3, с. 7]. 

Отже, управлінське рішення – це вибір, який має зробити особа, яка приймає рішення, з 

метою забезпечення виконання завдань, які на неї покладено посадовими обов'язками.  

Технологія прийняття управлінських рішень у бізнесі є логічно впорядкованою 

послідовністю етапів, що містять певний набір інструментів, реалізація яких забезпечує вибір 

найкращого варіанту вирішення виявленої проблемної ситуації на основі аналізу.  

Як будь-яка категорія, технологія прийняття рішень має певні кваліфікаційні ознаки 

(рис. 1).  

У свою чергу, управлінські рішення виконують такі основні функції:  

забезпечення – визначає шляхи та способи, ресурси та засоби, необхідні для реалізації 

поставлених завдань;  

управлінська – формується на основі стратегії розвитку з урахуванням довгострокової 

перспективи;  

координуюча – визначає роль кожного виконавця та узгоджує їхні дії з метою досягнення 

поставленої мети;  
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мобілізуюча – забезпечує активізацію виконавців для досягнення мети. 

Виходячи із наведених класифікаційних ознак процес прийняття рішень можна 

змоделювати за наступним сценарієм: 

- вивчення середовища, визначення та формування проблеми; 

- окреслення меж дослідження та формування групи фахівців; 

- збір та обробка інформації з виявленої проблеми; 

- обґрунтування та ухвалення управлінських рішень; 

- забезпечення їх виконання, контроль та оцінка результатів виконання рішень. 

 

за функціональною спрямованістю

планові організаційні контрольні координаційні

За суб'єктом прийняття

одноособові колегіальні колективні

За тривалістю реалізації 

стратегічні 

(перспективні)

тактичні 

(поточні)
оперативні 

За ступенем свободи дій виконавців

директивні нормативні гнучкі орієнтуючі
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Рисунок 1 – Класифікація управлінських рішень за ознаками 

Джерело: узагальнено та побудовано автором 

 

Отже, можна стверджувати, що прийняття управлінських рішень це – інтегральний 

елемент, що містить низку компонентів: інформаційну основу; умови та обмеження; критерії; 

процедури та альтернативи. Адже, управлінське рішення це, по суті, – інформаційний обмін.  

Таким чином, у нестабільних умовах сучасної економіки, успіх діяльності підприємства 

залежить, не лише від правильного вибору реалізація заходів, які дозволяють приймати 

своєчасні управлінські рішення, але й від швидкого надходження даного рішення до 

виконавців. За своїм змістом, реалізація управлінських рішень є системою цілей, вимог, 

принципів, методів, форм, етапів і елементів, що забезпечують виконання прийнятих рішень, 

спрямованих на реалізацію стратегії підприємства. Тобто, це взаємозалежна система, яка 

регулює процес реалізації управлінських рішень. 
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Ус Г.О., Ігнатюк Л.М. 

 

РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ 

 

Ступінь впливу ризику, якому піддаються підприємства в процесі своєї діяльності, 

залежить від численних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Саме тому 

зростає необхідність здійснення спеціалізованого антикризового управління. Іншими словами, 

треба знати, що таке ризик, як оцінити його рівень та уникнути збитків, яких він може завдати, 

яким чином керувати ризиком та як створити систему ризикозахищеності підприємства та 

управляти нею. 

Питання формування управління ризиками завжди були в полі зору науковців, 

спеціалістів та практиків і дістали належне відображення в наукових працях таких відомих 

вчених як Вітлінський В. В., Шарапов О. Д. [1],  Старостіна А. О. [2].    

Проте, при всій важливості проведених досліджень окремі аспекти управління ризиками 

підприємств не знайшли свого вирішення та залишаються предметом наукових дискусій. Так, 

потребує удосконалення методика прогнозування та оцінки ризиків, не визначена система 

методів зниження ризиків діяльності промислових підприємств. 

Можна виділити такі  методи управління ризиками: 

уникнення ризиків чи відмова від них; 

прийняття ризиків на себе; 

запобігання збиткам; 

зменшення розміру збитків; 

страхування; 

самострахування; 

передачі ризиків (відмінний від страхування). 

Уникнення ризику означає просте відхилення від заходу, пов'язаного з ризиком. Однак 

уникнення ризику найчастіше для підприємства означає відмову від прибутку. 

Прийняття ризику на себе  це залишення ризику за підприємством, тобто на його 

відповідальності. 

Передача ризику означає, передачу відповідальності за ризик комусь іншому, наприклад 

страховій компанії. 

Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми. Найпоширенішими є: 

диверсифікованість, придбання додаткової інформації про вибір і результати, лімітування. 

Диверсифікованість являє собою процес розподілу коштів між різними об'єктами 

вкладення капіталу, які безпосередньо не зв'язані між собою, з метою зниження ступеня 

ризику й втрат доходів. 

Диверсифікованість дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між 

різноманітними видами діяльності. 

Лімітування  це встановлення ліміту, тобто граничних сум видатків, продажу, кредиту 

й т. п. Лімітування є важливим прийомом зниження ступеня ризику й застосовується банками 

при видачі позичок, при укладанні договору на овердрафт і т.п. Господарюючими суб'єктами 

лімітування застосовується при продажі товарів у кредит, наданні позик, визначенні сум 

вкладення капіталу тощо. 
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Для сучасного підприємства диверсифікація ризиків є одним з найбільш універсальних 

способів мінімізації ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти 

по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти 

існує можливість певною мірою уникати ризику[3]. 
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СЕКЦІЯ 5.  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГУМАНІТАРИСТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН 

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

 
Береза Н.П. 

 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ КОМІЧНОГО ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ 

Г.ФІЛДІНГА «ІСТОРІЯ ТОМА ДЖОНСА, ЗНАЙДИ» 

 

Інтерпретацією комічного в романі Г.Філдінга «Пригоди Тома Джонса, знайди» займалися 

культурологи, історики, психологи і, звичайно, літературознавці. Особливістю роману є надзвичайно 

велика художня цінність даного твору, яка проявляється в багатстві стилістичних засобів та прийомів 

і неоднозначно сприймається читачами через глибинну структуру самого тексту. Мета дослідження 

полягає у виявленні та вивченні художніх засобів в творі, які спричиняють певний естетичний ефект 

(іронічний та комічний) для кращого розуміння та сприйняття тексту. А також в аналізі перекладів 

лексичних одиниць, які містять іронію.  

Як зазначає Борєв Ю.В., "національні прикмети гумору легко відчутні, але дуже важко 

піддаються теоретичній характеристиці" [9, с. 62]. Таким чином, гумор має етнічне забарвлення, хоча 

говорити можна лише про переважаючі тенденції, про основні напрямки, які ні в якому разі не 

виключають відхилень. Швачко С.А. вважає, що такими переважаючими тенденціями у англійців є 

"серйозність, яка підкреслює дотепність жартів, у французів це гумористична витонченість, у німців 

гумор нерідко є прямолінійним та незграбним, російському гуморові властиві гіркота та сарказм" [47, 

с. 202-203]. 

Художня специфіка гумористичного образу визначається не тільки тим, що він відображає й 

осмислює оточуючу реальність, але й тим, що він створює новий, небувалий, вигаданий світ. Творча 

природа образу, як і пізнавальна, проявляється по-різному. По-перше, художній образ є результатом 

діяльності уяви письменника, котрий “перетворює”  світ у відповідності з необмеженими духовними 

потребами і прагненнями людини, її цілеспрямованої думки і цілісним ідеалом. В образі, поряд з 

об’єктивно-існуючим і суттєвим, зберігається можливе, бажане, передбачене, тобто все, що має 

відношення до суб’єктивної, емоційно-вольової сфери буття, його невиявленим  внутрішнім 

потенціям. По-друге, на відміну від суто психологічних образів фантазії, в художньому образі 

досягається творче перетворення матеріалу: фарб, звуків, слів, письменником створюється одинична 

“річ”  - художній текст, котрий має якусь конкретну спрямованість (у нашому випадку – комічну чи 

гумористичну), який починає займає своє особливе місце серед предметів реального світу. Іншими 

словами, він перетворюється на художній дискурс, котрий починає чинити вплив на оточуючу 

дійсність, в тому числі і на читача, котрий, сприймаючи комічне, не просто починає усвідомлювати 

сміх як специфічний психологічний і культурний феномен, але й починає робити для себе певні 

висновки. А тому і є всі підстави стверджувати, що такий художній текст, який містить в собі певну 

образну структуру, в підсумку чинить певний вплив на оточуючу реальність. Словом, об’єктивуючись, 

об’єкт (художній текст) повертається до тої дійсності, яку відобразив, але вже не як пасивне 

відтворення, а як активне перетворення її. 

Книга насичена тонкою іронією, яка не могла не привернути увагу перекладача. Дійсно, англійці 

вміють приховувати таємний зміст висловлення, який викликає посмішку: 

«They started packing with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show 

you what they could do, and to get you interested» [3, с. 34]. 

«Вони почали з того, що розбили чашку. Вони це зробили лише для того, щоб показати на що 

вони здатні, і викликати до себе інтерес» [2, с. 39]. 

На активну участь героїв в пакуванні речей автор теж має свій погляд, причому авторська іронія 

має експрсивно-суб’єктивний характер: 

То get somebody to stumble over him and curse him steadyly for an hour, is his highest aim and object; 

and, when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable [3, 77]. 

«Усім набриднути, довести людей до сказу і змусити їх жбурляти йому в голову різні предмети, 

– тоді він почуває, що провів час із користю... Коли йому це вдасться, його зарозумілість стає зовсім 

нестерпною” [2, 80]. 
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Таким чином, передача комічного у роману Г.Філдінга вимагає як дотримання перекладачем 

основниї стратегій адекватності перекладу, так і врахування позатекстових чинників. Йдеться 

насамперед про особлвий комічний твору, у відтворенні якого необхідна глибока обізнанність в реаліях 

сміху англійців. Це у свою чергу вимагає від перекладача глибокого знання національних традицій 

англійців, а також обізнаності художнього контексту, який пов’язний з комічним пафосом твору.  
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Рівні інформатизації країн світу та розвиток інформаційного суспільства стали одними із 

важливих показників їх загального розвитку, у тому числі економічного. Звичайно, що інформатизація 

торкнулася таких сфер діяльності, як діловодство та архівна справа. Практично у кожній національній 

програмі інформатизації та інших законодавчих та нормативно-правових актах, у тому числі Законі 

України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [1] виокремлено завдання щодо 

інформатизації архівної справи та діловодства, переважно у формі запровадження електронного 

документообігу та систем електронної взаємодії державних органів. Архівна справа є вагомою 

складовою єдиного інформаційного простору України. Зокрема на сьогодні інформаційний потенціал 

Національного архівного фонду України (далі – НАФ) складає близько 60 млн. одиниць зберігання, що 

за приблизними оцінками може дорівнювати десяткам мільярдів файлів цифрових копій документів, 

зокрема, сторінок традиційних документів з паперовим носієм інформації (аркушів справ) [2, с. 8]. 

Розвиток інформаційного суспільства докорінно змінює умови розвитку архівної справи, 

вимагає трансформації окремих напрямів діяльності архівних установ, формування власної 

документально-інформаційної інфраструктури та інформаційної підтримки державотворчих процесів, 

соціальної сфери суспільства, української науки та культури.  

Державна архівна служба України вперше презентувала проєкт Стратегії розвитку архівної 

справи на період до 2025 року, підготовлену з урахуванням Рекомендацій Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів № R (2000) 13, Конвенції 

Ради Європи про доступ до офіційних документів, схваленої в Тромсе (Норвегія) 18 червня 2009 р. та 

Принципів доступу до архівів, схвалених Міжнародною радою архівів 24 серпня 2012 р. 

Стратегія складається з чотирьох векторів руху: забезпечення архівами рівного доступу до 

інформації, знань і послуг, розвиток інституційної спроможності архівів, оновлення нормативно-

правової бази архівної сфери, формування та розвиток комунікативної політики. 

Першочерговими цілями Стратегія визначає реформування системи управління архівною 

справою, розроблення нового архівного закону, підвищення якості та доступності архівних послуг, 

активізацію оцифрування архівних документів, формування у суспільстві позитивного іміджу архівних 

установ. 

Візія, представлена у проєкті Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 р. (далі – 

Стратегія): «Модерна архівна галузь – галузь соціально-інформаційна. В архівах зосереджено 

колосальний за обсягами та унікальний за змістом масив ретроспективної документної інформації, що 

є важливою складовою національного та світового інформаційного простору. Реалії сьогодення 

актуалізують управління архівами, документами та інформаційними ресурсами як необхідну умову для 

забезпечення ефективної діяльності органів влади. Архіви були, є і будуть важливим інструментом 

формування історичної пам’яті кожної країни, нації та людства в цілому. Архіви сприяють реалізації 

права людини на інформацію, захисту демократії, розвитку держави і громадянського суспільства. 

Архіви України представлятимуть інтегральну складову світових інформаційних ресурсів людства з 
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ефективними механізмами управління, сучасними онлайн сервісами, потужною взаємодією з науковим 

сектором та державно-приватним партнерством, що забезпечують примноження, швидкий доступ та 

належні умови зберігання архівних інформаційних ресурсів, які є надбанням української нації» [3]. 

У Стратегії щодо вектору оновлення нормативно-правової бази архівної сфери  визначено 

наступні цілі. Стратегічна ціль 3. Оновлення нормативно-правової бази архівної сфери. Визнання 

ключового компоненту – права як механізму реалізації інтересів користувачів та інноваційного 

розвитку національної архівної сфери в контексті актуальних викликів часу робить цю стратегічну ціль 

важливою передумовою реалізації попередніх двох.  

Оперативна ціль 3.1. Розроблення нового архівного Закону. Інноваційний характер основних 

положень нового архівного Закону випливає із запровадження поняття Національних архівних 

інформаційних ресурсів (далі НАІР). Новий Закон: закріпить принципи та гарантії доступу до НАІР із 

врахуванням права власності на них;  чітко визначить правові засади обмеженого доступу до архівних 

інформаційних ресурсів; забезпечить єдині стандарти надання архівних послуг фізичним і юридичним 

особам; визначить обопільність прав і обов’язків користувачів і архівістів; запровадить поняття запиту 

на архівну і архівовану інформацію та встановить терміни його виконання; чітко визначить засади 

функціонування Єдиного державного реєстру НАІР і Єдиної державної системи органів управління 

НАІР, документацією та архівами; окреслить напрями інформаційної діяльності органів управління 

НАІР, документацією та архівами в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

серед яких чільне місце посядуть управління документаційними процесами та інформаційними 

ресурсами на перших етапах їхнього життєвого циклу, науково-дослідна, видавнича та інформаційно-

просвітницька діяльність архівних установ, створення та розвиток автоматизованих інформаційно-

пошукових систем і мереж, оцифровування архівних документів і цифровізація всіх процесів архівної 

роботи.  

Оперативна ціль 3.2. Формування цілісного, ієрархічно структурованого поля нормативно-

правових актів. Для імплементації нового архівного Закону буде створено систему відповідних 

нормативно-правових актів, виходячи із принципів чіткості, зрозумілості та збалансованості, з 

урахуванням правової експертизи фахівців та результатів громадського обговорення. Ця система 

підзаконних актів у своїй сукупності складатиме механізм реалізації нового архівного Закону, а також 

стане підґрунтям для функціонування і розвитку архівної галузі України.  

Оперативна ціль 3.3. Адаптація та впровадження міжнародних стандартів. Стандартизацію 

розглядаємо як один із ключових факторів участі вітчизняних архівних установ у масштабних 

цифрових проєктах із представлення історико-культурної спадщини України в глобальному світовому 

інформаційному просторі. Застосування лише чинних «внутрішніх» стандартів робить неможливим 

участь українських архівних установ у таких міжнародних проєктах. Відтак, маємо гармонізувати та 

впровадити низку стандартів, рекомендованих Міжнародною радою архівів для описування і 

оприлюднення складу та змісту архівних документів: ISAAR (International Standard Archival Authority 

Record for Corporate Bodies, Persons and Families), ISDIAH (International Standard for Describing 

Institutions with Archival Holdings), ISDF (International Standard for Describing Functions), EAC (Encoded 

Archival Context), EAD (Encoded Archival Description) [3]. 

Подальший розвиток архівної справи здійснюватиметься згідно з законодавством України, його 

адаптації до європейських правових норм і стандартів. 
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Кришталь А. О.  

 

СИСТЕМНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Процес підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту передбачає створення належних умов 

для виховання дисциплінованих, відповідальних, сумлінних та висококваліфікованих фахівців та їх 

професійного становлення у майбутньому. У той час, як прояви скептичності у ставленні до принципів 

академічної доброчесності серед окремих здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників, як 

свідчать результати опитування, спонукають до регулярного перегляду підходів до ведення політики 

академічної доброчесності.  

Метою роботи є виокремлення ефективних прийомів удосконалення політики академічної 

доброчесності на основі аналізу провадження політики академічної доброчесності у закладах вищої 

освіти України та закордону. 

У процесі дослідження проаналізовано Галузевий стандарт вищої освіти України; силабуси 

навчальних дисциплін напряму підготовки «Цивільний захист»; Закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» тощо; методичні 

рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; кодекси академічної 

доброчесності закладів вищої освіти України. Застосовано системний підхід до вивчення політики 

впровадження і дотримання академічної доброчесності, зокрема, беручи до уваги специфіку 

професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Процес перетворення звичних устоїв і активне втілення новацій в життя у всі часи викликали 

неоднозначне ставлення, необґрунтовані страхи, часто спостерігався опір. Привернення уваги до 

фундаментальних цінностей академічної доброчесності на державному рівні (Закон України «Про 

вищу освіту», 2017 р.) спричинило низку реформ на рівні закладів вищої освіти та їх структурних 

підрозділів.  

Досвід зарубіжних колег з питань академічної доброчесності покликаний посприяти 

імплементації принципів академічної доброчесності у сферу науки і освіти України. Так, аналіз 

зарубіжних практик свідчить про широке застосування штрафних санкцій щодо порушників правил 

політики академічної доброчесності у поєднанні з масово-роз’яснювальними заходами, що мають на 

меті формування академічної культури ще на початкових етапах навчально-виховного процесу. 

Чітке розуміння сутності академічної доброчесності, принципів її реалізації в освітньому 

середовищі, окреслення різновидів порушень і визначення відповідальності за такі порушення з боку 

усіх учасників освітнього процесу створює підґрунтя для успішного застосування політики 

академічної доброчесності.  

Внесення до навчального плану підготовки фахівців за першим рівнем вищої освіти навчальної 

дисципліни «Академічна доброчесність» на першому році навчання позитивно позначається на процесі 

професійної підготовки в цілому. Ознайомлення з науково-методологічними засадами курсу 

«Академічна доброчесність», з його ключовими поняттями та правовими засадами, з необхідністю 

дотримання права інтелектуальної власності як прояву академічної доброчесності суттєво підвищує 

рівень особистої і колективної відповідальності. 

Розуміння законів і усвідомлення відповідальності за їх порушення формують громадянську 

свідомість здобувачів освіти. Так, наприклад, відповідно до ст.52 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права» [1] автори можуть відстоювати свої права, звертаючись до суду з позовом про 

відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків, з вимогою заборонити дії, що порушують їхні 

права, наполягати на висвітленні випадків порушення у засобах масової інформації тощо. 

Нетолерування порушень правил академічної доброчесності керівництвом, науково-педагогічними 

працівниками і здобувачами вищої освіти є показником системи, що діє у рамках чинного 

законодавства. 

Значну роль у процесі становлення академічної доброчесності в освітньому середовищі відіграє 

просвітницька діяльність. Регулярне проведення семінарів для здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників має на меті інформування про сутність академічної доброчесності та її 

морально-правові засади. За потреби учасники освітнього процесу можуть отримати індивідуальні 

консультації з означених питань.  

Приділення належної уваги формуванню навичок академічного письма (писемне наукове 

мовлення, науковий пошук, верифікація джерел, організація і методика роботи з джерелами тощо) та 
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розвитку культури усної наукової комунікації дозволяє органічно долучити наймолодших здобувачів 

вищої освіти до провадження науково-дослідної діяльності та коректного оформлення її результатів. 

Процедура проведення перевірки наукової роботи за допомогою ліцензованої антиплагіатної 

програми Unicheck дозволяє встановити відсоток запозичень у науковій роботі і, у випадку 

перевищення допустимого бар’єру, – доопрацювати роботу. Такі перевірки здійснюються в кілька 

етапів і мають на меті формування поваги до інтелектуальної власності авторів, а також покликані 

сприяти впровадженню у практику навчальної та науково-дослідної діяльності належного цитування. 

Принципи справедливості і довіри базуються, передусім, на об’єктивному оцінюванні науково-

педагогічними працівниками результатів навчання здобувачів. «Контрольні заходи, їх зміст і критерії 

оцінювання здобувачів мають бути повними, чіткими, зрозумілими, валідними та вчасно 

оприлюдненими (для поточного контролю – на початок семестру, для підсумкового – відповідно до 

освітньої програми)» [2, 34]. Систематичний моніторинг (на початку і наприкінці проходження 

освітнього компоненту та всього навчального курсу) дозволяє робити висновки про ефективність 

обраних методів і форм політики академічної доброчесності.  

Варто також відмітити вплив службового форменого одягу як морально-етичний стимул у 

дотриманні правил академічної доброчесності. На запитання «Що, на Вашу думку, могло б посприяти 

зміцненню академічної доброчесності?» 24% респондентів (переважно студенти старших курсів) 

висловили пропозицію, що такий спосіб ідентифікації, як формений одяг, а також залучення до 

спільних організаційно-виховних заходів сприятиме формуванню нової студентсько-курсантської 

спільноти, що, в свою чергу, позначиться і на прагненні здобувати якісно вищий рівень освіти.  

Важливим показником успішної політики академічної доброчесності є свідоме ставлення до 

процесу професійної підготовки та повага до результатів чужої праці. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що регулярний перегляд підходів до ведення політики 

академічної доброчесності у закладі вищої освіти служби цивільного захисту, чітке усвідомлення всіма 

учасниками освітнього процесу можливостей покращення якості вищої освіти, проведення навчально-

методичних та роз’яснювальних заходів щодо дотримання правил і принципів академічної 

доброчесності, а також контроль за їх дотриманням є запорукою ефективності політики академічної 

доброчесності. 
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USING WEB-QUESTS IN DESIGNING INDEPENDENT WORK OF FUTURE BACHELORS 

 

Higher education is currently undergoing changes associated with the reorganization of the learning 

process. Active and interactive teaching methods have become an important part of the educational process in 

foreign languages lessons. They allow activating students in the classroom, having a positive effect on the 

formation of competencies and professionally significant qualities of a future specialist. One of such interactive 

teaching methods is the web-quest, which came to our life from computer games. Professional training of 

future bachelors, able to acquire and creatively apply knowledge, actively transform the environment of high 

institution in accordance with the needs of each student, is possible to provide an independent work while 

foreign languages learning. 

The purpose of the Web-quest is to independently study part of the educational material, perform various 

practical tasks and, on the basis of the acquired knowledge, skills and abilities, to create your own project. The 

advantage of Web-quest technology is the saving of student time. After all, the teacher directs the student’s 

activities, providing a list of Internet addresses where students receive the necessary data for the project. The 

result of the Web-quest can be a presentation, a blog, a bulletin board, a newspaper, a Web page posted on the 

electronic network with the opportunity to evaluate and discuss the project, give advice and recommendations. 
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Moreover, the implementation of tasks of independent work promotes the development of future 

professionals’ independence in acquiring and deepening knowledge, forms the ability to find constructive 

solutions, stimulates professional growth, and fosters creative activity. Foreign languages department has a 

task to activate the creative potential of the future bachelor, selecting and applying various forms and methods 

of organizing independent work using modern educational language technologies, including Internet 

technologies. The use of Web-quests in teaching while performing independent work changes the educational 

process of the university, personalizes it, improves quality, promotes the interests of students, and activates 

their independent cognitive activity. Reforms of modern high education affect all areas of educational activity, 

including the educational aspect.  

Web-quest is a problem task with elements of role-playing game, for which the Internet information 

resources are used [1, 87]. Web-quests as organized means of Web-technologies in the environment by their 

organization are quite complex; they are aimed at developing students’ skills of analytical and creative 

thinking; the teacher must have a high level of subject, methodological and information and communication 

competence. Web-quest combines ideas of design method and game technology in the WWW environment by 

means of Web technologies. One of the ways to educate these qualities, our department highlights the use of 

educational quests in the process of classroom and extracurricular work.  

The use of Web-quests by students diversifies the learning process, makes it lively and interesting. 

During the use of this technology develops a number of competencies, namely: 

-  the use of IT to solve professional problems (including the search for the necessary information, 

registration of results in the form of computer presentations, websites, flash movies, databases, etc.); 

- self-study and self-organization; 

- team-work (planning, distribution of functions, mutual assistance, mutual control); 

- the ability to find several ways to solve a problem situation, to determine the most rational option, to 

justify their choice.  

Web-quests should be used to work in mini-groups, but there are Web-quests that are performed by 

individual students. The most popular forms of organizing independent work with the help of web-quests are: 

creating databases on a particular problem; creating a model of physical space in which students move with 

the help of hyperlinks; writing an interactive story; creating a document that reflects the analysis of a complex 

problem; online interviews with a virtual character, etc. Independent work of the student is an active, cognitive, 

creative activity aimed at solving any type of educational tasks; as one of the types of training sessions under 

the methodical guidance of the teacher, but without his personal participation. In the performance of 

independent work most of the time is spent on information retrieval, processing and analysis, as well as on the 

preparation of the presentation of the results of research carried out in extracurricular activities. But now the 

issue of application of information and communication technologies (ICT) in the organization of independent 

work of students is quite active in higher education [3]. 

Thus, analyzing the results of the study, we can state that most students know about the technology of 

the Web-quest and have a positive attitude to the use of Web-quests in the educational process of the university. 

Future bachelors are convinced that this technology will increase the motivation and effectiveness of 

independent work. In our opinion the problem is the lack of training and awareness of teachers regarding the 

design, implementation and evaluation of Web-quests. 
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Лімборський І.В. 

 

КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТ І КОМУКАТИВНО-ПРАВОВІ СТРАТЕГІЇ 

 

Сучасні стратегії менеджменту передбачають урахування багатьох чинників, насамперед 

тих, які стосуються здатності не лище передавати інформацію, а дотримуватися при цьому 

норм чинного законодавства. У сучасному правовому просторі України в останні роки в цьому 

плані з’явилися небезпечні тенденції, коли між керівником і підлеглими на підприємстві 

специфічний тип відносин. Проблема полягає у тому, що канали комунікації між керівником 

і підлеглим можуть зберігати необхідні правові і комунікативні аспекти взаємодії, але в 

результаті  виявляється, що порушуються основоположні права співробітника. Особливо це 

помітно тоді, коли на підприємстві або організації намагаються запровадити нові технології і 

стратегії менеджменту. Зокрема, це стосується кайдзен менеджменту, який в останні 

десятиліття здобув неабияку популярність серед багатьох керівників підприємств і 

організацій. Проблемі кайдзен менеджменту, причому в гуманітарно-правовому аспекті,  в 

останній час приділили увагу як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники: Т. Пітерс, С.Сінго, 

Л.Гоббс, Г.Емерсон, В.Базилевич, І.Гражевська, Н.Новикова. Але при цьому не дослідженим 

залишається важливий аспект взаємодії комунікації і дотримання правових норм у кайдзен 

менеджменті, коли при зовнішньо правильній комунікації утворюється розрив між правом і 

результатами упровадження технологій кайдзен менеджменту на виробництві. 

Проблема комунікації на виробництві в процесі запровадження нових технологій 

менеджменту, яким є надзвичайно популярним сьогодні на Заході кайдзен менеджмент, 

полягає у тому, що керівники часто не тільки неправильно розуміють сутність кайдзен 

менеджменту, але  й недостатньо послідовно  пояснюють своїм підлеглим, що саме із кайдзен 

менеджменту вони збираються запровадити у себе на підприємстві. Більше того, інноваційні 

технології сприймаються керівництвом як таке явище, яке в результаті обов’язково приведе  

до якісного прориву у виробництві тієї чи іншої продукції. Цей момент дає підстави думати 

керівникам, що під час переходу на нові стратегії планування, а потім і виробництва товару 

керівник може  іноді порушувати основні вимоги Кодексу Законів України про Працю і 

вимагати від підлеглих і відпрацювання додаткових годин не передбаченим контрактом або 

колективним договором, а також залучення працівників під час вихідних для виконання 

завдань по виробництву товару. Однак найголовніше є те, що керівники не завжди можуть 

віднайти правильні моделі комунікації з підлеглими, в результаті чого робітники не розуміють 

цілей і завдань менеджерських інновацій. Під час дослідження щодо запровадження елементів 

кайдзен менеджменту на Черкаській фабриці меблів «Блест» були помічені цікаві 

закономірності, що свідчать про недостатньо налагоджені канали зв’язків між керівництвом і 

персоналом. Так, на фабриці «Блест» робітники, розуміючи, що нові технології управління 

дають можливість поліпшити якість виробництва, не завжди адекватно розуміли, що саме 

намагається запровадити на фабриці керівництво. З опитаних 100 співробітників лише 23 із 

них змогли відповісти на запитання, чи розуміють вони, що собою представляє кайдзен 

менеджмент. Це при тому, що керівництво проводило спеціальну роботу у вигляді лекцій і 

співбесід з робітниками щодо основоположних принципів кайдзен менеджменту.  Водночас 

лише 11 співробітників змогли пояснити, чим саме при виробництві меблів може допомогти 

кайдзен менеджмент. Подібні результати змушують задуматися над тим, наскільки важливою 

є правильно і послідовно налагоджена комунікації між керівництвом і співробітниками.  

Ключовим принципом кайдзен менеджменту є те, що керівництво робить усе можливе 

для того, щоб інноваційний пошук ніколи не зупинявся [1, c.18]. Для цього необхідно 

правильно оцінити не лише реальний стан справ на виробництві, а й правильно і послідовно 

налагоджувати комунікації з підлеглими. Більше того, керівництво має усвідомити той факт, 

що має бути налагоджена комунікації і всередині самого колективу, тобто між підлеглими [3, 

c.54]. Тільки за такої умови можлива ситуація. Коли підлеглі гарно розуміють сутність 

інноваційних методів і значення своєї особистої ролі у цьому процесі. Цінність такої 
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рекомендації підтверджується тим, що під час вищезгаданого опитування співробітників було 

виявлено той факт, що 73 % з них готові додатково працювати щодо запровадження нових 

технологій кайдзен менеджменту, коли це відкриває перспективи щодо збільшення продукції 

і відповідно збільшення зарплати робітників. Технологія кайдзен передбачає тут спільний 

аналіз проблем, тобто коли керівництво не про «зверху» нав’язує нові методи, а й здійснює 

комунікацію з підлеглими, переслідуючи при цьому дві мети. Перша – виявити проблеми на 

усіх рівнях виробництва. Друга – знайти правильні щляхи для їх вирішення. Водночас 

правильно побудований діалог і взагалі процес комунікації у двосторонньому напрямку 

(керівник – підлеглий/ підлеглий – керівник) стають важливим чинником для запровадження 

на підприємстві духу творчого пошуку для вирішення виробничих завдань. 

Наступним важливим моментом щодо налагодження правильної комунікації при кайдзен 

менеджменті між усіма співробітниками є те, що керівництво має правильно оцінити значення 

зворотнього зв’язку між керівництвом і підлеглими. Для цього недостатньо проводити лише 

наради і опитування підлеглих. Цілком зрозуміло, що кожний співробітник особисто знає 

характер проблем на його робочому місці, а тому може запропонувати найбільш перспективні 

способи іх вирішення, розуміючи, що від його дій може залежати успіх усього виробництва 

[2, c.45]. Звичайно, робітник має бути упевнений у тому, що керівництво буде дослухатися до 

його особистої точки зору.  

Таким чином, кайдзен менеджмент є не просто новаторською технологією, яка здатна 

привести до якісного прориву в системі виробництва. Це є також особливий спосіб 

налагодження комунікацій між усіма членами трудового колективу, причому правовий аспект 

їхньої взаємодії має бути на першому плані подібної комунікації. Саме за таких умов кайдзен 

менеджмент в умовах сучасної України здатен стати перспективною стратегією як щодо 

підвищення ролі і значення колективу в умовах виробництва товару, так і налагодження 

багатовекторних комунікативних зв’язків всередині колективу.  
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ПОМИЛКИ І ТРУДНОЩІ  ПЕРЕКЛАДУ  ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

НА УКРАЇНСЬКУ (НА ПРИКЛАДІ САГИ СТЕФАНІ МАЄР «СУТІНКИ») 

 

З огляду на все більший розвиток та популяризації перекладу як продукту і виду діяльності 

важливо розглядати будь-які аспекти цього явища, а особливо природу частих перекладацьких 

помилок. Найчастіше дивний, а іноді страшний, переклад зустрічається в меню ресторанів і кафе за 

кордоном і на вивісках десятків магазинчиків в туристичній зоні далеких екзотичних країн. Але деякі 

помилки можуть привести до плачевних, навіть фатальних подій. Тож, ця тема заслуговує на приділену 

увагу та детальне дослідження. [1, с. 45] 

 Актуальність роботи полягає в тому, що проаналізувавши та висвітливши основні причини 

перекладацьких помилок, допоможе віднайти їх вирішення. Так як теорія, а особливо практичне 

перекладознавство є динамічним явищем, тема дослідження його різних сторін буде постійно 

актуальною. 

У цій статті розглянемо поняття «художній переклад» та «перекладацька помилка», які основні 

складнощі існують при перекладі та як їх уникнути. Крім того, ми наведемо приклад  порівняльного 

аналізу перекладацьких помилок порівнюючи текст оригінал та авторський переклад художнього 

тексту на прикладі саги Стефані Майєр «Сутінки». 
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За визначенням В. Коптілова, художній переклад - особливий вид перекладу, оскільки він є не 

точною передачею змісту, а відображенням думок і почуттів автора прозового або поетичного 

першотвору за допомогою іншої мови, перевтіленням його образів у матеріал іншої мови [2, с. 3] 

Одна з проблем художнього перекладу - співвідношення контексту автора і контексту 

перекладача. Критерієм співпадання, або, навпаки, розходження обох контекстів виступає міра 

співвідношення даних дійсності і даних, взятих з літератури. Письменник іде від дійсності і свого 

сприйняття до закріпленого словами образу. Якщо переважають дані дійсності, то ідеться про 

авторську діяльність. Перекладач іде від існуючого тексту і відтворюваної в уяві дійсності через її 

"вторинне", "наведене" сприйняття до нового образного втілення, закріпленого в тексті перекладу [3, 

с. 655]. 

В. Н. Комісаров розглядає перекладацькі помилки як одиниці невідповідності, тобто елементи 

змісту оригіналу, що не були передані чи перекручені під час перекладу, або елементи змісту 

перекладу, які були неправомірно додані під час здійснення перекладу [4, с. 148]. 

Нижче перераховані помилки, які роблять при перекладі художніх творів із наведенням 

прикладів: 

Помилки, що є грубим спотворенням змісту оригіналу. 

Оригінал: "I want to go," I lied. I'd always been a bad liar, but I'd been saying this lie so frequently 

lately that it sounded almost convincing now. [5, с. 1] 

Переклад : «Хочу уехать, — твердо сказала я. Врать я всегда умела, а в последнее время так часто 

повторяла эти слова, что почти поверила в них сама..» [6, с. 1] 

Насправді навпаки – вона каже, що брехати ніколи не вміла. У книзі багато разів повторюється, 

що Белла не вміє брехати, у неї все написано на обличчі. Англійською “bad liar” – той, хто не вміє 

брехати, а “good liar” – той, хто вміє брехати.  

Цілком очевидно, що у перекладі сенс висловлювання фактично замінено зворотний, тобто. цю 

помилку треба кваліфікувати як грубе спотворення змісту оригіналу. 

Помилки, що призводять до неточної передачі змісту оригіналу, але не спотворюють його 

повністю, як у попередньому випадку. 

У книзі часто повторюється, що у Белли дуже світла, бліда шкіра. «Оливкова» шкіра досить 

темна, смаглява, як у якихось греків чи італійців. По-англійськи шкіра у Белли «кольору слонової 

кістки», тобто. майже біла, як білі клавіши фортепіано. Якщо «слонова кістка» здається надто 

екзотичною, можна придумати щось інше, але все одно дуже світла – вершки, наприклад. 

Помилки, які не порушують загального змісту оригіналу, але знижують якість тексту перекладу 

внаслідок відхилення від стилістичних норм мови, використання маловживаних у даному типі текстів 

одиниць, зловживання іншомовними запозиченнями або технічними жаргонізмами тощо.  

Порушення обов'язкових норм мови перекладу, що не впливають на еквівалентність перекладу, 

але свідчать про недостатнє володіння перекладачем даною мовою або її невміння подолати вплив 

мови оригіналу. Помилки цього роду дають підстави судити про загальномовну культуру та 

грамотність перекладача. 

Порушення понятійної логічності з'являється тоді, коли автор перекладу не замислюється, 

наскільки вибрані ним мовні засоби підходять для вирішення даної перекладацької задачі, або 

наскільки переклад логічно несуперечливий у мовному плані. Одне з типових порушень понятійної 

логічності у перекладі - це спотворенні структури актуального членування речення під впливом 

порядку слів у вихідному тексті. [7, с. 26] 

Розглянувши проблематику перекладу художніх творів, можна сказати, що перед тим, як 

починати перекладати художній твір, потрібно перш за все проаналізувати його особливості, а саме 

структуру художнього тексту на лексичному, семантичному, стилістичному рівнях. Потрібно 

проаналізувати структуру як оригінального, так і українського художнього твору, для того, щоб 

переклад був доречним і професійним.  

Перекладачам художніх творів, як і письменникам, необхідний багатобічний життєвий досвід, 

знання проблем художнього перекладу, а саме: співвідношення контексту автора і контексту 

перекладача, проблема точності і вірності, збереження національного забарвлення, проблема передачі 

історичного колориту твору, проблема дотримання індивідуальної своєрідності оригіналу, проблема 

передачі часової дистанції, проблема передачі рис літературного напряму та ін.; а також вирішення цих 

проблем. 
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  Осіян Ю.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ГРИ СЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА 

УКРАЇНСЬКУ 

 

Переклад – це цілісне відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього 

стилістичній своєрідності на іншій мовній основі[5]. Неможливо не згадати переклад саме гумору, який 

завжди знаходиться пліч-о-пліч з нами. Найскладнішою для інтерпретації вважається саме гра 

слів(каламбур). Грою слів називають стилістичний зворот, засновані на комічному використанні 

однакового звучання слів, що мають різне значення, або подібних слів і їх груп. [2, ст. 36] Передати 

зміст жарту з усім різноманіттям ув'язнених ньому смислів за неодмінної умови збереження цих 

смислів є найважливішим завданням перекладача. Безперечно, при інтерпретації жартів, каламбурів 

виникають певні труднощі. Розглянемо ж деякі особливості перекладу такого типу гумору з англійської 

на українську на прикладі популярного американського серіалу «Друзі». 

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що матеріалом дослідження є сучасне кіно, у якому 

подано мовлення та гумор носіїв англійської мови у ситуаціях щоденного спілкування. Особливе 

значення в комедійному серіалі «Друзі» має національний гумор та гра слів.  

Oсновними методами передачі гри слів є компенсація, калькування, упущення, додавання та 

дослівний переклад[3, ст.38]. Останній використовується перекладачами найчастіше. При перекладі 

серіалу «Друзі» використовують різні прийоми, які, як послужили втратою гри слів та комічного 

ефекту, так і частковою/в повній мірі передали гумор ситуацій.  

Для складання наведеної нижче діаграми було взято 25 жартів із серіалу «Друзі», які містять гру 

слів.  

 
Розглянемо приклади вдалих та невдалих перекладів жартів у данному серіалі. 

Початковий текст: Rachel: Exactly! Uni-sex!   

Joey: Maybe you need sex. I had it couple days ago.  

Rachel: No! No, Joey! U –N –I sex.  

Joey: Well, I ain’t gonna say no that.[4] 

Переклад: 
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Рейчел: Звісно, це ж унісекс! 

Джоуї: Для сексу? Я його і так мало не щодня маю. 

Рейчел: Ні, Джоуї, це У-НІ-СЕКС. 

Джоуї: Ти що, пропонуєшся мені?[5] 

Комічна ситуація відбувається у магазині, коли Рейчел дала нову сумку Джоуї. Гра слів 

заснована на понятті uni-sex, що співзвучний із «you need sex». Рейчел, намагаючись пояснити, 

вимовляє по буквами «U-N-I sex», що і створює комічний ефект, адже фраза схожа на «You and I sex», 

яку Джоуї сприймає як пропозицію зайнятись коханням. Використання дослівного перекладу в даному 

випадку було доволі невдалим, оскільки той каламбур, що став основою жарту так і не передали нашим 

глядачам, більш того, діалог взагалі втратив сенс. 

Розглянемо інший  

Початковий текст: 

Monica: What would you do if you’re omnipotent?  

Joey: Probably kill myself.  

Monica: Excuse me?  

Joey: Hey, if Little Joey’s dead, then I got no reason to live, you know?  

Ross: Joey, uh, omnipotent. [4] 

Переклад: 

Моніка: Джоуї, щоб ти захотів, якби мав три бажання? 

Джоуї: Мабуть би повісився. 

Моніка: Не зрозуміла. 

Джоуї: Якщо я бажатиму тільки трьох, то навіщо мені жити? 

Росс: Джоуї, чарівні бажання. [5] 

В даному випадку гра слів основана на «omnipotent» («всемогутній»), що співзвучне із фразою 

«I'm an impotent» («Я імпотент»). У перекладі використали компенсацію та упущення, тобто повністю 

замінили жарт на інший. Зрозуміло, що дослівний переклад зруйнував би гумористичний ефект 

діалогу, як це сталося у минулому випадку. Можем виділити даний приклад як вдалий, оскільки жарт 

викликає посмішку цільової аудиторії.  

Розглянемо останній приклад. 

Початковий текст: 

Phoebe: I went shopping with Monica all day and I had a salad.  

Rachel: Good, Pheebs. What’d you buy?  

Phoebe: Um…we went shopping for, um…for um…for fur![4] 

Переклад: 

Фібі: Я ходила з Монікою по крамниці і їла салат. 

Рейчел: Добре Фібі. А що купили? 

Фібі: Ми ходили купувати... хутро. Хутро![5] 

Гра слів у цьому діалозі будується на фразах for fur і for for. В результаті ми отримали ситуацію, 

в якій Фібі «ходила за покупками, щоб купити покупки», оскільки словосполучення for fur і for for 

омонімічні. Перекладач знову використав дослівний переклад, через що жарт для україномовної 

аудиторії – незрозумілий. 

Отже, гра слів – однин із найскладніших елементів тексту під час перекладу художніх фільмів 

комедійного жанру. Зваживши уважно всі можливості передачі гри слів, перекладач повинен 

зупинитися на тій, яка дає найбільші переваги, незалежно від вживаного автором прийому. Найчастіше, 

перекладачі використовують дослівний метод, що стає причиною втрати гумористичного ефекту. Як 

виявилося, найкращим прийомом при інтерпретації комедійної гри слів – є компенсація, тобто заміна 

жарту на інший, зрозумілий для цільової аудиторії. Повноцінний переклад каламбуру здійснюється за 

допомогою комбінування декількох прийомів, що ми можемо прослідкувати в другому прикладі.  
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Петраш О. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ Й ВІДМІННОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ТА МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДІВ 

 

Перекладацька справа перебуває в постійному розвитку, а засобів створення перекладу 

та його покращення стає дедалі більше. Завдяки сучасному програмному забезпеченню 

з’явилися нові види перекладу, які дали змогу працювати з більшими обсягами тексту. 

Автоматизований і машинний переклад - це види перекладу, з якими стикається кожен 

сучасний перекладач. Вони значно відрізняються один від одного й можуть застосовуватися 

для різних цілей, але є нерозривно пов’язаними. Розуміння їх особливостей і відмінностей 

допоможе перекладачу стати конкурентоспроможним у теперішній час. 

Актуальність дослідження таких видів перекладу обумовлена великим попитом на їх 

використання. Наразі більшість текстів технічного або наукового характерів перекладають із 

використанням цих видів перекладу, а також програмного забезпечення, без якого ними 

неможливо користуватися. Крім зазначених видів перекладу, програмне забезпечення надає 

широкий спектр функцій і можливостей. Усе це створює середовище, у якому можна швидко 

отримати доступ до необхідної інформації та досягти узгодженості в текстах великого обсягу. 

У цій статті ми розглянемо характеристики та відмінності автоматизованого та 

машинного перекладів, особливості та способи їх застосування, а також пов’язане програмне 

забезпечення та його функції. Крім того, ми дослідимо, яку роль відіграють такі засоби на 

ринку праці, і чи може не користуватися ними сучасний перекладач. 

Автоматизований переклад - це переклад за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення. Людина-перекладач перекладає текст власноруч, але користується програмами 

CAT (Computer-aided Translation - автоматизований переклад), що дають змогу створювати 

більш якісний переклад за менший час. Такі програми можуть містити термінологічні бази 

(TB, Term Base), пам’ять перекладу (TM, Translation Memory), функцію машинного перекладу 

(MT, Machine Translation), вбудовані глосарії й словники, засоби перевірки правопису та 

пунктуації, програми текстового пошуку або конкордансери (дають змогу шукати слова та 

вирази в перекладеному тексті, як-от в пам’яті перекладу) тощо [1]. 

Існує багато програм CAT, які відрізняються за своїм інтерфейсом і зручністю, але їхні 

основні функції в основному збігаються. До найбільш популярних належать SDL Trados 

Studio, Memsource, memoQ, Wordfast. Принцип їх роботи полягає в тому, що перекладачу 

необхідно відкрити файл тексту для перекладу через програму, яка потім розіб’є його на так 

званий бітекст або паралельний текст (коли текст оригіналу відображається разом із текстом 

перекладу). За допомогою аналізу зразків пам’ять перекладу спробує ідентифікувати 

подібності між наявним текстом і текстами з пам’яті. Якщо збіг виявлено, програма виведе 

текст у спеціальному вікні. Перекладач не повинен приймати будь-які запропоновані варіанти, 

а може відхилити або змінити їх за потреби. Бувають такі види збігів: 

Точний збіг (Exact match) - сегмент повністю збігається з сегментом із бази даних пам’яті 

перекладу. 

Повний збіг (Full match) - сегмент повністю збігається з сегментом із бази даних пам’яті 

перекладу за винятком власних назв, дат, цифр тощо. 

Частковий збіг (Fuzzy match) - сегмент із тексту оригіналу частково збігається з 

сегментом із бази даних пам’яті перекладу. Частковий збіг може варіюватися від 1% до 99%, 

а саму межу встановлює користувач. За замовчуванням у багатьох програмах установлено 

межу від 60% до 70%. 

Збіг за термінами (Term match) - термін, який було виявлено в тексті оригіналу збігається 

з записом у вбудованій термінологічній базі даних. 

Немає збігів (No match) - жодне слово або вираз із сегменту оригіналу не збігається з 

вмістом бази даних пам’яті перекладу. Перекладачу доведеться вводити переклад із нуля, але 
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новий переклад можна внести до пам’яті перекладу та використовувати в майбутньому [2, 

с.61]. 

Автоматизований переклад в основному застосовують для текстів, які мають 

термінологію, тобто для технічних, наукових, маркетингових, або юридичних текстів, на 

відміну від художніх, де перекладач більше покладається на інтерпретацію, а також під час 

синхронного та послідовного перекладів, де використання такого перекладу доволі обмежено 

[3]. До його переваг належить можливість узгоджувати термінологію в усьому документі, 

створювати глосарії для майбутніх перекладів, виконувати переклад швидше за рахунок 

наявної бази даних і функцій програм або, у разі якщо ви замовник, отримати знижку в разі 

повторів у наданій вами пам’яті перекладу [1]. 

Машинний переклад - це переклад за допомогою програмного забезпечення без участі 

людини. Програма повністю перекладає текст на цільову мову, замінивши слова або 

словосполучення з однієї мови на іншу (беручи до уваги контекст). До найвідоміших програм, 

які виконують машинний переклад належать Google Translate, Bing Microsoft Translator, 

Facebook Translate, Deepl Translator, Skype Translator та інші [1]. 

Існують три види систем машинного перекладу: системи на основі граматичних правил 

(RBMT, Rule-Based Machine Translation), статистичні системи (SMT, Statistical Machine 

Translation) і гібридні системи - системи, які об'єднують переваги обох попередніх систем. 

Системи на основі граматичних правил містять словники та набори правил для певної мовної 

пари. Вони аналізують текст і роблять переклад користуючись цими засобами. Статистичні 

системи користуються статистичним аналізом попередньо завантажених текстів і їх 

перекладів, виконаних людиною. У програму завантажуються великі обсяги тексту, які вона 

потім аналізує й знаходить подібності між синтаксичними конструкціями, вживанням слів і 

виразів, які вона потім використовує під час вибору варіантів перекладу. Таку саму систему 

використовує служба Google Translate. Після кожного перекладеного тексту інформація 

вноситься до загальної бази даних, а якість перекладу з кожним разом покращується [4]. 

Незважаючи на великий прогрес, якого досягли програми машинного перекладу, вони 

все ще не можуть зрівнятися з людиною. Головна перевага цих програм - це швидкість, тому 

користуватися ними потрібно лише, якщо необхідно зрозуміти сенс великого тексту. Такі 

програми можуть бути корисними під час перегляду іншомовних сайтів або, якщо машинний 

переклад потім буде редагувати спеціаліст у певній галузі. 

Як автоматизований, так і машинний переклади є дуже актуальними в даний час. 

Оскільки попит на поширення інформації потребує швидких і якісних засобів її передачі на 

різних мовах, сучасний перекладач буде змушений користуватися такими видами перекладу. 

Навчальним закладам доведеться впроваджувати заняття з користування цими технологіями, 

щоб адаптуватися до сучасних тенденцій і створювати конкурентоспроможних спеціалістів. 

Ранні теорії щодо технологій перекладу стверджували, що ці технології допоможуть нам 

досліджувати мову, аналізувати тексти та терміни. Насправді ж розвиток цих технологій 

прискорюють в першу чергу постійно зростаючі потреби суспільства в інформації [5, с.11]. 

Отже, обидва види перекладу є цінними засобами для перекладача, і мають потенціал 

повністю замінити традиційний спосіб перекладу. Вони все ще потребують людського 

втручання, але можуть створити текст, придатний для читання. Після постредагування такий 

текст можна перетворити на переклад високої якості. Коли мова йде про великі обсяги тексту, 

людина просто не може уникнути помилок, тому доцільно користуватися необхідними 

програмами, щоб їх мінімізувати. Оскільки швидкість і економія (і якість у разі 

автоматизованого перекладу) є головними перевагами цих перекладів, від використання 

пов’язаних програм виграють усі. З кожним роком людина все більше стає залежною від 

подібних технологій, але переклавши одноманітні завдання на машину, людина може 

зосередитися на тих, які потребують людського мислення. 
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ПЕРЕГОВОРНА ПРАКТИКА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

     Сучасна управлінська практика свідчить, що до 80% управлінських рішень 

приймається керівником у процесі ділової взаємодії. Характер ділових контактів здійснює 

вирішальний вплив на ефективність спільної діяльності, окремих комунікаційних заходів 

(розмов, ділових нарад, переговорів тощо), торгів та презентацій. 

Слід зазначити, що виділяють два виду переговорів: в рамках конфліктних відносин та в 

умовах співробітництва. Переговори, орієнтовані співробітництво, не виключають те, що в 

сторін можуть виникнути розбіжності і цьому ґрунті може виникнути конфлікт. Але можлива 

й протилежна ситуація, коли після врегулювання конфлікту колишні суперники починають 

співпрацювати. 

Основна мета переговорних процесів - прийняття спільних рішень. Спільне рішення - це 

рішення, яке сторони розглядають як оптимальне в тій чи іншій ситуації. Переговори не є 

необхідністю, якщо протиріччя можна вирішити з урахуванням законодавчих чи інших 

нормативних актів. 

Слід перейти до класифікації переговорів, яка заснована на цілях учасників заходу: 

1. Переговори щодо продовження чинних угод (наприклад, тимчасової угоди про 

припинення воєнних дій тощо). 

2. Переговори щодо нормалізацію стану відносин (мета - перевести конфліктні відносини 

в більш конструктивне русло). 

3. Переговори щодо перерозподілу (одна із сторін вимагає змін на свою користь за 

рахунок іншої сторони). 

4. Переговори щодо досягнення побічних ефектів (у ході переговорів вирішуються 

другорядні питання: демонстрація миролюбності, відволікання уваги тощо). 

Залежно від цілей, які переслідують учасники, виділяють різні функції переговорів: 

• інформаційну (обмін думками з будь-якої проблеми); 

• комунікативну (налагодження нових зв'язків); 

• координацію дій; 

• контролю (наприклад, щодо реалізації угод); 

• відволікання уваги (одна із сторін прагне виграти час для нарощування сил); 

• пропаганди (бажання однієї зі сторін показати себе у вигідному світлі); 

• тяганина (одна зі сторін бажає вселити надію на вирішення питання і таким чином 

заспокоїти, розслабити іншу сторону). 
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Типи спільних рішень учасників переговорів є наступними: 

1. Компроміс; 

2. Асиметричне рішення; 

3. Знаходження принципово нового рішення шляхом співробітництва. 

Охарактеризуємо кожен тип. Компроміс означає, що сторони йдуть на взаємні поступки. 

Компроміс вважається реальним тоді, коли сторони готові задовольнити хоча б частину 

інтересів один одного. 

Коли інтересам сторін неможливо знайти «серединне» рішення, то учасники переговорів 

можуть прийняти асиметричне рішення, відносний компроміс. У цьому випадку поступки 

однієї сторони значно перевищують поступки іншої. Перша сторона свідомо йде на це, інакше 

вона зазнає ще більших втрат. 

Учасники переговорів можуть також вирішити протиріччя шляхом знаходження нового 

рішення. Цей тип спільного рішення був детально розроблений американськими дослідниками 

Р. Фішером та У. Юрі у 80-х роках. Даний спосіб ґрунтується на відкритому аналізі 

справжнього співвідношення інтересів опонентів і дозволяє їм розглянути існуючу проблему 

ширше за початково задані позиції. Пошук нового рішення відкриває зовсім інші перспективи 

для сторін на основі співробітництва. 

Переговори є сумішшю 4-х видів діяльності, серед яких: досягнення реальних 

результатів, зміна, або вплив на баланс сил, підтримка конструктивного клімату, досягнення 

процедурної гнучкості. 

Досягнення реальних результатів вимагає: продуманого обміну інформацією про цілі, 

очікування та прийнятні угоди; вміння подати власну позицію так, щоб вона впливала на 

сприйняття іншої сторони; роботи крок за кроком у напрямку до компромісу та поступок обом 

сторонам. 

Для впливу на баланс сил використовується така техніка, як “боротьба”, результатом якої 

є ескалація конфлікту. Коротка, спрямована і жорстка конфронтація краще серії сутичок. 

Маніпулювання — найбільш прихована форма дії  на результат, посилення своєї позиції на 

переговорах. Далі йдуть факти та експертиза. Використання привабливих альтернатив 

посилює позиції у переговорах однієї із сторін. Техніка обстеження дозволяє виявити інтереси 

опонента, задає напрямки дискусії. Зміцнення взаємовідносин відбувається за рахунок 

розвитку довіри та схвалення. 

Отже, підсумовуючи зазначене, слід сказати, що процес переговорів є важливим 

елементом як соціального діалогу, так і управлінської практики в цілому, основою метою 

якого є прийняття спільних рішень, які б в тій чи іншій мірі задовольняли б всі сорони процесу. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Правове забезпечення архівної справи покликане сприяти комплексно і ефективно 

застосовувати форми, засоби і методи законодавчого, юридичного, адміністративно-

організаційного та виховного впливу на організацію діяльності всієї системи архівних установ 

із метою успішного розв’язання поставлених перед ними завдань. Основу правового 

регулювання роботи архівів складають норми Конституції України, цивільного, трудового і 

адміністративного законодавства, законів про Національний архівний фонд (НАФ), державну 

службу, інформацію, державну таємницю, культуру, бібліотечну і музейну справу, нормативні 

акти Президента та Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади, а також  відомча 

нормативна база та службові інструкції. Ґрунтуючись на цій базі, менеджмент має забезпечити 

правове регулювання трудових і службових відносин у колективі архівної установи і галузі в 

цілому, дотримання, виконання і застосування норм чинного законодавства у сфері праці, 

захист прав і законних інтересів працівників, опрацювання і виконання підзаконних актів, 

різного роду відомчих положень, правил, інструкцій, спрямованих на організацію злагодженої 

та ефективної роботи. 

Серцевиною правового забезпечення архівного менеджменту виступає архівне 

законодавство, тобто та галузь законодавства, яка безпосередньо регулює функціонування 

архівної сфери, зберігання, доступ і захист архівних документів, надання архівних послуг. 

Воно представлене як базовим законом «Про Національний архівний фонд і архівні установи», 

так і цілим комплексом інших законодавчих та нормативно-правових актів, які визначають 

юридичні норми і правила діяльності архівних установ (закони України «Про страховий фонд 

документації», «Про електронні документи та електронний документообіг»).  

Принципове значення для менеджменту має положення архівного закону про цілісність 

НАФ, у межах якого виокремлено архівні фонди і документи, що перебувають у державній 

власності, а також фонди і документи недержавних інституцій: громадських, релігійних та 

інших об’єднань, приватних осіб. 

Важливою є також норма закону про звільнення архівних установ від різного виду 

оподаткувань, мита і зборів за умови, якщо отримані кошти використовуються на розвиток 

архівної справи. Ці та інші положення закону набагато розширили предметне поле правового 

регулювання діяльності архівних установ, залишаючи в його епіцентрі нормування порядку 

формування, зберігання та використання НАФ.  

Знаковою подією в регулюванні питань діловодства й архівної справи у 

загальнодержавному масштабі стало набуття чинності від 10 липня 2015 р. важливого 

нормативно-правового акту  Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 

2015 р. № 1000/5 [1].  

Складовою і далеко не другорядною частиною правових основ архівного менеджменту 

є трудове законодавство, яке регулює трудові відносини працівників архівних установ, 

незалежно від форми власності. Причому, мова йде про трудові відносини у широкому 

розуміння цього поняття, яке включає й суміжні питання, наприклад, працевлаштування, 

соціального партнерства, вирішення трудових спорів, запобігання конфліктам тощо. З-поміж 

актів трудового законодавства варто виокремити як окремий сегмент порядок проведення 

конкурсів на заміщення вакансій, укладання контрактів, колективних угод тощо [2, с. 170]. 

Окремо слід торкнутися правових засад фінансових і господарських аспектів 

менеджменту, враховуючи, що керівники архівних установ, як посадові особи, є 

розпорядниками коштів як бюджетних, так і отриманих від надання платних послуг, 

здійснюють контроль за їх ощадним використанням, виконанням кошторису, придбанням і 

збереженням матеріальних цінностей (закупівлі, експлуатація приміщень, обладнання, 
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використання електроенергії, тепла, води та ін.), несуть відповідальність за порушення в цих 

сферах, зокрема і за несвоєчасне або неправдиве подання майнових декларацій про особисті 

доходи. Це означає, що керівники архівних установ мають виявляти більшу зацікавленість 

фінансовим і господарським правом, які регулюють, відповідно, відносини в галузі фінансової 

дисципліни і господарської діяльності.  

У структурі юридично-правових засад архівного менеджменту важливе місце посідають 

відомча нормативна база та службові інструкції, які безпосередньо функціонують в архівній 

галузі і відіграють суттєву роль в управлінській діяльності.  

Відомча нормативна база, яка ґрунтується на Конституції України, архівному 

законодавстві та інших законодавчих актах, включає цілу низку документів, зокрема, 

Положення про Державну архівну службу, Положення про архівні установи, статути архівних 

установ, Правила роботи архівних установ, Порядок доступу до архівних установ і 

користування архівними документами та ін. Чинні Правила  включають 12 розділів, які 

визначають пріоритетні завдання архівних установ; правила діловодства, описування 

документів, порядок передавання їх до архіву на постійне зберігання та його терміни; порядок 

діяльності експертних комісій; складання описів; фондування і облік документів, у т. ч. 

унікальних, а також із кадрових питань; забезпечення збереженості документів; порядок 

видавання і форми користування документами архівів; контроль фізико-хімічного та 

технічного стану документів, порядок їх оцифровування та створення страхових копій; 

планування роботи, звітність та облік; умови приймання-передавання документів при зміні 

керівництва архіву тощо [3].  

Для складання внутрішнього положення про архів організації базові засади закладені 

наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 р. № 232/5 «Про затвердження 

Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» [4]. 

До обов’язкових актів нормативного характеру відносять і службові інструкції, які 

регламентують організаційно-правовий статус працівників архіву і службові обов’язки 

підрозділів. Усі вони затверджуються керівником установи і містять загальні положення (мета, 

обсяг робіт, їх призначення); завдання та обов’язки (зміст роботи, що повинен знати і вміти 

працівник, характеристика робочого місця); права (делеговані адміністрацією, що дозволяють 

успішно виконувати службові обов’язки); кваліфікаційні вимоги; відповідальність; взаємодія 

і взаємовідносини з іншими працівниками.  

Отже, управління в архівній справі може бути успішним і ефективним за умови, коли 

воно базується на юридично-правових засадах, на знаннях із цивільного і трудового 

законодавства, інших видів права, неухильного дотримання їхніх норм. Саме тут реалізується 

ідея верховенства права, а відтак демократизація, децентралізація та дебюрократизація 

суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІПРАВОВИХ 

ДОКУМЕНТІВ .ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ, ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІЗНИХ 

ЧИННИКІВ НА ПЕРЕКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

  Особливе місце гарантій прав і свобод людини та громадянина визначається тим, що 

процес гарантування є складовим елементом у системі національної безпеки України, яка 

передбачає три рівні основних об’єктів безпеки: на першому місці – громадянин (людина) – 

його права та свободи; на другому – суспільство, його духовні та матеріальні цінності; на 

третьому – держава, її суверенітет, конституційний лад, територіальна цілісність і 

недоторканність кордонів[1, с. 116]. 

Юридичний переклад і переклад правових документів є одним з найбільш необхідних 

видів перекладу на даний момент, постійно зростає попит на послуги перекладачів, що 

спеціалізуються саме в цій області. Переклад правових документів, як об'єктів юридичного 

перекладу, являє собою складний процес, в якому необхідне застосування особливих підходів 

при перекладі. [2, с. 21]. На це впливають перспективи розвитку освіти та науки ,які 

потребують розширеного фінансування навчальних закладів та покращення рівня підготовки 

викладачів та наукових працівників. В нашій країні, в порівнянні з 2019 роком зросла кількість 

наукових працівників та покращився рівень знань. Підвищення рівня знань студентів зросло 

за рахунок обміну досвідом з іншими навчальними закладами, а також іноземними закладами 

освіти[3, c.277]. Також, Мінсодполітики розробив проект Державної стратегії забезпеченням 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2030-го року , а також в умовах сучасного 

розвитку суспільства в Україні постійно впроваджуються нові європейські тенденції в 

розвитку гендерної політики. На засіданнях міжнародного значення, в ООН та країнах ЄС, 

делегації з України викликають інтерес до себе, як з гендерної точки зору, так і з рівня 

підготовки [4, с.210]. Оскільки право являється предметною областю, пов`язаною з соціально-

політичними і культурними особливостями країни, юридичний переклад правових документів 

являє собою не просту задачу і вважається одним із самих складних видів перекладу текстів в 

середовищі перекладу.[3, с.284]. 

 Переклад – складне багатогранне явище, що вимагає від фахівця не тільки бездоганного 

знання мови, але і уміння розрізняти смислові, стильові відтінки писемного або усного 

мовлення; знання історії мови і, відповідно, розвитку культури суспільства. Володіння 

фоновими знаннями про культуру, менталітет і етнологічний розвиток народу носія мови є 

невід’ємною складовою успішної праці перекладача. [5, с. 12].  

   Державоутворення також впливає на вище вказані фактори, якими повинен володіти 

перекладач. Держава і право виникли з переходом від безкласового первісного ладу до 

неоднорідного класового суспільства. Цей процес спричинила спільна дія багатьох факторів – 

економічного,політичного,соціального,тощо. Правову державу слід розглядати як певний 

результат історичного розвитку і як досягнення загальнолюдської правової культури. Правова 

держава – це новий етап у розвитку державності.  

В виникненні та розвитку держави виникають різні проблеми, такі як : 

Виконання тільки юридичних заходів, що не ґрунтуються на відповідних матеріально-

духовних основах що, можуть призвести до створення чисто формальної структури. 

Протидія державі, контролювання її діяльністі, 

Відсутність політичних і правових норм [6, c.75]. 

  Також виникають різні проблеми, які заважають розвитку держави. Вони складаються 

з різних чинників, такі як, природні катаклізми, аварії , хвороби. Яскравим прикладом ,цього 

є COVID-19. Так в 2020 році один з головних чинників впливу на економіку виявився фактор 

розповсюдження пендемії coviD-19. Для ефективного розвитку країни експерти - вважають 

застосування за участі держави, утворення повного циклу виробництва товарів, критично-

необхідних в умовах, що становлять загрозу життю і здоров`ю громадян [7, C].   
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 Юридичний переклад є одним із видів спеціального перекладу, об’єктом якого є 

передача засобами іншої мови правових письмових чи усних текстів. Юридичний переклад 

має ряд особливостей, з якими повинен бути обізнаним перекладач юридичного тексту, 

оскільки помилки у перекладі можуть призвести до конфлікту між сторонами юридичного 

дискурсу, судових позовів чи припинення співпраці. Під час перекладу юридичного тексту 

постає проблема вибору адекватного відповідника в одній мові для іншої. На вибір варіанту 

перекладу впливає фактор наявності або відсутності еквіваленту в мові перекладу. При його 

існуванні, процедура зводиться до звичайної підстановки еквівалента, проте за його 

відсутності – до ретельного підбору одного з варіантних відповідників з урахуванням цілого 

ряду лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів . Еквівалентами вважають такі 

відповідності між словами двох мов, які є постійними, рівнозначними незалежно від 

контексту: burglary – крадіжка зі зломом, white-collar crime – злочин, вчинений службовцем, 

injunction – судова заборона, affidavit – письмове показання під присягою, juvenile court – суд 

у справах неповнолітніх, copyright – авторське право, person – особа, людина, plaintiff – 

позивач, stranger – незнайомець, іноземець, probate law – спадкове право, corporal punishment 

– тілесне покарання[8, с. 12] 

В роботі були використані теоретичні розділи джерел юридичного, та перекладацького 

характеру, показаний їх перетин, вплив державного стану, культури, релігії на перекладацьку 

діяльність. У даній роботі була зроблена спроба проаналізувати особливості перекладу 

правових документів, а предметом аналізу послужили юридичні тексти цих документів.  
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Шеян В. В. 

 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД  ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ 

 

В рамках даної статті розглядається культурна адаптація і локалізація програмного 

забезпечення. Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасному світі додатки 

набирають все більше популярності і питання їх адаптації стає важливим в лінгвістичному 

товаристві. 

http://ena.lp.edu.ua/
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За словами Берта Еселінка, локалізація – це процес, який «містить лінгвістичні та 

культурні перетворення продукту, націлені на аудиторію певної місцевості(країн, регіонів, і 

т.д.) де даний продукт буде використовуватися і продаватися», переклад же – «процес 

перетворення письмового або усного однієї мови в іншій» [1, c. 3]. 

Насправді локалізація – це лише частина процесу адаптації, якій завжди передує так 

звана глобалізація (від англійської – globalization) або інтернаціоналізація (від англійської – 

internationalization, i18n). Ці терміни використовуються для позначення способу проєктування 

ПЗ, при якому можливість багатомовної підтримки закладається з самого початку, а також 

процедури модернізації вже чинного ПЗ з метою його страхування від особливостей мови і 

стандартів країни користувача. В основу глобалізації ПЗ покладено дві прості ідеї, що дають 

можливість гнучкого підстроювання мовного оточення під конкретні вимоги без 

перекомпіляції додатків:[1]. 

• зберігання національно-залежної частини додатків окремо від програмного ядра у 

вигляді набору даних (так званих об'єктів локалізації); 

• використання тільки передбачених в ОС стандартних методів подання та обробки 

інформації, що враховують всі національні особливості конкретних мовних середовищ. 

У дещо спрощеному вигляді процедуру інтернаціоналізації можна представити у вигляді 

наступної послідовності дій: 

• відділення всіх переводяться елементів від програмного ядра; 

• забезпечення гнучкості та мовної нейтральності інтерфейсу користувача; 

• перевірка підтримки необхідних наборів символів і підтримки необхідних 

національних стандартів; 

• забезпечення легкості перекладу тексту, включеного в растрові зображення. 

Локалізація не обмежується звичайним перекладом окремих складових програмного 

продукту - екранних форм, текстів повідомлень, інтерактивної довідки та друкованої 

документації. Власне переклад – це трудомісткий, але далеко не єдиний і не 

найвідповідальніший етап локалізації. Крім традиційного перекладу всіх вихідних матеріалів 

потрібно забезпечити коректність роботи всієї системи з новим інтерфейсом і в новому 

мовному середовищі. У деяких випадках цього можна досягти, лише заново сформувавши  

протестувавши продукт з переведених компонентів. Ось лише деякі завдання, що виконуються 

в процесі локалізації: 

• переклад інтерфейсу користувача, включаючи зображення, голосові повідомлення та 

документацію; 

• забезпечення роботи системи з прийнятими в регіоні одиницями виміру і стандартами; 

• модифікація фрагментів коду, що обробляють регіонально-залежні формати даних 

(дати, час, номери телефонів і т. п.); 

• забезпечення коректності лексикографічного сортування рядків відповідно до правил 

цільової мови; 

• налаштування друку на стандартних для розглянутого регіону форматах паперу; 

• перевірка релевантності і допустимості в культурі цільової аудиторії використовуваних 

символів, малюнків, колірних комбінацій, музичних фрагментів і т. п. 

Складнощів при локалізації ПЗ викликають проблеми культурологічного характеру. 

Інформаційне середовище сучасного світу значною мірою є універсальним, абстрагованим від 

національних, культурних і релігійних особливостей користувачів. Проте більшість метафор, 

використовувані розробниками програм, можуть по-різному сприйматися представниками 

різних культур. Така проста річ як світлофор може стати причиною непорозумінь при 

перекладі системи з однієї мови на іншу. У той час як в Англії, Україні та країнах Європи 

використовуються червоний, жовтий і зелений, в США – червоний, помаранчевий і зелений, а 

в Японії, наприклад, червоний, помаранчевий і блакитний [3]. 

Всім звичний курсор у вигляді кисті з вказівним перстом буде неадекватно сприйнятий 

в ісламських країнах, де заборонено зображувати частини людського тіла. Навіть дрібниці, на 

зразок недоброзвучних або викликають негативні асоціації торгових марок і абревіатур, 
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можуть зіпсувати враження від чудового в інших відносинах продукту. Деякі фахівці 

вважають культурну адаптацію ПЗ на рівні інтерфейсу принципово недостатньою і доводять 

необхідність модифікації програмного ядра систем [4]. 

Адаптація ПЗ на технічному, лінгвістичному і культурологічному рівнях –  складний 

процес, в ході здійснення якого перед перекладачем стоїть ряд завдань, від вирішення якого 

перед перекладом виникає ряд завдань, від вирішення яких залежить комерційний успіх 

програмного продукту 

Розглянемо переклад деяких текстових елементів з розділу налаштувань інтерфейсу веб-

браузера Google Chrome з вихідної (англійської) мови на мову перекладу (українську). 

Виділимо труднощі лінгво-культурного характеру, які були вирішені перекладачем в процесі 

локалізації. 

Назва розділу «Help» перекладається як «Довідка» замість звичного «Допомога». Такий 

варіант перекладу обумовлений особливостями структурування даного розділу. Тут 

пропонуються різні варіанти усунення технічних неполадок, містяться довідкова інформація 

та відео уроки, є посилання для швидкого доступу до часто використовуваних функцій. Вибір 

еквівалента перекладу для назви розділу був зроблений після вивчення його функціональних 

особливостей.. 

Під «browsing data» в текстовому елементі «Clear browsing data» мається на увазі 

інформація про переглянуті користувачем вебсторінки. «Clear browsing data» перекладається 

як «Очистити історію». Слід зазначити, що при вході в розділ меню  «Очистити історію» 

користувач натискає на відповідну кнопку для видалення інформації. Назва кнопки може мати 

обмежену кількість символів, тому в українськомовній версії вона називається «Очистити 

історію» так само як і розділ. Яку саме історію користувач видаляє, він розуміє з назви розділу. 

Підбиваючи підсумки вищесказаного, відзначимо, що локалізація програмного продукту 

важлива в першу чергу як істотний фактор успішності його просування на регіональному 

ринку. При цьому краще не проводити локалізацію зовсім, ніж виконати її неякісно. У зв'язку 

з цим особливо відповідально варто підійти до вибору компанії, що виконує локалізацію, тому 

що успішність результату майже повністю залежить від досвіду і кваліфікації її співробітників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В ТВОРАХ 

ГУМОРИСТИЧНОЇ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ 

 

Англійська мова на сьогоднішній час переживає так званий неологічний бум. Постійно 

з’являються нові слова а разом з ними виникає необхідність фіксувати їх, пояснювати та 

перекладати. У звязку з цим є необхідність створення нових галузей науки такі як неологія, 

що займається фіксуванням нових слів та їх поясненням. 

Сучасна мовознавча наука всестороннє вивчає нові номінативні одиниці лексичного 

рівня кінця ХХ ст. Це зумовлюється активному процесу появи нових слів. Поява новоутворень 
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і необхідність їх реєстрування зумовили створення нової галузі лексикології – неології. Вона 

в свою чергу має такі завдання: вивчення неологізмів, потенційних слів та оказіоналізмів. 

Автори створюють оказіоналізми (неологізми), які є засобами художньої виразності, з метою 

покращити літературні тексти. До того ж, індивідуальні-авторські новоутворення вважають 

однією з найважливіших складових, що характеризують ідіостиль автора. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена особливостями функціонування 

оказіоналізмів в англійській та українській мові. У нашому дослідженні увагу зосереджено на 

визначенні саме оказіональних слів в текстах художньої літератури, специфіку їх утворення 

на мові оригіналу, а також способи їх перекладу різними перекладацькими методами. 

Матеріалом нашого дослідження були обрані твори гумористичної фантастики Дугласа 

Адамса, зокрема твір «The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy» (177 с.). 

Вивчення лексичних новоутворень в сучасній англійській мові становить інтерес для 

вчених, що працюють в різних напрямках лінгвістики.  Зміни які виникають у різних сферах 

людської діяльності викликають необхідність постійного поповнення лексичного складу 

новими словами [1: 1]. Отже, найкраще збільшення лексичного складу мови розкривають 

слова-новоутворення. Найвідомішим джерелом збагачення будь-якої мови є індивідуально-

авторська словотворчість. [2, с. 299].   

Аби детальніше розглянути способи та наміри новоутворень, візьмемо до уваги 

авторські словотворення Дугласа Адамса як матеріал для опрацювання. Найбільш 

характерним елементом ідіостилю Дугласа Адамса виступають оказіоналізми, які автор 

створив з метою збагатити вигадані ним світи та персонажів. Перш ніж розглянути причини 

створення оказіоналізмів та функції, які  оказіоналізми можуть виконувати в художньому 

тексті а також в творах фантастичного жанру, спробуємо дати визначення саме терміну 

«оказіоналізм». 

У «Словнику іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання» 

знаходимо наступне визначення: «оказіоналізм - слово, мовний зворот, що не відповідає 

загальноприйнятому вживанню і відображає особливості світобачення мовця і його 

мовотворчість; вживається з певною стилістичною метою» [3, c. 398]. 

В енциклопедії «Українська мова» наведено таке тлумачення оказіоналізму: «Незвичне, 

здебільшого експресивно забарвлене слово, утворене на основі наявного в мові слова або 

словосполучення, іноді з порушенням законів словотворення чи мовної норми, що існує лише 

в певному контексті, в якому воно виникло» [4 с. 432]. 

Існує багато способів перекладу оказіоналізмів, там ми розглянемо ті що застосовуються 

найчастіше та є найбільш практичними і відтворюють задум автора в повній мірі. Першим 

способом є транслітерація. Такий спосіб перекладу полягає у тому, щоб за допомогою 

українських літер передати слово, букви з англійської мови або ж навпаки. Наприклад: « ... if 

a strag (strag: non-hitch hiker) discovers… » [6: 29]   - « ... якщо стрег (стрег: не космотурист) 

дізнається ...» . [7: 12] 

Один із способів перекладу оказіоналізмів у текстах наукової фантастики це описовий 

відповідник. У описових відповідниках відтворено архісему оригіналу, однак втрачено 

«фантастичність», наприклад: «... you would enter the Lalamatine district of shops, bolonut trees 

...» [8: 26] - «...потрапите до торгового кварталу Лаламатін із його екзотичною рослинністю 

...». [9: 15] 

Деякі оказіоналізми можуть бути перекладені за допомогою стратегії  компенсації з 

розширенням значення вихідної назви: « ... with a sharp buzz ...» [8: 35] - «...З різким 

дзижчанням ...». [9: 21]. 

При перекладі цього абзацу перекладач створив два неологізма. «... Hey, you sass that 

hoopy Ford Prefect? ...» [6: 29] - «... гей, ти сасаєш цього гупі форда префекта?...». [7: 12]. «Sаss» 

значить рівень знайомства. Це слово не має аналогів в українській мові, тому було переведено 

як «сасаєш», тобто «знаєш». Людей, які легкі в спілкуванні, Адамс назвав «Hoopy». 

В окремих випадках перекладачі застосовують трансформовані ідіомі як одний із 

способів перекладу. « Starpox!  - he shouted.» [8: 10] – « А щоб йому астероїд у печінку! -
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вилаявся він» [9: 4]. Новотвір «starpox» створено з допомогою слова «star» та фрази «a pox on 

somebody used to know that you were angry or annoyed with someone» [5 с. 344].  П. Насада 

трансформує фразеологізм «трясця йому в печінку» з тим самим значенням, замінивши слово 

«трясця» на «астероїд», що перетворює ідіому на оказіональну. 

У хoді дослідження булo доведенe значення оказіoнальних новoутворень як невід’ємногo 

елемента авторського стилю як в текстaх оригінaлу, так і в тeкстах переклaду.  Перекладаючи 

оказіоналізми у творах художньої фантастики, перекладач ставить перед собою таку ціль - 

зберегти авторський стиль письменника. Для  досягнення цією мети перекладачі вдавались до 

всіх перекладацьких стратегій, які найчастіше застосовують для перекладу лексичних 

словотворів: компенсації з розширенням значення вихідної назви, описового перекладу, 

калькування, аналогового перекладу та створення власного словоутворення при перекладі як 

оказіонального, так і узуального слова. 

Проаналізувавши різноманітні способи перекладу, робимо висновок, що для досягнення 

адекватного перекладу потрібно чітко проаналізувати оказіоналізм, націленість аудиторії, 

мету його створення, а також жанр твору. 
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СЕКЦІЯ 6.  

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

Ілюшик О.М., Арендач Р.В. 

 

ДОТРИМАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ 

 

Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності жінок і 

чоловіків у суспільстві, долаючи усі форми дискримінації за ознакою статі, створюючи 

необхідні соціальні і політичні передумови для реалізації та можливостей жінок і чоловіків у 

всіх сферах життя. Покращення ситуації у питанні гендерної рівності є необхідним, оскільки 

ця проблема є не до кінця подоланою, і в разі бездіяльності, призведе до негативних наслідків. 

Аналізуючи існуючі проблеми в сфері забезпечення гендерної рівності бачимо, що 

європейські держави застосовують усі можливі методи для викорінення цієї проблеми. Й наша 

держава не є винятком. Одним із засобів процвітання країни та припинення дискримінації було 

«введення» жіночої статті й у правоохоронну систему. Загалом, питання гендерної рівності 

було актуальним завжди, але, останнім часом, особливу увагу науковців привернуло питання 

дотримання гендерної рівності в правоохоронній системі, оскільки було зафіксовано випадки 

дискримінації. Власне в даній роботі здійснимо ознайомчий ракурс з питанням гендерної 

рівності та аналіз дотримання такої рівності в правоохоронній системі. 

Побудова демократичної, соціальної і правової держави вимагає глибоких перетворень 

у різних сферах життя населення, одним із таких перетворень є вдосконалення діяльності 

правоохоронних органів. Сьогодні, також існує проблема гендерної нерівності, з якою 

стикається більшість людей. Питання діяльності правоохоронних органів і гендерної рівності 

перетинаються, і це стосується не лише захисту від дискримінації, але й дотримання такого 

права у органах. Загалом, гендерні стереотипи створюють невидимий, але реально відчутний 

бар’єр, який заважає жінкам реалізувати себе, і обмежує можливість вираження їх як 

особистостей, що призводять до дискримінації через стать. Стереотипи або соціально-

психологічні установки змінюються, але досить незрозуміло. Дивно, але на даний момент, 

вони зачіпають навіть органи, на які покладається обов’язок перешкоджати незаконним діям. 

Звісно, досліджуючи цю проблему неможливо не сказати, що завдяки змінам у суспільстві, 

глобалізаційним процесам та європеїзації, роль жінки поступово зростає. Професії, які раніше 

вважалися чоловічими, опановуються жінками, зокрема, і в органах правоохоронної системи. 

Насамперед, законодавством України зазначається, що гендерною рівністю вважається 

рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє 

особам обох статей брати однакову участь у житті суспільства [1]. Нерівність чоловіків та 

жінок стала об’єктом дослідження у таких науках, як філософія, психологія, соціологія, 

політологія і юриспруденції. Вперше, про необхідність введення гендерної рівності 

заговорили у Західній Європі, оскільки тоді, дискримінація була настільки сильною, що 

жінкам було соромно за свою стать. У XVIII-XIX століттях жінки мали право працювати лише 

у таких сферах, як медицина і освіта [2, с.80-81]. Порівнюючи життя жінок раніше та сьогодні, 

неможливо не зазначити, що особи жіночої статі почали працювати у правоохоронній системі 

лише на початку 1840-х років. Що стосується XXI століття, то можна спостерігати прорив, 

оскільки , у теперішній час, жінки можуть складати конкуренцію багатьом чоловікам.  

Закордонна практика свідчить, що з появою жінок у правоохоронних органах, робота 

органу стала більш результативною і має позитивний потенціал. Завдяки жінкам, 

правоохоронна система зазнала таких змін: відбулося підвищення якості роботи працівників; 

відносини у колективі стали кращими; виріс рівень дисципліни та знизився рівень 

агресивності; отримано позитивні результати стосовно розкриття певних видів 

правопорушень; завдяки комунікабельності легше врегульовувалися сімейні конфлікти та 

інше. 
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Як зазначалося вище, питання гендерної рівності у правоохоронній системі цікавило 

багатьох вчених, а тому праць і думок, на цю тему, досить багато. До прикладу, Ю. П’ятаков 

у своїх роботах вказує, що нерівність у правоохоронній системі, все ж таки, існує, оскільки й 

надалі існує: недостатнє представництво жінок на керівних посадах; незбалансоване 

формування кадрів; дискримінація при влаштуванні на таку роботу; проблема жіночої статі 

заважає в кар’єрному рості та інше [3, с.149]. 

Світовий досвід свідчить про те, що залучення жінок до роботи в органи правопорядку 

є ключем до істотного скорочення насилля і непорозуміння, з боку цих органів, по відношенню 

до громадян. Яскравим прикладом слугують жінки-поліцейські у Франції та Великій Британії. 

У Великій Британії, порінвяно з іншими країнами, 52% жінок займають керівні посади, а у 

Франції – 30%. Що стосується України, то близько 18% жінок займають високі посади [4]. 

Розглядаючи проблему гендерною рівності детально, можна назвати причини, котрі 

заважають впровадженню принципу рівних прав та можливостей чоловіка та жінки в 

правоохоронній діяльності: 

 стереотипність поглядів; 

 недосконалість нормативно-правової бази; 

 відсутність випадків застосуванні гендерного підходу; 

 низька гендерна культура; 

 відсутність у суспільства бажання розвиватися та інше [5]. 

Таким чином, гендерної рівність було важливим питанням завжди, але особливого 

значення воно набуває у діяльності правоохоронних органів. На сьогоднішній момент, 

питання гендерної дискримінації, у правоохоронних органах, зачіпається вкрай рідко. З 

кожним роком, все більше жінок виявляють бажання діяти на благо країни. Аналізуючи роботу 

правоохоронної системи можна побачити, що там дотримуються гендерної рівності, про що 

свідчать ряд зобов’язань, які взяла на себе Україна, що підтверджується й підписанням ряду 

нормативних актів, зокрема Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 

“Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності» [6], Наказу МВС «Про затвердження 

плану заходів МВС з реалізації гендерної політики на період до 2021 року» [7]. Прийняття цих 

зобов’язань підіймає питання гендерної рівності на вищий рівень, що в подальшому мінімізує 

застосування терміну дискримінація. 
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Ілюшик О. М., Козак Д. Б. 

 

ЖІНОЦТВО У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ:  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

На даний момент ґендерні дослідження, зокрема, які стосуються політичної сфери, в 

Україні розвиваються досить швидко. Роль і місце жінки в суспільстві та політиці – одне з 

одвічних питань. Історично склалося так, що жінка мала менше можливостей для вияву своїх 

здібностей, ніж чоловік. Причиною цього є ставлення соціуму до означеної проблеми. 

Незважаючи на те, що де-юре жінки отримали рівний із чоловіками статус, де-факто вони 

продовжують піддаватися дискримінації, зокрема, у політичній сфері. 

Історичне минуле України є прикладом патріархального устрою в суспільстві. Обов’язки 

жінки здебільшого зводилися практично до виховання дітей і виконання господарських справ, 

можемо назвати лише окремі приклади політичної діяльності жінок в давнину, зокрема, 

княгині Ольги. 

Проте згодом ситуація змінилася і жіночий рух в Україні активізувався (з середини ХІХ 

– початку ХХ століття) та значною мірою перебував під впливом західноєвропейських ідей. 

Особливо активізують свою діяльність громадськополітичні жіночі організації Східної 

Галичини у міжвоєнний період ХХ століття. Наприклад, «Союз українок» (1921 р.), «Жіноча 

громада» (1922 р.), «Дружина Княгині Ольги» (1938 р.) та інші, вони стали суб’єктами 

суспільного життя ХХ століття [1, с.102]. 

Звернемо увагу на «Союз Українок» − найбільшу жіночу організацію в Східній Галичині 

та й на українських землях взагалі. Вона була створена під час з’їзду львів’янок 21 лютого 

1917 р. з ініціативи клубу ім. Ганни Барвінок. Метою «Союзу українок» була активізація жінок 

як політикинь. Вони не писали декларацій чи маніфестів, а започатковували по селах та 

містечках програми, спрямовані на розширення обсягу знань про світ і свою роль у ньому. 

«Союз українок» своєю працею виховав новий тип української жінки. У 1938 р. польська влада 

заборонила діяльність організації, тому її мету продовжила реалізувати інша організація – 

«Дружина Княгині Ольги», головою якої була Мілена Рудницька (голова «Союзу Українок» з 

1929 по 1938 рр.). Членкині організації порушували актуальні на той час питання, а саме: 

«всеукраїнський чи територіальний патріотизм», проблему національної консолідації та 

вектори міжнародних орієнтацій у зв’язку з тогочасними подіями у світі. Проте далеко не всі 

жінки були залучені до діяльності цих організацій, більшість не проявляли зацікавлення у 

політиці. Діяльність організації «Союз українок» з новими завданнями та орієнтирами було 

відновлено у 1991 р.[1, с.111]. 

У наш час роль жінки в суспільстві радикально змінилася. Жінки ХХІ століття водять 

автомобілі, обіймають високі посади, працюють на рівні з чоловіками і очолюють країни, але 

питання ґендерної рівності досі залишається актуальним, оскільки у процесі прийняття рішень 

жінки досі відіграть другорядну роль, зокрема, недостатнім є представлення жінок у 

Верховній Раді України. Наприклад, Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради 

України, вважає, що Кабінет Міністрів України в ідеалі має формуватися за принципом «50 на 

50», як у Канаді, також ми маємо наблизитися до 30,0–40,0 % представництва жінок у 

парламенті та в місцевих радах. 

Питання диспропорції у представництві жінок в політиці та на керівних посадах дійсно 

є актуальним сьогодні. Це підтверджується як фактичними кількісними показниками участі 

жінок в політиці, так і опитуваннями, дослідженнями цього явища. Зокрема, Національне 

опитування з питань рівності між чоловіками та жінками в Україні демонструє, що 65% проти 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/29.22.2018Klimpush/%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202018.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/29.22.2018Klimpush/%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202018.pdf
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23% опитаних погоджуються, що чоловіків частіше призначають на урядові посади ніж жінок. 

Дві третини (66%) громадян бачать, що наразі в політичному житті домінують чоловіки 

(див.табл. нижче) [5]. 

 

 
Причини цього явища комплексні і полягають як у наявності стійких стереотипів щодо 

ролі жінок, так і в існуючих бар’єрах доступу жінок до керівних посад та участі у політиці. 

Зокрема, 51 % громадян вважають, що виконання сімейних обов’язків не дає жінкам достатньо 

часу обіймати посади в Уряді. Дослідження громадської думки підтверджує очікування щодо 

пріоритетності сімейних зобов’язань у житті жінок. Майже 70% чоловіків вважають, що 

найважливіша роль жінки в суспільстві – піклуватися про власний дім та родину. Розподіл 

сімейних ролей досі зберігає традиційні ознаки, внаслідок чого середні часові витрати жінок 

на хатню роботу удвічі перевищують часові витрати чоловіків (відповідно 29 проти 15 год. на 

тиждень). При цьому абсолютна більшість чоловіків (майже 90%) задоволені розподілом 

обов’язків у власних сім’ях, а більше половини з них (62%) вважають, що партнерки також не 

заперечують проти визначеного поділу праці. У кінцевому підсумку, ці суспільні очікування 

щодо соціальних ролей і функцій жінок і чоловіків зумовлюють нерівне ставлення та не 

можуть не впливати на вибір жінками пріоритетів у житті. 

Яскраво явище гендерно незбалансованого доступу до ресурсів та участі у політиці 

демонструє процес децентралізації. Під час децентралізації сформувалася тенденція до 

зменшення представництва жінок на місцевому рівні. Реформа децентралізації, з одного боку, 

створює умови для більш якісного та безпечного життєвого простору для розвитку жінок та 

чоловіків, дівчат та хлопців. 

У нашій державі здійснюються спроби щодо подолання ґендерної нерівності на основі 

нормативно-правового підходу [4]. Одним із засобів подолання ґендерної нерівності та 

політичної дискримінації виступає фінансова підтримка від провідних демократичних держав 

країнам, які не в змозі самостійно впроваджувати політику ООН, зокрема, Пекінську 

декларацію та Платформу дій – основних документів щодо запобігання дискримінації жінок; 

та ініціювати відповідні заходи щодо оптимізації ґендернозумовленої політичної участі. В 

Україні були реалізовані політичні проєкти «Академія жіночого лідерства», «Політичне 

українське лобі жінок України», «Жінки – це 50 % успіху України» та інші. Протягом 2020– 

2021 рр. в декількох областях України реалізовується проєкт «Відстоювання прав жінок в 

політиці та в процесі прийняття рішень», його цілями є: підтримка ефективного жіночого 

політичного лідерства в Україні; протидія ґендерному політичному булінгу як особливого 

прояву дискримінації та порушення прав жінок у політичній сфері. У 2019 р. відбувся Третій 

Український Жіночий Конгрес, який закликав Верховну Раду України, у межах реформування 

парламенту, врахувати дотримання принципів ґендерної рівності, зокрема, що стосується 

квот, які здебільшого в Україні мають декларативний характер. Отже, Україна потребує багато 

зусиль задля забезпечення ґендерної рівності в політичній сфері. Це у свою чергу можливе на 

основі подолання ґендерних стереотипів, які досі панують у суспільстві, законодавчої та 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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фінансової підтримки жінок зі сторони держави. Ґендерні перетворення у політико-правовій 

сфері України – процес складний і незавершений, тому потребує об’єднання зусиль 

громадськості. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА 

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ЇХ ОЦІНКИ 

 

Перша стаття Конституції України стверджує, що наша держава є демократичною, 

соціальною та правовою. І хоч це твердження носить здебільшого декларативний характер, ми 

не можемо заперечувати, що з моменту здобуття незалежності, наша держава зробила 

величезний крок на шляху створення розвинутого громадянського суспільства, вдосконалення 

національного законодавства та побудови демократичної держави. Новим етапом на шляху 

побудови соціальної держави став момент підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Україна 

обрала активний курс на євроінтеграцію усіх сфер життя та взяла на себе численні 

зобов’язання в сфері захисту прав людини та боротьби з усіма видами дискримінації. І одним 

з найголовніших та найскладніших в реалізації є завдання досягнення гендерної рівності в 

Українському суспільстві та боротьби з дискримінацією на основі статі людини. Не дивлячись 

на те, що в Україні ще в 2005 році набрав чинності Закон «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей для жінок і чоловіків», навіть через 15 років в нашому суспільстві наявні 

численні проблеми в сфері захисту прав жінок. Найбільш гостро стоять проблеми домашнього 

насилля та гендерна нерівність в сфері праці. І так, як економічна самостійність та 

незалежність значно сприяє жіночій емансипацію та є запорукою якісного покращення 

становищу жінок в суспільстві, варто обговорити саме економічний та трудовий аспект 

проблеми, а також її двоякість та неоднозначність. Перш за все, слід обговорити проблему 

розриву в оплаті праці чоловіків і жінок. І відразу ми стикаємося з проблемою інтерпретації, 

адже і справді, згідно статистики середньомісячна заробітна плата жінок, складає всього 75%  

від заробітної плати чоловіків [1]. І в більшості галузей праці ми можемо спостерігати розрив 

в оплаті не в користь жінок. І логічним було б твердження, яке часто озвучують різні політики, 

феміністичні організації та публічні особи, що це є підтвердженням того, що жінки отримують 

меншу оплату за однакову з чоловіками роботу на однакових посадах. Проте по факту, ми 

можемо говорити лише про розрив в галузях праці, який, швидше за все, викликаний різними 

пропорціями чоловіків та жінок як на посадах, в середині галузі, так і по самим галузям, а 

також, меншою зайнятістю жінок в цілому. Статистичних же підтверджень, що вказували б на 

факт різної оплати однакової праці на однакових посадах у чоловіків та жінок у нас немає. З 

іншої сторони, сам факт наявності розриву оплати в більшості сфер діяльності, навіть 

«традиційно жіночих», може говорити нам про наявність скляних стель для жінок, які 

https://cutt.ly/zffb
https://cutt.ly/ld7hfds
https://cutt.ly/lffb7ah
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/29.22.2018Klimpush/%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202018.pdf
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заважають їм в просуватися в кар’єрі та відповідно отримувати високооплачувані посади [3]. 

Також слід обговорити проблему горизонтальної гендерної сегрегації, тобто концентрації 

жінок в професіях, що вважаються «традиційно жіночими», та чоловіків в «традиційно 

чоловічих». Пояснюють цю проблему зазвичай пануванням стереотипних уявлень в 

суспільстві, щодо «чоловічих» та «жіночих» професій та закріпленням за чоловіками і 

жінками різних соціальних ролей. За чоловіками – годувальника сім’ї, а за жінками – матері 

та берегині домашнього вогнища, що і впливає на їх вибір професій та в деякій мірі на розрив 

в оплаті праці. Перш за все, варто зазначити, що таке пояснення дещо позбавляє жінок права 

суб’єктності, виставляючи їх не самостійними індивідами, наділеними свободою волі та 

здатними приймати самостійні рішення, а радше безвільними та схильними до чужого впливу, 

особами, які готові займатися непривабливою для них справою.  Хоча тиск суспільства на 

жінок і справді є досить вагомим фактором, який слід враховувати, особливо в питаннях 

репродукції [1]. Проте, проводячи паралель з країною, яка досягла значних успіхів на шляху 

боротьби з гендерною дискримінацією - Швецією ми побачимо схожу з Україною картину, 

тобто чіткий гендерний розподіл на «жіночі» та «чоловічі» професії. Слід врахувати, що в 

Швеції є багата правова база антидискримінаційних законів та довга історія громадської 

боротьби за рівні права чоловіків та жінок. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що 

навіть системна боротьба з гендерними стереотипами та гендерною нерівністю, яка 

відбувається на всіх рівнях суспільства, не виправляє горизонтальну гендерну сегрегацію. 

Більше того, в Швеції та інших країнах Скандинавії, які традиційно займають перші місця в 

рейтингу гендерної рівності, спостерігається тренд на збільшення гендерної сегрегації в 

багатьох професіях. Тобто, ми можемо зробити висновок, що формування так званих 

«жіночих» та «чоловічих» професій, викликані не стільки стереотипними уявленнями про 

соціальні ролі різних статей, а радше об’єктивною реальністю та свідомим вибором обох 

тендерів. Разом з тим, ми маємо чітко усвідомлювати, що будь-які обмеження та не допуск 

людей у професію, засновані на їх статевій приналежності є недопустимими та прямо 

порушують права людини [4]. Кожна людина має право реалізовувати себе в тій професійній 

сфері, яку вона для себе обрала. В світлі чого позитивною подією є скасування списку 

заборонених для жінок професій в 2017 році. Проте великого ажіотажу серед жінок ця подія 

все ж не викликала, ба більше багато жінок навіть не чули про скасування цього списку. І 

знову, ми можемо зробити різні висновки з цього факту. З одного боку, це яскраво демонструє 

рівень зацікавленості жінок в цих професіях, з іншого ми бачимо явне недоопрацювання з боку 

держави в питаннях інформування населення з державних соціальних програм, та 

реалізованих реформ. Ну і напевно головною проблемою в сфері працевлаштування є 

небажання працедавців наймати молодих жінок чи працевлаштовувати їх офіційно, в зв’язку 

з ймовірністю того, що вони можуть піти в декретну відпустку. Працедавець, що обирає 

людину на вакантну посаду між кандидатами чоловічої і жіночої статі, думатиме про ймовірну 

декретну відпустку саме щодо жінки. З труднощами при працевлаштуванні, також 

зустрічаються жінки, з дітьми до 3 років, у чоловіків же, такі проблеми не виникають [2]. Хоча 

переважна більшість населення України все ж вважає материнство основним способом 

реалізації для жінки, якщо вірити всеукраїнським опитуванням, подібна ситуація є 

недопустимою і являє собою грубе порушення норм Конституції [1]. Для їй подолання можна 

застосувати досвід раніше згаданої Швеції, в якій близько половини декретних відпусток 

беруть чоловіки, що значно урівняло шанси жінок на нормальне працевлаштування. І перший 

крок в цьому напрямку уже зроблений, ще в 2020 році в Україні був прийнятий закон, що 

надавав право чоловікам брати відпустку при народженні дитини. Подальше залучення 

батьків до догляду та піклуванню за дітьми, може позитивно сказатися не лише на стані 

гендерної рівності, а й на стані суспільства загалом. 

Отже, питання гендерної нерівності є складним, дискусійним та неоднозначним. Для 

подолання цих проблем, ми повинні всебічно та критично оцінювати їх та обговорювати, щоб 

дійти до їх причин та виробити дієву стратегію по їх подоланню. Також, важливо, щоб держава 
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активніше інформувала населення, щодо реформ та антидискримінаційних законів та залучала 

їх до спеціальних соціальних програм. 
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ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. 

 

      Україна є демократичною державою [1]. Демократизація сучасного українського 

суспільства передбачає орієнтацію нашої держави на встановлення єдиних загальнолюдських 

принципів і стандартів. 

      Одним із найвагоміших загальнолюдських принципів є принцип рівності – визнання того, 

що всі люди мають бути рівними між собою незалежно від будь-яких особливостей. 

Однією з таких особливостей людини є її стать.  Стать – це набір анатомо-біологічних 

особливостей людини, наоснові яких люди визначаються як чоловіки або жінки.  

      Терміни «стать» та «гендер» є суміжними поняттями, однак нетотожними. Гендер – це 

змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, 

норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, 

відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що, 

насамперед, визначається соціальними, політичними, економічними і культурними 

контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їхньої статі [2, c. 11] 

      Останнім часом у всіх сферах життєдіяльності людини зросла актуальність питань, 

пов’язаних із гендерною рівністю, як невідємною складовою демократичних перетворень. 

Верховною Радою України у 2005 році був прийнятий Закон України  “Про забезпечення 

рівних прав  та можливостей жінок та чоловіків”, який спрямований на встановлення рівності 

для жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства. Метою Закону є досягнення паритетного 

становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за 

ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення 

дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 

Конституцією і законами України [3] . Це історичний документ, оскільки на його базі пізніше 

приймалися важливі урядові рішення щодо гендерної політики. Хоч цей Закон і покликаний 

скоротити гендерну нерівність в економічній, політичних сферах, подолати гендерні 

стереотипи, однак, в цілому, він є саме орієнтиром, а не покроковим алгоритмом із 

забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Це означає, що вкрай важливим 

є подальше удосконалення законодавства щодо гендерної рівності, прийняття державних 
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програм та планів дій. Важливою є також адвокація та просування на політичному рівні 

закріплених законодавчих норм. 

     Серед головних суб'єктів впровадження гендерної політики в умовах України можна 

назвати такі: вищі загальнодержавні органи, регіональні та місцеві органи влади, політичні 

партії, громадські організації, наукові інституції.  

      Важливу роль у формуванні та прогресивному розвитку гендерної політики в Україні 

відіграють «представники зовнішнього середовища» - закордонні та міжнародні організації, 

які консультують надають експертну, фінансову та інформаційну підтримку проектів, 

спрямованих на подолання існуючої дискримінаційної ситуації в Україні. Це такі організації, 

як ПРООН, Європейська комісія, ОБСЄ, різні фонди: Фонд ім. Генріха Бьолля, 

представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, Фонд підтримки демократії 

Посольства США в Україні, Шведська агенція міжнародного розвитку (SIDA) та ін. 

      Велика кількість проектів спрямована на просвітницько-інформаційну діяльність, 

поширення розуміння гендерного підходу та його важливості, активізацію жінок до участі у 

суспільнополітичному житті країни, надання їм необхідної інформації, знань та навичок, 

сприяння виробленню регіональної гендерної політики. 

      Як показує світова практика, найбільш адекватною та ефективною є паритетна демократія. 

      Концепція паритетної демократії була розроблена Комітетом з рівності між чоловіками і 

жінками та Департаментом прав людини, які діють в структурі Ради Європи. ЇЇ обговорювали 

на регіональній підготовчій нараді у Відні в 1994 р. Концепція виражала ідеї жіночих 

організацій західноєвропейських країн. Розробники концепції вважали, що демократія 

передбачає «повноцінну участь жінок на основі рівності з чоловіками на всіх рівнях і у всіх 

галузях функціонування суспільства, участь кожної статі в органах управління повинно 

здійснюватися на паритетній основі, при цьому мета – прийти до співвідношення 50 % на 50 

%» [4]. 

      На сучасному етапі розвитку категорія «паритетна демократія» має набагато ширше 

тлумачення. Вона розглядається як «модель системи стримувань і противаг, що забезпечує 

реалізацію рівних прав і можливостей для всіх учасників демократичного процесу, створюючи 

певний баланс інтересів», при цьому «паритет визначає взаємини у різних сферах 

життєдіяльності суспільства: національних відносинах, гендерній політиці, міжконфесійних  

відносинах тощо» [5, с. 12-13] 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своїй  промові під час проведення круглого столу з 

питань гендерної рівності та демократії, що проходив 4 травня 2011р., наголосив, що до 

гендерної рівності слід ставитися як до чітко визначеної мети процесу демократизації, а не як 

до «додатку» до неї, особливо, коли досвід показує, що демократичні ідеали всеосяжного 

підходу, підзвітності і прозорості не можуть бути досягнуті без прийняття законів, політики, 

заходів та практики, спрямованих на вирішення проблем нерівності. Виконавчий директор 

структури «ООН-жінки» Мішель Бачелет заявила, що «якщо демократія нехтує питанням 

участі жінок, якщо вона не хоче прислухатися до голосу жінок, якщо вона знімає з себе 

відповідальність за забезпечення дотримання прав жінок, то це демократія лише для половини 

суспільства» [6]. 

      Таким чином, при побудові демократичного суспільства паритетне представництво жінок 

у владі – справа справедливості і рівності. «Жінки висувають законодавчі ініціативи, які 

близькі їхнім інтересам, роблять, таким чином, державу більш соціально-орієнтованою. 

Жінки-політики служать «рольовою моделлю», прикладом того, що жінці доступна будь-яка 

роль у житті. Світовий досвід, показує, що тільки там комфортна держава, де існує паритет 

жінок і чоловіків у сім'ї та поза домом.  На жаль, поки що Україна, незважаючи на тривалу 

співпрацю в рамках проектів  Ради Європи та проголошений курс на європейську інтеграцію, 

ще не досягла рівня європейських вимог у цій сфері. Гендерні перетворення у політико-

правовій системі і в суспільстві в цілому – процес складний і тривалий. Першим кроком на 

цьому шляху є закріплення рівності чоловіків та жінок на законодавчому рівні, що доволі 

успішно було зроблено в нашій державі.  
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      Попри те, що українське законодавство констатує забезпечення рівних прав і можливостей 

для жінок і чоловіків, гендерна нерівність все ще залишається проблемою для України. Саме 

тому, потрібна консолідація зусиль на всіх рівнях, з об’єднанням спроможності держави, 

міжнародних інституцій та громадських організацій, для просування паритету для обох статей 

не тільки на рівні законодавства, але у всіх сферах суспільства. 
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Mikhailovska A. А., Kuprikova S.V.  

 

GENDER POLICY IMPLEMENTATION AT THE PRESENT STAGE 

 

 Gender politics is a set of theoretical principles and practical measures that developed and 

realized by the state in the field of mutual relations between the sexual groups of society with the 

aim of providing of certain possibilities for men and women in the use of economic and socio-

political rights. This formulation has both the advantages and defects. In our opinion, gender policy 

should be linked to strategy. 

 Strategy is going near a decision critically of important and difficult (strategic) problems; 

model of programming of activity for an achievement set aims. Strategy determines priorities (near-

term for realization directions, aims, problems) that give useful basis for allocation of limit resources 

necessarily. 

 The essence of gender policy is the actions of public authorities to promote gender equality in 

society, including ensuring the following aspects: 

• equal conditions for self-realization and acquisition of social status by a person in accordance with 

the needs, interests and talents of women and men; 

• guaranteeing the rights and freedoms of women and men and equal opportunities in use these 

rights and freedoms; 

• equal opportunities to participate in the distribution of social and economic resources between 

women and men; 

• fair treatment of women and men and evaluation of the results of their activities; 

• equal opportunities for women and men to contribute to the national, political, social, economic 

and cultural development. 

• prerequisites for the formation and development of gender culture in society [2]. 

 On basis of gender politics forming in Ukraine complex approach must become the problem 

of equality of women and men. It helps to introduce gender approach in all spheres of public policy 

through an improvement and estimation of processes making decision, creation the legislation, 

strategic politics and programs in all spheres and on all levels with the aim of providing the principle 

of gender equality. Such principle of gender equality combines traditional principle of support of 
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women, which did not lose the actuality as women occupy positions in all institutes of Ukrainian 

society: social, economic and political. 

 The object of gender policy is human resources, i.e. women and men are as equal individuals 

in the system of social relations. The subject of gender policy are the bodies of state power and local 

self-government; state and public institutions; business structures; institutions and organizations of 

all forms of ownership and activities; political movements, blocs, parties; trade unions; religious 

denominations [3]. 

 The principles of gender policy, which form a new and modern ideology of equality, include 

the following components: 

1) gender equality is seen as an integral part of all policies, programs and projects; 

2) achieving gender equality requires recognizing that the specific interests of women and men must 

be taken into account in policy-making, program and project implementation; 

3) achieving gender equality means that equal rights and opportunities must be ensured regardless 

of gender; 

4) women’s access to decision-making at all levels is central to achieving gender equality; 

5) in order to achieve gender equality, it is important to ensure equal participation of men and 

women as equal actors in economic, social and cultural processes; 

6) gender equality can be achieved through partnerships between women and men based on the 

principles of parity democracy; 

7) achieving gender equality requires special measures to reduce gender inequality [4]. 

 Researchers analyzing the State Program made an attempt to systematize the identified tasks 

by groups and outlined the four main priorities of Ukraine in the field of achieving gender equality. 

 1. Creating a regulatory framework. Bringing sectorial regulations in line with the Law of 

Ukraine “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men”, adaptation of 

Ukrainian legislation to EU legislation in the field of gender equality; improving the mechanism of 

gender legal examination current legislation and draft regulations. 

 2. Gender integration. Formation and implementation of state policy in the field of gender 

equality; introduction of gender approaches in the activities of executive bodies and local self-

government bodies; ensuring the inclusion of the gender component in the programs of socio-

economic development of regions and industries, as well as the observance of gender equality in 

addressing personnel issues in central and local authorities; creation of an institutional mechanism 

to ensure equal rights and opportunities for women and men. 

 3. Involvement of civil society in the implementation of gender equality policy. Ensuring 

cooperation of central and local executive bodies in the study of gender issues with research 

institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine, involvement in the conduct of 

scientific and expert research of public organizations and international agencies; support of public 

initiatives aimed at forming a gender culture, overcoming established stereotypes about the role and 

place of women in society; organization of public discussion of draft regulations and programs 

aimed at ensuring gender equality. 

 4. Advocacy work to promote gender equality. Preparation and publication of a state report on 

the implementation in Ukraine of the UN Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, an annual state report on the promotion of gender equality in 

Ukraine; holding conferences, round tables, training seminars, other mass events; informational and 

educational work on the elimination of all forms of discrimination on the grounds of sex, 

overcoming stereotypes about the role of women and men in the family and society, the 

establishment of spiritual values, the formation of responsible motherhood and fatherhood, ensuring 

gender parity in the spiritual sphere; monitoring the media's compliance with gender equality 

requirements when placing advertisements regarding employment, publishing materials on the 

situation on the labor market, as well as covering the role of women and men in all spheres of life 

[5]. 

 So the state must pursue a legal, anti-discrimination policy aimed at eliminating the causes of 

inequality. The eliminating policy the gender inequality causes in the future should be primarily 
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related to the formation of stable ideas that the gender relations of society are an element of its 

development. Therefore to conduct gender policy in Ukraine is of great importance for today. 

 

References 

1.Гонюкова Л. В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні / Л. В. 

Гонюкова, Н. С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 2. - С. 114-120.  - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_17 

2.Про гендерну політику в Україні URL: https://gender.org.ua/images/ lib/genderna 

_polityka_v_derj_upr.pdf 

3.Засади формування гендерної політики в Україні URL: https://pdp.nacs. gov.ua/ 

courses/zasady-formuvannia-hendernoi-polityky-v-ukraini 

4.Принципи гендерної політики в системі державного управління: поняття, сутність, 

характеристика  URL: http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12VLOPSH.pdf 

5.Гендерна політика в системі державного управління URL: 

https://gender.org.ua/images/lib/genderna_polityka_v_derj_upr.pdf 

 

 

Troyan Ye. A  
 

CURRENT STATUS OF GENDER POLICY IN SOCIETY 

 

In a society of women and men, sustainable development cannot be achieved without policy 

implementation gender equality. And the formation of a national mechanism for ensuring gender 

equality and its functioning indicates the level of democracy of the state and its social orientation.  

The policy has been actively implemented for several years, there are still problematic issues in the 

formation of the state mechanism for implementing this policy and there are real challenges regarding 

an immediate solution. Based on three years of experience in implementing gender policy in full-time 

positions in security and defense sector, as well as the experience of public activities in the same 

sector, outline the issues introduction of gender policy as a state from the point of view 

implementation practices. Indeed, much is being done, but certain steps can avoid mistakes in the 

future and achieve a sustainable gender approach.    

According to Article 24 of the Constitution of Ukraine, citizens have equal constitutional rights 

and freedoms and are equal before the law, there can be no privileges or restrictions, including on the 

grounds of sex. Equality of women’s and men’s rights should be ensured by providing women with 

equal opportunities with men in socio-political and cultural activities, in education and training, in 

work and remuneration for it, and so on. Recently gender policy and gender equality issues have 

become particularly popular. The importance and obligation to respect the equal rights of women and 

men, established by the Constitution of Ukraine, is the key to a democratic state and an integral part 

of the development of modern society. The Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and 

Opportunities for Women and Men” stipulates that gender equality is equal legal status of women 

and men and equal opportunities for its implementation, which allows persons of both sexes to 

participate equally in all spheres of society [2]. The Council of Europe’s Gender Equality Strategy 

for 2018-2023 states that achieving gender equality is a key element in the implementation of the 

Council of Europe’s mission, which is to protect human rights, uphold democracy and ensure the rule 

of law, and states that “gender equality equal rights for women and men, girls and boys, as well as 

their equal importance, opportunities, responsibilities and participation in all spheres of public and 

private life” [3]. One of the promising areas of research in this area should be the development and 

implementation of effective mechanisms to ensure equal career opportunities for women and men in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, taking into account the peculiarities of 

professional activity.  

http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12VLOPSH.pdf
https://gender.org.ua/images/lib/genderna_polityka_v_derj_upr.pdf
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Ensuring gender equality in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is a 

complex process characterized by its multifaceted nature. But the current stage of reforming the 

bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine requires progressive approaches to the selection, 

training, recruitment and career advancement of employees. Gender mainstreaming and overcoming 

gender stereotypes in this area are extremely important, as the main criteria in this case should be 

professionalism and competence. Analysis of normative documents allows us to conclude that the 

introduction of gender equality in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is an 

important area of activity. But the current state of gender equality needs to be improved to bring it in 

line with international standards. 

Indeed, much is being done on the way to implementation the principle of equality, but without 

building the institutional capacity for gender mainstreaming with the authorized units for gender 

integration, a network of responsible persons, with one comprehensive document on gender 

mainstreaming and well-established coordination, monitoring, evaluation and reporting mechanism, 

which will move away from the formal approach in the decision many issues are difficult to achieve 

gender sustainability [4]. 

So, summarizing the current status of gender policy in society is quite relevant, in particular, 

the vast majority of democratic states, trying to adequately perceive evolutionary changes in the 

minds of their citizens and reproduce this in their socio-economic and political programs. The 

formation of gender competence is quite high future specialist creates conditions for solving problems 

of different content and complexity, in particular, such complex, as social conflicts based on gender 

socialization persons. In the range of issues of socialization of the individual - the task conducting 

their gender identification, breaking the erroneous gender stereotype, ensuring optimal gender 

literacy. 
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                                                                                              Федоренко Я.А. 

 

УЧАСТЬ ЖІНОК В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Питання, пов’язані із паритетним становищем чоловіків та жінок сьогодні є дуже 

актуальними в українському суспільстві. Про це свідчать вагомі зусилля керівництва нашої 

країни по провадженню політики ґендерної рівності та її основних складових у соціум. З 

огляду на даний факт, велику увагу громадськості привертає питання диспропорції 

представництва жінок в українському політикумі та на керівних посадах. Це підтверджується 

як фактичними кількісними показниками участі жінок в політиці, так і опитуваннями, 

дослідженнями цього явища. Зокрема, Національне опитування з питань рівності між 
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чоловіками та жінками в Україні демонструє, що 65% проти 23% опитаних погоджуються, що 

чоловіків частіше призначають на урядові посади ніж жінок [1]. 

Експертки вбачають в такій ситуації декілька причин. Це і низький соціальний статус 

жінок, і економічна залежність від чоловіків, і нерівноцінний розподіл сімейних обов’язків, і 

відсутність центрів з політичної освіти населення та відсутність підтримки жінок-політиків з 

боку чоловіків й нерозуміння останніми важливості проблеми представлення жінок у владі. 

Особливо міцним також у свідомості українського суспільства є стереотип – «політика – 

чоловіча справа». 

Дослідження громадської думки свідчить, що чоловіки радше сприймають жінку як 

берегиню домашнього вогнища, ніж як політика, економіста, тощо Зокрема, майже 70% 

чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки в суспільстві – піклуватися про власний дім 

та родину. При цьому абсолютна більшість осіб чоловічої статі (майже 90%) задоволені 

розподілом обов’язків у власних сім’ях, а більше половини з них (62%) вважають, що їхні 

супутниці життя також не заперечують проти визначеного поділу праці.  

З іншого боку варто зазначити, що чоловіки і жінки в Україні прагнуть бачити зміни в 

традиційних ролях один одного. 77% українців стверджують, що рівність між чоловіками та 

жінками важлива для них. Дві третини українців (61%) прагнуть більш збалансованого 

представництва у політичному житті країни. У той же час, значна кількість чоловіків також 

підтримують думку, що потрібно змінити ситуацію та збільшити представництво жінок у 

політичному житті України. Лише 36% вважають, що в політичному житті мають домінувати 

чоловіки [1]  

Аби покращити доступ жінок до політики, в Україні та побороти домінуючі у суспільстві 

стереотипи протягом останніх років було здійснено кілька рішучих кроків. Так, протягом 2012 

– 2020 років у нашій державі реалізовується декілька успішних проектів. Серед них можна 

відзначити соціальний проект «Жінки – це 50% успіху України», ініціатором якого є 

Національний демократичний інститут. Це спрямований на активізацію та підтримку жінок у 

громадському та політичному житті, врівноваження представництва жінок та чоловіків на 

ключових позиціях заради пришвидшення створення справді європейської моделі суспільства. 

Проект стартував у вересні 2014р. у пілотних Вінницькій та Львівській областях із початком 

громадсько-інформаційної кампанії під лозунгом «Жінки – це 50% успіху України».  

Над даним проектом працювала Всеукраїнська громадська організація «Жіночий 

консорціум України». Цей сайт започатковано як платформу, на якій у 2012р. висвітлювалась 

участь жінок у виборчому процесі, а також результати гендерного моніторингу 

парламентських виборів, який проводила Мережа Громадського контролю за гендерною 

рівністю на виборах 2012р [2, 239]. 

Динаміку участі жінок у політичному житті можемо простежити на прикладі 

представництва жінок у Верховній Раді України. Оскільки ще з самого початку свого 

функціонування український парламент був позбавлений ґендерної збалансованості. Зокрема, 

в першому скликанні було тільки 2,5% жінок (12 з 475 депутатів), другому – жінки становили 

4,1% всього складу (18 з 436 депутатів), в третьому – 8% (38 з 477), в четвертому – 5,5% (28 з 

509), в п’ятому – 8,7% (42 з 483), в шостому – 7,8% (42 з 541), в сьомому – 9,6% (46 з 478), у 

восьмому – 12% (56 з 468). У дев’ятому ситуація стала більш обнадійливою в дев’ятому 

скликанні – кількість жінок досягла 20,6% (87 з 423 нардепів) [3]. 

Варто відзначити, що вперше жінки в керівництві парламенту з’явилися лише у 

восьмому скликанні. Так, спочатку Оксана Сироїд зайняла пост заступника спікера, потім 

Ірина Геращенко стала першим віце-спікером. У нинішньому (дев’ятому) скликанні Ради 

єдина жінка в президії – заступник спікера Олена Кондратюк. 

До того ж, неспростовним залишається факт того, що традиційно жінкам в Уряді 

відводилася лише соціально-культурна сфера. Сучасний склад Кабінету Міністрів – яскраве 

тому підтвердження. Так, міністром соціальної політики наразі є Лазебна Марина 

Володимирівна, а міністром у справах ветеранів – Лапутіна Юлія Анатоліївна. Однак в 

останній час, жінки почали очолювати структури, котрі вважалися суто чоловічими. Зокрема, 
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віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

призначено Стефанішину Ольгу Віталіївну, генеральним прокурором (вперше в історії 

незалежної України) – Венедіктову Ірину Валентинівну.  

Не дивлячись на певні позитивні кроки у забезпеченні паритетного становища чоловіків 

і жінок в українській політиці, ситуація залишається стабільно складною. Зокрема, згідно 

даних звіту Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 59-е місце (зі 153) в рейтингу 

гендерної рівності, а в області політичних можливостей для жінок – лише 83-е місце. 

Таким чином, можна підсумувати, що представництво жінок порівняно із чоловіками в 

українській політиці ще досить ґендерно нерівномірне. Оскільки за найсміливішими 

підрахунками у відсотковому відношенні їхня кількість становить не більше 30%. Однак дана 

ситуація може бути поліпшена шляхом прийняття низки нормативно-правових документів, які 

в майбутньому повинні забезпечити більш активне представництво жінок в українській 

політиці. Перші кроки у даному напрямку зроблено. Так, у новому Виборчому кодексі 

прописані гендерні квоти на рівні 40%: в кожній п’ятірці виборчого списку повинні бути як 

чоловіки, так і жінки. Тому гендерна ситуація в наступних скликаннях Ради, та відповідно в 

українському Уряді повинна покращитися. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

Питання гендерної рівності є одним із найбільш  дискусійних у наш час та викликає 

чималий інтерес як на рівні окремих держав, так і на міжнародному рівні. Гендерна рівність 

також визнана цінністю Європейського Союзу [1]. Зокрема у статті 2 Договору про ЄС йдеться 

про те, що «Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, 

рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. 

Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, 

недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків», і 

недотримання державою цієї цінності не лише унеможливлює її подальшу співпрацю з ЄС 

(для третіх країн), але і може стати підставою для застосування санкцій з боку ЄС, якщо мова 

йде про таку практику у державі-члені. Сьогодні європейська інтеграція є головним 

пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики України, а європейські принципи – основним 

орієнтиром у розвитку держави.  

Окремі фахівці зазначають, що рівність між чоловіками та жінками є частиною 

«європейського проєкту» від самого початку формування ЄС, а принцип гендерної рівності 

має ключове значення в усій його діяльності. Тобто стандарти щодо рівного ставлення до 

жінок і чоловіків є частиною як первинного права, яке охоплює усі засновницькі договори ЄС, 

так і вторинного законодавства, а саме актів, що видаються інститутами ЄС [2, с. 114]. 

Нині питання дотримання гендерної рівності та запобігання дискримінації у цій сфері 

утворюють цілий напрямок діяльності ЄС, який нині розвивається як політика об’єднання. 
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Перші витоки стандартів забезпечення гендерної політики відображені саме в 

установчих документах Європейського Союзу. Так, Амстердамський договір про внесення 

змін у Договір про Європейський Союз, договори про заснування Європейського 

Співтовариства та деякі пов’язані з ними акти 1997 р. у фундаментальних завданнях визначив: 

«Поряд із досягненням гармонійного, збалансованого та сталого розвитку соціально-

економічної діяльності, підвищення рівня зайнятості, стабільного, безінфляційного зростання, 

підтримки рівня конкурентоспроможності тощо, актуалізувати питання забезпечення рівності 

між чоловіками і жінками, формуючи спільний ринок, економічний й валютний союз, а також 

проводиться спільна публічна політика (діяльність)» [3, с. 8]. Також, крім згаданої вже статті 

2 Маастрихтського договору, актуальність забезпечення гендерної рівності підкреслюється у 

статті 3, де мова йде про те, що «Союз бореться із соціальною маргіналізацією і з 

дискримінацією, сприяє соціальній справедливості та соціальному захисту, рівності жінок і 

чоловіків, солідарності поколінь та охороні прав дітей» [1].  

У статті 3 Договорі про заснування ЄС у редакції від 2007 року зазначається, що вся 

діяльність, яка проводиться задля досягнення цілей, визначених у статті 2, має на меті 

насамперед усунення дискримінації та сприяння рівності між жінками й чоловіками [4]. Стаття 

137 та 141 цього Договору вже конкретно регламентують стандарти щодо рівності жінок і 

чоловіків у трудових відносинах. Зокрема, йдеться про поводження з жінками на роботі та 

гарантування рівної оплати праці [4]. 

Сьогодні Україна активно долучається до процесу європейської інтеграції: переймає 

досвід і практику європейських країн у сфері врегулювання економічних, політичних, 

соціальних відносин. З метою дотримання міжнародних стандартів і забезпечення рівності 

прав між усіма громадянами Україна прийняла низку правових актів, які забороняють будь-

яку дискримінацію та сприяють рівності.  

На національному рівні принцип гендерної рівності закріплен в статті 3 Конституції 

України, котра регламентує рівність чоловіків і жінок у всіх сферах життя [5]. Це положення 

деталізується у подальших статтях Конституції. Окрім цього, до спеціального законодавства 

у гендерній політиці належить Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей 

чоловіків та жінок», який визначає п’ять пріоритетних напрямів, які створюють основу для 

формування гендерного паритету: участь жінок у політиці; боротьбу з гендерним 

насильством; економічне розширення можливостей жінок; реагування на потреби жінок у 

конфлікті; боротьбу з гендерними стереотипами та сприяння гендерній рівності [6].  

З метою уніфікації та забезпечення послідовності та стійкості діяльності державних 

органів із забезпечення рівності прав і можливостей для всіх людей у 2013 році було прийнято 

Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Відповідно до статті 7 

Закону державна політика щодо запобігання та протидії дискримінації спрямована на: 

запобігання дискримінації; створення умов для своєчасного розкриття випадків дискримінації 

та забезпечення ефективного захисту осіб та / або груп осіб, котрі постраждали від 

дискримінації; виховання та пропаганду серед населення України поваги до людей незалежно 

від їхніх специфічних особливостей; розповсюдження освітньої діяльності у цій галузі [7]. 

Ще одним позитивним кроком стала розробка відповідними Міністерствами Стратегій 

впровадження гендерної рівності та недискримінації в різних сферах суспільного життя. 

Україна визначила для себе 5 рівноцінних напрямів роботи, першим із яких є зменшення 

розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; другим - розвиток безбар’єрного публічного 

простору, третім - забезпечення рівних можливостей для матері та батька щодо декрету; 

четвертим – протидію домашньому та гендерному насильству; і п’ятим напрямом роботи є 

забезпечення комплексного інтегрування принципів гендерної рівності в освіті. 

Отже, досягнення гендерної рівності є важливою передумовою покращення рівня життя 

суспільства. Незважаючи на швидкі темпи розвитку гендерного законодавства та значний 

прогрес у питаннях гендерної рівності, в Україні залишаються значні гендерні дисбаланси у 

багатьох сферах. Проблема гендерної нерівності та дискримінації не може бути вирішена лише 

імплементацією норм права Європейського Союзу. Для вирішення такої проблеми суспільство 
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потребує соціальних змін у своїй свідомості й об’єктивного бачення проблеми, а також 

впровадження ефективної системи контролю за виконанням приписів гендерної рівності у всіх 

сферах суспільного життя.  
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