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ПЕРЕДМОВА 

Сучасний світ складний і системний, динамічний і глобальний, 

інтегрований і цілісний. Сучасний світ – світ синергії, світ поєднання 

раціонального та інтуїтивного, індивідуального та колективного. 

Людство дедалі впевненіше долає метафізичний дуалізм попередніх 

епох, рухається у напрямів динамічної рівноваги. Цілком природно, що 

антропологічний запит початку ХХІ століття – цілісна та універсальна 

особистість, що володіє системою «м’яких навичок», є здатною долати 

щоденні стреси, всезагальний апатичний фон, має системний і цілісний 

погляд, є розважливою, раціональною та поміркованою, усвідомлює, що 

кожну хвилину виявляє себе через різні соціальні ролі, сприйняття яких 

формує її імідж та репутацію. Більше того, саме інноваційна особистість   

може бути конкурентоздатною у сучасному VUCA-світі, ознаками якого є 

нестабільність (volatility), невизначеність (uncertainty), складність 

(complexity) та неоднозначність (ambiguity). 

Осмисленню ключових напрямів цивілізаційного розвитку 

сучасного світу та Українн й присвячена ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади 

регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики». Її 

інтерактивні панелі зібрали вчених, організаторів освіти, науково-

педагогічних працівників, фахівців-практиків, здобувачів різних 

ступенів освіти. На конференції представлено доповіді докторів та 

кандидатів юридичних, політичних, економічних, філософських, 

педагогічних, історичних, теологічних і фізико-математичних наук, 

практикуючих юристів, економістів, педагогів та інших фахівців з понад 

десяти регіонів України.  

Висловлюємо щирі вітання авторському колективу цьогорічного 

збірника, всім учасникам наукового зібрання. Зичимо доброго здоров’я, 

подальших наукових успіхів і нових відкриттів. Переконані, що Ваша 

праця стане вагомим внеском в осмислення ключових питань розвитку 

сучасного світу та України. 
 

Із щирою пошаною 

Надія Мякушко, доктор філософії, кандидат політичних 

наук, директор Полтавського інституту економіки і права. 

Руслан Басенко, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ 

РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН:  

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ 

 

Віра Ільченко, 

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук,  

професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної  

середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України,  

професор кафедри методики змісту освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

 освіти імені М. В. Остроградського (м. Полтава) 

 

РОЗВИТОК ЦІЛІСНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ УЧНІВ  

ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТВЕРДНОЇ  

МОДЕЛІ СВІТУ СУСПІЛЬСТВА 

Цілісність свідомості молодих поколінь, цілісне світорозуміння, 

наукове їх мислення, якого набувають учні в процесі навчання, завжди 

були серед першочергових проблем освіти і людства. Еліта планети 

Римський клуб в ювілейній доповіді (2018) «Старый мир обречен! 

Новый мир неизбежен!» [1] оголосив заклик до Нової освіти, 

холістичного світогляду, планетарної цивілізації. Доповідь мають взяти 

до уваги економісти, психологи, політичні діячі, освітяни всіх рівнів. 

Ідея Нової освіти полягає у трансформації мислення молодих 

поколінь, в результаті якої має формуватись у них цілісний світогляд, 

екологічна свідомість. В доповіді підкреслюється, що культурне 

різноманіття таке ж необхідне для соціальної еволюції, як і генетичне 

різноманіття для біологічної.  

Дослідження відділу інтеграції змісту загальної середньої освіті 

показали, що витоками патологічних рис сучасного світорозуміння є 

фрагментація засвоюваних учнями знань, школи тиражують напівлюдей 

з глибоко сегментованою свідомістю,  якій недоступні 

природовідповідно високі рівні інтелекту (Ж. Піаже та ін.) і яка легко 

піддається програмуванню (В. Базарний та ін.). 

Формування наукової картини світу впродовж навчання учнів у 

школі, життєствердного національного образу світу кожного учня як 

вихідного пункту і результату пізнання ним реальності, всякої взаємодії 
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з дійсністю – це умова досягнення ним цілісності свідомості, цілісності 

мислення, природовідповідно високих рівнів інтелекту, високих рівнів 

соціальної зрілості, психічного здоров’я [2, с. 102-120]. 

Співробітниками відділу інтеграції, які водночас є і 

співробітниками Полтавського ОІППО, громадською організацією 

«Освітній центр «Довкілля» розроблена технологія формування у дітей  

дошкільного та 1-11 класів життєствердного національного образу світу. 

Це поняття є основним в моделі освіти для сталого розвитку «Довкілля», 

яка була розроблена на Полтавщині, апробована у Всеукраїнському 

експерименті разом з навчально-методичним забезпеченням, допущена 

до використання в навчальних закладах країни, поширилася в третині 

шкіл України і в зарубіжжі під назвою модель «Логіка природи» [3]. 

Освіта для сталого розвитку, яку завдяки ідеям Римського клубу, 

прийняли 55 країн, в Україні має національне коріння. Про це свідчать 

«Записки Київського товариства дослідників природи» (1870-1917), 

«Вісник дослідної фізики та елементарної математики» (1886-1917) та 

ін.. У вітчизняних школах з моделлю освіти для сталого розвитку 

«Довкілля» природне довкілля (природа) вивчались і досліджувались 

учнями,  починаючи з дитячого садочка і до випускного класу включно. 

Уроки серед природи проводились відповідно до народного календаря, 

«дослідники природи» 1-11 класів досліджували природне, створене 

людиною довкілля і звертались до народних прикмет, народних звичаїв, 

які значною мірою в календарі пов’язувалися з народними святами. 

Дослідники природи (учні) «відкривали» найбільш загальні 

закономірності природи, водночас впорядковуючи за допомогою їх свою 

свідомість («Розум дитини можна впорядкувати тільки зримими 

законами природи» Я.А. Коменський), школи втілювали в життя дітей 

план слов’янського Сократа – Григорія Сковороди: «Пізнай природу, 

пізнай свій народ, пізнай себе», даючи можливість дітям «вирощувати» 

свій життєствердний національний образ світу. Приклади моделей 

образів світу учнів можна знайти в групі ФБ «Педагогічний лікбез». 

Виконання Державного стандарту (2020, 2011) передбачає 

формування всебічно розвиненої особистості учня, а оскільки освітньою 

характеристикою особистості є її образ світу, то вчителі-предметники, 

керівництво школи має постійно відслідковувати процес його 

формування. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА  

ЯК ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Цивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону 

від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (далі – ЦПК) на законодавчому рівні 

закріпив таке процесуальне поняття, як похідні позовні вимоги, яке вже 

тривалий час використовувалось в судовій практиці, зокрема у спорах 

щодо права власності на нерухоме майно та державної реєстрації 

речових прав на нього. До похідних позовних вимог ЦПК відносить 

вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних 

дій, які є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав (ч. 1 

ст. 19, ч. 8 ст. 30). Отже, похідні позовні вимоги фактично будуть 

спрямовані на реалізацію рішення суду в частині задоволення основної 

позовної вимоги стосовно цивільних прав особи на майно, а відтак 

мають адресуватися передусім державному реєстратору (в сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 

реєстрації юридичних осіб), який у зв’язку з цим має виступати у справі 

в процесуальному статусі відповідача, не будучи при цьому 

https://matveychev-oleg.livejournal.com/66530-54.html
https://matveychev-oleg.livejournal.com/66530-54.html


Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  16   Полтавський інститут економіки і права  

 

безпосереднім учасником спірних цивільних матеріальних 

правовідносин. Хоча відповідно до загальнотеоретичних засад 

цивільного процесу відповідач має бути учасником та матеріально 

заінтересований у спірних матеріальних (цивільних, сімейних, 

житлових, трудових, земельних тощо) правовідносинах з позивачем. 

Проте в цьому випадку участь державного реєстратора в процесуальному 

статусі відповідача змінює традиційне уявлення, напрацьоване наукою 

цивільного процесуального права, щодо ознак, якими повинен володіти 

відповідач в цивільній справі як відповідальна особа за порушення прав 

позивача.  

Так, як роз’яснював Пленум Верховного Суду України, суд повинен 

у мотивувальній частині рішення встановити, чи були порушені, 

невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, а якщо були, 

то вказати, чи є залучений у справі відповідач відповідальним за це 

(абз. 2 п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 

№ 14 "Про судове рішення у цивільній справі"). Проте за похідними 

позовними вимогами державний реєстратор не буде особою, яка 

порушила, не визнала чи оспорила права позивача. А відтак державний 

реєстратор, виступаючи в процесуальному статусі відповідача, не буде 

перебувати в матеріально-правовому спорі з позивачем; жодних 

матеріальних чи нематеріальних благ державний реєстратор не набуде і 

не втратить; жодного особистого юридичного інтересу заперечувати 

проти основних позовних вимог позивача у державного реєстратора 

немає.  

В цьому випадку в цивільному процесі з’являється учасник справи 

в процесуальному статусі відповідача з принципово новими ознаками 

(характеристиками). Так, не будучи особою, яка є відповідальною за 

порушення (невизнання, оспорення) прав позивача, державний 

реєстратор, як ми встановили, має брати участь у справі в 

процесуальному статусі відповідача, а заявлені до нього похідні позовні 

вимоги будуть мати свій зміст, тобто конкретний спосіб захисту.  

Як відомо, способом захисту права є визначені матеріальним 

правом (законом чи договором або випливають з їх положень) 

примусові заходи, спрямовані на відновлення порушених чи 

підтвердження оспорюваних чи невизнаних прав, припинення їх 

порушення, компенсацію заподіяної потерпілому шкоди, або ж інші 
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заходи, що здатні ліквідувати несприятливі наслідки для потерпілого і 

впливати на порушника.  

В нашому випадку факт порушення (оспорення чи невизнання) 

прав позивача з боку державного реєстратора буде відсутній, а похідні 

позовні вимоги до нього, які фактично є безспірними, будуть спрямовані 

на відновлення порушених чи підтвердження оспорюваних чи 

невизнаних прав, припинення їх порушення. Тобто державний 

реєстратор, на думку позивача, має вчинити певні (технічні) 

реєстраційні дії (наприклад, скасувати реєстраційний запис або вчинити 

новий запис – виключити чи включити до реєстру певні відомості), 

необхідні для поновлення порушеного (припинення порушення) права 

позивача у зв’язку із задоволенням судом основних позовних вимог про 

захист цивільного права. 

Отже у наведеному випадку фактична участь у справі державного 

реєстратора (який своїми діями чи бездіяльністю не порушував прав 

позивача, за захистом яких він звернувся до суду) буде пов’язана 

виключно із необхідністю вчинення ним реєстраційних дій з метою 

офіційного визнання (оформлення) тих правових наслідків, які 

настануть в результаті задоволення судом основної позовної вимоги, 

оскільки наявність відповідного реєстраційного запису (який просить 

скасувати позивач) або його відсутність (якщо позивач просить 

здійснити реєстраційну дію, вчинивши новий запис) буде продовжувати 

порушення права позивача, на захист якого спрямована основана 

позовна вимога (або створюватись перешкоди для реалізації позивачем 

його прав, визнаних судом в результаті задоволення основної позовної 

вимоги), тому за допомогою похідної позовної вимоги й вимагається 

вчинення державним реєстратором дій задля припинення такого 

порушення.  

У судовій практиці нового Верховного Суду вже є рішення у 

справах, в яких заявлялись позовні вимоги до державних реєстраторів 

про оскарження реєстраційних дій та скасування реєстраційних записів, 

при вчиненні яких державним реєстратором не було порушено закон. 

Так, наприклад, у постанові Великої Палати Верховного Суду 

від 04.09.2018 у справі № 904/5857/17 викладено правову позицію, 

згідно з якою особа, яка вважає своє право чи інтерес порушеними через 

подання та внесення до ЄДР недостовірних відомостей може вимагати їх 

захисту через корегування відомостей ЄДР та відображенні в ЄДР 
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відповідних дійсних відомостей у спосіб, що забезпечить ефективне 

відновлення та захист її порушених прав та інтересів, зокрема, шляхом 

скасування запису в ЄДР (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань"). У такому випадку, якщо суд встановить, що суб’єкт 

державної реєстрації вчинив запис в ЄДР за зверненням належного 

заявника, на підставі всіх необхідних для реєстрації документів 

відповідно до закону та відсутності встановлених законом підстав для 

відмови в державній реєстрації, це не є перешкодою для скасування в 

судовому порядку недостовірного запису в ЄДР, наявність якого порушує 

корпоративні права чи законні інтереси позивача. Тобто бачимо, що 

Верховний Суд визнає можливим задоволення позовних вимог до 

державного реєстратора (який не допускав зі свого боку незаконних дій і 

не порушував цивільних прав позивача) про скасування вчиненого ним 

"законного" реєстраційного запису.  

Таким чином, аналіз характеру похідних позовних вимог в 

цивільному судочинстві, а також рішень Верховного Суду дають підстави 

для висновку, що процесуальний статус відповідача (за похідними 

позовними вимогами) в цивільному процесі розширює свої 

характеристики, що дозволяє по-новому поглянути на такого учасника 

справ, як відповідач, участь якого в цивільній справі не пов’язана із 

захистом його власних прав та інтересів в спірних правовідносинах 

(державний реєстратор не є відповідальним за безпосереднє порушення 

прав позивача, а його попередні реєстраційні дії були правомірними), а 

спрямована на практичну реалізацію (виконання) рішення суду в 

частині основних позовних вимог шляхом скасування реєстраційного 

запису (наявність якого порушує права позивача, які захистив суд) або 

вчинення певних реєстраційних дій (вчинення яких є необхідним для 

захисту прав позивача) з метою усунення (припинення) порушеного 

права позивача, захист якого суд здійснив при вирішенні основної 

позовної вимоги.  

 

 

*  *  *  * 
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНІ НОРМИ ТА  

РІШЕННЯ СУДУ 2020 РОКУ 

Відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України 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. Тобто, Конституцією України громадянам 

гарантується право на звернення за захистом їхніх прав та свобод до 

міжнародних судових установ загалом та Європейського Суду з прав 

людини (далі – Суд) зокрема. Це право громадяни також реалізують на 

підставі чинних міжнародних договорів України. Зокрема, згідно із 

нормами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950 р.) (далі – Конвенція). 

Станом на 30 вересня 2020 року в Суді відкрито 10050 справ проти 

України, що становить 16,2 % від загальної кількості справ [1]. Відтак 

нині Україна посідає друге місце серед держав – членів Ради Європи, 

громадяни яких найбільше звертаються до Суду. Як вбачається із 

офіційної статистики, оприлюдненої на сайті Суду, Україна, як правило, 

займає «призові» місця, оскільки останні роки входить в четвірку таких 

держав. Тож можливо допустити, що в Україні існує проблема 

забезпечення дотримання норм Конвенції загалом. 

Статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції гарантується захист права 

власності та передбачається, що кожна фізична або юридична особа має 

право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений 

своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 

передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 

держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 

здійснювати контроль за користуванням майном  відповідно до 
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загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 

зборів або штрафів. 

Таким чином норма цієї статті закріплює право мирного володіння 

своїм майном, умови позбавлення права власності, а також право 

держави щодо здійснення контролю за користуванням майном. Аналіз 

рішень Суду стосовно порушення цієї статті Протоколу № 1 до Конвенції 

дозволяє зробити висновок, що порушення, як правило, виявляються у 

формі: встановлення перешкод (правових, реальних (фізичних) тощо) 

під час реалізації громадянами їх права користування майном, 

протиправного позбавлення права власності, не надання дозволу на 

користування майном тощо. 

Так, наприклад, в «Огляді рішень Європейського Суду з прав 

людини (липень 2020)», підготовленому Верховним Судом [2], 

зазначається порушення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції (захист права 

власності) (далі – порушення ст. 1) та наводиться справа CREDIT 

EUROPE LEASING IFN S. A. v. Romania (№ 38072/11). Порушення 

стосувалося надмірно тривалого арешту майна. Зокрема, Суд 

«підсумував, що у цій справі не було досягнуто справедливого балансу 

між загальним інтересом суспільства та інтересами компанії-заявника, 

оскільки на останню було покладено надмірний тягар (див., із 

відповідними змінами, справа Forminster Enterprises Limited, пункт 77; 

справа Денисова та Моісєєва, пункт 64; справа BKM Lojistik Tasimacilik 

Ticaret Limited Sirketi, пункт 52, усі справи цитовані в цьому рішенні)». 

В «Огляді рішень Європейського Суду з прав людини. Рішення за 

період з 01.06.2020 по 05.06.2020», підготовленому Верховним Судом 

[3], аналізується справа CASE OF GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ CHIPER 

TERENTI GRIGORE v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (№ 71130/13), в 

якій констатовано також порушення статті 1 «Компанія-заявник 

скаржилася, що відкликання ліцензії порушило її майнові права і що 

пов’язані з цим провадження були несправедливими». Також в цьому 

Огляді міститься посилання й на іншу справу, в якій Суд констатував 

порушення статті 1, а саме, це справа CASE OF AVENDI OOD v. 

BULGARIA (№ 48786/09), в якій «компанія-заявник скаржилася, що її 

позбавили права власності, вона зазнала майнової шкоди через 

невиконання остаточного рішення суду, ухваленого на її користь, після 

низки протиправних дій з боку податкових органів та органів 

прокуратури». 
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В «Огляді рішень Європейського суду з прав людини. Рішення за 

період з 15.06.2020 по 19.06.2020», підготовленому Верховним Судом 

[4], аналізується справа CASE OF SHEBALDINA v. UKRAINE 

(№ 75792/11), яка стосувалася скарги у зв’язку з відмовою судів 

присудити заявниці заборгованість із виплат. Суд також констатував 

порушення статті 1. 

В «Огляді рішень Європейського суду з прав людини. Рішення за 

період з 02.03.2020 по 06.03.2020», підготовленому Верховним Судом 

[5], аналізується справа CASE OF FILKIN v. PORTUGAL (№ 69729/12), в 

якій «слідчий суддя скасував арешт, накладений на банківський рахунок 

заявника, не повідомивши його про це. Заявник вказував, що арешт 

належного йому банківського рахунку становив порушення його права 

на мирне володіння майном». Суд констатував порушення статті 1. В 

іншій справі CASE OF GROBELNY v. POLAND (№ 60477/12) Суд також 

констатував порушення статті 1, оскільки «заявник скаржився на 

відмову у виплаті йому компенсації за період, впродовж якого він не мав 

фінансового забезпечення з боку держави, незважаючи на встановлену 

пенсію по інвалідності, що спричинила його повну втрату 

працездатності». 

В «Огляді рішень Європейського суду з прав людини (серпень – 

вересень 2020). Рішення за період з 01.08.2020 по 30.09.2020», 

підготовленому Верховним Судом [6], аналізуються декілька справ. Так, 

у справі ARZAMAZOVA v. The Republic of Moldova встановлено 

порушення статті 1. Справа стосувалася скарги заявниці на свавільне 

позбавлення її права власності на будівлю, яку вона придбала у місцевої 

ради без сплати компенсації. «Суд визнав за достатнє дійти висновку що 

умови, за яких заявницю було позбавлено її права власності на будівлю, 

наклало на неї індивідуальний та надмірний тягар, а органи влади не 

дотримали справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу з 

одного боку та правом заявниці на мирне володіння своїм майном з 

іншого». 

В іншій справі C.A. ZRT. AND T.R. v. Hungary законодавчі зміни, що 

позбавляли заявників права користування землею 

сільськогосподарського призначення (узуфрукт) визнано порушенням в 

аспекті порушення статті 1. «Суд дійшов висновку, що навіть із 

урахуванням широкої свободи розсуду таке втручання в права заявників 

було непропорційним переслідуваній меті, й наклало на них 
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індивідуальний та надмірний тягар. Непропорційний захід, особливо без 

будь-якої компенсаційної схеми, не відповідає вимогам щодо захисту 

права власності відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції 

(див., mutatis mutandis, Vékony v. Hungary, заява № 65681/13, п. 35, 

рішення від 13 січня 2015 року; Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a v. 

Italy, заява № 46154/11, рішення від 23 вересня 2014 року, пункти 74–

77)». 

У справі BELOVA v. Russia констатовано відсутність порушення 

статті 1 в частині повернення майна у власність держави від приватної 

особи. Справа стосувалась повернення майна відповідно до законів про 

добросовісне набуття. «ЄСПЛ не виявив сумнівів в автентичності 

судових повісток, наданих Урядом в цій справі. Однак не було надано 

жодної інформації про те, чи було їх доставлено заявниці чи її 

представнику (пункт 52 рішення). Більше того, повістки були надіслані 

лише за вісім днів до судового засідання, що було недостатнім, оскільки 

заявниця та її адвокат проживали в інших містах, аніж розташовувався 

суд (порівняйте, Shandrov, цит. вище, § 29) (пункт 53 рішення). ЄСПЛ 

констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції». 

Тобто відсутність юридичних прогалин, а також наявність 

справедливого балансу між інтересами суспільства та фізичної чи 

юридичної особи в частині гарантування та захисту державою прав, 

закріплених в ст. 1 Протоколу № 1, може бути підґрунтям для 

зменшення кількості подачі скарг в Суд. Із змісту зазначеної статті 

також слідує те, що обмеження права власності можливе (допустиме) 

лише на підставі норм закону (а не підзаконного акта) та у разі, коли є 

законно обґрунтована ціль і дотримано справедливий баланс між 

інтересами суспільства і особи, а також метою, на яку направлені 

положення закону щодо обмеження права власності громадян. 
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МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ 

Складності процесу розбудови державності в Україні висунули ряд 

соціальних проблем, без розв’язання яких досягнути успіху в цій 

нелегкій справі неможливо. Не вникаючи в аналіз складного шляху, 

пройденого нашим народом за тридцять років, все ж можна зробити 

деякі висновки. Головним буде той, що сам процес йде надзвичайно 

уповільнено. Крім об’єктивних причин які зводяться до складностей 

створення своєї власної, певною мірою «замкнутої» державної 

економіки, чого Україна, на жаль, не мала протягом багатьох століть, 

перебуваючи в колоніальній залежності як від західноєвропейських 

державах, у першу чергу – шляхетської Польщі, так і від свого значно 

молодшого (на 1000 р.) «брата» – Росії, виразно проявилися і ті 

суб’єктивні фактори, які, на жаль, відіграли, на наш погляд вирішальну 

роль у затримці державотворення. Адже, згадуючи фразу, популярну 

після об’єднання Італії: «Італію ми зробили, тепер треба зробити 

італійців», варто застосувати цей вислів щодо тих проблем, які виникли 

перед Україною в наші дні: «Україну ми зробили. А тепер необхідно 

витворити, створити самих українців». Від розмов у чергах та на вулиці і, 

на жаль, до агресивних виступів проти української культури, мови, 

самостійної держави з вуст «обранців українського народу» – керівників 
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нашої держави ми чуємо і, прикро, все голосніше, відверті заклики до 

ліквідації цієї самостійності. 

Хибна думка про те, що, спираючись на високий професіоналізм 

(інженерно-технічний, економічно-практичний, юридичний та інші 

«технологічні знання») спеціалістів, можна досить швидко розбудувати 

власну державу. Це зовсім не так. Людина, позбавлена національної 

самосвідомості, з легкістю буде служити будь-якій державі, аби тільки 

більше їй за це платили. А якщо в неї такі установки, то ніякі «ідеальні» 

умови буття (тим більше, що завжди є місце пошуку, невдоволенню, 

недолікам) не змусять її «боліти душею» за долю тієї землі, на якій живе 

ця людина, долю її народу.  

Виходячи з цього всього, варто відзначити, що головною причиною 

всіх неуспіхів, які ми переживаємо, є відсутність національної 

самосвідомості серед достатньо широкого кола населення.  

Звичайно, процес утвердження національної «самості» складний і 

довготривалий, тим більше в Україні, у ставленні до якої проводилася 

багатовікова політика тотального знищення душі народу (Лавріненко, 

1959, с.11-12). Основне завдання в реалізації цих питань падає в першу 

чергу на плечі працівників культури в цілому і особливо на освітян. 

Звичайно, не можна не погодитися з тим, що, як відзначає Авраам Моль, 

«… до ХХ ст. викладання будувалося в цілому за принципом «сходинок»: 

відштовхуючись від ядра фундаментальних понять, одержаних при 

первісному навчанні, людина пізніше освоювала нові фундаментальні 

поняття, з якими вона знайомилася, спускаючись за допомогою 

логічних зв’язків до все більш конкретних понять… «екран знання» 

нагадував тоді за своєю структурою павутину або тканину, міцно 

поєднану поперечними нитками… У наш час фактура «екрана знань» 

докорінно інша: продовжуючи ту ж саму аналогію, можна сказати, що 

він все більше стає схожим на волокнисте утворення або на повсть: 

знання складається із розрізнених уривків, пов’язаних між собою 

простим, чисто випадковим відношенням єдності залежно від часу 

засвоєння… Ми будемо називати цю культуру «мозаїчною»… Ця 

культура уже не є в основному продуктом університетської освіти, тобто 

певної раціональної організації, вона є результатом того потоку 

випадкових вражінь, які безперервно, неупорядковано та рясно 

виливаються на нас щодня» (Моль, 2008, с.43-44). 
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Цей процес зупинити неможливо, тому що наша молодь у потоці 

«мозаїчної» культури одержує обмаль тієї інформації, яка покликана 

виховати в неї основні риси національної самосвідомості, що 

характеризується в першу чергу усвідомленням специфічності свого 

національного менталітету (світовідчування, світобачення), що 

спирається на достатньо глибоке знання історії, культури свого народу. 

Всі ці знання і складають сферу так званих гуманітарних знань. Без 

володіння ними неможливе формування громадянської свідомості 

національної держави.  

Слід відзначити, що в освітньому процесі ряду народів це питання 

займає центральне місце. Так, у наймолодших класах США в 90% 

щоденно перед початком занять діти встають, притискують руку до 

серця і, повернувшись до прапора, клянуться, що вони будуть берегти 

вірність – «прапору, уряду, державі». Обов’язковим предметом для всіх 

типів шкіл у розвинутих країнах світу є історія, курс якої доповнюється 

серією інших суспільствознавчих предметів: суспільствознавство (США, 

Франція, Японія); з позицій громадянських обов’язків та прав – 

соціальні аспекти історії (США, ФРН, Японія); економіка (Англія, США, 

Франція); дискусії з політично-громадянських питань (Англія, США, 

ФРН) тощо. При цьому в підручниках домінує матеріал, покликаний 

виховати повагу та гордість за існуючу владу, закони: розучуються пісні 

про поліцію, її подвиги; проводяться екскурсії в державні установи. 

Головне завдання – виховати гордість за свій народ та свою державу, 

підкреслюючи кращі риси національного менталітету – демократичні 

традиції (Франція, США), гуманістичні елементи традиціоналізму 

(Англія, Японія) тощо. 

Не вдаючись у специфічні особливості виховання в різних 

педагогічних системах окремих країн, варто відзначити, що в цілому ці 

системи орієнтовані на певні адаптивні (пристосовницькі) ідеали. Та це і 

закономірно. Адже молодь повинна бути підготовлена до «входження» в 

життя, яке очікує її. У цьому відношенні, так би мовити, попереду всіх 

іде філософія прагматизму, яка свого часу в працях його 

основоположника Джона Дьюї, пропонувала повністю відмовитися від 

будь-яких моральних принципів та правил і акцентувати все виховання 

на вироблення здатності дитини вміло та з найбільшим успіхом 

реагувати на потреби будь-якої ситуації. У руслі цих ідей зароджується 

тестування, яке було розроблене французькими вченими А.Біне та 
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Т.Сімонсом на початку ХХ ст. і спиралося на ідею про повну залежність 

інтелектуального рівня дитини від її біологічних задатків. У США 

вводяться в тестування два поняття: хронологічний вік – СА (від англ. 

Chkonоloqical Age) та розумовий вік – МА (від англ. Mental Age). Шляхом 

порівняння СА та МА виводиться «ай-кью»(ІQ) – рівня інтелекту 

(Intelligence qnotient), відповідно до якого ставиться оцінка можливостей 

розумового розвитку дитини та права її на освіту. Якщо врахувати той 

факт, що середовище, в якім виростає дитина, визначає значною мірою 

її розумовий рівень, а також темпераментні особливості (як відомо, 

Ейнштейн довго не розмовляв і навіть певною мірою відставав у своєму 

розвитку, і таких прикладів можна знайти безліч), то беззастережно 

тестування приймати можна лише як показник кількісної 

характеристики рівня засвоєних знань. 

Для України цей метод може бути застосований лише частково. 

Адже здавна процес виховання грунтувався на зовсім інших засадах. Так, 

з самого початку він спирався на такі екзистенціальні особливості 

національної самосвідомості, як поліфонізм (терпимість щодо різних 

духовних особливостей інших народів), антеїзм (яскраво виражене 

«земне» материнське начало в культурі, побуті), кордоцентризм 

(«сердечність», орієнтована на «внутрішнє» буття), нерозривно 

пов’язані з індивідуалізмом. 

Якщо врахувати всі ці особливості, то стає зрозумілим 

антипозитивістське спрямування освітнього процесу в Україні. Адже з 

тих часів, про які ми маємо свідчення від Павла Алепського, викладання 

та виховання були орієнтовані на моральні якості, що характеризуються 

героїчними ідеалами. На це було спрямоване релігійне виховання навіть 

тоді, коли у ХVІ-ХVІІ ст. проголошувався принцип «держави вчених», 

що відтворювався в ряді конфесійних положень як православної, так і 

греко-католицької церкви та у культурі усної народної творчості. 

Зрештою, в свою чергу це сприяло тим активним пошукам ідентичності, 

які проводять мислителі України, починаючи з часів письменників-

полемістів (Єрескова, 2004). Саме тому, незважаючи на всі історичні 

негаразди, українська культура виживала, відроджуючи свої 

гуманістично спрямовані традиції. У наші дні, як ніколи, необхідно 

прискорити цей процес, особливо в напрямку екзистенціально-

гуманістичного наповнення його. А це значить, що у викладанні будь-

якої науки не треба обминати світоглядно-моральних оцінок тих явищ, 
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які характеризують «ринкову економіку». Основою ж моральних 

доброчинств повинен бути національний державний патріотизм. Для 

проведення цієї роботи необхідні глибоко освічені та національно 

свідомі кадри, а для формування таких кадрів необхідна активна 

реорганізація освітньої системи в напрямку підготовки спеціалістів, 

здатних виховати особистість, для якої головною метою життя стає 

акцент на формування особистої відповідальності, самосвідомості. 

Інакше, як зазначається в документі для Міжнародної комісії з освіти на 

ХХІ ст. «Освіта та навчання в ХХІ ст.», «недолік, якщо не цілковита 

відсутність етичної освіти – це один із факторів наркотичної епідемії та 

алкоголізму, сексуальних збочень, руйнування сім’ї, злочинності та 

хуліганства, корупції та інших соціальних бід» (Освіта та навчання в XXI 

столітті). 

Саме тому, відзначимо, що єдиний шлях до морального 

оздоровлення суспільства – це серйозна підтримка освітньо-виховного 

процесу в Україні, бо нація стверджує своє право на існування як етнічна 

спільність тоді, коли досягає рівня самосвідомості (Самосвідомість, 

2008), яка потребує активного формування. Національна самосвідомість 

бере початок у традиціях, мистецтві, моралі, звичаях та релігії, а потім 

розширюється до політико-державного самовизначення, яке 

грунтується на теорії нації і національної держави. Спільно з 

національною самосвідомістю, психікою означене складає 

«національний дух». Культура «національного духу» може розглядатись 

як об’єктивна духовна форма самовизначення людини, яка дозволяє їй у 

реальних суперечностях суспільного життя зберегти позитивні особисті 

якості. Чим ширше коло індивідів, що володіє високою культурою 

самосвідомості, тим природніша реалізація загальних моральних 

принципів у житті кожного з них. Історичний досвід підтверджує те, що 

форми духовної культури стають основою, яка визначає становлення 

особистості, її самоформування. Культура національної самосвідомості, 

як чинник позитивної дії на суспільне життя, включає і розуміння 

дійсних умов реалізації принципів моральності та об’єктивної історичної 

ситуації, в якій діють суспільні класи і конкретні індивіди. Тому 

незалежно від різних переміщень того чи іншого етносу, як правило, із 

всіх своїх групових властивостей досить міцно зберігаються деякі 

загальні особливості культури і психіки, а також уяви про належність до 
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єдиного цілого. Це і дає підставу вважати дані властивості специфічно 

етнічним. 

Усвідомлення кожною людиною самої себе в якості об’єкта і 

«доміурга» історичного процесу, узагальнення особистої практичної 

позиції через призму спільних вимог сучасної епохи в умовах 

суперечливого світу, реальних соціальних, національних, професійних та 

інших різниць є умовою збереження істини людського буття і життя 

всього людства в широкому розумінні цього поняття (Боришевський, 

2012). Як реально виразити цей інтерес, знайти практичні шляхи його 

реалізації у всіх формах суспільної практики – у цьому полягає 

фундаментальна проблема культури національної самосвідомості.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

Актуальність порівняльного аналізу правового статусу виконавчого 

органу місцевого самоврядування та комунальної установи зумовлена 

тим, що останнім часом законодавець, формулюючи загальнообов’язкові 

правила поведінки, не завжди розмежовує їх між собою. Зокрема, 17 

вересня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №907-IX, згідно із 

яким, до 1 січня 2021 року сільська, селищна, міська ради мають 

утворити місцевий фінансовий орган – установу, що відповідно до 

законодавства України здійснюватиме функції зі складання, виконання 

місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками 

бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням 

коштами місцевого бюджету».  

Зважаючи на те, що згідно із пунктом 12 статті 2 Бюджетного 

кодексу України, бюджетні установи – органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у 

встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 

відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, чинна редакція 

Закону №907-IX не сприяє формуванню правової визначеності щодо 

того, що саме мають утворити місцеві ради: ще один свій виконавчий 

орган, чи комунальну установу.  

Щоправда, інколи законодавець вказує на такий орган ще більш 

абстрактно. Наприклад, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 

17 червня 2020 року  №711-IX, внісши зміни до частини третьої статті 51 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 року №280/97-ВР, Верховна Рада України виклала вказану норму у 

наступній редакції: «Сільська, селищна, міська рада утворює у складі 
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виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та 

архітектури». Абстрактність вказаного формулювання зумовлена тим, 

що як місцева рада, так і виконавчий комітет мають статус органу 

місцевого самоврядування. Більше того, виконавчі органи рад – органи, 

які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються 

сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх 

створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень 

місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими 

законами (стаття 1 Закону №280/97-ВР). 

Аналіз Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21 травня 1997 року №280/97-ВР засвідчив, що місцеві ради можуть 

засновувати й утворювати як інші органи місцевого самоврядування 

(свої виконавчі органи), так й комунальні установи. Зокрема, виключно 

на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються 

питання: щодо структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів (пункт п’ятий частини 

першої статті 26 Закону №280/97-ВР); утворення за поданням 

сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради 

(пункт шостий частини першої статті 26 Закону №280/97-ВР); 

створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних 

проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих 

органів (служб) (пункт тридцять другий частини першої статті 26 Закону 

№280/97-ВР); створення відповідно до закону за рахунок коштів 

місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової 

допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення 

в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги 

(пункт 39-1 частини першої статті 26 Закону №280/97-ВР). 

Доказом того, що позиція законодавця, втілена у Законі №907-IX 

не є випадковістю, може слугувати й аналіз низки нових законопроектів. 

Зокрема, 30 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України внесено на 

розгляд Верховної Ради України новий проект Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». У статті 1 законопроекту 

пропонується наступне визначення сільської, селищної, міської ради 

(ради громади): «сільська, селищна, міська рада (рада громади) – 
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представницький виборний орган місцевого самоврядування, який 

складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом 

представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені 

рішення у межах визначеної законом компетенції, а також – юридична 

особа публічного права, бюджетна установа» (пункт 7 частини першої); 

«районна, обласна рада – представницький виборний орган місцевого 

самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до закону 

наділяється правом представляти спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст відповідного району, області та приймати 

рішення у межах повноважень, визначених Конституцією України та 

іншими законами, а також – юридична особа публічного права, 

бюджетна установа» (пункт 8 частини першої статті 1 законопроекту). 

Аналіз правозастосовної практики також свідчить про актуальність 

та важливість розуміння відмінності між досліджуваними суб’єктами. 

Зокрема, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 

2019 року у справі №175/3283/18, вирішуючи спір щодо визначення 

предметної юрисдикції, наголошується, що керівник територіального 

центру, який має статус комунальної установи, не є особою, котра 

перебуває на публічній службі. Саме тому спір щодо незаконності його 

звільнення із посади є не публічно-правовим, а трудовим спором. Схожа 

позиція відображена й у постановах Великої Палати Верховного Суду від 

16 січня 2019 року у справі №192/1855/17 та від 6 лютого 2019 року у 

справі №146/885/17-ц. 

У виконавчого органу місцевого самоврядування та комунальної 

установи багато спільних рис. Вони засновуються та утворюються 

місцевими радами; фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету; 

їх розрахункові рахунки відкриваються й обслуговуються виключно в 

місцевому відділенні державного казначейства; вони володіють 

комунальною власністю на основі права оперативного управління; у 

решті-решт, їх керівників призначає сільський, селищний, міський 

голова (пункт десятий частини четвертої статті 42 Закону №280/97-ВР). 

Відрізняються ж вони, по-перше, повноваженнями. Виконавчий 

орган місцевого самоврядування, будучи суб’єктом владних 

повноважень, здійснює публічно-владних управлінські функції (пункт 7 

частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України 

від 6 липня 2005 року № 2747-IV). Натомість комунальна установа, 

маючи статус некомерційної організації, позбавлена владних 
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повноважень. Вказівки керівника бюджетної установи обов’язкові до 

виконання лише працівниками самої установи. 

По-друге, відповідно до класифікатора організаційно-правових 

форм господарювання ДК 002:2004, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 року № 97, орган 

місцевого самоврядування має код організаційно-правової форми 420, а 

комунальна установа – 430. 

По-третє, якщо місцева рада утворить місцевий фінансовий орган 

як виконавчий орган місцевого самоврядування, то відповідно до Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 

2001 року №2493-III, у ньому зможуть працювати посадові особи 

місцевого самоврядування. Адже посадовою особою місцевого 

самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого 

самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо 

здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету (стаття 

2 Закону №2493-III). Якщо ж місцевому фінансовому органу нададуть 

статусу комунальної установи, котра утворюється компетентним 

органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі 

відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його 

управління, то у ній зможуть працювати лише працівники. 

 

Сергій Гладкий, 

доктор юридичних наук, професор,  

професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава) 

 

КРИЗА ПРАВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ЯК ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

Циклічність процесу історичного розвитку людського суспільства 

як закономірність, виявлена, усвідомлена й витлумачена цілою плеядою 

видатних мислителів і науковців, актуалізує проблему закономірної 

деградації суспільних інститутів. Зазначене стосується й 

фундаментальних інститутів, на яких ґрунтується цивілізаційних поступ. 

Одним з найважливіших серед них є право. У зв’язку з цим виникає ряд 

дискусійних теоретичних і практичних проблем і питань, вивчення й 

осмислення яких є прерогативою і громадянським обов’язком учених-
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правників. У зазначеному проблемному полі можна виокремити 

декілька когнітивних інтенцій, які видаються найбільш нагальними. 

Серед них: формулювання гіпотези щодо деградації права як 

закономірного явища, зумовленого циклічним характером розвитку 

цивілізації; виявлення фактичних ознак деградації права або 

спростування наявності таких ознак; осмислення процесу гіпотетичної 

деградації права з погляду її незворотності; осмислення процесу 

гіпотетичної деградації права з погляду її темпоральних характеристик 

(зокрема, можливості її цілеспрямованого уповільнення); вивчення в 

окресленому вище контексті глобалізаційних процесів у сучасному світі 

тощо.  

Всесвітня історія права, осмислена з позицій цивілізаційного 

підходу, засвідчує невідворотність занепаду будь-якої цивілізації, 

незважаючи на міць і динаміку розвитку суспільних інститутів і 

величність людських досягнень. Звісно, можна протиставити 

цивілізаційному підходу інші наукові парадигми, теоретичні моделі та 

смислові контексти, які видаються більш оптимістичними. Проте серед 

них є лише один рівнозначний за потужністю (системністю, 

апробованістю, авторитетністю і т. д.) підхід – формаційний, а він і досі 

має виразні ознаки заідеологізованості та «байдужості» до численних 

історико-фактологічних відхилень і суперечностей з ключовою 

теоретичною моделлю, вибудуваною прибічниками цього підходу. Крім 

того, логіка історичного процесу, на якій побудована ця модель, є 

принципово незавершеною і ми – суб’єкти її пізнання, є інтегрованими в 

процес, який прагнемо пізнати. Визнаний гуманітарною наукою ХХ 

століття факт різнопланової соціальної детермінованості людського 

мислення ставить під сумнів наукову достовірність теоретичних 

висновків, що формуються в рамках цієї моделі. Натомість 

цивілізаційний підхід дозволяє з відстані в декілька століть 

максимально незаангажовано осмислювати логіку історичного розвитку 

в її завершеному вигляді на прикладі цивілізацій, які «розчинилися» в 

історичному минулому. 

Можна небезпідставно припустити, що для пізнання історико-

правових закономірностей макрорівня для сучасного дослідника 

найбільш придатним об’єктом є давньоримська цивілізація, яка явила 

світу небачений до неї рівень розвитку юриспруденції. Крім того, 

Римська імперія була одним із найуспішніших «глобалізаційних» 
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політичних проектів минулого. Втім, гострої потреби в пошуку підстав 

для діахронного порівняння немає, оскільки більш вагомим все одно 

залишиться чинник генетичної спорідненості сучасних правових систем 

з давньоримським приватним правом. Йдеться про рецепцію римського 

приватного права, яке нинішньою правовою доктриною трактується як 

«материнське» щодо більшості правових систем сучасності (з 

урахуванням випереджаючого розвитку і загалом примату приватного 

права над публічним в історії права Європи). 

При всій варіативності підходів до періодизації розвитку права 

Стародавнього Риму, загальна його історична логіка для його 

дослідників є очевидною: висхідний розвиток протягом докласичного і 

класичного періоду (розвиток преторського права як найвищий прояв 

його творчого духу й інтелектуального піднесення) з поступовим його 

уповільненням і подальшим занепадом. Звісно, це лише загальна 

тенденція, на тлі якої простежуються мікроцикли зворотно-

поступального характеру (наприклад, піднесення римської юридичної 

думки у період принципату починаючи з часів правління Октавіана 

Августа з одночасним поступовим занепадом інституту претури та 

бюрократизацією юридичної практики). Історичні віхи трансформації 

правової системи Стародавнього Риму резонують з процесами в етичній, 

політичній, економічній, ідеологічній, підсистемах давньоримського 

суспільства. 

Кроки «варварської» Європи на шляху до її гегемонії в сучасному 

світі також вимірюються століттями: від освітніх форм рецепції 

римського права (вивчення юстиніанівських збірників) в перших 

європейських університетах – через кодифікації приватного права 

буржуазної доби – до міжнародно-правової об’єктивізації природжених 

прав людини в середині ХХ століття. 

Не виключено, що з плином часу остання віха буде осмислена 

істориками як апогей правового поступу цивілізації. Принаймні, події і 

процеси початку ХХІ століття породжують занепокоєння в 

інтелектуальних елітах, викликане ознаками примітивізації ціннісно-

смислової сфери культури в умовах «суспільства споживання» (як 

відомо, дослідженням масової культури як феномену суспільства 

споживання займались чимало видатних філософів та соціологів – 

Т.Адорно, Ж.Бодрійяр, Т.Веблен, Дж.Гелбрейт, Ф.Джеймісон, Г.Маркузе, 

Д.Слейтер, Г.Рітцер, У.Ростоу, Е.Фромм та ін.). 
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Девальвація цінностей, що зумовлювали суспільний прогрес (за 

іншою версією – були його «маркером») протягом минулих століть, 

прагматично-технократичною мовою сьогодення може бути 

інтерпретована як дефіцит енергії для відтворення важливих соціальних 

паттернів. 

У правовому вимірі життя суспільства практично важливим є те, 

що процес сходження суспільства до Права (як юридичного вираження 

соціальної свободи та справедливості) живиться різного роду 

соціальними енергіями, серед яких важливу роль відіграють відповідні 

(ідеалістичні і навіть романтичні за своїм змістом) правові почуття, що 

сповнюють енергією смислове поле, в якому формуються правові ідеї, 

концепції, вчення відповідного змісту. Соціально-правові інститути 

західної цивілізації – результат «кристалізації» цієї енергії, збудженої і 

доведеної до високого ступеня напруги ще в часи Відродження, 

Реформації, Просвітництва, буржуазних революцій та концептуально і 

нормативно структурованої й оформленої під впливом світових війн. 

Початок ХХІ століття демонструє «охолодження» почуттєвої 

складової правової свідомості населення країн Заходу. Простежується 

певна девальвація фундаментальних цінностей, які нерідко в процесі 

прийняття політико-правових рішень поступаються економічним, 

політичним та іншим вигодам. Певна інволюція в розвитку прав людини 

зумовлюється новими загрозами (зокрема, посилюється загроза з боку 

ісламського тероризму, виникають нові потужні виклики, серед яких 

залишається поза конкуренцією пандемія коронавірусу). Європейські 

еліти все частіше говорять про «кризу системи європейських цінностей» 

і міркують над спроможністю цієї системи до самовідтворення в 

сучасних соціокультурних умовах все очевиднішого домінування масової 

культури, яка спричинюється до зниження «якості людського капіталу». 

Доволі радикальний варіант охарактеризованого вище 

світовідчуття представлений відомим критиком масової культури Хосе 

Ортега-і-Гасет, який зазначав, що «масу» утворюють «середні», 

пересічні люди, які «пливуть за течію», майже не відрізняються один від 

одного, живуть та думають однаково, і, нарешті, задоволені всім цим. 

Ось такі маси, на думку мислителя, є небезпечними, бо вони, по суті, є 

неоварварами. Небезпеку філософ вбачає в тому, що «людина маси» 

інфантильна, безвідповідальна, і в той же час самовпевнена, прагне 
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лише необмеженого споживання та «експансії власної натури» [1, с. 12-

13, 43, 51, 74, 79].  

Хочеться вірити, що про незворотну деградацію «права 

громадянського суспільства» ще говорити зарано. Проте з урахуванням 

принципу системності, який з огляду на глобалізаційні процеси  чимдалі 

стає для сучасної цивілізації актуальнішим, деякі загрози є цілком 

очевидними. Йдеться, зокрема, про низьку ефективність міжнародного 

права як інструменту забезпечення міжнародної безпеки (зокрема, 

стримування агресії), що є проявом системної кризи міжнародного 

правопорядку, який в сучасному глобалізованому світі є вагомим 

чинником стабільності і розвитку багатьох національних правових 

систем (до останніх є підстави віднести і правову систему України). 

Разом з тим, для сучасної України окреслена вище проблема постає 

як актуальна в дещо іншому світлі: будучи трансформаційним 

суспільством, в якому продовжується становлення інститутів 

громадянського суспільства, демократії, правової держави, нагальним є 

не деформація цих інституцій, які в країнах західної демократії вже 

досягли зрілості, а лише їх формування. За обставин, що нині склалися 

всередині країни та за її межами, зазначені інститути набувають ознак 

симулякричності. Імітація правової (насамперед, судової) реформи, що 

триває вже майже два десятиліття, породжує імітативне право та 

всеохоплюючий правовий нігілізм населення. Найбільш патріотична 

частина національної еліти вважає «рятівним колом» для країни 

європейські стандарти. Проте це стандарти, що є органічними для 

соціальних систем, які самі сьогодні сповзають у стан глибокої кризи. 

Народитись у «час перемін», якщо покладатись на 

давньокитайську мудрість – не дуже щаслива доля. Втім вона випала 

нинішнім поколінням, які все більше дезорієнтовані, бо потерпають від 

світоглядного релятивізму та на відміну від пращурів в умовах 

постмодерну вже не можуть оптимістично спертися на «силу розуму». 

Разом з тим, пошук нових смислів і освячених ними цілей має 

продовжуватися, бо без них деградація правової культури та й культури 

загалом вже перестане бути теоретичною гіпотезою і перетвориться на 

очевидний факт з усіма його незворотними наслідками. 
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

У ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 

У розрізі історико-культурологічного пошуку принцип одночасної 

цілісності та окремішність історичного розвитку тлумачиться як погляд 

на розвиток культур (чи то цивілізацій) одночасно у єдності їхнього 

розвитку з проголошенням замкненості еволюції кожної окремої 

людської цивілізації. Ми інтерпретуємо цивілізаційну теорію на рівні 

дослідження мікрогруп, що становили собою єдине суспільство 

радянської України [4, C. 60]. Проблема наших пошуків – з’ясування 

того, де проходить межа суспільно-політичного розвитку республіки як 

єдиного цілого з розумінням його як суми розвитку усіх груп людей. 

Користуючись цивілізаційною теорією М. Данилевського [3] та А.Тойнбі 

[5], ми розглядаємо різні колективи людей (у нашому випадку освітян 

країни, студентів та викладачів педагогічних вишів) як окремі замкнені 

суспільні організми. Вони не є визначальними у загальному розвитку 

країни, та є реальними суб’єктами історії, носіями мікро-, а часто і 

макроісторичної дійсності, на їхньому рівні знаходили 

втілення економічних теорій та політичні експерименти тоталітарної 

держави. Кожен ПІ – самостійна, самодостатня культура, яка живе, 

розвивається, має у своєму розвиткові конфлікти та суперечності, 

вирішує їх щодня не меншим (якщо не більшим) драматизмом, аніж 

держава як така. 

У межах робочої гіпотези ми розглядали колективи вищої 

педагогічної школи як окремі суспільні організми (такі собі 

«цивілізації» всередині радянського світу), що зароджувалися, 

розвивалися та гинули під впливом різних чинників, формуючи свою 

внутрішню самобутню культуру, систему цінностей та моделі поведінки. 

Застосування цивілізаційного підходу до предмету дослідження привело 

до наступних узагальнень: 

Пошук джерела розвитку культури, привів до твердження про її 

зародження з родинно пов’язаних культур колишніх буржуазних 
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інституцій, а не з «мутації первісної радянської педагогічної культури» 

[5]. Попри те, що радянська влада проголосила ліквідацію усієї мережі 

вишів, що існувала в буржуазній Україні до 1919 р., основні заклади 

(ІНО, профоси, педінститути) виникли саме на базі колишніх 

факультетів, університетів та інститутів часів УНР та Гетьманату. Фактор 

мутації стосувався не стільки території, скільки кадрового наповнення 

культури: процес внутрішньої пролетаризації педвишів був болісним, 

спричинив суттєву інтелектуальну деградацію на початку 1920-х рр. Це 

можна розглядати як інший принцип утворення цивілізації – відділення 

пролетарської більшості від творчої меншості. З подоланням наслідків 

цього «робітничо-селянського» щеплення виросла уже радянська 

освітянська інтелігенція. 

Проте, пізніше відбулася чергова «політехнічна мутація» 1950-х рр. 

Тоді гуманітарна аура педвишів піддалася впливу виробничників та 

аграріїв. Це відбилося на формуванні робочого простору колективів, на 

зміні розпорядку роботи, кадрового складу та спеціалізації закладів. 

Учительські інститути, що виникали із середини 1930-х рр., слід 

розглядати у подвійній площині. Одні із них з’являлися як окремі 

споріднені культури на нових місцях, інші ж виникали у містах 

з існуючими педінститутами і фактично були афілійованими – 

об’єднувалися з ними не лише територією поширення впливу, але й 

матеріальною базою та частинами професійних колективів. Певним 

зразком мутації культури вважаємо переростання колективів 

педагогічних технікумів у педінститути у середині 1930-х рр. 

Серед факторів розвитку повсякденної культури педінститутів, 

присутній національний компонент, який ми розглядаємо як комплекс 

осібних психічних, духовних та культурних складових, які спрямовують 

розвиток розглядуваних колективів. Переконані, що в основі еволюції 

побуту ПІ лежить не виключність української, а взаємодія різних 

національних культур. Українськоцентричність була властива другій 

половині 1920-х рр., однак, зникла разом зі згортанням політики 

українізації. Одночасно ми маємо приклади існування численних 

національних педагогічних, учительських інститутів, вплив 

русифікаторської політики Москви та практику змішування 

національностей з метою створення нового «радянського народу». 

Осібне місце займали хвилі антисемітизму та боротьби з ним у 

середовищі ПІ, рівно як і хвилі наступу на український буржуазний 
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націоналізм. Значну роль грало викорінення проявів українського 

складника у світогляді та історії, окрім регламентованих центром форм 

вираження традиційної культури. Неабиякий вплив мало спотворення 

національного пантеону українців (викреслення з нього державних і 

церковних діячів з «ворожою» ідеологією, викривлення образів 

національних світочів та тлумачення їхніх досягнень як наслідків впливу 

російської культури). Такі заходи демонстрували, що заклади освіти 

насправді були «клаптиковими утвореннями» в національному плані, 

що їхній рух уперед часто залежав не від національної більшості 

(українців), а від активної (ображеної чи піднесеної) меншості. З іншого 

боку, український національний компонент слід вважати стрижневим, 

бо саме він формував базове ставлення більшості у колективах до релігії, 

традицій харчування, організації побуту та дозвілля. Тому генезис 

педколективів був наслідком творчих зусиль представників різних 

національностей, заперечував наявність «старшого брата», так само як і 

виключність української етнічної складової. 

Вплив середовища на формування педколективів також є спірним. 

З одного боку, розташування вишів у межах територіальних одиниць, які 

могли забезпечити їх навчальними приміщеннями, гуртожитками, 

квартирами та сільськогосподарськими угіддями визначали ступінь 

їхнього розвитку. Запрошення міськрад Конотопа та Нікополя різних 

інституцій переїхати до цих міст демонстрували значущість середовища 

на розвиток культури. З іншого боку, задоволення базових вимог 

колективів могло не врятувати їх від тотального закриття, коли, скажімо, 

у 1937 р. уряд міг скоротити численність закладів підготовки учителів до 

5 педінститутів та 6 національних педвиші по всій території республіки. 

Інша сторона впливу середовища пов’язана з експансією СРСР на захід. 

Радянізація анексованих західних земель України проводилася у тому 

числі за допомогою радянської вищої школи. Таким чином культура 

педвиші піддалася впливу місцевого національного компонента, проте, 

маючи на меті насадження радянського стилю життя, не стільки 

збагатилася, скільки апробувала уже відомі методи ідеологічного 

поглинання суперника. Частково теорія впливу середовища на 

формування побуту колективів проявилася у їхній практичній 

діяльності. Розташування у певній зоні поширення ґрунтів призводили 

до відмінності в діяльності агробіостанцій; наближеність до 

промислових центрів відбивалася на проведенні політехнічних практик. 
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Проте, під час детального розгляду цей фактор середовища втрачає 

будь-яку роль, якщо взяти до уваги мобільність українського 

радянського студентства у межах УРСР та СРСР; наявність екскурсій на 

промислові об’єкти не лише свого регіону, але й соціалістичних 

республік, а також існування розподілу на роботу та педпрактику, що 

відправляла молодого освітянина у потрібному державі напрямку. 

Питання відмінностей світогляду педколективів промислового Донбасу 

чи «буржуазно-націоналістичної» Галичини існувало хіба лише у 

частині ідеології. Необхідність забезпечення базових потреб в умовах 

дефіцити, воєнної руїни та післявоєнної відбудови стирала всі грані між 

регіонами. Таким чином, територія відігравала значущу роль у 

формуванні повсякденної культури педколективів лише у періоди 

зародження чи кризи, коли заклади залежали від місцевого оточення 

виключно через потребу фізичного виживання (забезпечення харчами, 

товарами, приміщеннями). Коли ж колектив проходив етап 

становлення, локальний фактор відходив на другий план. 

До розуміння окремого колективу у просторі держави якнайкраще 

підходить висловлювання О.Шпенглера, сказаного про окремішність 

світових цивілізацій: «Я бачу ... драму ряду могутніх культур, кожна з 

яких породжує первісну силу з ґрунтів материнської області, до якої вона 

міцно прив’язана упродовж всього свого життєвого циклу; кожна 

виробляє свій власний матеріал, власне людство, у своїх власних 

образах; у кожної є своя думка, власна пристрасть, власне життя, воля і 

почуття, власна смерть» [1]. 

Та цивілізаційна теорія часто несе суперечності, які говорять про 

відсутність єдності розвитку світових культур. У нашому дослідженні 

життя замкненої групи утверджує у думці, що ця окремішність була 

лише способом збереження професійної ідентифікації. Попри умовну 

ізольованість, цим спільнотам необхідна єдність окремих суспільних 

груп, які формують державу. Теорію єдності культурного розвитку ми 

обґрунтовуємо з урахуванням поглядів Ф. Броделя [2]. Дослідження 

повсякдення різних педінститутів країни (різних замкнених 

груп, умовних «педагогічних цивілізацій» у єдиній радянській) виявили 

таку ж схожість розвитку, які французький історик виявив у розвитку 

цивілізацій світу. Виші стикались з однаковими проблемами, які їм 

створював час. Педагогічні працівники мали тотожні уявлення про своє 

місце в суспільстві, часом значно різнилися шляхи до мети, засоби її 
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досягнення, однак кінцеві прагнення мали доволі мало відмінностей. У 

межах цього дослідження принцип окремішності та єдності історичного 

розвитку стосується розуміння осібності розвитку кожного вищого 

навчального закладу як самостійної культури у межах єдиної української 

радянської дійсності. 
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ЛЮДИНА В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ: МІСІЯ ВИХОВАННЯ 

XXI століття є часом інновацій, що детермінують технологічний 

прогрес сучасного світу та визначають постіндустріальне інформаційне 

суспільство як «суспільство знань». У нових умовах існування 

глобального соціально-економічного простору, інформатизації усіх сфер 

людського буття відкриваються широкі можливості соціальної 

комунікації, реалізації творчого потенціалу та перспективи особистісно-

професійного розвитку особистості. 

Проте, оформлення світової спільноти у якості цілісної системи 

породжує глобальну взаємозалежність держав і народів, диктує 
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пріоритетність демократичних цінностей та цивілізаційних принципів 

організації суспільного життя, за якими живе менша частина людства.  

Світоглядний розлад, незбіг культур, цінностей, традицій Сходу і 

Заходу утворює гострі суспільні протиріччя, формує відносини 

міжнародної конфронтації, збільшує розрив у соціально-політичній та 

економічній реальності різних країн світу:державами відстоюються 

принципи національного суверенітету, політичного самовизначення та 

національної ідентичності. Несформованість і невизначеність змісту 

цивілізаційних підходів до розуміння значущості національної культури, 

цінностей, звичаїв, традицій у розвитку окремої держави в умовах 

глобалізації загострюють глибоку й системну кризу соціально-

культурного й державного облаштування світу.  

Прискорення темпів і шляхів економічного зростання та 

обмеження часових рамок для вирішення глобальних проблем 

зумовлюють звернення прогресивної світової спільноти до питання 

формування й розвитку особистості постіндустріальної епохи, її 

специфічних властивостей, якими визначається характер науково-

технічної й соціокультурної складових цивілізаційних процесів та 

пріоритети людського розвитку в глобалізованому світі.  

Проблеми глобалістики та її витоків, глобалізації світової 

економіки та суспільно-політичних процесів, створення єдиного 

глобалістичного суспільства, визначення глобальних тенденцій розвитку 

світу, світоглядні перспективи планетарної цивілізації розглядаються 

вже друге століття багатьма дослідниками світу. Серед них, безперечно, 

слід виокремити унікальних вчених XX століття, наукові праці яких 

заклали підвалини сучасної глобалістики: Л. Браун, А. Вінер, 

В. Вернадський, П. Капіца, Е. Ласло, Т. Левітт, Дж. Маклін, П. Тейяр де 

Шарден, А. Тойнбі, С. Хоффман, А. Эйнштейн, К. Ясперс та ін.. Серед 

представників української школи глобалістики значний науковий 

інтерес становлять дослідження О. Білоруса, О. Григорович, 

Т. Кальченко, В. Липова, Д. Лук’яненка, Ю. Пахомова, В. Рокочі, 

В. Сіденка та ін.. Проблеми впливу глобалізаційних процесів на 

розвиток освіти і виховання досліджують В. Андрущенко, 

О. Войналович, В. Зінченко, В. Кремень, І. Луценко, Л. Ляшенко, 

Н. Ничкало, В. Огнев’юк, А. Сбруєва, Н. Скотна, О. Слюсаренко, 

Н. Юдіна та ін. Різноплановість наукових пошуків учених свідчить про 

суперечливий характер глобалізаційних процесів, намагання знайти 
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нові виміри простору людської життєдіяльності в умовах зняття 

загальнокультурних і психологічних бар’єрів між країнами і народами. 

Мета нашого наукового пошуку полягає у визначенні процесу 

виховання як головної детермінанти формування особистості у 

глобалістичному суспільстві. 

На сучасному етапі розвитку цивілізації глобалізація є процесом 

універсалізації всіх сфер людського буття, світовою мега-системою, для 

якої характерні ускладнення соціально-економічного й культурно-

політичного життя суспільства, уніфікація культурного простору, 

стандартизація способів людської життєдіяльності, що має планетарні 

масштаби.  

Результати досліджень вчених світу (Л. Грінін, І. Ільїн, М. Кастельс, 

Р. Коллінз, Дж. Перратон) показують, що глобалізаційні процеси носять, 

насамперед, економічний характер і ведуть до зміни в розвитку 

виробництва й виробничих сил. Проте незворотність технічного 

прогресу викликає колосальні зміни у моделях поведінки як держав так і 

людської спільноти: держави трансформують традиційну ідеологію 

відповідно нових транснаціональних виробничих відносин, а людське 

суспільство об’єднується у найбільш типову форму інтеграції – 

економічні та політичні союзи[1; 3].  

У цьому контексті виключне значення має рівень розвитку 

людської особистості – її світоглядні позиції, вихованість і освіченість, 

науково-інтелектуальний та творчо-професійний потенціал, який 

обумовлює якість людського буття в епоху глобалізації, утверджує 

ціннісні імперативи взаємодії з природою, опосередковує процеси 

перетворення світу на духовно-культурних засадах. Обґрунтування 

ключових об’єднуючих стратегій розвитку світового освітнього простору, 

як чинника науково-технічного прогресу в глобальному масштабі, може 

здійснюватися тільки на основі усвідомлення значення й сутності 

виховання особистості XXI століття.  

Виховання розглядаємо як процес відтворення людини в культурі 

своєї нації та культурі націй світу. Становлення системи цінностей 

особистості як ієрархічної системи фундаментальних понять, ідеалів та 

цілей визначає світоглядні орієнтири людини, вектор її особистісно-

професійного зростання та характер соціальних відносин. Розуміння 

виховання як процесу інтеріоризації цінностей стало плодотворним для 

розробки поетапної структури виховного процесу – від пред’явлення 
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цінності до закріплення ціннісного ставлення у свідомості особистості, її 

спілкуванні, діяльності та відносинах. Тому необхідність вибору 

цінностей, пошуку смислу життя, проектування життєвого шляху, освіти, 

моральних способів задоволення матеріальних і духовних потреб, 

збереження здоров’я, особистісної безпеки, створення благополучної 

сім’ї, кар’єрного зростання в професії є екзистенціальними проблемами 

сучасності. 

Щоб уявити образ сучасної людини та розробити модель її 

виховання, дослідникам необхідно привести до системи усю сукупність 

знань про людину, що існують у різних науках: про її духовне і моральне 

життя в культурі нації та народів світу; про ресурси і перетворювальні 

можливості людської психіки; про роль культур, релігій, міжкультурних 

комунікацій, інформаційних технологій та розкрити їх резерви для 

інтелектуального розвитку і духовно-морального виховання людини. 

Реалізація стратегічної цілі сучасного виховання – виховання 

людини, що володіє гуманітарними і спеціальними компетентностями, 

духовно-моральною культурою, творчими здібностями і особистісними 

якостями, необхідними для участі у соціально-перетворюючій діяльності 

і культурному облаштуванні суспільного життя – потребує докорінної 

зміни моделі виховання: переходу від інформаційно-знаннєвої до 

особистісно розвивальної випереджувального типу (запуск процесів 

розвитку і перехід їх у процеси саморозвитку). У цьому контексті в 

процесі виховання людина осягає смисли буття не шляхом научіння, 

засвоєння повідомленої йому інформації, ціннісних установок, життєвих 

правил, а в ході ціннісно-змістовної особистісної діяльності – у ході 

осмислення, проектування і самобудування власного життя. 

Взагалі, питання цінностей у глобалізованому світі є ключовим для 

діалогу цивілізацій. Захист цінностей цивілізації та соціокультурних 

основ розвитку суспільства передбачає вирішення цілого комплексу 

стратегічних завдань, що стоїть перед широким загалом, серед яких 

найважливішими вважаємо: по-перше, обґрунтування змісту 

цивілізаційних підходів до розуміння національної культури як 

невід’ємної складової світової культури. Національна культура народів 

світу в умовах глобалізації визначає їх самобутність та життєздатність, 

тому суверенітет повинен залишитися одним з найважливіших 

принципів міжнародних відносин, а національне виховання,якпроцес 

відтворення у наступних поколіннях кращих якостей і рис, що були 
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вироблені й перевірені народом протягом віків, фундаментом 

формування особистості; по-друге, визначення ноосферизму у якості 

імперативу освіти і виховання підростаючого покоління держав і народів 

світу. Ноосферизм (термін, введений у науковий обіг О. Субетто) є новою 

перспективою цивілізаційного розвитку людства. Це сучасна науково-

світоглядна система, стратегія синтезу наукових знань на основі 

розвитку вчення про біосферу і ноосферу В. Вернадського. Головна 

наукова ідея даної метамоделі полягає у визначенні випереджуючого 

розвитку Людини, якості суспільного інтелекту та якості освітньо-

виховних систем у суспільстві ноосферним імперативом існування і 

виживання людства у XXI столітті. Ця концептуальна метамодель 

розкриває шляхи керівництва соціально-природною еволюцією на 

основі високорозвиненого суспільного інтелекту та освітнього 

суспільства як єдиної моделі розвитку людства [2]; по-третє, 

обґрунтування традиційних загальнолюдських і національних цінностей 

у якості фундаментальних основ духовно-морального виховання 

підростаючого покоління. В основі традиційних цінностей цивілізації 

лежать абсолютні базові істини людського буття,що витримали 

перевірку часом як способи виживання людства. Проте, це не застиглий 

процес, а живе, динамічне явище інтерпретації загальновизнаних 

імперативів культури цивілізації в контексті нових умов життя 

суспільства, що пов’язане з діалогом культур, синтезом традицій та 

інновацій. 

Ми розуміємо, що альтернативи єдності людства на засадах 

науково-технічного прогресу в умовах глобалізації немає, що якісно 

новий світ є константою розвитку цивілізації, проте тільки виховання, як 

процес формування ціннісних пріоритетів особистості третього 

тисячоліття, є головною детермінантою якості цивілізаційних 

перетворень.  

Таким чином, для того, щоб цивілізаційна виховна стратегія 

інтегрувала в собі головні напрями національного й планетарного 

розвитку особистості, необхідний глибокий переворот у світогляді 

наукових еліт і народів, вихід на нові методологічні принципи 

встановлення моральних орієнтирів і цінностей. 
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ЦІЛІСНА ОСВІТА:  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Попри те, що цілісна освіта, холізм та інтегрований зміст освіти 

сьогодні належать до інноваційного словника та відповідають науковій 

моді, теоретичне осмислення проблем, які висвітлюють сутність цілісної 

освіти, можна визначити як спорадичне та таке, що потребує більшої 

уваги дослідників, педагогів-практиків, громадськості. Особливо 

відчувається необхідність історико-педагогічного та освітософського 

розуміння цілісної освіти, її тлумачення з із філософської точки зору.  

Окремі аспекти цілісної освіти булим предметом наукових студіювань 

вітчизняних (Б. Год, М. Гриньова, В. Ільченко, С. Клепко, В. Кремінь, 

О. Лавріненко, В. Ничкало та інші) та зарубіжних (Г.  Гарднер, 

Р. Міллер, Д. Слоан, Р. Кеслер, С. Форбс та інші) учених 

Історіо- та освітософський аналіз концепції «цілісної освіти» 

засвідчує її багатовимірне розуміння. Від епохи Античності до наших 

днів ідея розвитку особистості цілісного світорозуміння не втрачає своєї 

актуальності. Інтеграція змісту освіти стала невід’ємним атрибутом 

європейської моделі організації шкільництва [11]. Водночас сьогодні ідея 

цілісної освіти звучить із новими контекстами, її розвиток розглядається 

у площині розв’язання екологічної та моральної кризи сучасності, 

цілісна освіта стає ключовою умовою безпеки нації та досягнення 

пріоритетів сталого розвитку людства, нарешті цілісне сприйняття світу 

є основою людиноцентризму [10]. 

Філософською основою цілісної освіти та педагогіки цілісного 

світорозуміння є концепція холізму (від грец. holos – ціле, увесь). 

Холізму протистоїть веризм (від грец. meros – частина), а також 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                47 

 

редукціонізм, елементаризм, механіцизм. Основа ідея холізму – 

пріоритет цілого над частинами, положення про те, що частини чають 

сенс винятково як складники одного цілого. Важливо підкреслити, що 

холі стичне світорозуміння поширене, насамперед, серед природничих 

наук, натомість філософська та педагогічна рефлексія виявляє 

стриманість в інтеграції його методології до власного категоріального 

апарату [14, с. 1-2]. Водночас сучасні світові тенденції закликають 

гуманітаристику звернути увагу на неможливість антиномічного 

сприйняття світу, визнати важливість універсальності та цілісності як 

атрибутів сучасної особистості.  

Філософське осмислення поняття «цілісна освіта», насамперед, 

умотивовує звернути увагу на його планетарний аспект. Світ – цілісність, 

Відтак першою концептуально-методологічною лінією розуміння 

цілісної освіти є планетарно-соціальна, яке виходить із положення про 

те, що цілісна освіта відповідає цілісній сутності світу, а також ураховує 

той факт, що життя людини це система зв’язків із суспільством і 

оточуючим світом.  

Друга концептуально-методологічна лінія філософського 

осмислення цілісно освіти – антропологічна. У межах її теорії 

конституюється розуміння людини як цілісності, долається 

фрагментаризація особистості, підкреслюється єдність раціональної, 

матеріальної, соціальної, психологічної, емоційної та духовної сторін 

особистості. Антропологічне розуміння світу утверджує ідею про єдність 

тілесного і духовного, об’єктивного і суб’єктивного, раціонального та 

інтуїтивного, матеріального та ідеального, колективного та 

індивідуального, реального та потенційного, статичного і динамічного, 

кінечного і безкінечного, жіночого і чоловічого, мажорного і мінорного 

etc [3, c. 54]. Антропологічна лінія цілісної освіти є її методологією, яка 

стверджує, що цілісність є атрибутивною характеристикою людини, 

відтак іманентною їй може бути винятково цілісна освіта.  

Третьою концептуально-методологічною лінією розуміння 

цілісної освіти є цільова – уявлення про едукологічний та 

людинотворчий потенціал  ідеалу всебічно і гармонійно розвиненої 

особистості. У межах такого підходу цілісна освіта розглядається через її 

мету і результат – універсально-цілісна особистість, що володіє 

системою життєвих компетентностей [13]. Цілісна освіта – це освітня 

модель, основні інтенції якої спрямовані на розвиток цілісної 
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особистості, людини цілісного світорозуміння, яка має системний 

погляд на світ та соціокультурні процеси.  

Методологічний потенціал концепції цілісної освіти дає змогу 

розглядати її у площині універсумної системи, яка парадигмально 

виступає сукупністю взаємопов’язаних знань, методів і цінностей 

(Т. Кун) [6, с. 132]. Відповідно четвертою концептуально-

методологічною лінією розуміння цілісної освіти є іі інтерпретація як 

парадигми, що включає такі складники: телеологічний (мета та 

завдання освіти); онтологічний (принципи та сутність 

освіти); епістемологічний (рівні пізнання, сутність знання, принципи 

дидактичної репрезентації знання, холізм, редукціонізм, аналітичний і 

парадимальний рівні пізнання); антропологічний (місце людини в 

структурі освіти, мотивації вчителя, дитиноцентризм, рівні виховальних 

відносин); аксіологічний (система цінностей, що покладені в основу 

освіти; змістовий (зміст навчального матеріалу); методичний (система 

методів, прийомів, форм і технологій навчання і виховання); 

організаційно-педагогічний (кадрове, методичне, наукове забезпечення 

освіти, етико-естетичні виміри педагогічної діяльності, філософія 

педагогічної майстерності, мистецтво красномовства); процесуально-

інституційний (логістика освіти, менеджерування освітньої сфери, 

норми і правила в системі освіти, шаблонність VS креативність, 

стандартизованість VS індивідуальна ініціатива в реалізації освітньої 

місії тощо); результуючий (відповідність мети результату); 

соціокультурний (соціальний ефект освіти, місце і роль трансляції 

знань засобами системи освіти у цивілізаційному та соціокультурному 

розвитку людства тощо); економічний та ергономічний 

(децентралізація, розподіл економічних ресурсів, матеріальні чинники 

мотивації вчителя та удосконалення освітнього середовища тощо). 

Аналіз існуючої освітософської палітри трактувань цілісної освіти 

вимагає звернути увагу на те, що холізм як філософія цілісності 

передбачає таку єдність, за якої окремі складники мають сенс винятково 

як частини цілого. Відповідні конотації дають змогу стверджувати, що 

цілісність освіти – це насамперед цілісність її змісту, інтеграція знань та 

їхня синтезна дидактична репрезентація. Відтак п’ятою 

концептуально-метолодогічною лінією розуміння цілісної освіти є 

освіта, що пропонує цілісний зміст та інтеграцію навчального 

матеріалу. Такі пріоритети викликають алюзію із ідеєю універсалізації 
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та енциклопедизації знання. У наш час основні мотивації побудови 

цілісного змісту освіти пов’язані із необхідністю розвитку в учнів 

цілісного світорозуміння, набуття ними універсально-життєвих 

компетентностей, м’яких навичок («soft skills»), уміння активно і 

соціально жити в суспільстві.  

Водночас, філософський аналіз холізму та інтеграції знання в 

змісті освіти змушує звернути увагу на те, що цілісний зміст освіти є 

насамперед результативною категорією, адже цілісне знання 

формується у свідомості особистості за підсумками засвоєння сукупності 

галузевого знання, єдиним шляхом представлення якого є 

диференціація, редукція, покроковість. Більше того, ідея цілісного змісту 

освіти виявляє практично невирішувану глобальну суперечність між 

безмежністю знання та обмеженістю людських ресурсів [8, с. 17]. 

Значний методологічній і практичний потенціал інтеграції змісту 

освіти становить сучасна теоретично обґрунтована та експериментально 

перевірена модель інтеграції змісту освіти «Довкілля» (В. Ільченко), 

людинотворчі результати якої розглядаються у площині сталого 

розвитку суспільства. Основними її інноваціями є: цілісність змісту 

освіти, що орієнтований на формування в учнів життєстверджуючого 

національного цілісного образу світу, зокрема екологічного образу 

природи; природовідповідність; орієнтація на представлення учням 

цілісної картини світу; здоров’язбережувальне навчальне середовище 

тощо. Важливо підкреслити, що модель цілісної освіти «Довкілля» 

володіє системним навчально-методичним забезпеченням, 

едукологічний потенціал якого відбито в підручниках: «Дивуюсь 

довкіллю» (4-5 років), «Запитую довкілля» (1-2 класи), «Спостерігаю 

довкілля» (3 клас), «Досліджую довкілля» (4 клас), «Пояснюю 

довкілля» (5 клас), «Вивчаю основні природні системи довкілля» (6-9 

класи), «Взаємодію з довкіллям» (10-11 класи) [7, с. 140]. 

Освітньо-філософський аналіз методологічного та світоглядно-

смислового потенціалу холізму дає змогу констатувати, що цілісна 

освіта, також, є реалізацією ідеї неперервної освіти. На користь цього, 

насамперед, свідчить той факт, що розвиток цілісного світорозуміння 

особистості відбувається у безперервному процесі встановлення зв’язків 

зі світом, а засвоєння цінностей передбачає перманентну активність 

суб’єкта [17, с. 175-176]. Відтак ще однією концептуально-

методологічною лінією аналізу цілісної освіти є парадигма 
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неперервної освіти, що організаційно здійснює свою екстеріоризацію у 

системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти, а також в освіті дорослих і самоосвіті упродовж 

життя. Сучасний світ вимагає від людини безперервного 

самоудосконалення, вимога освіти упродовж життя (lifе-long learning) 

стає ключовою умовою конкурентоздатності в суспільстві інновацій [16, 

c. 57]. Слід підкреслити, що неперервна освіта дає змогу збагатити 

знання, виробництво та упровадження в практику яких, теорія Human 

Capital називає основою формування людського капіталу на початку ХХІ 

століття [12, с. 247]. Неперервна освіта як смисловий аспект цілісного 

розвитку і саморозвитку особистості відповідає акмеологічним 

пріоритетам, актуалізує філософське уявлення про активний та 

перетворювальний характер діяльності людини, закликає суспільство до 

безперервного самовдосконалення, основним шляхом якого є 

самоосвіта.  

Теоретико-категоріальний аналіз поняття «цілісна освіта» 

невід’ємно пов’язаний із історичними аспектами. Історико-педагогічний 

досвід звернення людства до ідей цілісної освіти надзвичайно багатий. 

Античність, ранній Новий час, Просвітництво etc. Зародившись у 

філософії Стародавньої Греції, античний ідеал калокагатії відродився у 

філософській і педагогічній думці Ренесансу яка запропонувала світові 

новий ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості [5]. На 

практиці ініціаторами утілення ідей цілісної освіти виступили учителі-

єзуїти – члени католицького ордену Товариства Ісуса. У заснованій ними 

молодіжній політиці було утілено цілісне розуміння ренесансного 

гуманізму: як відновлення античної спадщини (освіта особистості), як 

людяності (етико-моральний ідеал виховання), як індивідуалізму 

(розвиток особистості здатної до активного та перетворюючого 

цілепокладання) [2]. У ранній Новий час єзуїти розпочали утілення 

гуманістичної стратегії цілісного розвитку особистості, яку гуманісти 

назвали «pietas litterata» («освічене благочестя»). Зміст єзуїтської освіти 

було інспіровано гуманістичною тріадою еразмівської педагогічної 

парадигми: знання латини (освіта), діяльна побожність (індивідуальна 

ініціатива у соціальному житті) та доброчесність (виховання). Розуміючи 

гуманізм як «imitatio antiquorum» («наслідування давніх») і звернення 

до зразків античної освіченості, основними чеснотами єзуїти 

проголосили хист до навчання, освіченість, вишуканість латини, 
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інтелектуальність, досконалість вченого слова і публічного виступу. 

Дидактичні акценти було зроблено на «bonae artes» («добрі мистецтва»). 

Із ренесансно-гуманістичних пріоритетів індивідуалізму кодекс 

єзуїтської доброчесності збагатився діяльною побожністю, 

працьовитістю, енергійністю, рішучістю, раціональністю і 

розважливістю. Єзуїти високо цінували талант і здібності молоді, 

звертали увагу на приємний зовнішній вигляд, підкреслювали 

необхідність піклування про міцне тілесне здоров’я тощо. Педагогічні 

концепти «vita contemplation» («життя у спогляданні») та «vita active» 

(«життя в діяльності») єзуїти визнали рівноцінними, запропонувавши 

нову виховну парадигму «святості в діяльності» та «активної 

духовності». Нарешті, етимологічному тлумаченню гуманізму як 

людяності у виховних пріоритетах єзуїтів відповідали завдання 

розбудови чеснот скромності та ввічливості, виваженості й 

толерантності, милосердя і співчуття, добра і любові, поваги, етики 

партнерства та єдності [1, с. 10]. Таким чином, педагогічна модель 

єзуїтської освіти стала інтегрованою парадигмою цілісної освіти. 

Учителі-єзуїти запропонували тогочасній європейській молоді 

педагогіку цілісного світорозуміння, упорядкувавши власну освітню 

систему на основі принципів всебічного і гармонійного розвитку 

людини. 

Єзуїтський досвід цілісної освіти концептуальним мостом можна 

пов’язати із ще одним прикладом римського соціокультурного життя – 

сучасною діяльністю Римського клубу (1968, Швейцарія) – міжнародної 

неурядової організації, що об’єднує вчених, мислителів, представників 

бізнесу, громадських діячів більше із 30-ти країн світу. Учасники 

Римського клубу по-особливому відчувають відповідальність за 

майбутнє світу, роблять спроби системно осмислити глобальні проблеми 

людства, пропонують шляхи розв’язання криз, організовують дискусійні 

платформи із питань подолання перешкод, які ставить сучасний час 

перед людиною і світом.  

Одним з-поміж вагомих внесків Римського клубу у формування 

цілісного розуміння світу та вирішення глобальних проблем є підготовка 

річних звітів, у яких мислителі пропонують власні оцінки актуальних 

проблем і викликів, що ставить світ, а також окреслюють можливі 

шляхи їхнього подолання. Першим звітом Римського клубу була праця 

його першого президента, економіста Аурелліо Печчеї (Aurelio Peccei) 
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«Межі росту» («The Limits to Growth»), що побачила світ 1972 року. У ній 

було запропоновано концепцію «нульового зростання», що поклала 

основу ідеї «сталого розвитку людства» [15, с. 214].  

У 2018 році було оприлюднено ювілейну доповідь «Come on! 

Capitalism,  Short-termism, Population and Destruction of the Planet» 

(«Come on! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування 

планети»), присвячену 50-літтю із дня заснування Римського клубу. Її 

автори: співпрезиденти клубу – швед Андерс Війкман (Anders Wijkman) 

та німець Ернст Ульрих Фон Вайцзекер (Ernst Ulrich von Weizsacker) 

підкреслили, що сучасний світ перебуває у стані безладу, людство 

відчуває безпорадність, а сталість сучасних тенденцій є фікцією. 

Маніфест звіту – досить грабувати своє майбутнє! Антропоцентризм, 

капіталізм і максимізація прибутку – це шлях до дестабілізації і 

деградації. Безперервний розвиток породжує страх і відчай, а 

спрощеність і фрагментарність у розумінні світі веде до безладу. 

Єдиними шляхом вирішення таких питань є Нове Просвітництво. Його 

зміст полягає у навчанні людства ціннісному сприйняттю світу, 

солідарному і повному гуманізму. Єдиним шляхом подолання сучасних 

викликів є цілісна та інтегрована освіта, педагогіка цілісного 

світорозуміння і відповідальності за світ і довкілля [4, с. 1-3]. 

Як бачимо, важливість упровадження пріоритетів цілісної освіти не 

викликає сумнівів. Водночас спорадично висвітленими залишаються 

шляхи підготовки учителів до сприйняття і упровадження ідей цілісної 

та інтегрованої освіти, що покликана розвинути цілісне світорозуміння. 

Одним з-поміж осиних шляхів популяризації та легітимації ідей цілісної 

освіти залишається філософія освіти як галузь пізнання і навчальний 

предмет. У межах її змісту відбувається гармонізація теоретичного 

пізнання та практичних методик і технологій, аргументується 

положення про єдність педагогічної теорії, освітніх технологій та 

дидактики навчальних предметів, долається інертність теорії цілісної 

освіти в її освітніх практиках. Ідея цілісної освіти наскрізною у курсі 

«Філософія освіти», слухачам якого пропонуються філософське, 

ціннісно-світоглядне та методико-орієнтоване тлумачення та оцінка 

сучасної парадигми цілісної освіти [9, с. 254]. 

Загалом слід підкреслити, що в основі цілісної освіти лежить 

методологія холізму, що стверджує думку про цілісність як таку якісну 

єдність, за якої окремі частини мають сенс винятково як складники 
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одного цілого. Філософське осмислення полісемії цілісної освіти дало 

змогу виокремити шість концептуально-методологічних ліній, які 

вияскравлюють різні сторони у її розуміння: планетарно-соціальна (як 

легітимація цілісної освіти цілісністю світу та сукупністю системних 

соціальних зв’язків людини, які вона набуває у процесі взаємодії з 

оточуючим середовищем); антропологічну (цілісна освіта засвідчує 

антропологічну сутність людини, яка є єдністю біологічних, соціальних, 

психологічних і духовних складників; цілісна освіта закликає до 

цілісного, солідарного, повного та інтегрального гуманізму); цільова 

(ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості, універсально-

цілісна людина та особистість цілісного світорозуміння як мета освіти); 

парадигмальна (цілісна освіта як освітня парадигма, що репрезентує 

себе через мету, принципи, зміст, систему методів, організаційно-

педагогічних заходів тощо); змістова (цілісний та інтегрований зміст 

навчального матеріалу, компетентнісна основа, системність та 

інтегрованість його дидактичної репрезентації); акмеологічна 

(розуміння цілісної освіти за критерієм способу реалізації – неперервна 

освіта, освіта упродовж життя, самоосвіта і саморозвиток). Історичний 

дискурсі цілісної освіти свідчить про її одвічну актуальність, а сучасний 

контекст – про виняткову затребуваність у досягненні екологічних 

пріоритетів цілісного розвитку сучасного світу.  
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ПОСТАТЬ ПРОФЕСОРА БОРИСА ГОДА В ІНТЕР’ЄРІ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЖИТТЯ ПОЛТАВЩИНИ  

Більше року минуло з тої миті як від нас назавжди пішов у засвіти 

видатний науковець, педагог, організатор Борис Васильович Год. Його 

ім’я заслужено вписано до видатної когорти вчених, які славлять 

столітню історію Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Цей коротенький екскурс у минуле 

ми присвячуємо докторові педагогічних, кандидатові історичних наук, 

професорові Году Борису Васильовичу: авторові 6 монографій, 12-ти 

навчальних посібників, понад 300 наукових і навчально-методичних 

праць з історії, історичного краєзнавства, історії педагогіки; керівникові 

та учасникові авторських колективів трьох фундаментальних науково-

публіцистичних видань.  

Борис Васильович Год – одна з непересічних особистостей 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, без якого неможливо уявити минуле й сьогодення вишу. 

Його постать настільки багатогранна, що унеможливлює звичайні 

характеристики. 

Народився Б. В. Год 18 серпня 1960 року в місті Бобровиця на 

Чернігівщині. У 1968-1977 роках навчався у Бобровицькій середній 

школі № 1.Порівняно рано, сімнадцятирічним, Борис Васильович 

розпочав свою трудову діяльність. У 1977-1978 роках він працював 
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вихователем Тимківської школи-інтернату Бобровицького району, що на 

Чернігівщині. До дорученої ділянки роботи ставився сумлінно, з 

ініціативою, викликаючи повагу керівництва, колег і учнів. Саме тоді 

почали виявлятися такі вагомі риси його характеру, як ініціативність, 

наполегливість, точність і скрупульозність. Борис Васильович був 

активним у громадсько-політичному житті колективу, уміло 

організовував дозвілля вчителів і учнів. 

У 1978 році в житті юнака розпочинається новий етап – він став 

студентом історичного факультету Київського державного університету 

імені Т. Г. Шевченка. Студентські роки загартували його, адже 

доводилося не лише навчатися, а й випробовувати свої ділові якості. Уже 

з першого курсу Борис Год зарекомендував себе енергійним, 

комунікабельним студентом з аналітичним складом розуму, творчо-

поетичними нахилами і великими організаторськими здібностями. 

Однокурсники говорили, що немає таких справ, які Борис Год, якщо 

візьметься за них, не доведе до очікуваного результату. Бориса 

Васильовича студенти обирають заступником секретаря комсомольської 

організації історичного факультету, із часом – призначають 

інструктором комітету комсомолу університету. Викладачі відзначали 

його ерудицію, допитливість, нешаблонність мислення та універсалізм. 

У стінах університету Борис Васильович проходив ще й солідну 

наукову спеціалізацію. Його науковим розвитком керували відомі вчені, 

зокрема, доктор історичних наук, професор Валентина Олексіївна 

Маркіна, яка спеціалізувалася на проблемах аграрних відносин 

Лівобережної України XVII-XVIII століття. Вона була автором численних 

фундаментальних монографій та понад 100 наукових статей з проблем 

вітчизняної і зарубіжної медієвістики, талановитим педагогом, до якого 

постійно горнулася студентська молодь та аспіранти. Борису 

Васильовичу особливо подобалися її спецкурси з історії культури країн 

Західної Європи доби Середньовіччя. 

Із глибокою вдячністю він згадує спеціальні заняття з історії епохи 

європейського Відродження та історії соціальних утопій, які проводила 

вчений зі світовим ім’ям доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент АН СРСР Людмила Сергіївна Чіколіні. Саме вона 

порадила випускникові кафедри історії Стародавнього світу та Середніх 

віків Борису Году зайнятися вивченням великої писемної спадщини 

європейських гуманістів XV-XVI століть. 
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У 1983 році Б. В. Год з відзнакою закінчив історичний факультет. 

1983-1997 роки – надзвичайно насичений період в житті Бориса 

Васильовича. Його було призначено на роботу до тоді Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. У вересні 

1983 року він став асистентом кафедри загальної історії, де розробив і 

викладав курс «Нова і новітня історія країн Азії і Африки». Ця 

дисципліна викладалася студентам-випускникам, тож 

самостверджуватися молодому педагогові було непросто.  

Попри всі негаразди, за декілька років Б.В. Год зарекомендував 

себе здібним і вимогливим викладачем, який глибоко володіє своїм 

предметом. У серпні 1985 року Бориса Васильовича за конкурсом було 

обрано на посаду старшого викладача кафедри загальної історії, а з 

липня 1987 року він почав працювати заступником декана історичного 

факультету.  

Разом із викладацькою і виховною діяльністю Борис Васильович 

займався й науковою роботою. Розвиваючи свої «київські 

напрацювання», Б.В. Год пише наукові статті, складає екзамени 

кандидатського мінімуму, визначає проблематику майбутньої 

дисертації. Для дослідження Борис Васильович тоді обрав історію 

робітничого руху в Україні за доби національно-визвольних змагань 

(науковий керівник – доктор історичних наук, професор 

Є. М. Скляренко). Із вересня 1988 року до серпня 1990 року Б. В. Год 

перебував на стажуванні в Інституті історії АН УРСР. У 1991 році у 

Харківському державному університеті він успішно захистив 

кандидатську дисертацію.  

У травні 1993 року Б. В. Года було обрано за конкурсом доцентом 

кафедри всесвітньої історії. У цей час йому доводилося виконувати 

велику кількість різноманітних доручень у деканаті історичного 

факультету, профкомі інституту, ректораті. Борис Васильович 

громадську роботу виконував якісно і вчасно, чим викликав до себе 

заслужену повагу колег і керівництва. Упродовж 1994-1997 років він 

працював відповідальним секретарем приймальної комісії педінституту. 

За словами ректора вишу В. О. Пащенка, тоді «… робота комісії 

піднялася на якісно новий рівень», а приймальні кампанії (у дуже 

складних умовах перших років незалежності України) відрізнялися 

чіткістю, ефективністю, високим рівнем організації.  
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Упродовж зазначеного періоду здобутки Б. В. Года не залишалися 

поза увагою. У листопаді 1987 року його за високий рівень організації у 

педінституті першої Всесоюзної конференції з історичного краєзнавства 

було удостоєно Подяки Міністерства освіти УРСР. Принагідно 

зауважимо, що Борис Васильович брав участь в усіх без винятку 

краєзнавчих конференціях, що проводилися на загальнодержавному 

рівні. У січні 1988 року його нагороджено Почесною грамотою 

Міністерства освіти УРСР, а в грудні 1996 року – знаком «Відмінник 

освіти України». У жовтні 1997 року – удостоєно Почесної грамоти 

Управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації. З 

часом – багатьма іншими галузевими та регіональними відзнаками, як-

от: Почесна Грамота Полтавської обласної державної адміністрації 

(1995, 2000 роки), Почесна Грамота Полтавської обласної ради з 

врученням нагрудного знака (2006 рік), Почесна Грамота виконавчого 

комітету Полтавської міської ради з врученням нагрудного знака 

(2008 рік), знак Міністерства освіти і науки України «За наукові 

досягнення» (2008 рік), знак Національної Академії педагогічних наук 

України «К. Д. Ушинський» (2009 рік). 20 січня 2010 року за вагомий 

особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, 

розбудову демократичної і правової держави та з нагоди Дня Соборності 

України Б. В. Году Указом Президента України присвоєно почесне 

звання «Заслужений працівник освіти України». 

По-справжньому багатогранний талант Б. В. Года виявився тоді, як 

влітку 1997 року його обрали на посаду декана історичного факультету. 

Можливо, це пов’язано з тим, що перед ним постали нові, більш 

масштабні завдання, а, можливо, у житті Бориса Васильовича наступив 

відповідний період. Беззаперечно одне – зі своїми новими обов’язками 

він упорався на сто відсотків. 

Насамперед декан Б. В. Год активізував виховну роботу на 

факультеті. Перед кураторами академічних груп було поставлено чіткі 

завдання щодо взаємодії зі студентами, теж саме стосувалося і нових 

заступників декана з виховної роботи. На факультеті упродовж 

навчального року регулярно стали проходити великі святкові концерти 

та шоу-програми, зокрема «Знайомтесь, перший курс» (вересень), до 

Дня вчителя (жовтень), Дня студента (листопад), Міжнародного 

жіночого дня – 8 Березня (березень), «За сто днів до наказу» (квітень) 

тощо.  
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За ініціативи декана у вересні 1998 року на факультеті було 

створено чоловічий пісенно-фольклорний гурт «Чебрець», який лише за 

три роки став відомим далеко за межами Полтави. У «Чебреці» разом зі 

студентами брали участь і викладачі історичного факультету. Колектив 

заслужено завоював глядацькі симпатії, став візитівкою факультету і 

надійною опорою художньої самодіяльності університету. У зв’язку з 

цим пригадується цікавий випадок. У 2001 році у педагогічному 

університеті побував народний артист СРСР Й. Д. Кобзон. Візит такої 

зірки був дещо несподіваним, а сам артист ще й погодився на невеликий 

виступ в університеті. На блискавичну вказівку ректора – організувати 

власне концертне забезпечення – із великої кількості художніх 

колективів університету оперативно зміг відреагувати лише «Чебрець», 

за що й здобув репутацію досить мобільного гурту. 

У цей час на факультеті виникли й інші мистецькі колективи. У 

1999 році за ініціативи декана було створено симфонічний оркестр, 

команду КВК, студентський драматичний театр. На факультеті 

заохочувалася літературна творчість студентів. 

На посаді декана Б. В. Год виявив себе як фаховий, принциповий, 

вимогливий, подекуди педантичний і навіть жорсткий керівник. 

Посилився контроль за організацією і проведенням навчального 

процесу, станом справ у студентському гуртожитку, почастішали 

перевірки навчальних аудиторій (їх санітарного стану), більш 

результативними стали заходи, спрямовані на боротьбу з неуспішністю, 

проявами нетактовної поведінки серед студентів тощо. 

Активізувалася на факультеті й наукова робота. Було 

започатковано проведення щорічних студентських наукових 

конференцій, організовано студентське наукове товариство, під 

керівництвом викладачів розпочали роботу студентські наукові 

проблемні групи. У той же час Б. В. Год продовжував займатися 

краєзнавчою проблематикою, досліджував окремі аспекти теорії та 

методики викладання історії країн Європи і Америки. До речі, якщо 

майстерне викладання таких курсів як «Нова і новітня історія країн Азії і 

Африки», «Нова історія країн Європи і Америки» було закономірним 

виявом професіоналізму добре підготовленого спеціаліста, то розробка й 

викладання на історичному факультеті таких предметів, як «Історія 

країн Латинської Америки», «Історія Канади», свідчили про глибоку 

ерудицію, високу методичну підготовку і надзвичайну працьовитість 
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Б. В. Года. Це стосувалося також і проведення на факультеті наукових 

конференцій, і організації «Тижнів історичного факультету», і 

гастрольних поїздок гурту «Чебрець» за межі Полтави тощо. 

Борис Васильович упродовж багатьох років активно підтримував 

наукові зв’язки з київською школою краєзнавців і разом із полтавськими 

дослідниками (академіком В. О. Пащенком, професорами 

В. Є. Лобурцем, О. О. Нестулею, доцентом О. П. Єрмаком) фактично 

керував обласним осередком Всеукраїнської Спілки краєзнавців. У 1999 

році Бориса Васильовича обрано членом-кореспондентом Академії 

історичних наук України, а в грудні 2000 року – завідувачем кафедри 

всесвітньої історії Полтавського державного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Очолюючи кафедру, Б. В. Год прагнув реалізувати основне 

завдання –спрямувати наукову й навчально-виховну роботу винятково 

в русло проблематики всесвітньої історії. Це йому вдалося сповна, 

оскільки кафедра втричі збільшила випуск друкованої наукової та 

навчально-методичної продукції. Почали регулярно проводитися 

Всеукраїнські науково-практичні семінари «Актуальні проблеми 

всесвітньої історії та методика їх викладання». За підсумками їх 

роботи виходили збірники наукових праць (станом на березень 2010 

року побачило світ 7 видань). Окрім того, кафедра суттєво оновилася, 

з’явилося ціле покоління молодих перспективних викладачів, які 

наполегливо навчаються майстерності у більш досвідчених колег.  

Після того, як у лютому 2002 року Борис Васильович залишив 

посаду декана історичного факультету, у його житті розпочався 

наступний етап – науковий. Він розпочав дослідження з історії та 

теорії виховання особистості в епоху європейського Відродження 

(середина XIV – початок XVII століття). У грудні 2005 року на 

спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди Борис Васильович успішно 

захистив докторську дисертацію з історії педагогіки та загальної 

педагогіки на тему «Ідея всебічного й гармонійного виховання 

особистості в епоху європейського Відродження» (науковий 

консультант, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України – А. М. Бойко). Оцінюючи дисертацію Б. Года, перший 

офіційний опонент доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України М. Євтух  наголосив, що «… це перше в українському 
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педагогічному просторі дослідження з історії педагогіки, де здобувач 

наукового ступеня взяв на себе сміливість на основі вивчення багатьох 

оригінальних історико-педагогічних, філософських та інших джерел 

здійснити науково-теоретичний аналіз генезису та еволюції ідеї 

всебічного й гармонійного виховання особистості в європейській 

педагогічній думці епохи Відродження, розкрити її сутнісний 

педагогічний зміст, виявити закономірності, суперечності, провідні 

тенденції та можливості їх розвитку в сучасних умовах модернізації 

вітчизняної теорії і практики виховання». 

Особливо плідними для Бориса Васильовича стали 2004-2010 

роки. У цей час побачили світ його наукові праці – «Виховання в епоху 

європейського Відродження (середина XIV — початок XVII століття)» 

(2004 рік); «Педагогічна думка доби європейського Відродження 

(XIV-XVI століття): люди та ідеї» (2004 рік), «Епоха європейського 

Відродження в особах (історико-педагогічні нариси)» (2006 рік), 

«Європейське Відродження: історія, політика, педагогічна думка 

(нариси)» (2008 рік); «Нова історія країн Європи та Америки 

(навчально-методичний комплекс для студентів історичного 

факультету)» (2008 рік), «Історія країн Латинської Америки: 

навчально-методичний посібник для студентів історичного 

факультету» (2010 рік). 

У 2004-2019 роках відбувалося становлення і наукової школи 

Бориса Васильовича: «Розвиток основних тенденцій ренесансного 

досвіду освіти й виховання у вітчизняній педагогічній теорії і 

практиці». Школа була заснована у 2006 році. Її учасники 

досліджували проблему розвитку основних тенденцій ренесансного 

досвіду організації освіти і виховання у вітчизняній педагогічній 

практиці. Під керівництвом професора було захищено 5 

кандидатських дисертацій. Б. Год брав активну участь в атестації 

науково-педагогічних кадрів, виконував обов’язки заступника голови 

спеціалізованої вченої ради в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка та члена 

спеціалізованої вченої ради у Сумському державному педагогічному 

університеті імені А. С.  Макаренка. У 2009-2014 роках Б. Год 

працював на посаді проректора університету з науково-педагогічної 

роботи. 
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Борис Васильович – автор 6 монографій. У журналах і збірниках 

наукових праць опубліковано понад 300 його статей. Десять праць 

побачили світ у виданнях США, Італії, Єгипту та Канади. Серед його 

наукових здобутків особливо слід виділити фундаментальні науково-

публіцистичні видання, де він очолював авторські колективи. Також, 

Борис Васильович був автором окремих розділів фундаментальних 

видань.  

Так, він очолював та був учасником авторського колективу, який 

підготував давно очікувану громадськістю працю «Полтавщина. 

Історичний нарис» загальним обсягом 75 друкованих аркушів (2005 

рік). Борис Васильович очолював і авторський колектив видання 

«Педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьогодення та 

перспективи розвитку. Полтавська область» (39 друкованих аркушів, 

2008 рік). Він – один із авторів першої фундаментальної історії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, яка побачила світ у 2009 році.  

Б. Год – автор і співавтор 12 навчальних посібників для 

здобувачів вищої освіти та учнів з історії, історичного краєзнавства, 

історії європейської педагогічної думки. Борис Васильович був 

заступником головного редактора наукового збірника «Історична 

пам’ять» (фахове видання), членом редколегії ще десяти фахових 

видань.  

У 2006 році Борису Васильовичу було присвоєно звання 

професора, а в 2007 році він став лауреатом Полтавської обласної 

премії імені Панаса Мирного.  

Величезна заслуга професора Б. Года полягала в тому, що він 

вдало поєднував викладацьку діяльність із науковою роботою. Його 

дослідження епохи Ренесансу дало вітчизняній науці професійно 

відтворені, величні образи багатьох геніальних педагогів-гуманістів і 

мислителів. Метою Бориса Васильовича було вивчення діянь людей у 

їх сукупності, послідовне прагнення пробитися через пітьму століть, 

щоб з'ясувати загальнолюдське в індивідуальному та особистісному.  

Брав участь Борис Васильович і у житті територіальної громади 

міста Полтави та області. Так його обирали головою Полтавського 

обласного осередку Української асоціації європейських студій. 

Починаючи з 1995 року Б. Год працював науковим керівником 

Зіньківської загальноосвітньої середньої школи №  2 I-III ступенів із 
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ліцейними класами. У 2006 році рішенням Колегії Міністерства освіти 

і науки України цей заклад було включено до переліку 100 найкращих 

шкіл України. У вересні 2008 року Бориса Васильовича призначили на 

посаду наукового керівника – викладача курсу «Історія цивілізацій» 

ліцею інформаційних технологій № 30 міста. Кременчука.  

Ім’я Б. Года занесено до бібліографічного довідника «Українські 

історики XX століття» (Київ, 2006 рік), до довідника «Краєзнавці 

України (сучасні дослідники рідного краю)» (Київ-Кам’янець-

Подільський, 2003 рік). Спеціальна стаття про здобутки вченого в 

галузі релігієзнавства надрукована в багатотомному виданні 

«Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Т. 12» (Полтава, 2009 рік). 

Доктор педагогічних, кандидат історичних наук, професор, 

завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії 

Борис Васильович Год віддав Полтавському національному 

педагогічному університету імені В. Г. Короленка 36 років свого життя. 

Багато поколінь випускників історичного факультету з великою 

вдячністю згадують те розумне, добре і вічне, що сіялося Б.  В. Годом в 

їхні душі. Це завжди окриляло його, викликало природну потребу не 

зупинятися на досягнутому. 

«Учителю! Навчи учня, щоб потім було в кого вчитися!». Цей 

крилатий вислів постійно супроводжував Б. Года, який щиро вдячний 

своїм учителям за школу життя та учням, які в нелегких умовах 

сьогодення чесно й жертовно продовжують та удосконалюють 

надбання своїх наставників.  

Борис Васильович вражав рідкісним сплавом тих рис душі та 

розуму, професіоналізму та ерудиції, вимогливості та проникливості, 

глибокого знання людської психології, без яких не буває справжнього 

Вчителя. Його лекційні курси, особливо з Нової історії країн Європи та 

Америки, завжди користувалися підвищеним інтересом у студентів і 

колег, для яких він назавжди залишився взірцем відданості музі 

історії, принциповості та винахідливості. Зайнявши в 

університетському викладанні одне з провідних місць, Борис 

Васильович докладав усіх зусиль для того, щоб зберегти престиж 

всесвітньої історії і, зокрема, популяризувавісторію освіти і виховання 

в епоху європейського Відродження. Саме з ім'ям Бориса Васильовича 

пов'язана нова сторінка у дослідженнях ренесансного гуманізму, яка 

з'явилася в українській історико-педагогічній науці.  
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Людина непересічна, Борис Васильович завжди притягував до 

себе силою і неповторними рисами свого характеру. Від нього 

випромінювалася справжня магія оптимізму, організованості, ерудиції 

і нестримної енергії. Проте, вражала не лише його ерудиція і творча 

плідність: він умів працювати і знаходити у цьому насолоду.  

Борис Васильович належав до тих істориків-педагогів, які 

задовго до втілення ідей цивілізаційного підходу у вивченні 

історичного процесу, надавали великого значення духовному чиннику 

суспільного розвитку. Своїми нормативними і спеціальними курсами 

він підкреслював, що історія неможлива без культури, що саме 

духовне начало, яке є не лише минулим, а й сьогоденням (це особливо 

помітно у сфері мистецтва), поєднує давнину і сучасність. Тому у 

викладацькій роботі Бориса Васильовича завжди домінував духовний 

аспект.  

Для професора Б. Года процес історичного пізнання ніколи не 

зводився до механічного накопичення фактів, а ставав предметом 

осмислення і пояснення, яких би проблем це не стосувалося. Саме 

такий підхід дозволяє зрозуміти глибинні закони історії, виявити їх 

критерії, розпізнати добро і зло, наблизитися до істини. Це було 

основою світобачення Бориса Васильовича – історика й педагога, для 

якого життя суспільства – це єдине ціле, а мистецтво, література, 

духовність, політика, економіка – сторони цього життя. 

 

 

  

* *  *  * 
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО 

СУДОЧИНСТВА РАБИНАМИ 

Актуальність даної тематики обумовлена чільним місцем 

єврейської національної меншини серед населення України у XVIII – 

XIX ст.; самобутністю та унікальністю системи самоорганізації і 

правового регулювання кагалом внутрішніх правовідносин єврейської 

громади в Україні. Історико – правовий аналіз діяльності єврейських 

кагалів в Україні дає змогу включити в сучасне національне 

законодавство норми, що  з урахуванням сучасних тенденцій 

гарантування Українською державою суверенітету націй, розширять 

можливість самоврядування національних меншин. 

Галахічно грамотний рабин знаходився на верхівці соціальної 

драбини, уособлюючи найвищу аристократію общини. Відтак кожна 

родина мріяла мати сина-рабина [1, с. 39]. 

 Рабин користувався не абиякими правами й привілеями. Будучи 

на утриманні общини (див. про це, наприклад, спогади Б.-Ц. Дінура: [2, 

с. 15]), він не тільки організовував релігійне життя, але в інших випадках 

очолював суд, стежив за освітою. Сучасник писав: «...Рабин 

вивершується над спільнотою не силою свого сану, а тільки особистими 

достоїнствами і пізнаннями, і від думки, яку має про них спільнота, 

залежить її повага до свого рабина» [3, с. 37].  

Втім, і в житті рабина було своє джерело труднощів - його 

становище ускладнювалося тим, що він був змушеним знаходити 

спільну мову із групами всередині кагалу, які часто протистояли одна 

одній, суперничали поміж собою. Він завжди мав пам’ятати, що община 
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може розірвати з ним домовленості, якщо він виявиться неспроможним 

задовольняти ті чи інші потреби, чи у випадку, коли його поведінка (чи 

його близьких) буде розцінена як неправильна [4, с. 114]. Крім того, як 

відзначалося у «Хронике Восхода», якщо раніше від рабина вимагалося 

вміти говорити «на різні випадки», то з часом від нього вже вимагалося 

«глибокого змісту», «наукової проповіді, турботи про духовні інтереси 

общини і серйозного ставлення до своєї ролі, як офіційного 

представника єврейських інтересів» [5, к. 194, 195]. 

Рабин разом із двома помічниками здійснював суд. Єврейський суд 

- «Бес-Дін» - не був знищений згаданим законом 1844 р., а продовжував 

функціонувати. Так, наприклад, в Одесі у другій половині XIX століття 

він збирався, коли виникали питання щодо способів забою скота і 

заготовки їжі відповідно до обрядів єврейської релігії; для примирення 

подружжя або заради осіб, які збиралися брати шлюб з метою 

визначення їхніх майнових стосунків на основі шлюбних договорів 

(кетуба) чи попередніх домовленостей (тноім), для розлучення 

подружжя; з метою проведення обряду «Халіца», який звільняв бездітну 

вдову від обов’язку брати шлюб з братом померлого чоловіка; для 

здійснення молитви для відпущення гріхів [6, с. 103] тощо. 

Характерно, що рабини міг займатися не тільки, так би мовити, 

«духовними справами»: як свідчив Б.-Ц. Дінур, один його дядько - ребе 

Пінхас Островський із Ромен - був «управляючим знаменитого князя 

мещерського»; а другий дядько - ребе Йосеф-Хаїм Мадієвський - був 

купцем і казенним рабином [2, с. 14]. 

Крім рабинів, повагою користувалися й вчені євреї-талмудисти, які 

теж мали не абияку вагу в общинах, попри те, що не мали постійної 

«роботи» в тій чи іншій общині, але, проповідуючи, переходили від 

однієї общини до іншої, будучи, як і рабини, фактично «хранителями 

зерна віри». Спонукою до життя мандруючого талмудиста був «розлад в 

родині, незгода з подругою життя» [7, с. 14] тощо. 

У 60-х роках влада запровадила інститут офіційних чи, як їх 

називали, казенних рабинів, які обиралися общиною, але 

затверджувалися російською владою. Ці, останні, повинні були 

«задовольняти вимоги начальства» - вести метричні книги та 

відповідати на питання, які це «начальство» ставило [3, с. 38]. Однак 

казенні рабини, які, як правило, не розумілися у тонкощах Галахи, не 

користувалися в общинах повагою і впливу на неї не мали. Відтак 
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учений єврей М. Гурвіч при новоросійському генерал- губернатору 

генерал-ад’ютанту Анненкову, що інспектував у кінці 50-х - на початку 

60-х херсонську, таврійську та катеринославську губернії, вказував, що 

поряд із затвердженими урядом рабинами існували приватні особи, які 

фактично виконували рабинські функції і «виключно керували всіма 

справами общини» [6, с. 76]. Казенні ж рабини видавали дозволи 

(ярлики) на проведення релігійних актів та обмежувалися перевіркою 

документів, що вимагалися владою, здійснювали записи в метричні 

книги [8, к. 382]. Тобто з моменту своєї появи інститут казенних рабинів 

переживав кризу проникнення - сфера їх впливу була дуже обмеженою. 

Таким чином, при «допомозі» влади в' общинах поряд 

неформальних з’явилися формальні інститути, було створено ситуацію 

своєрідного двовладдя. Судочинство могло здійснюватися як 

офыцыйною владою так ы владою кагалу. В історичному аспекті це 

призводило до виникнення невдовлення членів єврейського кагалу 

жорстикими владними повноаденнями рабинів.   Втім, окремим 

общинам удавалося цього уникнути. Як, наприклад, одеській, де рабе 

Реувен та його зять І. Гальперін спромоглися більш-менш задовольнити 

і общину, і владу, лишаючись родиною і єдиним «центром прийняття 

рішень».  
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ЦІННІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНОВІКОВИХ ПОКОЛІНЬ 

СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СПІЛЬНОГО СПІВІСНУВАННЯ 

Наприкінці ХХ ст. у 1991 році для світової науки була 

запропонована нова теорія, теорія поколінь, творцями якої стали двоє 

американських вчених – демограф та економіст Нейл Хоув і історик та 

драматург Вільям Штраус. На початку 90-х років, вони, окремо один від 

одного, почали цікавитися проблемою “конфлікту поколінь”, тим, як 

проявляються окремі покоління в загальній картині соціуму, та чітко 

описали в книзі “Покоління” (“Generations”) особливості поколінь своїх 

сучасників, які складають теперішні суспільства [5]. 

Це наступні шість поколінь ХХ і початку ХХІ століть з циклом 

приблизно в 20 – 22 роки, охарактеризованих через притаманні їм 

цінності, історичні події за їх провідною участю та типові ознаки. 

Дослідники брали за основу не вік людей – а цінності, які існують на 

рівні підсвідомості й закладаються ще до 12-14 років через виховання, 

освіту та навколишню соціальну, економічну, політичну та 

технологічну ситуацію. Так, найважливішими цінностями для всіх 
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поколінь будуть: сім’я, любов, професійний та особистісний розвиток, 

здоров’я, матеріальне благополуччя, успіх, свобода. 

Покоління можна ідентифікувати, якщо воно відповідає трьом 

критеріям. По-перше, представники одного покоління розділяють одну 

історичну епоху: вони стикаються з однаковими ключовими 

історичними подіями і соціальними змінами, знаходячись на тих же 

життєвих фазах. По-друге, вони розділяють певні загальні переконання і 

моделі поведінки. По-третє, знаючи про досвід і особливості, які вони 

розділяють зі своїми ровесниками, представники одного покоління 

також розділятимуть і почуття приналежності до цього покоління. 

При цьому була помічена закономірність чередування чотирьох 

типів поколінь, які почергово змінюють одне одного в часі. Вони умовно 

були розділені на архетипові види: пророків/ідеалістів, 

кочівників/активістів, героїв/примиренців та 

художників/пристосуванців. Оскільки зміна відбувалася майже без 

збоїв, автори книги назвали періоди, в які проживали ці покоління, за 

аналогією з порами року – «зимовий період» (для «художників»), 

«весняний» (для «пророків»), «літній» (для «кочівників») і «осінній» 

(для «героїв»). Ці чотири покоління стикаючись між собою почергово 

формують цикл, тривалість якого становить близько 80 – 90 років. На 

основі цієї та написаної трохи пізніше тими ж авторами книги “Четверте 

перетворення” (“The Fourth Turning”) і народилася теорія, відома зараз 

як “теорія поколінь” [6]. 

Покоління вважається домінантним або рецесивним в залежності 

від того перетворення, яке воно пережило в молодості. Домінантне 

покоління характеризується незалежною поведінкою і головною роллю 

у формуванні епохи (архетипи: Пророк - епоха пробудження; Герой - 

епоха кризи). Рецесивне покоління має залежну роль у формуванні 

епохи (архетипи: Кочівник - Спад, Художник - Підйом). 

Відповідно для всіх поколінь були сформовані характерні 

особистісні якості, котрі відображають їх життєздатність в певних 

політичних та економічних  умовах, за яких вони жили. Так, для 

архетипу кочівників періоду літа буде притаманна ознака самостійності, 

для героїв періоду осені – виживання (ті, що вижили), для художників 

періоду зими – мовчання (мовчазне покоління, тихе), для пророків 

періоду весни – перемога (ті, що перемогли). 
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Охарактеризуємо покоління, які зараз співіснують в сучасному 

суспільстві за їх ціннісними особливостями. Адже саме цінності 

найбільше говорять про людину, про її внутрішній світ, про її ідеали, 

прагнення та устремління. Ми не будемо окремо зупинятися на 

особливостях формування даних поколінь, їх життєвому шляху та інших 

особливостях, котрі розкриті в попередніх публікаціях автора [1; 2; 3; 4]. 

Покоління «переможців» (Greatest Generation), “Перепахане 

покоління” за Ф.Т. Моргуном, або архетип героїв (осінь) (1901 – 1923 

р.н.), названих також генераційним типом GI (абревіатура від англ. 

Government Issue – урядове майно). Їх цінності: працелюбність (при 

цьому гроші високо не цінують), відповідальність, майже релігійна віра у 

світле майбутнє, прихильність ідеології, сім’я та сімейні традиції, 

домінантність та категоричність суджень. 

Мовчазне покоління (Silent Generation) (1924 – 1943 р.н.), “тихі”, 

архетип художників (зима). Цінності: відданість, терпіння, честь, 

дотримання правил та законів, повага до посади і статусу (відповідно й 

до свого керівництва), “тихе” внутрішнє осмислення світу, сім’я – як 

місце, де тебе ніхто не зрадить. 

Покоління B, «бебі-бумерів» (Baby Boom Generation) (1944-1963 

р.н.), архетип пророків (весна). Цінності: ідеалізм, оптимізм, молодість, 

здоров’я, зацікавленість в особистому зростанні, командний дух, культ 

молодості, робота, залученість, імідж, особиста винагорода і статус, 

ностальгія, сім’я, орієнтація на команду, цінності праці, бажане 

заохочення «грамота-медаль». 

“Невідоме” покоління, покоління Х, (Generation X) “покоління 13” 

за В. Штраусом та Н. Хоувом, або “покоління П” за В. Пелевіним (1964 - 

1982 р.н.), “діти з ключем на шиї”, самостійне покоління, покоління 

“швидше, вище, сильніше”, знову архетип кочівників (літо). Мають 

цінності: виживання, самостійність, готовність до змін, вибір, надія на 

себе, неформальні погляди, пошук емоцій, покладання лише на себе, 

прагматизм, індивідуалізм, можливість вибору, прагнення вчитися на 

протязі всього життя, рівність статей, рівноправність, свобода, 

споживання, різкі, люблять командувати, чекають від інших 

самостійності. 

Покоління Міленіум, або Y (Generation Y) (1983 – 2000 р.н.) 

(покоління Сіті, Sms, Тисячоліття, NEXT, бумеранга, Пітера Пена, Digital 

Immigrants (за Марком Пренскі від англ. “цифрові іммігранти”, тобто 
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народжені до Цифрової революції), або покоління Великого пальця) з 

архетипом героя (осінь). Їх цінності: наївність, вміння підкорятися, 

оптимізм, критичність мислення, відчуття громадянського обов’язку, 

моральність, відповідальність, пріоритет негайній винагороді перед 

довгостроковими перевагами, зміни, жити сьогоднішнім днем, 

комунікабельність, впевненість в собі, різноманітність, підпорядкування, 

мораль, досягнення, наївність, профі у техніці, креативність, їм важливо 

бути собою разом із командою («Не важливо, скільки я коштую, 

важливо  – скільки мені потрібно»), життя – це свято. 

Покоління Z (Generation Z) (2001 – 2023 р.н.), або покоління 

Інтернету, покоління MeMeMe, покоління 9/11, цифрове поколіня, 

Digital Natives (за Марком Пренскі від англ. “цифрові аборигени”, тобто 

народжені після Цифрової революції), архетип художників (зима). 

Цінності: нетерплячість, зосередження на короткострокових цілях,  

спілкування в інтернеті, надмірне споживання, фрагментарність 

образного мислення, швидко стають дорослими, техніку знають краще, 

ніж розуміють почуття людей, розумні виконавці (легко піддаються 

впливу), відданість, дотримання правил, закон і порядок, жертовність, 

честь, терпіння, економність, підприємницькі якості, тривалість уваги 8 

секунд, самостійні у побуті, люблять готувати, досвідчені споживачі, 

економічно грамотні, зрілі та здатні до самоконтролю, хочуть отримати 

освіту та знання, їм не все одно, реалісти, дивляться у майбутнє. 

 Таким чином, теорія поколінь застосована до тих поколінь, 

котрі співіснують одночасно в сучасному суспільстві, дає нам уявлення 

про їх особистісні характеристики та цінності, які вагомо впливають на 

їх життєдіяльність та формують загальнолюдські цінності, культуру та 

розвиток суспільства в країні. Саме врахування цих особливостей дає 

нам можливості до безконфліктного співіснування в сучасному 

суспільстві. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН:  

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ 

 

Сергій Прилуцький, 

доктор юридичних наук, професор  

Інституту права Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

ПРАВОВА ПРИРОДА «ОСОБЛИВОГО СУДУ» В КОНТЕКСТІ 

УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ 

Суб’єкт права на конституційне подання (49 народних депутатів) 

звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням 

(№04-02/6-339 від 22 липня 2020 року), в якому, зокрема, поставив під 

сумнів цілу низку положень Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» (далі – Закон №2447) і поставив питання про 

визнання даного закону неконституційним. 

Ознайомлення із правовою позицією суб’єкта конституційного 

подання дає підстави вважати, що ключове питання даного 

конституційного провадження стосується наявності ознак «особливого 

суду» (в розумінні ч.6 ст.125 Конституції України) в механізмі 

законодавчого регулювання правового статусу Вищого 

антикорупційного суду (далі - ВАС). 

З метою пошуку об’єктивної відповіді на законодавчу колізію, що 

утворилась, вбачається за необхідне теоретичне виокремлення головних 

ознак «особливого» суду в сенсі ст.125 Конституції України. 

Для вирішення даної задачі, передусім потрібно відштовхуватись 

від концепції «природного суду» та сучасних наукових підходів у 

розумінні судової спеціалізації. 

Так, принцип «природнього суду (судді)» (ісп. – juez natural) 

становить фундаментальну гарантію права на справедливий судовий 

розгляд. Цей принцип означає, що жодна особа не може бути засуджена 

інакше, ніж звичайним, раніше встановленим, компетентним судом або 

суддею. Як наслідок цього принципу, не допускається створення 

екстрених, ad hoc, надзвичайних судів і судів, створених ex post facto 

(постфактум) [1, с.8]. 
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Водночас, переживши епоху тоталітарного терору, масових 

репресій та каральної юстиції, на теренах сучасної України 

сформувалось чітке усвідомлення того, який суд є не допустимий в 

демократичному суспільстві та правовій державі. 

На вітчизняному конституційно-правовому ґрунті концепт 

«природнього суду» передусім знайшов своє відображення саме в 

конституційних положеннях (ч.6 ст.125), як норми заборони. 

Неприпустимість утворення надзвичайних чи особливих судів має бути 

своєрідним запобіжником від «неприродного суду». 

Як зазначають В.В.Комаров та Н.В.Сібільва, у ст.125 Конституції 

«міститься імперативна норма щодо заборони створення надзвичайних 

та особливих судів. При цьому зміст цих понять ні у Конституції України, 

ні у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» не розкрито. 

Застосування ретроспективного інструментарію приводить до висновку 

про те, що й у законодавстві, й у науці під особливими судами 

розуміють відокремлені судові установи зі своєю системою інстанцій 

для розгляду виділених із загального масиву певних категорій справ 

(як правило, тільки кримінальних). Надзвичайними судами вважаються 

суди, які утворюються одноразово, для розгляду конкретної (як правило, 

кримінальної) справи на підставі спеціального акта відповідного органу 

державної влади. Таке значення наведених понять означає, що навіть 

закріплення у законі можливості існування таких судів і визначення 

певного порядку їх утворення не позбавляє їх статусу особливих чи 

надзвичайних, оскільки вони за своєю природою суперечать закладеним 

у Конституції вимогам [2, с.873]. 

Водночас, в досить авторитетному Науково-практичному коментарі 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається: 

«Важкий досвід власного історичного минуло зумовив необхідність 

на конституційному рівні (ст.125 Основного Закону) встановити норму, 

яка забороняє створення надзвичайних та особливих судів. Це 

конституційне положення було відтворене у коментованій статті 

Закону…Особливі суди – судові органи, які утворювалися для 

прискореного вирішення окремих, особливих для певного періоду 

категорій справ. В історії України були приклади особливих судів, які 

діяли за спрощеною процедурою судочинства, а справи розглядалися за 

відсутності захисту (дет. див.: Сусло Д.С. Історія суду Радянської України 

(1917–1967 рр.). К., 1968; Соломон П. Советская юстиция при Сталине. 
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М., 1999.). Потрібно чітко розрізняти «надзвичайні» чи «особливі» суди 

від «спеціалізованих» судів. Водночас, за «окремої» спеціалізації у сфері 

адміністративних та господарських правовідносин законодавчою 

новелою стало запровадження «особливої» спеціалізації щодо питань 

інтелектуальної власності та антикорупційній протидії, у зв'язку з чим 

утворюються Вищий суд з питань інтелектуальної власності та ВАС. 

Утворення «вищих» судових ланок вочевидь передбачає наявність 

підпорядкованих їм інстанцій нижчого рівня. Проте, як випливає з 

положень Закону, вищі спеціалізовані суди утворюються як суди першої 

інстанції. З огляду на зазначене видається, що має місце певна 

дихотомічна некоректність щодо назви новостворених судових установ, а 

також щодо визначення їх місця в системі судів України. Відповідно, або 

статус цих судів мав би бути визначений на рівні місцевих 

спеціалізованих судових інстанцій, або варто було б скоригувати їх назву 

через усунення терміна «вищі». Можливо найбільш прийнятним для їх 

характеристики є поняття «особливі спеціалізовані суди». Проте, як 

відомо, у вітчизняній системі права питання інтелектуальної власності 

відносяться до сфери цивільно-правовох відносин (книга четверта ЦК 

України «Право інтелектуальної власності»), а корупційні 

правопорушення й злочини – до сфери кримінально-правових відносин 

та протидії злочинності (розд.17 КК України «Злочини у сфері службової 

діяльності»). Тому виокремлення цих судів в окрему групу є 

невиправданим, оскільки існують всі підстави для включення їх до 

системи загального судочинства України» [3, с.21]. 

Таким чином, постає питання, чи існує якась особлива специфіка 

судового провадження щодо виділеної категорії справ віднесених до 

підсудності ВАС, на відміну від не менш небезпечних для суспільства й 

держави кримінальних правопорушень, наприклад основ національної 

безпеки України; проти, життя та здоров’я особи; обігу наркотичних 

засобів чи проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

та ін.? Як нам відомо, не існує. Все це провадження судів загальної 

юрисдикції у сфері кримінально-правових відносин. 

На противагу системі загальної юрисдикції утворено, особливу – 

виключну юрисдикцію, що вочевидь суперечить конституційному 

концепту «природного суду». Водночас, конституційно-правової 

підстави для запровадження такої особливої, на відміну від загальної 

юрисдикції, не вбачається. 
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На моє глибоке переконання принцип спеціалізації в організації та 

діяльності судових органів передусім спрямований на оптимізацію 

роботи судової систем, покращення її ефективності. Як відомо, згідно ч.2 

ст. 22 чинного Закону «Про судоустрій і статус суддів» (2016) місцеві 

загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні 

справи, а також справи про адміністративні правопорушення у 

випадках та порядку, визначених процесуальним законом. Це повною 

мірою відповідає поняттю загальної юрисдикції, утворення якої 

передбачено п.12 «Перехідних положень» Конституції України. 

Конституційним імперативом є система судів загальної юрисдикції. 

Таким чином, окремі форми судової спеціалізації, по відношенню 

до загальної юрисдикції, допустимі в якості субсидіарної, допоміжної і в 

жодному разі не повинні підміняти собою загальну судову спеціалізацію. 

Конституційним імперативом окремої судової спеціалізації, в рамках 

загальної юрисдикції, є лише адміністративні суди (ч.5 ст.125 

Конституції України). 

На субсидіарний характер окремої судової спеціалізації, по 

відношенню до загальної судової юрисдикції, прямо вказують 

конституційні положення (ч.4 ст.125). Зокрема, Основний Закон чітко 

говорить про диспозитивний, а не імперативний характер вищих 

спеціалізованих судів: «Відповідно до закону можуть діяти вищі 

спеціалізовані суди». Конституція України припускає можливість 

існування «вищих спеціалізованих судів», але не стверджує 

обов’язковість їх існування як наприклад Верховного Суду чи 

адміністративних судів. 

Таким чином, згідно концепції «природного суду» до підсудності 

системи судів загальної юрисдикції мають належати всі кримінальні та 

цивільні провадження (загальна юрисдикція). Очевидно, що перелік 

статей КК України, які передані до юрисдикції ВАС, природно належала 

і має належати до юрисдикції загальних кримінальних судів. Проте, 

згідно ст.33-1 КПК України було запроваджено виключну підсудність 

ВАС, до якої віднесені кримінальні провадження стосовно корупційних 

кримінальних правопорушень, передбачених в примітці ст. 45 КК 

України (корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно 

до КК України вважаються кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 191,  262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення 

шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні 
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правопорушення, передбачені статями 210, 354, 364, 364, 365, 368, 368, 

369, 369 КК України, а також статтями 206, 209, 211, 366 КК України, 

якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 ч.5 ст. 216 

КПК України. 

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий 

контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до 

підсудності ВАС. 

Інші суди, визначені КПК, не можуть розглядати кримінальні 

провадження щодо кримінальних правопорушень, які віднесені до 

підсудності ВАС (крім випадку, передбаченого абз.7 ч.1 ст.34 КПК). 

Тобто, у разі якщо обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи 

працівником апарату ВАС і кримінальне провадження належить до 

підсудності цього суду, таке кримінальне провадження у першій 

інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на 

місто Київ, і в такому разі ухвалені судові рішення оскаржуються в 

апеляційному порядку до апеляційного суду, який визначається 

колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду. 

Наділивши ВАС виключною підсудністю, по відношенню до 

системи загальних судів, законодавець істотно порушив допустимі межі 

конституційної законності. 

Згідно Конституції України на судову владу та безпосередньо на 

суди покладається одне із ключових конституційних завдань – судовий 

захист прав та свобод особи [3, с.18]. Зокрема, це витікає із: ст.8 

«звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується»; у ст. 55 «права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом»; ст.32 «Кожному гарантується судовий захист права 

спростовувати недостовірну інформацію...»; ст.125 «з метою захисту 

прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин 

діють адміністративні суди..»; ст.145 «права місцевого самоврядування 

захищаються в судовому порядку». 

Водночас, згідно ст.2 Закону «Про судоустрій і статус суддів» 

(2016 р.) в якій розкривається сутність завдання суду, зазначається: «суд, 

здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує 

кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 

гарантованих Конституцією і законами України, а також 
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міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України». 

Водночас, згідно ст.3 Закону №2447 на ВАС покладено окремі, 

особливі завдання, які суттєво відрізняються від завдань загальних судів. 

Так, у Законі стверджується: «Завданням Вищого антикорупційного суду 

є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та 

процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від 

корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень та 

судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних 

правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, 

передбачених законом, у порядку цивільного судочинства». 

Вбачається, що на ВАС покладено завдання по боротьбі із 

корупційною злочинністю, що несе в собі обвинувальний ухил. 

Викликає занепокоєння й «новітнє» завдання по вирішенню питань про 

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у 

випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства. 

Зокрема, насторожує новітня форма судової діяльності, як «вирішення 

питання».  

Вбачається, що на ВАС Законом покладено особливі завдання, що 

суперечить і букві, і духу Основного Закону України. 

Судова влада в державі має бути єдиною й цілісною. Така єдність 

і цілісність, зокрема, забезпечується єдиною спільною метою й 

завданнями, які покладаються на суди, не залежно від місця в системі 

судоустрою. Тому, суди, які наділяються особливими, відмінними від 

загальних судів, метою й завданнями - є особливими судами.  

Вбачається, що Вищий антикорупційний суд утворено як 

особливий, оскільки на нього покладені особливі, не властиві загальним 

судам завдання. 

Таким чином, можемо узагальнено виокремити ознаки, які 

вказують на те, що суд є особливий:  

1) Відокремлена судова установа з окремою системою інстанцій для 

розгляду виділених із загального масиву певних категорій справ 

(особлива підсудність) чи щодо окремої категорії осіб. 

2) Суд, на який покладаються особливі, відмінні від інших 

загальних судів мета й завдання діяльності. 
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3) Суд, який утворюється для прискореного вирішення окремих, 

особливих для певного періоду категорій справ; 

4) Суд в якому судді мають особливий правовий статус (особливі 

завдання при здійсненні судочинства; особливі професійні цензи 

(вимоги, критерії добору); особливий (неординарний) порядок 

формування суддівського корпусу тощо. 
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КВАЛІФІКАЦІЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ ОРДЛО В 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 

Визначення статусу ОРДЛО в міжнародному праві є надзвичайно 

важливим питанням, від якого залежить також кваліфікація конфлікту 

на сході України саме як міжнародного, а не внутрішнього, а також 

питання відповідальності Російської Федерації та підконтрольних їй 

окупаційних структур і незаконних військових формувань. 

Важливе значення для визначення сторін конфлікту на сході 

України та статусу ОРДЛО мають Мінські угоди 2014-2015 рр. Вони є 
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двосторонніми міжнародними угодами за посередництва ОБСЄ, 

підтвердженими Радою Безпеки ООН. У першій же угоді від 5 вересня 

2014 р., «Протоколі за підсумками консультацій Тристоронньої 

контактної групи…», йдеться про дві сторони конфлікту. Вони не 

називаються, але означеними в документі повноважними сторонами є 

саме Україна та РФ, вони ж, разом із послом ОБСЄ, є двома 

повноважними підписантами. Зрозуміло, що згадані в угоді «особи», 

«назаконні військові формування», «бойовики» та «найманці» 

сторонами конфлікту і сторонами угоди визнані бути не можуть [13]. 

Щоправда, «Меморандум про виконання положень Протоколу за 

підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи…» від 19 

вересня 2014 р. вказує на вивід з території України «іноземних 

військових формувань… бойовиків і найманців», згадує «представників 

окремих районів Донецької і Луганської областей». Наявність таких 

формувань підкреслює міжнародний елемент у конфлікті. Наявність же 

«представників окремих районів» – доволі складне формулювання, але 

воно не передбачає визнання цих районів стороною конфлікту, адже 

формат Тристоронньої групи не змінено, сам документ має 

підпорядковане щодо угоди від 5 вересня значення, роль «представників 

районів» зводиться до технічних функцій [11]. 

Натомість «Комплекс заходів з виконання Мінських угод» від 12 

лютого 2015 р. сторонами воєнного протистояння називає українські 

війська та «збройні формування окремих районів Донецької та 

Луганської областей України». Також Україна зобов’язується 

консультуватися з метою досягнення «всезагального політичного 

врегулювання» з «представниками окремих районів Донецької та 

Луганської областей», узгоджувати з ними правове регулювання щодо 

місцевого самоврядування та організації виборів до органів місцевого 

самоврядування в цих районах. Тим не менш, не вказано, кому 

підпорядковуються «збройні формування окремих районів Донецької та 

Луганської областей України», хто є «представниками окремих районів 

Донецької та Луганської областей», підтверджується, що ОРДЛО є 

частиною України, формат Тристоронньої групи не змінено, 

залишається вказівка на необхідність виведення з території України 

іноземних збройних формувань і найманців, передбачається 

роззброєння «всіх незаконних груп» [10; 12]. 
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Нарешті, кваліфікація конфлікту на сході України та пов’язаного із 

цим статусу ОРДЛО міститься у рішеннях міжнародних організацій. Так, 

Резолюція Ради Безпеки ООН № 2202 від 17 лютого 2015 р. підтвердила 

повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності 

України. Називаючи події в Донецькій і Луганській областях кризою, 

вона підтримала «Комплекс заходів з виконання Мінських угод» від 12 

лютого 2015 р. [8]. 

Резолюція Ради Безпеки ООН № 2166 від 21 липня 2014 р. визнала, 

що місце падіння літака MH-17 і навколишню територію контролюють 

озброєні групи, які здійснюють воєнну діяльність [7]. 

У Резолюції ПАРЄ 2132 (2016) від 12.10.2016 р. «Політичні наслідки 

агресії Росії в Україні» наголошувалося, що ця агресія розпочалася у 

2014 р. і привела до порушення суверенітету та територіальної цілісності 

України. Формами цієї зовнішньої агресії стала незаконна анексія Криму 

та «підтримка сепаратистів у східній Україні та її [Російської Федерації] 

зростаюча роль у триваючому конфлікті». Вказується на наявність на 

сході України російських військ, найманців і зброї та військове 

постачання Росією сепаратистів [1].  

У Резолюції ПАРЄ 2133 (2016) від 12.10.2016 р. «Юридичні засоби 

захисту щодо порушень прав людини на українських територіях, що 

перебувають поза контролем влади України» вказується на «військову 

інтервенцію російських військ до східної України», що порушує 

міжнародне право. Зазначається, що самопроголошені «ДНР» та «ЛНР» 

створені, підтримуються та ефективно контролюються (а також de 

factoконтролюються) РФ і не мають легітимності за міжнародним 

правом. Це ж стосується їх «установ», включно із «судами», 

встановленими de factoвладою. Ефективний контроль тут «заснований 

на критично важливій та добре задокументованій ролі російського 

військового персоналу в захопленні та утриманні влади в цих регіонах, 

проти цілеспрямованого опору легітимної української влади, та на 

повній залежності цих регіонів від Росії у логістичних, фінансових і 

адміністративних питаннях» [2]. Варто зазначити, що у доповіді 

Комітету ПАРЄ з правових питань і прав людини, яка стала основою 

Резолюції 2133, ще жорсткіші формулювання щодо ефективного 

контролю РФ у ОРДЛО: «фактична влада та її російські ляльководи» та 

ін. [4]. 
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Як підкреслюється у коментарі Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України щодо резолюції 2133, це 

перший міжнародний документ, який визнав Російську Федерацію 

стороною конфлікту та застосував для цього термін «ефективний 

контроль» [9].  

У Резолюції № 2198 від 23 січня 2018 р. ПАРЄ визначила російську 

агресію в Донецькій та Луганській областях як «триваючу війну Росії 

проти України». Ці території визначаються як тимчасово окуповані, але 

вони контролюються незаконними збройними формуваннями. 

Вказується на застосовність до війни Росії проти України IV Женевської 

конвенції щодо захисту цивільного населення у час війни [3].  

Міжнародний кримінальний суд у звіті 2019 р. щодо своїх 

попередніх розслідувань зазначив, що взаємний обстріл військових 

позицій сторін та взяття Україною в полон російських 

військовослужбовців і навпаки «може свідчити про безпосереднє воєнне 

зіткнення між російськими збройними силами та українськими 

урядовими силами, що передбачає існування міжнародного збройного 

конфлікту в контексті збройного протистояння у східній Україні 

щонайпізніше з 14 липня 2014 р. паралельно з не-міжнародним 

збройним конфліктом», який триває принаймні з 30 квітня 2014 р. і 

сторонами якого є Україна, «ЛНР» та «ДНР»[5]. Водночас сам по собі 

цей вислів та його контекст не дають підстав стверджувати, що йдеться 

про встановлений факт. Також у 2016-2019 рр. у звітах МКС вказувалося 

на розгляд інформації про «можливе здійснення Російською Федерацією 

всезагального контролю щодо збройних груп у східній Україні протягом 

частини чи всього часу збройного конфлікту» [6]. 

Отже, кваліфікація статусу ОРДЛО в міжнародному праві 

неоднозначна. Мінські угоди 2014 р. уникали визначення другої сторони 

конфлікту (перша – Україна), а в 2015 р. другою стороною названі 

збройні формування ОРДЛО. При цьому не вказано, кому вони 

підпорядковуються і хто може вважатися представниками ОРДЛО. 

Резолюції ПАРЄ визнають подвійний факт наявності тимчасової 

окупації ОРДЛО Росією і здійснення нею ефективного контролю щодо 

незаконних збройних формувань на цій території. Важливо, що ПАРЄ 

вказує на застосовність щодо збройного конфлікту в Україні, й зокрема 

ситуації в ОРДЛО, IV Женевської конвенції 1949 р. Водночас повноцінне 

визнання наявності міжнародного збройного конфлікту між Україною і 
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Росією на території ОРДЛО, а також незаконного контролю Росії щодо 

ОРДЛО (у формі окупації, ефективного чи іншого контролю) слід 

очікувати в процесі розгляду низки справ у Міжнародному суді ООН, 

Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини.  
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КВАЛІФІКАЦІЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ ОРДЛО В 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Кваліфікація статусу території ОРДЛО в законодавстві України є 

досить складною. Розглянемо його хронологічно і незалежно від типів 

нормативно-правових актів. 

Територія ОРДЛО у серпні 2014 р. була визначена «районом 

проведення антитерористичної операції» (Закон України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 
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проведенням антитерористичної операції» №1632-VII від 12.08.2014 р.). 

При цьому визнавалися: неможливість здійснювати правосуддя 

окремими судами (ст. 1), неможливість здійснювати досудове 

розслідування (ст. 2). Згідно із Законом України «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» №1680-VII від 16.09.2014 р. згаданий порядок 

встановлювався тимчасово з визначенням дати його припинення (нині – 

до31 грудня 2020 р.), територія поширення дії закону, яка називалася 

«окремі райони Донецької та Луганської областей», мала визначатися 

рішенням Верховної Ради України (ст. 1). Конфлікт на цій території у 

Законі названий «подіями, що мали місце у Донецькій, Луганській 

областях» (ст. 3). «Перелік населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», було 

затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 

№ 1085-р. У Постанові Верховної Ради України Про схвалення звернень 

від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради 

Європейського Союзу стосовно розгортання на території України 

міжнародної операції з підтримання миру і безпеки №253-VIII від 

17.03.2015 р. конфлікт названо «кризовою ситуацією, що склалася в 

окремих районах Донецької і Луганської областей». Просто як 

«ситуацію» в ОРДЛО конфлікт визначає Закон України «Про створення 

необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах 

Донецької та Луганської областей» №2167-VIII від 6 жовтня 2017 р. 

Водночас у Постанові Верховної Ради України «Про Звернення  

до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської 

Федерації державою-агресором» № 129-VIII від 27.01.2015 р. та у  

Постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України 

«Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду 

щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими 

посадовими особами Російської Федерації та керівниками 

терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо 

тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» № 145-

VIII від 04.02.2015 р. визначено, що ОРДЛО є окупованою територією і 

водночас територією, підконтрольною терористичним організаціям 
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«ДНР» і «ЛНР», які підтримуються (матеріальне забезпечення,  

постачання зброї, техніки та живої сили) Російською Федерацією. 

Остання в такій та інших формах здійснює щодо України воєнну агресію 

(також збройну агресію, неоголошену війну).  

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про визнання 

окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 

тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 р. 

територію ОРДЛО визнано тимчасово окупованими територіями – «до 

моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських 

окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та 

найманців з території України та відновлення повного контролю 

України за державним кордоном України». 

Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради 

України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її 

наслідків"» № 337-VIII від 21.04.2015 р. називає створення «ДНР» та 

«ЛНР» у квітні 2014 р. другою (після окупації Криму) фазою збройної 

агресії (та агресивної війни) Російської Федерації проти України, 

здійсненою озброєними бандитськими формуваннями (або 

формуваннями найманців), контрольованими, керованими і 

фінансованими спецслужбами Російської Федерації, а також 

систематично підкріплюваними її іррегулярними збройними 

формуваннями, російськими найманцями з числа звільнених у запас 

військовослужбовців Збройних СилРосійської Федерації. Також 

вказувалося на систематичне постачання їм Російською Федерацією 

зброї і військової техніки. З 27 серпня 2014 р. триває третя фаза збройної 

агресії – масове вторгнення на територію Донецької та Луганської 

областей спецназу та регулярних підрозділів Збройних Сил РФ. При 

кваліфікації здійснюваних представниками РФ злочинів Постанова 

докладно зверталася до актів міжнародного гуманітарного права. 

Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради 

України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод» № 462-VIII від 

21.05.2015 р. вказує на збройну агресію РФ, що полягає у введенні на 

територію ОРДЛО незаконних збройних формувань (терористичних 

формувань), керованих, контрольованих і фінансованих РФ, а також 

російських окупаційних військ. Це кваліфікується як здійснення 
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фактичної окупації та контролю щодо частини території (вона 

визначається як окупована територія) України.  

Дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-

VII від 15.04.2014 від початку поширювалася лише на територію АР 

Крим та Севастополя, але у 2018 р. була поширена і на ОРДЛО. Тут 

зазначається, що «перебування на території України підрозділів 

збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної 

Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, 

IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму 

про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 

1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією частини 

території суверенної держави Україна» (преамбула). Як у назві закону, 

так і в його тексті ця окупація визначається як тимчасова. Тимчасово 

окупована територія України залишається невід’ємною частиною 

території України, на яку поширюється дія Конституції та законів 

України(ст. 1). Примусове автоматичне набуття громадянами України, 

які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не 

визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України 

(ст. 5). Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені 

відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові 

особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України (ст. 9). Будь-які органи, їх посадові та службові особи на 

тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються 

незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у 

порядку, не передбаченому законом; будь-який акт (рішення, документ), 

виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює 

правових наслідків (ст. 9, 11). 

Згідно із Законом України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» №2268-VIII 

від 18.01.2018 р. збройна агресія РФ розпочалася з неоголошених і 

прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та 

інших силових відомств РФ, іррегулярних незаконних збройних 
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формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, 

підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ, а також шляхом 

організації та підтримки територистичної діяльності. Одним із наслідків 

збройної агресії РФ стала тимчасова окупація та здійснення загального 

контролю щодо частини території України, які не створюють для РФ 

жодних територіальних прав. При цьому окупаційна адміністрація РФ 

складається з її державних органів і структур, функціонально 

відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями 

України, та підконтрольних РФ самопроголошених органів, які 

узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 

територіях України. Діяльність цієї адміністрації є незаконною, а видані 

нею акти є недійсними, крім документів, що підтверджують факт 

народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях 

(преамбула, ст. 1, 2). Межі тимчасово окупованих територій ОРДЛО, 

згідно з Указом Президента України №32/2019 від 07.02.2019 р., 

«визначаються фактичною лінією розмежування сторін». 

Слід також зазначити, що у справі в Міжнародному Суді ООН щодо 

збитого у 2014 р. літака рейсу МН17 Україна наполягає на військовій і 

фінансовій підтримці з боку РФ незаконних збройних формувань на 

території ОРДЛО, що може свідчити про її ефективний контроль щодо 

цієї території.У заявах України проти РФ, поданих до ЄСПЛ, контроль 

РФ щодо ОРДЛО характеризується або як фактичний, або як 

ефективний. 

Отже, кваліфікація незаконного контролю Російською Федерацією 

території окремих районів Донецької і Луганської областей в 

законодавстві України суттєво еволюціонувала. У 2014 р. поряд з 

однозначним проголошенням тимчасової окупації АР Крим і 

Севастополя збройний конфлікт на сході України визначався як кризова 

ситуація та антитерористична операція. З 2015 р. він визначався як 

фактична російська окупація і водночас контроль терористичних 

організацій чи бандформувань за підтримки РФ. Нарешті, у 2018 р. на 

ОРДЛО було поширено низку положень законів щодо окупованого 

Криму, вказано на окупацію і водночас здійснення загального контролю 

РФ. Подвійність останнього формулювання, на нашу думку, є 

виправданою у зв’язку з прив’язкою більшості норм міжнародного 

гуманітарного права саме до режиму окупації. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

В КОНТЕКСТІ ДІЇ ПРАВА 

Правове регулювання є тільки однією із складових форм дії права, 

яке встановлює норми поведінки суб’єкта і передбачає варіанти такої 

поведінки, але лише таким чином досягнути правової свідомості 

неможливо. Тільки коли в силу вступають інформаційні, психологічні, 

соціальні та виховні дії права, можна говорити про комплексні методи 

створення громадянського суспільства, забезпечуючи цим захист прав і 

свобод громадян, запобігаючи протиправній поведінці. Правове 

регулювання тісно зв’язано з інформаційним впливом права як 

цілеспрямованим розповсюдженням правової інформації і впливом на 

суб’єкти права [2, с. 479-480]. 

Інформація, що пройшла через свідомість індивіда, проводить 

грань, що розмежовує належне від неналежного. Завдяки впливу 

правової інформації здійснюється позитивна зміна правосвідомості 

особистості, забезпечується передумова для здійснення регулятивної 

функції [2, с. 480]. 

Суспільство, як соціальна реальність, існує завдяки тому, що люди 

регулюють свої дії відповідно інформуванню про норми поведінки на 

ефективних нормативних моделях. Правове регулювання здійснюється 

через свідомість і волю людей і неможливе без правової інформації як 

сукупності повідомлень про правове життя суспільства [2, с. 480-481]. 

Правове регулювання як спеціально-юридичний аспект правової 

дії, яка пов'язана з прямими, суворо визначеними приписами про 

належну і можливу поведінку, зі встановленням конкретних прав і 

обов'язків суб'єктів. Права і обов'язки в цих правовідносинах стають 

певною мірою усвідомленою необхідністю поведінки, і, отже, 

здійснюються не в якості вимушеної реакції на домагання, а як 

прагнення задовольнити законний інтерес носія права [8, с. 99].  

Дослідження правових функцій, аналіз їх системи, класифікації і 

взаємодії є необхідною умовою дії прав та правового регулювання. У 

функціях відбиваються сутнісні властивості права, які пов’язані із його 
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призначенням відповідно до умов суспільного розвитку. Регулятивна 

функція є одним із головних елементів системи функцій права, а тому її 

дослідження має велике значення для розвитку сучасної юридичної 

науки [5, с. 66]. 

Це передусім характерно для здійснення спеціально-юридичних 

функцій права. Так, реалізація регулятивної функції здійснюється через 

регулятивні правовідносини, які виникають на основі правомірних 

юридичних фактів і відповідно до приписів регулятивних правових 

норм. Тому саме регулятивні правовідносини складають основу 

правопорядку, що є кінцевою метою здійснення регулятивної функції 

права.  

Чимало проблем правового регулювання існує  в реалізації 

функцій права поза правовідносинами. В цьому випадку мова йде про 

правову дію як про багатосторонній процес впливу права на соціальне 

життя, в ході якого право впливає на правосвідомість людини шляхом 

формування у неї певних поглядів на різні явища правової дійсності і, 

відповідно, ставлення до них. За допомогою цього варіанту 

реалізуються, головним чином, загально-соціальні функції права. Так, 

реалізація регулятивної функції права у її тісному зв’язку з ідеологічною 

не вимагає вступу суб'єктів в конкретні правовідносини і є процесом 

ідеологічного впливу права і його норм на різні рівні громадської і 

індивідуальної правосвідомості. Увага тут акцентується на загально-

ідеологічному впливі усієї правової дійсності на внутрішній світ 

індивіда, на формування у нього певних світоглядних позицій. На думку 

В. Лучина, реалізація ідеологічних, виховних властивостей і 

можливостей правових норм допустима поза правовідносинами, у тому 

числі за допомогою загально-соціальних механізмів [7, с. 16] Прикладом 

може бути ідеологічний вплив конституційних норм: проголошення і 

захист в якості найважливіших цінностей прав і свобод людини і 

громадянина (ст. 3 Конституції України), закріплення принципу 

розділення влади, що забезпечує демократичний державний устрій 

(ст. 6 Конституції України) тощо.  

Незважаючи на значимість інформаційної і орієнтаційної форм 

реалізації функцій права, Т. Н. Радько вважає, що оскільки центральне 

місце в системі правової дії займає правове регулювання, то і реалізація 

функції права у рамках цієї форми має особливе значення і складається 

із з'ясування наступних принципових положень: умов ефективності 
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регулювання; процесу правового регулювання; соціальних результатів 

регулювання [8, с. 281]. Визнаючи необхідність інформаційної і 

орієнтаційної дії права, впливу його функцій на свідомість індивідів, з 

урахуванням усередині психологічної спрямованості двох цих форм 

А. Абрамов [1, с. 89] та І. Курцев [6, с. 18] вважають, що обидва ці аспекти 

споріднені і органічно включені в єдину форму реалізації функцій права, 

яка вважається суб'єктивною і виражена передусім у правосвідомості 

суб’єктів.  

Конституція України та система законодавства у сучасному праві 

сформовані на принципі визначення чітких меж поведінки суб’єкта у 

правовому полі, тобто дотримуються парадигми, що «дозволено тільки 

те, що безпосередньо передбачене законом». Тобто, в публічному праві 

ми спостерігаємо перевагу імперативних норм над диспозитивними. 

Більше того, окремі сучасні дослідники зауважують, що у публічному 

праві взагалі відсутні диспозитивні норми [4, с. 10].  

Таке твердження абсолютно логічне, оскільки в публічному праві, 

учасники суспільних відносин, не можуть самостійно визначати 

зобов’язання та правила поведінки, заміняти правове регулювання 

договірними приватними зобов’язаннями. Даний підхід здійснюється 

виключно в рамках позитивістського підходу до права, ліберальний та 

неоліберальний типи права допускають можливість застосування 

приватних домовленостей і зобов’язань між учасниками правовідносин. 

Хоча, з іншого боку, описаний підхід вимагає наявності дієвого 

правового поля, яке дозволяє і регулює здійснення приватноправових 

договірних відносин. Це здійснюється завдяки медіації, наявності 

усталених моральних норм та їх взаємодії з правом. Мінімальне правове 

регулювання з боку держави повинно здійснюватися з метою 

недопущення процесів, які впливають на свободу волевиявлення 

суб’єктів правовідносин та встановлення закритого типу правової 

поведінки. 

Таким чином, правове регулювання забезпечується у тому числі й 

психологічним впливом, що виявляється у встановленні певних 

правових обмежень: правова інформація подається у такій формі, що 

вже власне її зміст впливає на свідомість. У цьому  й полягає 

інформаційна наповненість регулятивного потенціалу права, як 

цілеспрямоване поширення правової інформації, яка зрештою впливає 

на усіх суб’єктів права. Інформаційний аспект не можна штучно 
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відривати від психологічного, адже право як знакова система здатна 

регулювати поведінку тільки тоді, коли адресна інформація сприйнята 

та засвоєна свідомістю особи, здатна трансформуватись у мотив її 

поведінки. Правова ж мотивація може бути позитивною, що виступає в 

якості правого стимулювання [3, с. 23]. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ «ГОНОРАРУ УСПІХУ» 

ЯК СПОСОБУ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ГОНОРАРУ АДВОКАТА 

Одним із способів обчислення розміру гонорару адвоката є так 

званий «гонорар успіху», під яким прийнято називати таку домовленість 

між адвокатом і клієнтом, коли розмір винагороди ставиться в 
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залежність від результату, якого намагається досягти клієнт вдавшись до 

професійної допомоги [7, с. 103]. 

Основна соціальна цінність «гонорару успіху», як зазначає 

Р.Г. Мельниченко, полягає в тому, що він робить кваліфіковану 

юридичну допомогу фінансово доступнішою, оскільки нерідкими є 

випадки, коли особа вимушена відмовитися від захисту свого права 

тільки на підставі відсутності у нього коштів на оплату праці адвоката). В 

той же час соціальна значимість гонорару успіху, за його твердженням, 

зникає в разі потребу особи в адвокаті у кримінальній справі, адже в разі 

якщо в особи відсутні кошти на оплату послуг адвоката, останні будуть 

оплачені за рахунок держави [8, с. 24]. В. Гвоздій зазначає, що в багатьох 

випадках, коли адвокат бере справу, він розуміє, що вона може зайняти 

дуже багато годин роботи, а в складних справах мова йде про роботу 

цілої адвокатської фірми. У той же час не всі клієнти готові на старті 

заплатити такий гонорар, який би покрив фактично згаяний час. І ось 

тут гонорар успіху – саме той інструмент, який дає можливість 

ризикнути, наприклад адвокатській фірмі, витративши певний час, 

отримати в результаті виграшу винагороду і у таких випадках гонорар 

успіху є якраз інструментом захисту прав клієнта [4]. 

Подібної позиції притримуються Р.Ф. Асанов та С.Ф. Ахметов, які 

вказують на те, що у багатьох випадках, коли позивачі не володіють 

значними заощадженнями, але в той же час є потерпілими в рамках 

договірних, деліктних або майнових відносин, вони виявляються перед 

дилемою: або опинитися без кваліфікованого захисту, або укласти 

договір, за умовами якого частина присудженої суми надійде в 

розпорядження адвоката як його гонорар. Крім цього, безперечною 

перевагою «гонорару успіху», за їх твердженням, є його спрямованість 

на конкретний результат, оскільки такий підхід стимулює діяльність 

адвоката і підвищує якість надаваних ним послуг направляє його сили 

на досягнення конкретної мети, отримання відповідного результату, що 

робить можливим побудову грамотної стратегії проходження справи в 

суді і підвищить ймовірність вирішення питання на користь клієнта [2, 

с. 49]. Будь-який учасник судового спору, за твердженням 

Р.А. Чепкасова, зацікавлений в позитивному його результаті, а значить і 

в ефективній роботі свого представника, а тому багато клієнтів готові 

створювати матеріальні стимули своєму юристу в надії на велику 

зацікавленість і його віддачу [9, с. 50]. 
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Поряд з вищевказаними перевагами такого способу обчислення 

гонорару адвоката Д. Азаров вказує і на те, що «гонорар успіху» буде 

сприяти тому, що адвокати не братимуть доручення на ведення явно для 

них програшних справ [1, с. 212], тим самим захищаючи інтереси 

можливого клієнта адвоката від понесення ним зайвих витрат 

(наприклад, при погодинній оплаті), у випадку, коли законодавство і 

судова практика щодо правової ситуації клієнта «явно» не на його 

користь. 

Ряд науковців, досліджуючи правову природу «гонорару успіху», 

вказують на можливість його використання, але все ж таки виходять з 

доцільного існування певних обмежень в його застосуванні. Так, окрім 

вищезазначеного обмеження Р.Г. Мельниченко (щодо кримінальних 

справ), К.І. Городніков та Д.В. Воробйова виходять з необхідності 

сприйняття «гонорару успіху» саме як субсидіарної умови (в договорі 

про надання правової допомоги не може міститися виключно умова про 

«гонорар успіху» як умови про оплату послуг, оскільки тоді існує 

ймовірність, що праця юриста не буде оплачений зовсім, що 

неприпустимо) [5].  

В той же час деякі науковці вказують на певні негативні аспекти у 

використанні «гонорару успіху» як способу обчислення розміру 

гонорару адвоката. Зокрема, О.О. Кияшко висловлюється проти 

можливості стягнення «success fee» («гонорару успіху») зі сторони, яка 

програла справу оскільки покладення цих витрат на іншу сторону, за її 

твердженням є несправедливим, тому що така сторона жодним чином не 

ризикує своїми коштами (у разі програшу справи вона не повинна 

сплачувати ці кошти захиснику, а отже фактично не несе судові витрати 

по справі, а у випадку винесення позитивного судового рішення, сторона 

не тільки виграє спір, а й ще «заробить» ці кошти від сторони, що 

програла) [6, с. 168]. В свою чергу О. Верещагін зазначає, що недоліком 

такої системи є «нездоровий азарт», який привноситься нею в 

судочинство внаслідок схильності збільшувати суми позовів в надії 

отримати більшу суму, а також той факт, що витрати сторони, що 

виграла справу на послуги представника можуть лягти важким тягарем 

на сторону, яка програла [3, с. 175]. 

На думку О.М. Князева, недоліком «гонорару успіху» є те, що за 

таких умов, адвокат стаючи учасником ризикованої операції, яка лише 

частково залежить від професіоналізму адвоката, а в більшій мірі 
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залежить від інших обставин, по суті, втягується в підприємницьку 

діяльність, що не сумісно з його особливим правозахисним статусом [7, 

с. 106]. Заслуговує на увагу позиція Д. Азарова, який вказує, що за такого 

способу визначення гонорару можливою є ситуація, яка здатна взагалі 

виключити довіру суспільства до адвокатури, а саме збільшення числа 

позовів адвокатів до своїх довірителям про стягнення саме «гонорару 

успіху» (при включенні в угоду з адвокатом умови про «гонорар успіху» 

клієнт з більшою легкістю погоджується на його розмір, в порівнянні з 

тим, який би йому довелося виплатити негайно, а коли вже настав час 

виплатити гонорар після закінчення справи у клієнта виникає спокуса 

ухилитися від виконання своєї частини зобов'язання), що може 

сформувати негативну громадську думку не тільки по відношенню до 

конкретного адвокату, а й по відношенню до всього адвокатського 

співтовариства [1, с. 212]. 

Тож позитивними рисами «гонорару успіху» є збільшення 

фінансової доступності надання правової допомоги для населення та 

його націленість на результат, що в багатьох випадках може покращити 

якість надання такої допомоги, а також захистити інтереси можливого 

клієнта адвоката від понесення ним зайвих витрат. Необхідною умовою 

закріплення в договорі про надання правової допомоги «гонорару 

успіху», незалежно від його різновиду (виплата частки від виграшу, в 

твердій грошовій сумі, або ж як додаткова винагорода, що додається до 

основної суми гонорару) є встановлення в ньому чітких критеріїв 

визначення результату, на досягнення якого спрямована професійна 

діяльність адвоката. 
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НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ 

Ніхто не може заперечити факт, що кожна людина є смертною. 

Відтак після її смерті постають вічні питання: «Хто є спадкоємцем?» 

«Що входить до складу спадщини?» тощо. Спадкування – це процес, 

який розпочинається зі смертю спадкодавця та закінчується із вдачею 

свідоцтва про право на спадщину. Інколи триває роками. Разом з тим, 

при практичному застосуванні норм спадкового права виникає багато 

https://zib.com.ua/ua/print/133986-bonus_dlya_advokata_stimul_chi_korupciyna_%20skladova.html
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складнощів. Наприклад, чи має право подати до сільської ради заяву про 

відкриття спадщини іноземець-спадкоємець, якщо він не проживає в 

селі, де перед смертю проживав спадкодавець – його батько, та де 

розташовано більшість нерухомого майна. Крім того, на складність 

процесу спадкування вказує і зростаюча щороку кількість цивільних 

справ у суді. Тому спадкові відносини є предметом уваги науковців, 

юристів-практиків, а також пересічних громадян.  

Відносини у сфері спадкування регулюються в Україні 

національним законодавством України, а саме: Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, законами України, як-от: «Про нотаріат», 

«Про міжнародне приватне право», «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України», чинними міжнародними договорами України (наприклад, 

Конвенцією про колізію законів, які стосуються форми заповітів (Гаага, 

1961 р.), Базельською Конвенцією про створення системи реєстрації 

заповітів (1972 р.), а також підзаконними нормативно-правовими 

актами України. Кожне джерело регулювання спадкових відносин є 

предметом дослідження. Разом з тим, предметом нашого дослідження є 

закони України у сфері спадкування, прийняті за останні п’ять років. 

І.  Так, у 2014 році прийнято Закон  України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо питань спадкування», яким 

змінено регулювання спадкових відносин в Україні, а саме 

запропоновано новий порядок оформлення прав на спадщину, як-от: у 

сільських населених пунктах уповноваженим посадовим особам органу 

місцевого самоврядування надано право видавати свідоцтва про право 

на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному 

майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, здійснюватимуть 

відповідні реєстраційні дії як спеціальні суб’єкти у сфері державної 

реєстрації прав на нерухоме майно. Тобто у сільських населених пунктах 

з 2016 року спадкові справи мають право вести уповноважені на це 

законом посадові особи органів місцевого самоврядування у межах, 

спосіб та в порядку, встановленому законом. Разом з тим, не 

заперечуючи проти таких змін в спадковому законодавстві України, та 

підтримуючи теоретиків та практиків у тому, що цей закон потребує 

удосконалення 1; 2.  

ІІ.  У 2015 році прийнято Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права 
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на спадкування», який змінює вимоги щодо визначення місця відкриття 

спадщини. Разом з тим, підтримуючи концепцію цього Закону, 

зазначимо, що він також є дискусійним. Так, відповідно до статті 1221 

ЦК (у редакції прийнятого Закону) в особливих випадках місце 

відкриття спадщини встановлюється законом. Відтак, такі випадки 

встановлено цим Законом. Як-от: згідно зі статтею 11-1 Закону «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» (у редакції прийнятого Закону) у разі 

якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована 

територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що 

свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, 

виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, 

або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а 

нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого 

майна – основна частина рухомого майна знаходиться на території, 

передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є 

місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо 

спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, 

заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. 

Аналогічні зміни також внесено до Закону України «Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції».  

Однак вважаємо, що передбачивши ці норми в чинному 

законодавстві, поза увагою залишилося питання про здійснення 

охорони та управління спадковим майном на цих територіях. Крім того, 

визнання місця відкриття спадщини «місцем подання першої заяви, що 

свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна…», а відтак, 

відкриття спадщини будь-якою особою у будь-якому населеному пункті 

України, на практиці може призвести до порушення спадкових прав 

інших спадкоємців, оскільки інформація, яка міститься у Спадковому 

реєстрі, не є загальнодоступною.  

Підтримуючи науковців у тому, що на сьогодні реалізація 

спадкових прав повинна відбуватися у системному поєднанні норм 

законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України», «Про нотаріат», 

«Про міжнародне приватне право», а також Цивільного кодексу 

України, разом з тим чинне спадкове законодавство потребує 

удосконалення та комплексного дослідження 3.  
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ІІІ.  Мабуть єдиний закон у сфері спадкування щодо якого немає 

зауважень, це Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування спадщини». Прийняття цього 

Закону позитивно сприйнято теоретиками і практиками 4. Отже, цим 

Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України та 

передбачається розширення кола спадкоємців, для яких об’єкти 

спадщини оподатковуються за нульовою ставкою. Так, за нульовою 

ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковується 

членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. 

Членами сім’ї такої особи першого ступеня споріднення вважаються її 

батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі 

усиновлені, а членами сім'ї спадкодавця другого ступеня споріднення – 

його рідні брати та сестри, його баба та дід з боку матері і з боку батька, 

онуки (зміни до статті 14 ПК України в редакції Закону).  

Крім того, вносяться зміни до статті 174 ПК України та 

передбачається, що об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті 

(зокрема, об’єкти рухомого та нерухомого майна, об’єкти комерційної 

власності, готівка), подаровані платнику податку іншою фізичною 

особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим 

розділом для оподаткування спадщини. Доходи у вигляді дарунка, 

нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особо або 

фізичною особою – підприємцем, оподатковуються на загальних 

підставах, передбачених цим розділом для оподаткування додаткового 

блага.  

Також змінено вимоги щодо оцінки майна, що успадковується 

спадкоємцями – членами сім’ї спадкодавця другого ступеня 

споріднення.   

ІІІ.  У 2018 році Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» внесено 

зміни до статті 1297 Цивільного кодексу України та передбачено 

«спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або 

майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, 

щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов’язаний звернутися 

до нотаріуса або в сільських населених пунктах – до уповноваженої на це 

посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за 

видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно». Зміни 

цим Законом внесено і в статтю 1281 ЦК та визначено, що спадкоємці 
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зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, 

якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, 

обтяжене правами третіх осіб. Кредиторові спадкодавця належить 

пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не 

пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про 

право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від 

настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг 

знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем 

свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги 

до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, 

коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання 

спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. 

Беручи до уваги напрямок розвитку України, зважаючи на 

практику, яка склалася на міжнародному рівні у сфері забезпечення 

спадкових прав громадян, вважаємо, що прийняті за останні п’ять років 

норми спадкового законодавства можна розглядати, як прогресивні 

кроки в напрямку Європи. Однак, деякі з них мають дискусійний 

характер. Разом з тим, суспільні відносини, які існують в Україні, 

зокрема у сфері проведення антитерористичної операції, зумовлюють 

оновлення спадкового законодавства, наприклад, щодо можливості 

складення заповітів в простій письмовій чи усній формі.  
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РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТРИНИ ЗНЯТТЯ  

КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ 

Останнім часом в корпоративних відносинах дедалі частіше 

виникає проблема оптимального співвідношення публічних і приватних 

форм впливу. З одного боку, законодавець має сприяти розвитку 

юридичних осіб як основних суб’єктів підприємницької діяльності; з 

іншого боку, він зобов’язаний захистити інтереси кредиторів юридичної 

особи від можливих зловживань і недобросовісної поведінки. У зв’язку з 

цим актуальною проблемою корпоративного права є пошук ефективного 

механізму боротьби з таким зловживанням принципом автономії волі, 

як створення і використання юридичної особи виключно з метою 

обмеження ризиків. Доктрина «зняття корпоративної вуалі», що 

виникла в країнах англо-американського права і поширилася в інших 

країнах, може бути ефективним механізмом протидії таким 

зловживанням за рахунок впровадження субсидіарної відповідальності 

кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і 

посадових осіб за зобов’язаннями юридичної особи – боржника. 

Так, як відомо, основоположним принципом корпоративного права 

є повна відокремленість майна юридичної особи. Це означає, що саме 

юридична особа, а не її власники, несе відповідальність за своїми 

операціями, боргами і деліктами. Іншими словами, обмежена 

відповідальність надає істотну перевагу акціонерам, директорам, 

посадовим особам та співробітникам юридичної особи, оскільки жоден з 

них не несе відповідальності за дії, вчинені від імені організації. Однак 

існують винятки із загальної концепції обмеженої відповідальності, 

оскільки має місце практика недобросовісного використання положень 

закону, зокрема, в якості інструменту обману кредиторів. Доктрина 

«зняття (підняття) корпоративної вуалі», яка також відома як доктрина 
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«проколювання корпоративної завіси», є способом притягнення до 

субсидіарної відповідальності посадових осіб, директорів і акціонерів за 

боргами організації. Крім того, існують спроби проникнення під 

«корпоративну завісу», щоб притягнути до відповідальності 

материнську організацію за зобов’язаннями дочірньої компанії. 

Доктрина зняття корпоративної вуалі зародилася в країнах англо-

американського права шляхом прецедентної правотворчості, а, отже, 

має некодифікований характер. В зарубіжних країнах існують два 

основні підходи до застосування вказаної доктрини в судовій практиці. 

Якщо в країнах англо-американської системи права обов’язковою 

умовою для притягнення до відповідальності учасника корпорації є факт 

зловживання правом, то в країнах романо-германської системи права 

набула значного поширення презумпція відповідальності основного 

товариства за зобов’язаннями дочірнього. 

Питання про можливість застосування концепції «зняття 

корпоративної вуалі» в українській правовій дійсності є досить 

проблематичним, оскільки в законодавстві відсутні чітко сформульовані 

норми щодо її застосування (крім окремих елементів вказаної доктрини, 

які мають місце при притягненні до субсидіарної відповідальності в 

процедурах банкрутства підприємств і ліквідації неплатоспроможних 

банків). У зв’язку з цим багато практичних питань, пов’язаних із 

захистом прав кредиторів корпорацій, знаходяться в «підвішеному 

стані» і до цього часу не знайшли правильного вирішення. Деякі вчені 

розглядають дану концепцію в якості «виходу з кризи обмеженої 

відповідальності» як регулятор дисбалансу інтересів, що виник між 

учасниками корпоративних відносин внаслідок зловживання 

останньою [1]. 

Наразі також на пострадянському просторі спостерігається 

практика спроб використання доктрини не в інтересах кінцевого 

бенефіціара з метою захисту його прав та інтересів (справи про 

банкрутство, ліквідаційні процедури), а з протилежною метою – 

притягнення кінцевого бенефіціара (контролера) до відповідальності за 

шкоду (борги), заподіяну підконтрольною саме йому відповідною 

компанією. Йдеться про так зване позбавлення юридичної особи 

(компанії) окремої правосуб’єктності, або, іншими словами, про 

практику використання так званого зворотного підняття корпоративної 

вуалі не в інтересах кінцевого бенефіціара [2, с. 107]. 
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Зокрема, в Україні ця тенденція кореспондується із правотворчою 

практикою, спрямованою на можливість притягнення кінцевого 

бенефіціара до відповідальності за неналежну (неправомірну) поведінку 

останнього, в діях якого простежується правопорушення, яке маскується 

за відповідною корпоративною формою (фасадом). Так, з метою 

зменшення рівня корупції в Україні, а також запобігання легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, був прийнятий Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 

діячів», який набрав чинності 25 листопада 2014 року. Згідно з цим 

Законом всі юридичні особи, зареєстровані на території України, 

зобов’язані надати інформацію про кінцевих вигодонабувачів. У 

пояснювальній записці до цього законопроекту зазначалося, що метою 

його прийняття є зменшення рівня корупції в країні, а також 

запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Відповідно, поява терміна «кінцевого вигодонабувача» пов’язана саме з 

можливістю в кінцевому результаті вчиняти певні протиправні дії за 

допомогою корпоративних структур.  

Принагідно зазначимо, що суб’єктами, які можуть контролювати 

корпоративну структуру (контролюючі особи), можуть бути не лише 

безпосередні власники, які створили компанію, а й директори, 

акціонери, інші учасники, які мають можливість визначати напрями 

діяльності компанії та впливати на прийняття рішень, тим самим 

здійснюючи контроль за корпоративною структурою. На сьогодні 

законодавство багатьох держав світу, в тому числі і українське, зокрема, 

як це зазначено вище, для позначення контролюючої особи 

використовує термін «вигодонабувач» та «кінцевий бенефіціарний 

власник» (контролер), яким позначають особу, яка фактично має 

можливість контролювати діяльність юридичної особи. Викладене 

свідчить про те, що ідентифікація особи кінцевого бенефіціарного 

власника є можливістю встановити осіб, які фактично стоять за такими 

складними бізнес-структурами як компанії та є своєрідним контролем за 

діяльністю компанії. Вказаний підхід вимагає враховувати 

різноманітність критеріїв у визначенні контролюючих компанію осіб в 

межах доктрини «зняття корпоративної вуалі». Взявши за основу 

визначення особи кінцевого бенефіціарного власника у Законі України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», насамперед 

слід говорити про контролюючу особу як таку, яка незалежно від 

формального володіння має можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи 

безпосередньо або через інших осіб. Такий вплив має здійснюватися 

шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи 

їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу 

правління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які 

надають можливість визначати умови господарської діяльності. Для 

того, щоб особа вважалась контролюючою, вона повинна давати 

обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління і мати можливість здійснювати вплив шляхом прямого або 

опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння 

однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або 

юридичними особами часткою в юридичній особі у певному 

визначеному розмірі відсотків (в різних країнах визначається по-

різному) статутного капіталу або права голосу в організації. 

Крім того, очевидним має бути причинно-наслідковий зв’язок між 

діями або бездіяльністю контролюючої особи та фактично 

спричиненими негативними наслідками, понесеними збитками 

корпоративною структурою, зокрема, якщо такі наслідки настали 

внаслідок отримання відповідних вказівок. З викладеного випливає 

очевидність необхідності встановлення саме факту зловживання 

контролюючою особою своїми правами. Саме встановлення цього факту 

є найбільш складним питанням, що поєднується із процесуальним 

аспектом відповідного провадження, в межах якого необхідно його 

встановити. 

Вочевидь, що не матеріально-правові, а саме процесуальні моменти 

доктрини зняття корпоративної вуалі відіграють вкрай важливе, якщо 

не саме важливе значення в реалізації доктрини зняття корпоративної 

вуалі. Це цілком очевидно з огляду на природу і суть корпоративних 

конфліктів, в яких є потреба застосувати (спробувати застосувати) 

доктрину зняття корпоративної вуалі. Як правило, позивач виступає 

«слабкою стороною» внутрішньокорпоративних відносин і позбавлений 

можливості отримати доступ до внутрішньокорпоративного діловодства 

та/або практики прийняття та виконання рішень (вказівок), які доволі 
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часто можуть взагалі надаватися в усній формі. У такій ситуації позивач 

просто позбавлений можливості отримати доступ до необхідних доказів 

по справі. Без запровадження такого інституту у процесуальному 

законодавстві (в тому числі й в Україні), зміст якого мав би звестись до 

переведення обов’язку доведення відсутності причинно-наслідкового 

зв’язку на відповідача (кінцевого бенефіціара), реалізувати доктрину 

зняття корпоративної вуалі видається вкрай складним завданням. 
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РОЛЬ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ БАГАТЬОХ ДОНОРІВ  

У ПОСТКОНФЛІКТНІЙ ВІДБУДОВІ 

Останнім часом цільові фонди багатьох донорів (ЦФБД) стали 

одним з найпопулярніших методів для надання допомоги 

післякризовим країнам, у тому числі й України з огляду на окуповані 

території. У найбільш загальному ЦФБД можна визначити як механізм 

для отримання і управління донорськими фондами для широких 

тематичних цілей на противагу конкретному проекту. Наприклад 

донори можуть об’єднати ресурси для досягнення широких цілей, таких 

як запобігання поширенню ВІЛ/СНІД чи реконструкція постраждалої 

території. Ріст популярності ЦФБД зумовлений їх здатністю 

централізувати фонди та необхідності створення донорами спеціальних 

органів та процесів для нагляду за ефективністю використання коштів. 
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Однак цей, на перший погляд простий фінансовий механізм, тісно 

пов’язаний з практичними та теоретичними дискусіями щодо 

координації діяльності донорів, шляхів задоволення довгострокових 

потреб у фінансуванні, розбудові інституційної спроможності, 

ефективності допомоги та легітимності й суверенітету урядів країн-

отримувачів.  

Як свідчить досвід останніх років, постконфліктне середовище 

ускладнює фінансування з боку донорів через високий рівень небезпеки, 

слабкість новостворених урядів, низький рівень професіоналізму 

державних службовців, надмірну централізацію, етнічну ворожнечу та 

високу конкуренцію між формальними та неформальними акторами за 

дефіцитні ресурси. У результаті у міжнародних донорів з’явилося 

розуміння необхідності застосування різних механізмів фінансування, 

які мають відповідати не лише умовам конкретної країни, а й загальній 

стратегії постконфліктної допомоги [2, с.1].  

Останнім часом найбільш популярним інструментом стало 

укладення двосторонніх (міжнародна організація та держава-

отримувач) та багатосторонніх договорів про фінансування конкретних 

проектів відбудови, які часто реалізуються через неурядові організації 

або агентства ООН. При цьому структура і порядок фінансових витрат 

визначається донором із незначним залученням держави-отримувача.  

Очевидними перевагами такого підходу є швидкість у реалізації 

реконструкційних проектів завдяки їх прямій реалізації донорами та 

найнятими ними підрядниками. Однак відсутність координації між 

донорами часто призводить до значного дублювання в рамках одного 

сектора в конкретній країні, що зумовлює неефективне використання 

коштів, які можна було б спрямувати на відродження інших секторів 

економіки чи розвитку інфраструктури.  

Визнання фрагментованості та випадків дублювання в ході 

реалізації проектів в одному секторі зумовило появу програмного 

фінансування, коли індивідуальні донори могли брати відповідальність 

за конкретний напрям постконфліктної відбудови. Програмний підхід 

дав змогу індивідуальним донорам добиватися покращення на 

широкому фронті робіт завдяки реалізації комплексу ініціатив, що 

стосувалися, наприклад, надання послуг, зміцнення інститутів, технічної 

допомоги та розробки державних програм. Однак не завжди такий 

підхід приділяв достатню увагу посиленню спроможностей органів 
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публічної влади і діяв у досить обмежених часових рамках: зазвичай 

відбиралися ті проекти, які можна було реалізувати протягом одного-

трьох років [1].  

Ці недоліки зумовили пошук нових механізмів донорського 

фінансування, переважно через спільні програми, соціальні фонди та 

цільові фонди багатьох донорів (ЦФБД). Спільні програми дозволяли 

кільком донорам концентрувати фінансові ресурси для реалізації 

великомасштабних національних проектів, що давало змоги уникнути 

дублювання. Соціальні фонди стали альтернативою керованим 

донорами проектам та односекторовим програмам, оскільки 

передбачали надання грантів для реалізації невеликих за розміром 

проектів, які визначалися і пропонувалися місцевими акторами на 

низового рівня, переважно громадськими організаціями чи органами 

місцевої влади.  

Соціальні фонди, які з’явилися у Латинській Америці в середині 

1980-х років для пом’якшення негативних наслідків програм структурної 

адаптації, довели ефективність у залученні бенефеціаріїв до активної 

участі у місцевому житті, і давали змогу фінансувати потреби мешканців 

конкретної території, а не шукати проекти для фінансування [3, с. 830]. 

Вони довели свою ефективність у створенні тимчасових робочих місць, 

але не були придатні до надання соціальних послуг [4]. На соціальні 

фонди припадала лише незначна частка міжнародної допомоги, що 

робило їх найбільш придатними для реалізації дрібних проектів.  

У свою чергу цільові фонди багатьох донорів (ЦФБД) позбавлені 

низки недоліків соціальних фондів, зокрема їх орієнтації на дрібні 

проекти, оскільки орієнтувалися на реалізацію масштабних проектів у 

довгостроковій перспективі та покращення координації між усіма 

зацікавленими сторонами. Соціальні фонди були заміщені цільовими 

фондами під наглядом донорів, які були готові задовольнити запити 

щодо фінансування поточних видатків (зарплата, навчання, 

інфраструктура тощо) та великомасштабних програм від урядів-

отримувачів.  

Вважалося, що саме цільовий фонд є моделлю, позбавленою 

недоліків, оскільки може централізувати планування, покращити 

координацію та нагляд, відповідає потребам фінансової підзвітності та 

прагненню до ширшого залучення органів державної влади до процесу. 

Однак теоретичні переваги ЦФБД на практиці не дали очікуваних 
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результатів, оскільки донори пристосували її до власних стандартів 

операційних процедур. Насамперед це пов’язано із типовим сценарієм 

постконфліктної відбудови: суттєві обсяги фінансування обіцяються 

одразу після мирного врегулювання збройного конфлікту, коли країна 

викликає значний інтерес з боку міжнародної спільноти та ЗМІ, який з 

часом зменшується через появу інших кризових ситуацій чи брак 

прогресу, що знижує зацікавленість донорів у реконструкційній 

діяльності. Ця проблема ускладнюється й відсутністю кваліфікованих 

державних службовців, здатних ефективно використати надану іноземну 

допомогу. Зазвичай найбільше донори готові фінансово допомагати 

саме тоді, коли країна-отримувач має найменше можливостей для 

використання іноземної допомоги і її потреби у наслідок зруйнованої 

інфраструктури та гуманітарної катастрофи залишаються мінімальними. 

Як тільки спроможність уряду зростає і виникає потреба у більш 

затратних формах допомоги (відновлення інфраструктури, покращення 

якості та розширення переліку державних послуг, створення надійних 

регуляторних інститутів тощо), то у донорів часто зникає бажання 

допомагати через накопичений негативний досвід співпраці та появу 

нових альтернатив для надання допомоги (природні катастрофи та 

спалахи збройних конфліктів в інших регіонах світу). Як результат 

невідповідності між спроможністю скористатися фінансовими коштами 

та наявними можливостями (управлінські навички державних 

чиновників), перші результати реконструкції та допомоги у розвитку 

часто розчаровують. Донори доходять висновку, що пряме виконання 

проектів з відбудови в обхід органів публічної влади країни-отримувача 

є ефективнішим і бажанішим, у результаті чого участь уряду в реалізації 

постконфліктної відбудови є мінімальною, а державні чиновники лише 

спостерігають за реконструкційною діяльністю зовнішніх донорів.  

Пряма реалізація проектів донорами має важливі наслідки не 

лише для строків реалізації допомоги, але й для легітимності державних 

інститутів. Оминаючи органи публічної влади в ході реалізації проектів 

донори упускають можливість посилити спроможність уряду. Більше 

того, новостворені та крихкі держави ослаблюються іноземними 

донорами, що діють поза урядовою системою, особливо у критичних для 

громадян сферах, таких як освіта, охорона здоров’я та соціальне 

забезпечення, які вважаються ключовими функціями держави. 

Населення у повоєнних державах робить висновок, що держава не 
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турбується або не здатна забезпечити їх добробут, породжуючи недовіру 

до органів державної влади та сприяючи ослабленню інституційної 

легітимності.  

Щоб уникнути недоліків описаних вище механізмів фінансування, 

цільові фонди мають дві особливості. По-перше, нагляд за діяльністю 

фонду здійснює керівний комітет, до складу якого входять не лише 

представники донорів, але також і високопоставлені чиновники 

держави-отримувача. По-друге, фінанси фонду спрямовуються на 

виконання цілей і пріоритетів, визначених урядом-отримувачем у 

національній стратегії розвитку, стратегії боротьби з конкретною 

проблемою (бідністю, наслідками конфлікту, стихійного лиха чи 

надзвичайної події) або плані відбудови постраждалих територій.  

Відеальному варіанті ЦФБД виступає як своєрідна казна, що 

контролюється державою-отримувачем і спрямовує кошти на реалізацію 

державних програм, а не проекти, визначені донорами. У підсумку такий 

фонд дає можливість державі отримати й безпосередній досвід 

фінансового та проектного менеджменту, беручи безпосередню участь в 

розробці, реалізації та моніторингу процесів реконструкції та розвитку. 

Ефективна діяльність уряду у повоєнній державі, його орієнтація на 

задоволення потреб громадян сприяє зміцненню державних інститутів 

та посиленню легітимності органів державної влади.  
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ОКРЕМІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ІЗ 

КОРУПЦІЄЮ  У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ 

Проблема корупції визнана як національними державними 

органами, так і міжнародними організаціями та є однією з актуальних 

загроз національним інтересам і національній безпеці України через 

високий рівень і системний характер.  Високий показник сприйняття 

корупції громадянами пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері 

протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку 

щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення 

винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, незадовільне 

виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запровадження 

антикорупційних стандартів в інститутах державної влади. 

 Корупція у воєнній сфері є однією з основних загроз для 

національної безпеки України. Адже корумпованість та недоброчесність 

військовослужбовців підривають рівень довіри до суспільства та 

міжнародних партнерів держави до її Збройних сил (далі – ЗС), 

загрожують механізмам демократичного управління та 

фундаментальним принципам існування держави в умовах сьогодення, 

не дозволяють ефективно забезпечувати безпеку громадян. 

Як свідчить світовий досвід, сприятливі умови для корупційної 

діяльності часто виникають саме в оборонному секторі через високий 

рівень  секретності та безкарності, яка унеможливлює здійснення 

суворого нагляду та контролю. В багатьох суспільствах різних країн 

панує думка, що ЗС є менш корумпованими, ніж політичні партії, 

законодавча влада, комерційні підприємства або засоби масової 

інформації. Однак показники корумпованості ЗС є досить різними для 

різних країн та регіонів світу. Наприклад, вважається, що ЗС держав 

Західної Європи та США є вільними від корупції. Проте цього не можна 
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сказати про військові організації держав Центральної та Східної Європи 

і, особливо, країн Африки та Латинської Америки. 

 Що стосується нашої держави, то в 2019 р. відповідно до рейтингу, 

вперше розробленому Центром антикорупційних досліджень та 

ініціатив «Transparency International», Україна опинилася в групі, де 

рівень корупційних ризиків становить близько 30% (30 балів) та посіла 

126 місце зі 198 країн (в 2016 р. – 131 місце). Найбільше балів Україні 

принесло дослідження WorldJusticeProjectRuleofLawIndex, що 

враховується в побудові СРІ.  

Важливе місце в гарантуванні національної безпеки держави 

посідають Збройні Сили України, на які покладено захист суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності. Міністерство оборони 

України є першим серед центральних органів виконавчої влади, яким 

було розроблено власну Антикорупційну програму на 2015-2017 роки, 

що мала на меті декларацію впровадження механізмів Ініціативи НАТО 

з побудови цілісності, прозорості, доброчесності, зниження корупційних 

ризиків у роботі оборонних інституцій та виконання розроблених на їх 

основі нормативно-правових актів Міноборони, а також питання роботи 

відповідних структурних підрозділів з питань запобігання корупції. 

Проте для боротьби із злочинністю та проявами корупції у ЗС 

цього явно недостатньо. Саме тому в сьогоденній державі комплексні 

системні заходи в цій царині – це питання створення не тільки  

незалежного антикорупційного суду, але й інших антикорупційних 

ініціатив українського уряду, що підтверджується рекомендаціями 

наданими Україні Групою держав проти корупції (GRECO), 

Огранізацією економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) та експертами 

ЄС й відповідно статтями 5 та 6 Конвенції ООН проти корупції, де 

вказано, що  «держави – учасниці повинні розробляти і здійснювати 

ефективну скоординовану політику щодо протидії корупції та утворити з 

цією метою спеціально уповноважений орган (органи)» [1].  

Зважаючи на вищевикладене, слід відмітити, що 

системаантикорупційнийних заходів держави обгрунтовує необхідність 

ефективного функціонування в країніповноцінних спеціалізованих 

військових органів юстиції.  

Реальність актуального становища дає змогу чіткого бачення 

фактів, що військові прокуратури є позбавлені практичних повноважень 

щодо позакримінального виявлення та реагування на порушення 
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законів у військах і на підприємствах оборонного спрямування, 

включаючи й корупційниі правопорушення. Професійні військові 

юристи сьогодні можуть представляти інтереси держави у судах лише в 

дуже обмежених випадках, при цьому фактична реалізація навіть такого 

обмеженого права суттєво ускладнена законодавчим скасуванням пільг 

зі сплати судового збору, а права представляти інтереси 

військовослужбовців, навіть інвалідів та учасників бойових дій, 

військових прокурорів позбавили взагалі. 

Існуюча ситуація вимагає термінового реагування на державному 

рівні. В тому числі – і щодо своєчасного визначення ролі та значення 

військової прокуратури України у боротьбі з корупцією. Сьогодні 

Україна потребує спеціалізованого правоохоронного органу, функціями 

якого будуть  оперативно-розшукова діяльність та досудове 

розслідування злочинів у воєнній сфері. 

Безперечно, створення такого органу, як, наприклад, проект 

Державного бюро військової юстиції та відновлення роботи військових 

судів, дозволить підвищити ефективність боротьби із кримінальними 

правопорушеннями у ЗСУ та інших військових формуваннях. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що специфіка військової служби 

безумовно потребуєреалізації ефективної державної політики 

щодостворення та забезпечення діяльності спеціалізованих військових 

правоохоронних органів, суду, прокурорів та адвокатів. Це має 

підвищити рівень дотримання військової дисципліни, законності і 

правопорядку, протидії корупції у Збройних Силах України та іших 

військових формуваннях. 
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

правознавства та фінансів Полтавського інституту  

економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПРАВІ:  

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД 

Необхідність задоволення реальних потреб практики та 

демократичної трансформації різноманітних сфер соціального буття в 

Україні, актуалізує проблему наукової розробки не тільки спеціальних, 

формально-юридичних, а й загально соціологічних і соціально-

філософських проблем права та людини в праві. Задоволення суспільних 

пізнавальних потреб, які значно зросли, зумовлює тенденцію до синтезу 

філософського й конкретно-наукового підходів до пізнання сутності, 

природи й змісту права. 

Філософське осмислення гуманістичного підходу в праві 

передбачає широкий культурологічний аналіз сутності гуманізму. Ця 

сутність включає в себе всю соціокультурну сферу буття людини разом із 

її природними основами і, полягає в тому, що на відміну від 

етатистського типу праворозуміння, згідно з яким право є штучним 

витвором держави, гуманістичний підхід розглядає право як досконале, 

постійне та незмінне явище, що пов’язане з природою людини та є 

втіленням справедливості, гуманізму та добра. З початку зародження 

гуманістичного підходу, право нерозривно пов’язувалось із законами 

природи, зокрема, із правом захисту власності, правом на власну безпеку 

та безпеку своєї сім’ї. 

Отже, йдеться про право, що сприймається, насамперед, як певна 

система цінностей, пов’язаних із природою людини, її невід’ємними 

правами та свободами. На відміну від позитивістського підходу, згідно з 

яким закон (а значить і право) є завжди справедливим, гуманістичний 
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підхід передбачає нерозривний зв’язок права з такою формою суспільної 

свідомості і видом суспільних відносин, як мораль. Загальновідомо, що 

остання  виступає значною цінністю людського буття  і, на відміну від 

права, виконання своїх вимог санкціонує лише формами духовного 

впливу (підтримка, схвалення, осуд). 

Центральною ідеєю гуманізму є визнання самоцінності людини та 

її свободи. Ця ідея нерозривно пов'язана із внутрішньою діалектикою 

свободи, яка розгортається у проблемному просторі свободи і свавілля, 

свободи і рівності, свободи і відповідальності. Це по суті єдина форма 

соціального буття, яка спроможна в дійсності за допомогою дійсних 

засобів утвердити самоцінність кожної людини, а відтак — багатьох і 

усіх. 

Гуманістичний підхід репрезентує практичну єдність сутності і 

існування в реальному бутті людини, інтеграцію духовного досвіду 

людства, єдність всезагальної потенції світу і потенціалу людини. 

Світський гуманізм реалізує свій зміст у ряді суперечливих явищ і 

тенденцій, у тому числі в індивідуалізмі, а іноді навіть в егоїзмі людини 

як найвищої істоти. Проголошуючи важливість прав людини та її 

свободи під покрівлею антропологізму та гуманізму, людина має право і 

може обирати свою поведінку як зовнішній прояв особливостей свого 

внутрішнього світу. Людина може обирати стиль життя та поведінки 

(індивідуалістичний, альтруїстичний, гедоністичний, аскетичній, 

релігійний та інші). Вибір людини пов’язаний із тими нормами, 

цінностями, світоглядними орієнтаціями, які закріплені в культурі 

суспільства. Людина, усвідомивши свободу своїх дій і можливостей, 

зрозумівши силу знання, відчула себе владною змінити світ. У результаті 

відбувся викид могутньої творчої інтелектуальної та соціальної енергії, 

що дозволило побудувати сучасне суспільство, технічно й економічно 

розвинуте, культурне буття якого протидіє окремим проявам 

деструктивних вітальних начал або спрямовує їх у конструктивне русло. 

Нові цінності, що формуються: демократія, свобода вибору та 

індивідуалізм — зумовлюють небажання самодостатнього суб’єкта, що 

існує в певному правовому полі, знаходитися в тих межах, які 

приписують йому правові інститути. Індивід відчуває спроможність 

самостійно будувати своє життя, але жорсткі умови сучасної соціальної 

реальності (розвиток ринкових інститутів, боротьба за владу, 

перерозподіл власності) диктують йому, яким чином його будувати, і 
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тим самим обмежують свободу людини в контексті антропологічного і 

соціального буття. У особи в умовах домінування ринкових відносин 

підвищується відповідальність за власну долю, самовизначення і 

самостійний вибір моделей поведінки, мети, цінностей. Така 

відповідальність може лягти на плечі індивідів важким тягарем, 

спричинити внутрішні конфлікти, які ще більше поглиблюються у 

зв’язку з розривом зі світом колективних цінностей. У такому процесі 

народжується новий тип індивідуальної свідомості, нова, більш активна, 

діяльна, сильна особистість. Поява особистостей нового типу сприятиме 

появі нової моральності, яка призведе до об’єднання індивіда і 

суспільства і до вирішення протиріччя між вітальністю і духовністю на 

новому, більш якісному рівні. Такі особистості не можуть виникати як 

самородки — поодинці, як уважав Фрідріх Ніцше. Хоча їх поява певною 

мірою і потребує вищого вияву вітальності, однак «відбутися» як 

особистості вони можуть, на наш погляд, лише у взаємному визнанні в 

ході раціонально аргументованого дискурсу (Юрген Габермас). Ринкові 

відносини із фундаментальними цінностями в їх основі — конкуренцією 

та індивідуалізмом — спонукають людину до ширшої реалізації своїх 

особистісних можливостей та до задоволення у зв’язку із цим широкого 

спектру власних потреб, у тому числі й вітальних. 

Постає правомірне питання про взаємодію окультурених потреб 

особистості з правовою культурою суспільства. Саме у цій площині і 

відбувається коригування тих цінностей, які лежать в основі правової 

культури. Чи дійсно інстинкт виживання потребує від людини 

граничних проявів вітального «его»? Чи все ж таки в суспільстві діють 

певні механізми саморегуляції, які спрямовують деструктивні прояви 

поведінки окремих особистостей у прогресивне для всього суспільства 

русло. 

Позитивним аспектом та надбанням гуманістичного підходу до 

праворозуміння є визнання важливості та значущості ролі кожної 

окремої людини (індивідууму) в житті суспільства та держави. Визнання 

основними цінностями прав і свобод людини надзвичайно вплинуло на 

розвиток ліберальної концепції до розуміння прав людини. Людина, її 

права і свободи, як першооснова та, одночасно, як основна мета 

діяльності держави є провідною ідеологією сучасних демократичних 

держав. 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  116   Полтавський інститут економіки і права  

 

Значення гуманістичного підходу до праворозуміння надзвичайно 

зросло за останнє сторіччя, що не в останню чергу пов’язано з 

переосмисленням значення людини після закінчення світових війн та 

крахом тоталітарних режимів. Ідея природних прав людини, їх 

невідчужуваності та непорушності, стала наскрізною в більшості систем 

законодавства сучасних держав. 

 

Олександр Кукоба, 

кандидат юридичних наук, суддя Полтавського  

окружного адміністративного суду, асистент кафедри 

цивільного, господарського та фінансового права  

Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 

СУДОВИЙ РОЗСУД ТА РОЛЬ СУДДІ В ПРОЦЕСІ 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИСУСПІЛЬСТВА  

ДО СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

Основними принципи незалежності судової влади, що ухвалені на 

Сьомому конгресі ООН із запобігання злочинам та поводженню з 

порушниками1 встановлено, що «без шкоди для будь-якої 

дисциплінарної процедури або для будь-якого права оскарження або 

права на отримання компенсації від держави, відповідно до 

національного права суддя повинен користуватися особистим імунітетом 

від цивільних позовів про відшкодування майнової шкоди за неналежну 

поведінку або проступки при здійсненні судочинства. Крім того, судді 

можуть бути відсторонені або звільнені лише з підстав неспроможності 

чи допущення поведінки, що робить неможливим виконання ними своїх 

обов'язків». 

«За загальним принципом, судді особисто повинні бути повністю 

звільненими від відповідальності стосовно претензій, які 

пред’являються їм у зв’язку з добросовісним здійсненням ними своїх 

функцій»2 

                                                             
1 Основні принципи незалежності судової влади, ухвалені на Сьомому конгресі ООН із 
запобігання злочинам та поводженню з порушниками Мілан, 26.08-06.09.1985. Схвалені 
резолюціями Генеральної Асамблеї 40/32 від 29.11.1985 та 40/146 від 13.12.1985 п.п. 16, 18 
2 Висновок № 3 КРЕС до уваги Комітету міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, 
що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, щодо етики, несумісної поведінки та 
неупередженості. Страсбург, 19.11.2002 
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Для цілей розуміння належності виконання суддею своїх обов’язків 

щодо ухвалення законного та обґрунтованого рішення ключовим 

елементом є добросовісність виконання покладених на суддю обов’язків. 

Судове рішення, як результат провадження у будь-якій категорії 

справ має на меті досягнення юридичної визначеності у спірних 

відносинах. Всвою чергу, неможливо уявити існування юридичної 

визначеності без правової доктрини «resjudicata», що означає 

остаточність (незмінність) судового рішення. «resjudicata», це 

скорочення від фрази "resjudicataproveritatehabetur!" (лат.- судове 

рішення визнається за істину). 

На сьогодні в суспільстві існує неоднозначна думка, що за 

результатами вирішення справи завжди є «ображена» сторона, сторона 

не на користь якої ухвалено рішення. А тому, у діяльності судді завжди 

будевільне місце для критики. 

Якщо подивитися на ситуацію з боку пересічного громадянина, 

довіру до правосуддя якого формують здебільшого національні ЗМІ, то 

виглядає так, що судова гілка влади в Україні ніколи не позбудеться 

шлейфу критики з боку «ображеної» сторони – сторони – не на користь 

якої ухвалено остаточне судове рішення. Тим більше, що у 

середньостатистичного юриста все частіше виникає корисне бажання 

залучити представників ЗМІ під час розгляду справи для висвітлення 

спірних обставин з «вигідної» для себе позиції. 

Насамперед, першочерговим завданням національного суду, з 

огляду на негативне ставлення суспільстві до судової гілки влади, є 

поступове формування самими суддями рейтингу довіри суспільства до 

національних судів. Немає сенсу розповідати про позитивний ефект від 

зростання довіри суспільства до судової гілки влади, адже це очевидно. Є 

сенс зупинитися на важелях впливу, які мають самі судді для досягнення 

необхідного ефекту, а саме поваги з боку суспільства до себе (судді) та 

результатів своєї діяльності (судового рішення). 

Фактично,така категорія як «рейтинг» цікавить здебільшого тільки 

політиків, особливо напередодні виборчого процесу. І для досягнення 

«рейтингу» політики використовують різні механізми та важелі 

впливу.Вважаю, що така категорія як «рейтинг» не повинна становити 

пріоритет для суддів. Судді повинні зосередитись не на формуванні 

позитивного рейтингу в суспільстві, а на формування довіри, як 

ключового елементу поваги до себе. Якщо зросте рівень довіри 
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суспільства до судді та результатів його діяльності, то наступним етапом 

зросте і повага до судової гілки влади. Досягнення високого рівня поваги 

з боку суспільства знаходиться в межах можливостей самих суддів без 

проведення додаткових заходів з боку держави, за рахунок доступних 

для кожного судді механізмів. Основним таким механізмом єсудове 

рішення, як досягнення певного результату діяльності суду, в якому 

всебічно реалізовано право особи бути почутим. Таке право можливо 

забезпечити лише в один спосіб – застосовувати судовий розсуд з огляду 

на пріоритети сторін, які останні поклали в основу заяв по суті. Іншими 

словами, надати відповідь на основний аргумент сторони щоб не 

залишити особі місця для «образи» та формування негативного 

ставлення до опонента, судді та діяльності національного суду в цілому. 

Мотиви будь якого судового рішення повинні розкриватися через 

реалізацію судом свого права на судовий розсуд із обґрунтуванням усіх 

висновків які робить суд за наслідками розгляду чи то справи, чи 

клопотання сторони. При цьому, навіть протокольна ухвала (усне судове 

рішення) не повинна обмежуватися резолюцією судді, а має містити 

обґрунтування підстав та мотиви її постановлення. Мотиви суду, що 

стали підставою для постановлення відповідної ухвали оголошуються 

безпосередньо в судовому засіданні, в іншому випадку такі 

мотививідображаються у повному тексті судового рішення, ухваленого 

за наслідками розгляду справи у розділі «зави та клопотання»п. 2 ч. 3, 

статті 246 КАС України, п. 2 ч. 3, статті 265 ЦПК України та п. 2, ч. 3, 

статті 238 ГПК Кураїни. 

Повага до судової гілки влади формується безпосередньо суддею: 

на стадії відкриття провадження – за рахунок забезпечення реалізації 

права особи на доступ до правосуддя;на стадії розгляду справи – у 

судовому засіданні, за рахунок послідовних та обґрунтованих дій судді; 

за наслідками вирішення спорупо суті – за рахунок обґрунтованих 

висновків суду та мотивів покладених в основу судового рішення. 

Забезпечивши такий простий алгоритм ухвалення судового 

рішення національний суд сприятиме якості судовихрішень, що 

позитивно вплине на процес їх виконання та зменшить негативний 

ефект з боку сторони не на користь якої ухвалено рішення. Ідеально, 

коли рішення є настільки обґрунтованим та зрозумілим, що не 

оскаржується сторонами. На практиці маємо непоодинокі випадки де 

аналогічний ефект (відсутність оскарження судового рішення) 
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зумовлений повним розчарування особи у спроможності суду діяти 

ефективно. 

Щоб забезпечити можливість добросовісному судді діяти 

ефективно, державі необхідно зменшити тиск на суддів. Методики 

«фрустрації» судової гілки влади, які застосовуються з початку судової 

реформи 2010 року, запровадженої урядом Віктора Януковича,не дають і 

ніколи не дадуть бажаного ефекту. За цей час звільнено чимало суддів, 

сформовано новий Верховний Суд, призначено багато нових, молодих, 

прогресивних суддів до різних інстанції, у тому числі з рядів науковців та 

адвокатів. А позитивний ефект не досягнуто. Звідси висновок, якщо 

звільнення «старих» та переобрання «нових» суддів не дає позитивного 

результату у провадженні судової реформи, необхідно змінювати методи 

та підходи у реформуванні. Якщо діяльність органів законодавчої та 

виконавчої влади в процесі реалізації судової реформи досі не дає 

позитивного ефекту, зрушення з місця у правильному «європейському» 

напрямку повинні забезпечити самі судді. 

Для осіб, які є відповідальними за проведення судової реформи в 

Україні треба пам’ятати, що «… добросовісне вирішення спору по суті, 

що ґрунтується на застосуванні суддею закону, не повинно призводити 

до звільнення судді з посади навіть тоді, коли рішення судді є 

помилковим, непопулярним чи неприйнятним для урядових службовців 

або інституцій...»3. 

Яким же чином судді можуть сприяти проведенню судової 

реформи та підвищенню довіри суспільства до результатів своє 

діяльності? 

Для того щоб надати позитивну відповідь на поставлене запитання 

суддяповиненмати можливість діяти сміливо.«Судді не повинні 

підлягати цивільній або дисциплінарній відповідальності стосовно 

тлумачення закону, встановлення ними фактів чи оцінки доказів при 

вирішенні справи»4. 

Таке твердження розглядається із застереженням щодо умисної 

протиправної поведінки суді та/або грубої недбалості. 

                                                             
3Декларація щодо принципів незалежності судової влади, схвалена Конференцією голів 
судів Центральної та Східної Європи. Бріуни, Хорватія, 14.10.2015 року, п. 58 
4Мінімальні суддівські стандарти V. Дисциплінарне провадження та відповідальність суддів. 
Доповідь Європейської мережі рад правосуддя за 2014-2015 роки. Ухвалено в Гаазі 
05.06.2015. 
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Судовий розсуд не є абсолютним правом суду. Право суду на розсуд 

позитивно обмежується законом. Таке твердження можна зробити 

виходячи з положень частини 2 статті 19 Основного Закону, деоргани 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно, якщо рішення ухвалюється в рамках позитивно 

встановлених меж, суддя не може нести жодної відповідальності. А 

публічна критика остаточного судового рішення та негативні 

висловлювання, не підтверджені фактами, в бік суддів, що ухвалили 

непопулярне рішення, можуть бути розцінені як спроба вчинити тиск на 

суд. 

Ухвалюючи рішення у будь якій справі, національні суди повинні 

забезпечити кожній стороні процесу гарантії, що передбачені пунктом 

першим статті 6 ЄКПЛ. За рахунок якості судового рішення, яка 

досягається у спосіб реалізації встановлених вищевказаною нормою 

принципів, суддя зможе «заслужити» довгоочікуване визнання з боку 

суспільства. У наведеному контексті розуміємо, що стаття 6 ЄКПЛ 

гарантує кожній людині, при визначенні її громадянських прав та 

обов’язків або при висуненні проти неї будь якого кримінального 

обвинувачення, право на справедливий і відкритий судовий розгляд. 

Практика ЄСПЛ містить широке визначення статті 6 ЄКПЛ, оскільки 

вона має важливе значення для забезпечення демократії. 

У контексті загальних положень ми говоримо про доступ до 

правосуддя, як найголовнішу складову судового розсуду. Тут ми можемо 

згадувати закони, що обмежують доступ до правосуддя у деяких 

категоріях справ, обмеження суддівської винагороди, як складової 

незалежності судової гілки влади, обмеження фінансування апарату 

суду, наслідком чого стає відправлення працівників суду у відпустку за 

власний рахунок, що не впливає позитивно на доступ громадян до 

правосуддя і т. ін. 

Фактично, для цілей визначення судового розсуду, необхідно мати 

коло належних і достатніх умов задля забезпечення доступу до 

правосуддя, щоб правосуддя могло вершитися, а остаточне рішення суду 

виконувалося. 

На додаток до зазначеного звернемось до принципу верховенства 

праваякий забороняє відмову в розгляді та вирішенні справи з мотивів 
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неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке 

регулює спірні відносини. 

У пункті 1 статті 6 наведено перелік окремих складових елементів 

системи справедливого судочинства. Говорячи про судовий розсуд, 

головним у цій системі є доступ до процедури з усіма атрибутами судової 

форми контролю: держава не може обмежити або скасувати судовий 

контроль у певних областях (Голдер проти Сполученого Королівства 

(1975)). Держава не може також через ухвалення окремих законів 

обмежувати дію окремих судових рішень. У справі 

«СтранГрікРіфайнеріс» та СтратісАндреадіс проти Греції» (1994) йшлось 

про те, що парламент Греції прийняв закон, згідно з яким орган, що мав 

перед цим повноваження розглядати позови про заподіяні збитки згідно 

умов контракту між заявниками та урядом, був позбавлений таких 

повноважень і було анульовано виплату за заподіяні збитки, рішення 

про які вже було ухвалено у процесі попереднього судового розгляду. 

Визнавши порушення пункту 1 статті 6, ЄСПЛ заявив, що: «принцип 

верховенства права та поняття справедливого судового розгляду, якому 

присвячено пункт 1 статті 6, ставлять перепону будь-якому втручанню з 

боку законодавчої влади, що здійснюється з метою вплинути на 

остаточне судове рішення у дискусійному питанні, в процесі 

відправлення судочинства»5. 

Неправомірне обмеження Конвенційного права особи на доступ до 

правосуддя має місце, якщо помилка не виправлена судами вищих 

інстанцій на національному рівні (принцип вичерпання внутрішніх 

засобів правового захисту). Судове рішення, яке перешкоджає праву 

особи на доступ до правосуддя,маєперевірятися на відповідність до 

положень національного законодавства судами апеляційної та 

касаційної інстанцій. У іншому випадку ЄСПЛ констатує факт 

неправомірного втручання з боку держави в гарантовані Конвенцією 

права. 

«Суд також застосував цей принцип у справі «Папагеоргіу проти 

Греції» (1997), визнавши порушення у випадку, коли парламент Греції 

ухвалив закон, згідно з яким окремі звернення не приймались до 

розгляду в судовому порядку, а розгляд справ, що перебували в суді, 

припинявся; при цьому деякі із справ вже знаходились в судах протягом 

                                                             
5 Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. Донна Гом’єн, 
ShortguidetotheEuropeanConventiononHumanRights ISBN 92-871-3754-4. 
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кількох років.  Але навіть за відсутності законодавства, яке впливає на 

відправлення судочинства, у випадку, коли суд відмовився розглядати 

факти, що відігравали важливу роль у вирішенні спірного питання, він 

тим самим сам позбавив себе відповідних судових повноважень, і в 

результаті мало місце порушення права на доступ до суду 

(ТерраВонінген проти Нідерландів (1996)). 

Доступ до судових органів має бути реальним, а не формальним. 

Будь яка особа повинна беззаперечно усвідомлювати своє право на 

доступ до ефективного правосуддя і вразі потреби, шукати підтримку та 

правду у справедливому суді. 

З позиції ЄСПЛ, органи, які ухвалюють попередні рішення, 

повинні дотримуватись процедурних вимог пункту 1 статті 6, або ж їхні 

рішення повинні відповідним чином контролюватися компетентним 

судовим органом (Альбер і ЛеКонт проти Бельгії (1982))»6. 

З огляду на таку позицію, саме на національний суд покладається 

обов’язок контролю за дотриманням суб’єктами владних повноважень 

гарантій, що встановлені статтею 6 ЄКПЛ. При застосуванні 

національними судами норм міжнародного права із дотриманням 

положень встановлених законами на національному рівні, наша судова 

система сприятиме процесу утвердження загальнодемократичних 

принципів та за рахунок своїх же зусиль підвищить власний авторитет. 

У контексті дотримання процедурних гарантій на національному 

рівні, як суб’єктами владних повноважень так і судами, ЄСПЛ надає 

можливість здійснювати «обмежений контроль» з боку держави, за 

умови дотримання процедурних гарантій самими суб’єктами або судами 

чиї рішення переглядаються. Так, судовому аналізу піддається 

оскаржуваний документ чи захід і дотримання суб’єктом прийняття 

процедурних гарантій під час ухвалення такого рішення має бути 

відображено у тексті рішення, яке переглядається. 

І тим не менш, ЄСПЛ погоджується з тим, що за 

адміністративними органами, які належним чином використовують свої 

дискреційні повноваження, контроль може бути значно меншим (Еттл 

та інші проти Австрії (1987), Обермайєр проти Австрії (1990) і Скербі 

проти Швеції (1990)), якщо ці органи відповідають основним вимогам 

статті 6. 

                                                             
6Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. Донна Гом’єн, 
ShortguidetotheEuropeanConventiononHumanRights ISBN 92-871-3754-4. 
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Іншими словами, ЄСПЛ не зосереджує увагу на незадоволенні 

суспільства адміністративним чи судовим рішенням, не розглядає 

рішення в контексті не популярності та не сприйняття урядом, а 

розглядає, за наявності, порушення в контексті прав, що гарантовані 

Конвенцією. 

Реалізація національним судом владних повноважень при 

ухваленні рішення відбувається на підставі закону. При цьому, за 

практикою ЄСПЛ терміни «згідно із законом» та «які встановлені 

законом» дещо відрізняються від поняття «законності», що 

використовується у національному праві. Так, відомий нам критерій 

«трискладового тесту» поділяється на три частини, у другій частині 

якого встановлюються підстави як для судового розсуду так для 

дискреції інших суб’єктів владних повноважень. 

По-перше, «закон» повинен бути достатньо доступним: громадяни 

повинні мати можливість отримати відповідну інформацію про правові 

норми, що стосуються їх прав. По-друге, норму не можна розглядати як 

«закон» до тих пір, поки вона не отримує відповідних чітких 

формулювань, для того щоб особа могла розуміти наслідки своєї 

поведінки, яка суперечила б встановленим нормам та правилам. Так 

звані критерії «якості закону». 

Таким чином, для виправдання втручання у права особи з боку 

держави у т.ч. з боку національного суду, необхідно встановити, що таке 

втручаннявідбувається "згідно із законом" в розумінні норм широкого 

права, де закон, що обмежує право особи повинен бути одночасно 

доступним і передбачуваним. 

Розуміння того, що термін «втручання» неможливо ототожнювати 

з терміном «порушення», оскільки втручання може бути виправданим 

за певних обставин, надає більшого розуміння стану речей. 

ЄСПЛ розвиває поняття законності у справі «Малоун проти 

Сполученого Королівства» (1984), і пов’язує його із забороною 

зловживань владою з боку держави: 

1) якщо повноваження стосовно витлумачень, що надаються владі, 

в т.ч. виконавчій,  не є обмеженими, то «закон» суперечить принципу 

верховенства права; 

2) у законі, відповідно, повинні в достатньо чітких формулюваннях 

бути визначені обсяг і порядок здійснення владних повноважень з 

урахуванням законної мети кожної дії з тим, щоб забезпечити особі 
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відповідний захист від свавілля. Це, в свою чергу, обумовлює 

дотримання процесуальних гарантій при здійсненні с.в.п. своїх 

дискреційних повноважень. 

Таким чином, третім складовим елементом законності за 

Конвенцією є здійснення державою своїх дискреційних повноважень 

виключно у законних цілях. 

«Комісія та Суд, контролюючи здійснення державою дискреційних 

повноважень щодо обмеження гарантованих Конвенцією прав і свобод, 

вивчають, у першу чергу, законність подібних дій у світлі зазначених 

вище критеріїв. Якщо дії держави відповідають стандартам законності, 

органи Конвенції починають розглядати питання про те, чи можна 

вказані дії визнати «необхідними в демократичному суспільстві». Саме 

при розгляді питання про дотримання державою цього критерію 

виявляється напруженість, яка існує між інтересами особи та 

суспільства»7. 

Саме національному суду, через призму реалізації права на судовий 

розсуд, наділяється роль провадити контроль щодо визначення змісту 

цих вимог, а також поняття «необхідності обмеження у демократичному 

суспільстві». Ніхто крім національного суду не наділений правом 

вирішувати спір по суті з урахуванням потреб суспільства, традицій на 

підставі норм національного законодавства. Саме суддя перебуваючи у 

постійному контакті з найважливішими органами держави розуміє суть 

спірних відносин і має можливість та вміння донести свою позицію до 

загального відома через мотиви та обґрунтування викладені у судовому 

рішенні. 

ЄСПЛ з урахуванням викладеного констатовано, що держава має 

пов’язувати застосування принципу «необхідності в демократичному 

суспільстві» з дією однієї зі спеціальних підстав про обмеження, 

перелічених у відповідній статті: 1) держава не може законно посилатися 

на загальну необхідність, для того щоб виправдати обмеження прав і 

свобод; 2) підстави для обмеження прав і свобод мають розглядатися 

вузько. 

Судовий розсуд, який знаходить своє відображення у судових 

рішеннях базується на вищеописаних принципах європейського права. 

Третя складова зазначених принципів полягає у тому, що при вирішенні 

                                                             
7 Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. Донна Гом’єн, 
ShortguidetotheEuropeanConventiononHumanRights ISBN 92-871-3754-4. 
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питання правомірності втручання держави у права особи національний 

суд перевіряє підстави втручання на «необхідність втручання у 

демократичному суспільстві». Застосовуючи такий підхід до ухвалення 

та обґрунтування рішення національним судом забезпечується баланс 

інтересів суспільного та приватного. 

Підсумовуючи викладене можемо зробити висновок, що довіра до 

судової гілки влади та повага до правосуддя стоїть у прямій залежності 

до меж судовогорозсуду при ухваленні рішення суддею. При цьому 

негативний ефект матимуть дії суддів, що пов’язані із виходом за межі 

судового розсуду при ухваленні рішення. Не сприяє досягненню 

позитивного результату бездіяльність судді або самоусунення останнього 

від виконання своїх обов’язків без належного обґрунтування 

мотивівтакої поведінки. Наслідками такої бездіяльності може стати не 

надання відповідей на усі важливі аргументи сторін, що можуть 

вплинути на встановлення об’єктивної істини у справі. 

Ключова роль для забезпечення реалізацією суддею права на 

суддівський розсуд та необхідність запровадження імунітету суддів 

встановлені міжнародними стандартами. 

Такі стандарти знаходять своє відображення у Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод 1950 року та практиці 

Європейського суду з прав людини, рішення якого, у відповідності до 

статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування 

практики Європейським судом з прав людини є джерелом права. 

Згідно з цими стандартами, суддя, який добросовісно здійснює 

суддівський розсуд, повинен мати імунітет від відповідальності. 

На сьогодні суддівському розсуду, з боку законодавчої та 

виконавчої влади, протиставлені досить потужні сили, які зумовлені 

бажанням влади підпорядкувати суди, отримати перевагидля здобуття 

рейтингу на передодні чергових виборів, або з метоюманіпуляції 

суспільною думкою через популістські висловлювання, що критикують 

суддів. 

Належні контраргументи у бік «виправдання» судова влада 

повинна доносити у своїх рішеннях «Іменем України», викладених 

доступною і зрозумілою мовою, з урахуванням міжнародних стандартів 

та принципів, на підставі норм національного законодавства. Крім 

цього, між сторонами, з одного боку, та судом, з іншого, завжди має 

відбуватися «здорова» комунікація, а особливо після проголошення 
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судового рішення. Суддя не повинен закриватися від суспільства. Суддя, 

який після проголошення скороченого тексту судового рішення 

залишиться у залі судового засіданняна декілька хвилини, з метою 

з’ясування розуміння учасниками справи мотивів ухваленого рішення, 

автоматично підвищитьяк свою репутацію, так і репутацію судової гілки 

влади в очах учасників процесу, а згодом і суспільства. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ПІДСУДНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Сутність будь-якого правового явища розкривають не тільки його 

загальні, але й спеціальні ознаки, що проявляються при класифікації. 

Підсудність у цивільному процесі виступає складним правовим явищем, 

що може бути поділено за різними критеріями. Так, за характером 

предмета розгляду та територіальними повноваженнями суду можна 
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виділити родову та територіальну підсудність. Родова підсудність – це 

повноваження загальних судів різноманітних судових ланок щодо 

розгляду окремих категорій цивільних справ. Територіальна 

підсудність – повноваження загальних судів однієї судової ланки з 

розгляду цивільних справ залежно від території, на яку поширюється їх 

цивільна юрисдикція, яка відповідно до ЦПК та процесуальної теорії, 

поділяється на декілька підвидів: загальну, альтернативну, кількох 

вимог, пов’язаних між собою, виключну, за ухвалою суду. Загальна 

територіальна підсудність – це повноваження суду з розгляду і 

вирішення цивільної справи залежно від місцезнаходження відповідача. 

Позови до фізичної особи пред’являються у суді за зареєстрованим у 

встановленому законом місцем її проживання або перебування, а до 

юридичних осіб – за їх місцем знаходженням [1, с. 37‒40]. 

У судовій практиці виникає складність із визначенням 

територіальної підсудності, коли особа не зареєстрована у певній 

області, адже процесуальний закон не зобов’язує суд направляти запити 

щодо реєстрації місця проживання даної особи по всій території 

України. У такому випадку суддя повинен вирішувати питання про 

відкриття провадження у справі з урахуванням того, з яких джерел 

позивач дізнався про вказане ним у позовній заяві місце проживання 

(перебування) відповідача з метою уникнення недобросовісності 

позивача в умисному приховуванні місця проживання відповідача, яке 

йому відоме. Такими джерелами, як приклад, можуть бути запис в 

особовій картці при трудових спорах, запис в анкеті чи розписці у спорах 

про стягнення боргу, договір оренди тощо [2, с. 221‒223]. 

Разом з тим не є місцем проживання фізичної особи місце, в якому 

вона знаходиться під вартою, місце, в якому особа відбуває покарання у 

виді позбавлення волі за вироком суду, місце, в якому особа знаходиться 

на стаціонарному лікуванні. Позови до таких осіб пред’являються за 

останнім місцем проживання до взяття під варту чи до поміщення до 

медичного закладу [3]. 

Альтернативна територіальна підсудність, чи як її називає в ст. 

28 ЦПК законодавець ‒ «підсудність справ за вибором позивача», 

передбачає, що деякі категорії справ підсудні не тільки суду за 

місцезнаходженням відповідача, а й іншому суду (судам), визначеному 

законом. Альтернативна підсудність є пільговою, вона встановлюється 

для чітко визначеної категорії справ, які мають особливо важливе 
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значення для громадян [1, с. 37‒40]. Позивач може вибирати між 

кількома судами, яким підсудна справа, окрім випадку дії правила 

виключної підсудності. 

Певні складнощі викликає визначення підсудності у справах за 

позовами про захист прав споживачів (ч. 5 ст. 28 ЦПК). Як свідчить 

судова практика, суди по різному застосовують це положення у випадках 

розгляду справ, які вникають із вже згаданих кредитних і страхових 

правовідносин, за позовами фізичних осіб до банків або страховиків. 

Зумовило цю проблему роз’яснення Пленуму ВСУ у постанові «Про 

практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав 

споживачів» № 5 від 12 квітня 1996 р., в п. 2 вказаної постанови 

зазначено, оскільки Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 

травня 1991 р. не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, 

що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що 

виникають із договорів купівлі-продажу страхування, із договорів про 

надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних 

побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, 

відкриття і ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, 

приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних 

послуг). Саме на підставі цього роз’яснення у багатьох справах 

підсудність за позовами, які виникають із кредитних і страхових 

відносин, визначалась за правилами альтернативної підсудності згідно з 

ч. 5 ст. 28 ЦПК. Разом з тим в узагальненнях судової практики «Судова 

практика розгляду цивільних справ що виникають з договорів 

страхування» від 19 липня 2011 р. і «Узагальнення судової практики 

розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин» 

від 07 жовтня 2010 р. ВСУ висловлено протилежну правову позицію, а 

саме, що положення Закону України «Про захист прав споживачів» не 

поширюються на відносини, які виникають із кредитних договорів і 

договорів майнового страхування, а тому підсудність у цих справах має 

визначатися за загальними правилами, визначеними ч. 2 ст. 27 або ч. 7 

ст. 28 ЦПК. 

Якщо відповідачів є декілька, також діє правило альтернативної 

підсудності, оскільки позивач має право вибрати суд за місцем 

проживання одного із відповідачів (ч. 15 ст. 28 ЦПК). Така можливість 

створює передумови на практиці для зловживання позивачем своїм 

правом на вибір суду, коли в якості співвідповідача у цивільній справі 
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залучається «підставна» особа, яка не має жодного відношення до спору. 

При розгляді справи позивач може відмовитися від вимог до такої 

«підставної» особи, але підсудність в такому разі вже не можна буде 

змінити, оскільки законом заборонено передавати справу за підсудністю 

до іншого суду після початку розгляду справи по суті. 

Для усунення можливості таких зловживань при внесенні змін від 

03 жовтня 2017 року в ЦПК законодавець такі випадки відніс до 

виключної підсудності (ч. 7 ст. 30). В чинному ЦПК випадки 

альтернативної підсудності були розширені за рахунок справ про 

відшкодування шкоди, завданої забезпеченням позову та справ, де є 

декілька відповідачів, які проживають чи знаходяться у різних місцях (ч. 

14‒15 ст. 28). 

Поширення альтернативної підсудності не обмежується тільки 

категоріями справ позовного провадження, які виписані в ст. 28 ЦПК. 

Такі випадки можна зустріти в цивільних справах інших категорій. 

Зокрема, за ст. 317 ЦПК встановлення факту народження або смерті 

особи на тимчасово окупованій території, визначеній Верховною Радою 

України, може проводитися будь-яким судом України, що знаходиться за 

межами такої території за вибором заявника. При чому встановлення 

факту народження особи може проводитися будь-яким судом України, 

що знаходиться за межами окупованої території незалежно від місця 

проживання заявника. Такий широкий вибір з усіх місцевих судів 

цивільної юрисдикції України виправданий, оскільки внутрішньо 

переміщені особи з окупованих територій розселялися по всіх регіонах 

України. 

Виключна підсудність встановлюється у випадках, передбачених 

законом, і означає, що заява може бути подана тільки до конкретно 

визначеного суду. Правила виключної підсудності унеможливлюють 

застосування до цих спорів інших видів територіальної підсудності [1, с. 

40]. Справи виключної підсудності не підлягають розширеному 

тлумаченню. Якщо є декілька позовних вимог, що між собою пов’язані, 

але одна із них потрапляє під дію виключної підсудності, то 

застосуються правила цього виду територіальної підсудності для всіх 

вимог. 

Підсудність справ за ухвалою суду встановлена ст.ст. 26, 29 ЦПК. 

Відповідно до цих статей підсудність справи, у якій однією з сторін є суд 

або суддя суду, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними 
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правилами, визначається ухвалою суду вищої інстанції, постановленою 

без повідомлення сторін. При цьому в ухвалі суду може бути зазначено 

лише місцевий суд або апеляційний суд, що виконують функцію суду 

першої інстанції [4]. 

Якщо однією з сторін у справі є суддя іншого місцевого суду, 

апеляційний суд чи суддя цього суду, ВС чи суддя цього суду, то слід 

застосовувати загальні правила підсудності, відповідно до яких справу 

має розглядати місцевий суд за місцезнаходженням відповідача. 

Підсудність справ у апеляційній інстанції (розгляд апеляційних скарг) у 

разі, якщо однією з сторін у справі є апеляційний суд чи суддя цього 

суду, визначається ухвалою судді ВС [5, с. 206]. 

Оскільки вищестоящий суд, визначаючи підсудність своєю 

ухвалою, не має права змінювати родову підсудність, він повинен 

визначити суд першої інстанції за своїм розсудом, оскільки чітких 

критеріїв, якими слід керуватися, законодавством не розроблено. 

Словосполучення в ст. 26 ЦПК «суд вищої інстанції» означає, що 

йдеться про суд, що стоїть тільки на один щабель вище від того суду, до 

якого чи до судді якого подається позов. 

Варто зазначити, що положення статті 26 було розширено у зв’язку 

з прийняттям 31 жовтня 2019 р. Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних 

активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів». 

Зазначені зміни були внесені в світлі рішення Конституційного 

Суду України щодо визнання положень ст. 3682 ККУ (щодо незаконного 

збагачення) такими, що не відповідають Конституції України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 26 ЦПК у справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, у яких 

відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого антикорупційного 

суду, таке провадження у першій інстанції здійснює місцевий суд, у 

межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий 

антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в 

апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції, у межах 

апеляційного округу якого (території, на яку поширюються 

повноваження відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий 

суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується. 
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До 2010 року ЦПК передбачав договірну підсудність, яка була 

скасована Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р. 

Отже, договірні засади визначення підсудності в цивільному процесі 

України були ліквідовані. 

Це викликало неоднозначну реакцію процесуалістів. Так, на думку 

Л. А. Островської, скасування договірної підсудності викликало 

обмеження реалізації принципу диспозитивності у цивільному процесі 

та призвело до зниження рівня передбачуваності й стабільності 

підсудності за договірними спорами. Якщо за чинною раніше ст. 112 

ЦПК сторони договорів могли самостійно та заздалегідь визначити 

єдине місце розгляду усіх спорів, що пов’язані з договором, нині кожна 

зі сторін матиме можливість подати позов за місцезнаходженням чи 

зареєстрованим місцем проживання іншої. Крім того, на підставі ч. 5 ст. 

110 ЦПК позови, пов’язані з договором, можуть бути подані за місцем 

виконання договору. Отже, тоді як ст. 112 ЦПК давала можливість 

визначити один суд, в якому розглядалися б спори, пов’язані з 

договором, за зміненим цивільним процесуальним законодавством 

позов зможе бути поданий до трьох різних судів. Таке вирішення 

питання прямо суперечить висловленій в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» меті досягнення більшої визначеності та 

передбачуваності у визначенні підсудності цивільних справ. [6, с. 19]. 
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ПОНЯТТЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ  

В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

Відповідно до ст. 129 Конституції судове рішення є обов’язковим до 

виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у 

визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового 

рішення здійснює суд. Згідно із ст. 18 ЦПК невиконання судового 

рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом. Тобто, 

обов’язковість виконання судових рішень гарантується Конституцією та 

відповідно до ЦПК і Закону «Про виконавче провадження» 

забезпечується виконавцями. Разом з тим, не всі рішення іноземного 

суду на території України виконаються, оскільки, перш ніж виконати 

рішення іноземної держави в Україні, необхідно дотриматися процедури 

визнання такого рішення в Україні, яка визначена ЦПК.  

Згідно зі ст. 81 Закону «Про міжнародне приватне право» в Україні 

можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що 

виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських 

правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнях у 

частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а 

також рішення іноземних арбітражів та інших органів іноземних 

держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і 

господарських справ, що набрали законної сили, крім випадків, 

передбачених частиною другою цієї статті.  

Отже, відповідно до частини другої ст. 81 Закону в Україні не 

можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах про 

стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового 

комплексу, внесеного до переліку об’єктів державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на 
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користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта 

або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного 

підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта. 

Тобто, в Україні визнаються та виконуються рішення іноземного 

суду у справах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав у сфері цивільних, сімейних, корпоративних відносин тощо, які 

виникають за кордоном. Однак, Закон «Про міжнародне приватне 

право», а також інші закони, зокрема, «Про деякі питання 

заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – 

учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх 

стабільного розвитку» і «Про виконавче провадження», чітко вказують, 

які саме рішення іноземних судів в Україні не виконуються.  

Відтак, мова йде про рішення іноземних судів у справах щодо 

стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового 

комплексу, внесеного до переліку об’єктів державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на 

користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта 

або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного 

підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.  

ЦПК не використовує термін «держава-агресор та/або держава-

окупант», а Закон «Про міжнародне приватне право», хоча й 

використовує цей термін, але не розкриває його зміст. Разом з тим, 

законодавство України використовує цей термін по іншому. Так, 

наприклад, в Законі «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» йдеться про 

«визнання Російської Федерації державою-агресором», в Законі «Про 

судовий збір» – про справи за позовами до держави-агресора Російської 

Федерації, в Законі «Про Конституційний Суд України» – про «державу, 

визнану Верховною Радою України агресором», в Законі «Про 

судоустрій і статус суддів» – про «країну, яка визнана Верховною Радою 

України агресором», в Законі «Про приватизацію державного і 

комунального майна» – про «державу, визнану Верховною Радою 

України агресором», в Законі «Про протимінну діяльність в Україні» – 

про «державу, визнану державою-окупантом згідно із законом України 

та (або) визнану державою-агресором щодо України згідно із 

законодавством», в Законі «Про місцеві вибори» – про «державу, 
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визнану Верховною Радою України державою-агресором або державою-

окупантом».  

Отже, законодавство України немає єдності у використанні 

терміну. Крім того, як вбачається із змісту його норм під цим терміном 

розуміється Російська Федерація, оскільки лише в Законі «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях» визнано Російську Федерацію державою-

агресором. Відтак, в ст. 81 Закону «Про міжнародне приватне право», а 

також ст. 78 Закону «Про виконавче провадження» мова може йти «про 

державу, визнану державою-окупантом згідно із законом України» або 

«про державу визнану державою-агресором щодо України згідно із 

законом».  

Слід також зазначити, що ЦПК не розкриває значенні термінів 

«судове рішення» та «рішення іноземного суду». Разом з тим, в ст. 258 

ЦПК наведено види судових рішень: судовими рішеннями є: ухвали; 

рішення; постанови; судові накази. У Конституції (ст. 1291) вжито термін 

«судове рішення», що, на нашу думку, відповідає концепції 

використання термінів в ЦПК.  

В юриспруденції правова природа судового рішення є дискусійною. 

Так, судове рішення – це основний акт діяльності суду 1, с. 323; акт 

правосуддя, що здійснюється від імені держави та забезпечує реальний 

захист порушених, оспорюваних, невизнаних прав, свобод та інтересів 

фізичних, юридичних осіб та держави 2, с. 681 тощо. Слід підтримати 

висновок про те, що «з точки зору процесуального права рішення суду в 

цивільному процесі – це ухвалений у визначеному процесуальним 

законом порядку судовий акт, яким закінчується судовий розгляд та 

вирішується по суті цивільна справа. З точки зору матеріального права 

рішення суду в цивільному процесі – це акт захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів особи, здійснений 

внаслідок індивідуального правового регулювання судом матеріальних 

правовідносин сторін спору, конкретизації їхніх суб’єктивних прав та 

обов’язків у цих правовідносинах та забезпечення можливості їх 

примусової реалізації» 3. 

Тобто, судове рішення України у цивільних справах є 

правозастосовчим актом, який оформлено відповідно до вимог ЦПК у 

вигляді процесуального документу в цивільній справі, та ухвалено 
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іменем України у порядку, в спосіб, визначені ЦПК, а його виконання є 

обов’язковим для всіх (вузьке значення).  

Дефініція «рішення іноземного суду» по різному розкривається в 

правовій науці. Вважаємо, що розкриття цього поняття доцільно 

здійснювати через теоретичний аналіз особливостей визнання та 

виконання рішень іноземного суду в Україні, закріплених в 

законодавстві України, зокрема і в міжнародних договорах України, а 

також  в ст. 81 Закону «Про міжнародне приватне право» та ст. 78 

Закону «Про виконавче провадження».   

Слід погодитися із Г. Ціратом про те, що умовою визнання та 

виконання в Україні іноземного судового рішення є те, щоб рішення 

набрало законної сили 4, с. 112-114, та доповнити висновок: «та за 

умови, що в Україні таке рішення може бути визнано та відсутні загрози 

суверенітету України».  

Крім того, слушною з наукової точки зору є думка Д. Мінченко, яка 

вказує й на інші передумови визнання та виконання рішення іноземного 

суду в Україні, як-от, «належне повідомлення про розгляд справи 

сторони, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду; 

відсутність положення закону України про виключну компетенцію 

органу України стосовно справи, у якій подано клопотання про визнання 

та виконання рішення іноземного суду чи арбітражу; відсутність 

рішення суду України у спорі між тими самими сторонами, з того ж 

предмета і на тих же підставах, що набрало законної сили, або якщо у 

провадженні суду України є справа у спорі між тими самими сторонами, 

з того ж предмета і на тих же підставах до часу відкриття провадження у 

справі в іноземному суді; дотримання встановленого міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, та законодавством України строку пред’явлення рішення 

іноземного суду до примусового виконання в Україні; належність 

предмета спору за законами України судовому розгляду (позитивна 

передумова)» 5.  

Отже під рішенням іноземного суду доцільно розуміти акт 

правосуддя, який здійснено від імені іноземної держави, набрав 

законної сили та який забезпечує реальний захист порушених, 

оспорюваних, невизнаних прав, свобод та інтересів фізичних, 

юридичних осіб та держави, а процедура та порядок його виконання не 

суперечить Конституції та Законам України «Про міжнародне приватне 
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право» та «Виконавче провадження». Рішення іноземного є 

процесуальним актом у цивільній справі, який має свою форму та зміст 

тощо.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ ЩОДО  

РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДІЙ  

ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Сфера культури є однією з найбільш чуттєвих до економічних 

коливань. Вона однією з перших постраждала від пандемії респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

карантинних заходів. Наразі державна підтримка та допомога є 

надзвичайно обмеженою і для багатьох суб’єктів креативної індустрії 

недоступною. Відсутність чіткого плану для даної сфери та невчасність 

постанов Кабінету Міністрів Україні (далі – КМУ), не налагоджений 

механізм покарання за порушення постанов створили колапс і 

можливість для посадовців, які надають дозволи на проведення масових 

заходів та замовників і організаторів досить по-різному трактувати 
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вимоги. Тому піднята в роботі тема є актуальною і має на меті показати 

досвіди реалізації нормативно-правової бази діяльності індустрії 

забезпечення подій під час пандемії COVID-19. 

Для креативної та концертної індустрії характерною є сезонність.У 

зимовий період (листопад – березень) 80–90% заходів відбувається в 

закритих приміщеннях, а 20–10% –на відкритих майданчиках, у літній 

час (квітень – жовтень) 80–90% – під відкритим небом, 20–10% – у 

концертних залах. При цьому переважна більшість великих заходів 

відбувається в літній період. 

Карантинні обмеження були запроваджені в Україні з середини 

березня 2020 р. Це збіглось із закінченням сезонних (залових) турів 

артистів і початком роботи на відкритому повітрі та основної активності 

всієї індустрії.  

Концертні заходи зазвичай створюються навколо певного 

виконавця чи події (День міста, фестиваль тощо). У процесі планування 

та реалізації заходу бере участь велика кількість спеціалістів та фахівців 

з різного профілю: VR/AR розробники, режисери, технічні продюсери, 

флористи, декоратори, туристичні менеджери, керівники локацій, 

представники кампаній технічного забезпечення, івент-агенств, 

концертного сервісу і проєктних організацій. Замовниками подій 

виступають державні організації, політичні партії, івент-агенства, 

підприємства і корпорації, самі артисти.  

Постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 р. дозволив проводити 

заходи, на яких присутні до 200 осіб. Постановою КМУ № 255 від 

2.04.2020 р. заборонив проводити масові події, крім державних заходів 

із забезпеченням маскового режиму. Ці обмеження, введені в квітні 

2020 року, повністю зупинили роботу усіх суб’єктів креативної та 

концертної діяльності.  

Запровадження карантину на території України було обставиною 

непереборної сили (форс-мажором), і встановлені органами Державної 

влади обмеження унеможливили ведення господарської діяльності. 

Зважаючи на те, що івент-індустрія готувалася розпочати найбільш 

прибутковий літній сезон, лише невелика кількість підприємств мала 

«фінансова подушку», тобто заощаджені кошти для оплати зарплатні 

учасникам своїх команд, які зазвичай є висококваліфікованими та 

вузькоспеціалізованими фахівцями.  
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Відсутність можливості працювати призвело до того, що суб’єкти 

даної сфери не просто втратили прибутки чи мали падіння доходів, а 

опинилися в ситуації неспроможності покриття витрат. Жодна з сторін, 

задіяна у процесі створення подій, не була готова до жорстких 

карантинних обмежень. 

Тільки з середини квітня підприємства отримали конкретизовану 

інформацію про надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, згідно Постанови КМУ від 26.05.2020 р. «Про виділення 

коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового 

соціального страхування на випадок безробіття».Процедура отримання 

коштів виявилася доступною не всім підприємствам та підприємцям, 

адже для ухвалення рішення про надання допомоги необхідно було 

сплатити податки за майбутню зарплатню, при цьому гарантій 

отримання допомоги не існувало. Окрім того, бюрократична процедура 

була досить складною та потребувала прискіпливої роботи не одного 

спеціаліста. Фінансування надавалося лише для покриття зарплати 

штатним працівникам. А в сфері забезпечення подій задіяна велика 

кількість фрілансерів, які  працюють за договорами цивільно-правового 

характеру. Вони не могли розраховувати на державну допомогу. 

Суб’єкти концертної діяльності, як і представники бізнесу, 

очікували на послаблення карантинних обмежень з початку травня і 

постійно знаходилися в стані невизначеності без можливості 

планування та прийняття рішень, втрачаючи поступово фахівців. 

12 травня представники івент-індустрії провели мовчазну акцію 

протесту #стопкультурнийкарантин. Сотні прожекторів освітили небо 

над містами України. Організатори та учасники акції намагались 

привернути увагу влади до галузей культури, мистецтва, розваг, 

організацій масових подій. Вони підкреслювали, що уряди інших країн 

підтримують населення та бізнес, прогнозують ймовірні сценарії для 

індустрій, а український уряд лише розробляє програми для подолання 

кризи. При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів, де 

задіяні понад 250 000 осіб, знаходилася у забутті. Та реакції з боку влади 

не було жодної, хоча в Постанові КМУ №392від 20.05.2020 року було 

дозволено заходи до 10 осіб. 

За час обмежень стали поширюватися нові форми проведення 

подій: онлайн-студії, весілля в онлайн-форматі, онлайн-концерти із 

аватаркою (людина купувала електронного героя, яким могла рухати на 
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онлайн-вечірці), світлові архітектурні шоу, шоудронів, феєрверків та 

пересувних платформ, конференцій під відкритим небом.  

Постанова № 38 від 01.07.2020 р. та № 45 від 04.08.2020 р. 

Міністерства охорони здоров’я (далі – МОЗ)Українивнесли зміни в 

Постанову № 35 від 06.06.2020р. до Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідеміологічних заходів під час проведення 

культурно-мистецьких заходів на період карантину, якими були надані 

деякі послаблення карантинних обмежень. 

Тільки з Постановою № 641 від 22.07.2020 р.уряд надав 

можливість проведення подій. Територія України поділялася на кілька 

зони, де діяли різні обмеження. У зеленій зоні дозволялося проводити 

заходи навіть у приміщеннях за умови скупчення 1 особа на 5 м кв.,у 

жовтій і помаранчевій – лише під відкритим небом – 1людина на 20 м 

кв. та не більше 100 осіб, у червоній зоні діяла повна заборона на масові 

заходи. При цьому багато вимог і обставин залишалися не визначеними 

і не описаними. Тож суб’єктам івент-індустрії доводилося імпровізувати 

у трактуванні Тимчасових рекомендацій МОЗ України. Дана сфера, 

отримала послаблення тільки з серпня по жовтень включно, 

відпрацювавши цей період на 50–79% від минулорічних показників. Та з 

листопада знову уряд встановив жорсткі обмеження.  

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час 

IV Міжнародного форуму «Креативна Європа» зазначив, що через 

карантин наразі держава втратила три мільярди доларів, тобто 2 % ВВП і 

ще 300 тисяч робочих місць, і за умови продовження обмежень втрати 

10 % ВВП[2]. 

Проблема даної сфери швидше всього могла бути б розв’язана у 

випадку існування всеукраїнської асоціації суб’єктів забезпечення подій 

для захисту прав і відстоювання інтересів у державних структурах. 

Доцільно було б розробити норми безпеки усіх учасників заходу під час 

його підготовки і проведення та ініціювати їх законодавче оформлення 

[1]. Подібна асоціація була зареєстрована у 2018 році, але через рік 

припинила своє існування у зв’язку з істотними розбіжностями у 

поглядах учасників. Варто також зазначити, що наразіне розроблені 

навіть норми охорони праці для спеціалістів івент-індустрії. Найбільш 

продуктивним шляхом було б запозичення вже апробованих 

європейських норм і гармонізація їх з українським законодавством.  
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Отже, сфера забезпечення подій, надзвичайно сильно постраждала 

від введення карантину. Державна допомога є дуже обмеженою, а до 

постанов КМУ, які вводять обмеження на проведення заходів,часто 

вносяться зміни, що не дає можливості планувати роботу. Тому 

найбільш доцільним виходом з цієї ситуації є створення громадської 

організації, яка б захищала права суб’єктів івент-індустрії та виступала з 

законодавчими ініціативами. 

 Література: 
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Нечипоренко Л.О., Рахімкулов Е.Р., Руденко М.О., Суслова О.І., Фулей 

Т.І., Чередніченко С.Г. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 232 с. 

2. Ткаченко: через карантин креативна індустрія вже втратила 

$3мільярди і 300 тисячробочихмісць [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://lb.ua/economics/2020/11/19/470988_tkachenko_cherez_-

karantin_kreativna.html. Дата звернення: 27.11.2020 р. 

 

Геннадій Аванесян, 

доцент кафедри правознавства та фінансів  

Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ОСОБЛИВОСТІ  МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ  ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 

Деліктні зобов’язання є цивільними охоронними 

правовідносинами, що виникають в разі заподіяння позадоговірної 

шкоди майновим або особистим немайновим правам особи. Деліктні 

зобов’язання не опосередковують нормальний майновий оборот, а 

виникають внаслідок односторонніх неправомірних дій. Відтак, 

зазначені зобов’язання мають охоронний характер. Правове значення 

деліктних зобов’язань полягає у відновленні становища, яке існувало до 

порушення права, а основна функція, якою вони наділені, – компенсація 

заподіяної шкоди.  

https://lb.ua/economics/2020/11/19/470988_tkachenko_cherez_-karantin_kreativna.html
https://lb.ua/economics/2020/11/19/470988_tkachenko_cherez_-karantin_kreativna.html
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Указана специфіка деліктних зобов’язань відобилася і на механізмі 

їх цивільно-правового регулювання, визначила особливості всіх його 

складових. 

 Питання механізму цивільно-правового регулювання, а також 

питання деліктних зобов’язань часто були об’єктами наукових 

досліджень. В основу цієї роботи покладені наукові роботи таких вчених, 

як: С.С. Алексєєв, І.А. Безклубий, Д.В. Боброва, Т.В. Боднар, 

В.І. Борисова, В.А. Васильєва, І.В. Венедіктова, В.В. Вітрянський, 

С.Д. Гринько, О.В. Дзера, Ю.О. Заїка, О.С. Іоффе, І.С. Канзафарова, 

Т.С. Ківалова, О.В. Кохановська, О.О. Красавчиков, М.В. Краснова, 

Н.С. Кузнєцова, О.А. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А. Майданик, Г.К. Матвєєв,  

Ю.Г. Матвєєв, Д.І. Мейєр, С.О. Погрібний, І.О. Покровський, 

В.Д. Примак, О.М. Родіонова, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, 

К.А. Флейшиць, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Я.М. Шевченко, 

Г.Ф. Шершеневич, В.Л. Яроцький та інші. 

Правове регулювання деліктних зобов’язань – це вплив норм права 

на поведінку суб’єктів деліктного правовідношення, спрямований на 

недопущення заподіяння позадоговірної шкоди та на відновлення 

порушених прав потерпілого, компенсацію заподіяної йому шкоди. У 

зв’язку з цим правове регулювання деліктних зобов’язань можна 

вважати ефективним, якщо воно дозволяє потерпілому отримати таку 

компенсацію та зобов’язує делінквента її надати. Саме це є основною 

метою законодавця при правовому регулюванні цивільно-правових 

деліктів.  

Цивільно-правовому регулюванню деліктних зобов’язань властиві 

ті ж самі стадії, що і правовому регулюванню взагалі. Формування 

правил поведінки суб’єктів у разі заподіяння позадоговірної шкоди 

здійснюється за допомогою норм деліктного права. Особливість 

механізму цивільно-правового регулювання проявляється в тому, що 

правила поведінки сформульовані тут переважно на нормативному 

рівні. У механізмі правового регулювання деліктних зобов’язань відсутні 

індивідуальні регулятори (договори). Делікти є позадоговірними 

зобов’язаннями, які виникають у разі заподіяння шкоди за відсутності 

договору між делінквентом та потерпілим або незалежно від його 

наявності (поза межами договору). У зв’язку з цим договір не може 

регулювати правовідносини між суб’єктами деліктного зобов’язання до 

моменту його виникнення.  



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  142   Полтавський інститут економіки і права  

 

Договір може виступити регулятором правовідносин між 

делікнвентом і потерпілим виключно на етапі реалізації прав суб’єктами 

деліктного зобов’язання. Договірні зв’язки можуть виникнути між 

кількома делінквентами, що спільно  заподіяли шкоду. 

Норми деліктного права містяться в Цивільному кодексі, інших 

законодавчих актах України, міжнародних конвенціях. На відміну від 

норм договірного права, які у більшості випадків мають диспозитивний 

характер, норми деліктного права є переважно імперативнимиВажливе 

значення серед регуляторів деліктних правовідносин мають правові 

принципи. Їх значення дістає вияв на всіх етапах правового 

регулювання, починаючи із встановлення законодавчих приписів, 

закінчуючи прийняттям судового рішення про відшкодування шкоди та 

здійсненням такого відшкодування.  

Особливим регулятором деліктних правовідносин є правові 

презумпції. У механізмі цивільно-правового регулювання деліктних 

зобов’язань діють як загально-правові та галузеві презумпції (знання 

закону, психічного здоров’я, вини), так і презумпції, властиві даному 

цивільно-правовому інституту (презумпція протиправності заподіяння 

шкоди). 

Друга стадія цивільно-правового регулювання деліктних 

зобов’язань - це виникнення конкретного правового зв’язку між 

визначеними суб’єктами цивільних правовідносин. Даній стадії 

відповідають юридичні факти – підстави виникнення деліктного 

зобов’язання. Особливістю юридичних фактів, які породжують деліктні 

відносини, є те, що це завжди порушення абсолютних (майнових або 

особистих немайнових) прав особи – заподіяння позадоговірної шкоди. 

заподіяння шкоди. Однак наявність шкоди, порушення блага особи, 

навіть вчинене правомірною дією, обов’язково має бути. Саме по собі 

порушення норм законодавства без заподіяння шкоди конкретній особі 

не породжує деліктного зобов’язання.  

Крім того для виникнення деліктного зобов’язання важливою є 

наявність ряду умов. Це можуть бути загальні умови виникнення 

деліктного зобов’язання, що застосовуються в разі наявності 

генерального делікту, або спеціальні умови, необхідні для застосування 

правил спеціальних деліктів.   До загальних умов відносяться 

протиправність поведінки заподіювача, причинний зв’язок і вина. 

Спеціальні умови можуть передбачати або необов’язковість якоїсь із 
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загальних умов (протиправності, вини), або обов’язковість додаткових 

умов (наявність трудових відносин, спосіб заподіяння шкоди, особливий 

суб’єкт). 

На стадії встановлення конкретного правового зв’язку між 

суб’єктами правовідносин, шляхом визначення їх конкретних прав та 

обов’язків однин щодо одного у деліктних зобов’язаннях стають 

відомими боржник і кредитор. 

Однією з особливостей деліктного правовідношення є те, що воно 

часто виникає поза волею його суб’єктів. Як правило, потерпілий на 

момент виникнення деліктного зобов’язання не бажає заподіяння йому 

шкоди, а делінквент навіть у разі навмисного заподіяння шкоди не 

бажає брати на себе обов’язок відшкодування. Разом з тим, незалежно 

від волі суб’єктів заподіяння шкоди за наявності всіх необхідних умов 

тягне обов’язок делінквента відшкодувати шкоду та право потерпілого 

вимагати відшкодування в повному обсязі.  

Правовідношення, що виникає у випадку заподіяння 

позадоговірної шкоди, має відносний, зобов’язальний характер. 

Делінквент і потерпілий стають суб’єктами цивільно-правового 

деліктного зобов’язання, де потерпілий виступає в якості кредитора, а 

делінквент – в якості боржника.  

Деліктне зобов’язання має виключно односторонній характер. 

Потерпілий має тільки право вимагати відшкодування йому заподіяної 

шкоди, а делінквент має тільки обов’язок надати відшкодування.  

Стадія реалізації в діях суб’єктів права їх суб’єктивних прав та 

обов’язків у цивільно-правовому регулюванні деліктних зобов’язань 

полягає у виконанні обов’язку делінквента по відшкодуванню завданої 

потерпілому шкоди. Особливості реалізації даної стадії залежать від 

того, яким благам потерпілого заподіяно шкоду. Порядок виконання 

деліктних зобов’язань встановлюється окремо для випадків заподіяння 

шкоди смертю потерпілого, каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, заподіяння потерпілому моральної шкоди або заподіяння 

шкоди майну потерпілого. Відсутність волі делінквента, спрямованої на 

виникнення деліктного зобов’язання, майже завжди призводить до 

відсутності у нього бажання виконувати деліктне зобов’язання 

добровільно.  

Односторонній характер деліктного зобов’язання означає для 

делінквента виключно витрати без отримання будь-якої компенсації. І 
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природно, що «будь-який індивід прагне максимізувати отримані ним 

особисті вигоди (перш за все – грошові) та мінімізувати грошові та інші 

витрати». Відшкодування шкоди для делінквента може свідомо 

перетворитися на його особисту мету тільки в разі наявності в нього 

високого рівня правосвідомості та правової культури. У такому випадку 

реалізація прав суб’єктів деліктного зобов’язання буде відбуватися у 

формі використання та виконання.  

Відсутність добровільного виконання з боку делінквента 

призводить до правозастосування або вступу у правовідносини 

відповідних органів державної влади (судів, адміністративних органів). 

Така форма реалізації прав та обов’язків дістає вияв у формі прийняття 

правозастосовного акта, що має охоронний характер. Отже, державний 

примус є частим супутником реалізації суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків суб’єктами деліктного зобов’язання. У даній роботі ми, 

безперечно, будемо звертати увагу на правозастосовні акти охоронного 

характеру, однак їх аналіз здійснюватиметься не з процесуальної точки 

зору, а саме з точки зору досягнення їх мети – відшкодування 

потерпілому заподіяної шкоди. 

 

Володимир Коваленко,  

старший викладач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Актуальність зумовлена визначенням місця прокуратури України у 

системі органів державної влади  та правоохоронних органів протягом 

усього часу існування незалежності, а  також становищем  прокуратури 

України в системі конституційного поділу влади в державі на 

законодавчу, виконавчу та судову. Досліджено теоретичні аспекти 

діяльності прокуратури у системі законодавчої влади. 

Широке обговорення та дискусії серед наукового середовища та 

правників щодо визначення місця прокуратури в системі органів 

державної влади України відбуваються протягом усього часу 

незалежності. У різні часи цій темі приділено увагу у роботах таких 
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авторів, як: В. Долежан, Ю. Грошевий, А. Комзюк, М. Косюта, О. Литвак, 

В. Маляренко, М. Мичко, Н. Наулік, М. Потебенько, В. Тацій, 

О. Толочко, П. Шумський та багато інших. 

Із внесенням змін до Конституції України 2 червня 2016 року 

прокуратуру формально віднесено до розділу “Правосуддя”. Однак, 

незважаючи на численні наукові праці видатних фахівців і 

конституційні зміни, окремі аспекти цієї проблематики залишаються не 

визначеними. Насамперед це стосується сучасного стану реформування 

прокуратури України в умовах європейської інтеграції, напрацювання 

пропозицій щодо його удосконалення, а також запровадження 

позитивного досвіду інших країн та подальшого законодавчого 

закріплення конституційних змін в Україні. 

Прокуратура є важливим елементом у механізмі органів державної 

влади України, роль та правовий статус якої визначаються метою її 

діяльності, функціями та наданими законодавством повноваженнями 

для їх виконання. Особливість правового статусу прокуратури 

підкреслюється її місцем у системі органів державної влади. 

Формально органи прокуратури виглядають наближеними до 

європейських стандартів. Водночас докорінні змінивідбуваються 

повільно, а серед невирішених завдань залишаються такі проблеми, як: 

наявність колізій і прогалин у законодавстві, вирішення яких потребує 

приведення у відповідність із Конституцією України положень 

Кримінального процесуального кодексу України, законів України 

“Пропрокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, інших 

нормативно-правових актів. 

Частково вирішення цих питань відбувається у процесі судової 

реформи, розпочатої після прийняття у 2016 році Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.  

Утім, вона також суттєво змінила зміст та обсяг функцій і 

повноважень прокуратури та загалом торкнулась її конституційно-

правового статусу. Так, вилучення з Основного Закону України розділу 

VІІ “Прокуратура” та віднесення положення ст. 131, якою визначаються 

функції, організація та порядок діяльності прокуратури, до розділу VIII 

“Правосуддя”, знову порушило питання про роль прокуратури у системі 

органів державної влади. 

У статті 75 Конституції України визначено, що “єдиним органом 

законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України”, 
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тобто фактично Основним Законом України встановлено заборону на 

віднесення будь-яких інших органів до цієї гілки влади. Держава як 

монополіст у прийнятті законів зацікавлена в їх точному виконанні. 

Задля цього раніше на органи прокуратури покладалися функції так 

званого загального нагляду. Але навіть за наявності таких функцій і 

повноважень прокурорський нагляд не підміняв собою законодавчу 

владу, а прокуратура не була наділена законотворчими повноваженнями 

щодо прийняття законів, а була лише важливим інструментом 

належного забезпечення їх дотримання і виконання. 

Крім того, відповідно до Конституції України та Закону України 

“Про прокуратуру” на сучасну прокуратуру вже не покладається функція 

нагляду за додержанням і застосуванням законів. Здебільшого функції 

прокуратури обмежені сферою кримінальної юстиції та чітко 

визначеними представницькими повноваженнями, а функції нагляду за 

додержанням і застосуванням законів виконують інші контрольно-

наглядові органи. 

Ряд науковців і фахівців є прихильниками інтеграції прокуратури 

до виконавчої влади. Таку позицію у різні часи зокрема відстоювали Ю. 

Калмиков, М. Костицький, В. Погорілко, М. Федорів, Р. Зварич, М. 

Малишко. 

Інтегрування органів прокуратури до виконавчої гілки влади 

пов’язане із прагненням посилити роль та місце Міністерства юстиції у 

системі органів державної влади, підвищити її у реалізації правової 

політики держави. 

Світовий досвід діяльності різних прокуратур також передбачає 

існування органів прокуратури у системі судової влади, де прокуратура 

або цілком віднесена до складу судової системи і діє при судах, або діє в 

межах судової влади, а прокурори при цьому не належать до 

суддівського корпусу. 

Після внесення у 2016 році змін до Конституції України [3]багато 

фахівців та науковців поквапилися зазначити, що нарешті 

конституційно-правовий статус прокуратури України визначений 

віднесенням її до судової гілки влади. Прихильники віднесення 

прокуратури до судової влади стверджують, що це призведе до 

реформування прокуратури України відповідно до європейських 

стандартів, дасть можливість забезпечити незалежність прокуроріввід 

будь-яких політичних сил. 
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Дехто з фахівців також вказує на те, що становлення української 

державності на початку ХХ ст. відбувалось у контексті перебування 

прокуратури у системі судової влади.Часто у науковій літературі 

виділяють різні моделі можливості існування прокуратури у системі 

судової влади[4]. 

Прокуратура України посідає особливе місце у державному 

механізмі, що підкреслюється її особливим конституційним та 

адміністративно-правовим статусом.  

Згідно з Конституцією України та Законом прокуратура виконує 

специфічні, притаманні лише їй функції, а метою їх реалізації є захист 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави, що 

свідчить про її значущість в системі органів державної влади. Ефективне 

виконання таких завдань, досягнення поставленої перед цим органом 

мети можливе за умови неупередженого виконання покладених 

функцій, що виключаєпідпорядкування або приналежність до тієї чи 

іншої гілки влади. 

Тривалий час структурна побудова Конституції України визначала 

за прокуратурою місце між виконавчою та судовою гілками влади, а її 

функції були зазначені в окремому розділі, як і засади діяльності 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, що давало змогу 

додаткового аргументу на користь того, що прокуратура не відноситься 

до жодної з них.  

Після внесення відповідних змін до Основного Закону України 

розділ “Прокуратура” вилучений у повному обсязі, а засади діяльності 

прокуратури включені до розділу “Правосуддя”. Однак, це  формальне 

віднесення прокуратури до правосуддя ще не означає зміни  її 

конституційно-правового чи адміністративно-правового статусу. Це 

лише підтверджує прагнення нашої держави привести структуру 

прокуратури у відповідність із міжнародними та європейськими 

стандартами. 

Стаття 131-1 Конституції України регламентує наступні функції 

прокуратури: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2)організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань підчас 

кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими 

і розшуковими діями органів правопорядку; 
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3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і 

в порядку, що визначені законом. 

Органи прокуратури, кожний у межах своєї компетенції, відіграють 

реальну та конкретну роль у виконанні завдань і здійсненні функцій, 

покладених на прокуратуру. Їх система та структура побудовані таким 

чином, щоб вплив прокуратури на забезпечення законності, 

правопорядку, прав і законних інтересів громадян був ефективним, 

всеохоплюючим на всій території України та на всіх напрямах 

соціальних відносин, урегульованих законами [5, с.29]. 

Реалізація правоохоронної функції прокуратури сприяє захисту 

конституційнихправ і свобод громадян, забезпечуючи тим самим режим 

законності та правопорядку в межах всієї держави.Проте на органи 

прокуратури, крім функцій забезпечення правопорядку та законності, 

які притаманні більшості правоохоронних органів, покладаються також 

виключні повноваження щодо здійснення прокурорського нагляду та 

підтримання державного (публічного) обвинувачення в суді. Саме ці 

функції відрізняють органи прокуратури від інших правоохоронних 

органів та наділяють їх особливим адміністративно-правовим статусом. 

Таким чином, органи прокуратурипосідають специфічне місце в 

системі правоохоронних органів, яке обумовлюється завданнями та 

функціями, віднесеними до їх компетенції. Органи прокуратури 

займають у системі правоохоронних органів особливе, незалежне 

тасамостійне місце, що дозволяє визначити їх як єдину систему 

державних органів зі спеціальним конституційним та адміністративно-

правовим статусом, який наділяє їх процесуальною незалежністю для 

ефективного та неупередженого виконання покладених на них 

обов’язків, основним функціональним призначенням яких є охорона та 

захист прав, свобод й інтересів людини і громадянина, утвердження 

режиму законності та правопорядку[6, с. 230, 233]. 

На сьогоднішній день прокуратура України займає особливе місце 

серед інших правоохоронних органів. Вона виконує різноманітні 

функції, реалізація яких спрямована на захист прав та свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави. 

Структурно органи прокуратури становлять єдину централізовану 

систему, керує якою Генеральна прокуратура України, очолює її 

Генеральний прокурор. Діяльність прокуратури при цьому ґрунтується 

на засадах верховенства права, законності, територіальності, презумпції 
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невинуватості, незалежності прокурора, політичної нейтральності, 

недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади, поваги до незалежності 

суддів тощо. 

Такий правовий статус прокуратури з урахуванням визначених 

Конституцією України функцій надає реальні можливості здійснювати 

відповідний законний вплив на кожну з гілок державної влади, 

забезпечивши їх певну взаємодію та підтримання системи стримувань і 

противаг, що заснована на принципі поділу влади. 

Прокуратуру в Основному Законі України лише формально 

віднесено до системи правосуддя, за своїм змістом прокуратура згідно з 

Конституцією України має особливий статус та не відноситься до жодної 

з гілок влади. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА 

ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Розбудова держави та трансформація суспільних відносин в 

Україні протягом останніх десятиліть зумовили об’єктивну потребу 

теоретичного переосмислення цілого ряду існуючих фундаментальних 

положень наукою конституційного права. З цього погляду виняткового 

значення набуває концептуальна розробка нової парадигми 

доктринального тлумачення як сутності конституційного права і 

конституційно-правового регулювання, так і тієї ролі, яке вони повинні 

відіграти в сучасних умовах державотворення та у процесі забезпечення 

взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні. 

Українська політична система з часів здобуття незалежності 

перебуває у перманентному стані трансформацій. Це, зокрема, ілюструє 

перебіг конституційного процесу в Україні. Не маючи стійких традицій 

демократичного врядування, українські політики весь час вдаються до 

ситуативної зміни правового механізму здійснення державної влади 

виходячи з принципу політичної доцільності. 

Так, одразу після інавгурації новообраний Президент 

УкраїниВ.Зеленський та його команда почали готувати суспільну 

свідомість до сприйняття необхідності перегляду конституційних норм у 

частині організації державної влади в Україні.Перше, що він зробив, – 

взяв законопроект Порошенка про позбавлення нардепів 

недоторканності, знову вніс його до Верховної ради, і дев'яте скликання 

у вересні його ухвалило. Нагадаємо, що п'ятому президенту двічі не 

вдавалося провести цю зміну до Конституції.Як і Порошенко, 

Зеленський запропонував зміни щодо децентралізації влади. 

Законопроект передбачав інститут префектів, запровадження нового 

переліку адміністративно-територіальних одиниць, закріплення права 

місцевих жителів на зміну кордонів і перейменування населених 

пунктів, закріплення права громади на самоврядування шляхом виборів 

і місцевих референдумів. Але після масової критики глава держави 
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відкликав ініціативу. 

Розгляду зараз очікують зміни до Конституції щодо скасування 

адвокатської монополії, про законодавчу ініціативу народу, про 

уповноважених Ради, про додаткові підстави для позбавлення нардепа 

повноважень. Уже попередньо схвалена ініціатива Зеленського про 

скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. Але жодна з цих 

ініціатив не доведена до кінця … Тому з огляду на роботу Верховної Ради 

України можна виділити безліч проблем. 

Серед найбільш актуальних проблем у сучасній науці конститу-

ційного права — питання, пов’язані з публічно-владними інститутами, 

які функціонують на принципах парламентаризму. Адже парла-

ментаризм як суспільно-політичне явище є одним з найвагоміших 

демократичних надбань цивілізації, безпосередньо пов’язаним із 

визнанням та реалізацією принципів народного суверенітету, пріоритету 

прав і свобод людини, конституюванням інститутів представницької 

демократії та ідеєю верховенства парламенту серед інших органів 

державної влади. 

Згідно з Конституцією України єдиним органом законодавчої 

влади в державі є парламент — Верховна Рада України (ст. 75). Саме з 

законодавчою діяльністю парламенту України пов’язані найвагоміші 

позитивні зрушення у напрямі становлення демократії в Україні. 

Результатом цієї діяльності в найновітніший період існування України 

були Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення 

незалежності України та Конституція України, кодифікація 

законодавства та прийняття близько п’яти тисяч законів. За кількісним 

показником прийнятих законів український парламент вийшов на 

рівень парламентів сучасних європейських країн. Він став єдиним 

загальнонаціональним, виборним, представницьким, колегіальним, 

однопалатним, постійно діючим органом законодавчої влади. 

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як єдиного 

органу законодавчої влади свідчить про її місце та роль у державному 

механізмі. Водночас суттєвим недоліком у характеристиці парламенту є 

те, що в Конституції відсутнєположення про Верховну Раду як 

загальнодержавний представницький орган усього українського народу. 

Подальше вдосконалення українського парламентаризму в умовах 

сьогодення є майже неможливим без зміни підходів щодо формування 

представницьких органів влади, їх персонального складу та структури. 
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За доцільне також було б відмовитися від частої зміни законів про 

вибори перед кожними виборами народних депутатів (Україна має 

досвід проведення виборів народних депутатів за мажоритарною, 

пропорційною та змішаною виборчими системами) і повернутися до 

пропорційної виборчої системи, але з наданням громадянам України 

можливості самостійно впливати на формування персонального складу 

парламенту через запровадження відкритості списків; зобов’язати 

народних депутатів бути відповідальними за свою діяльність перед 

суспільством через законодавче закріплення їх обов’язку звітувати перед 

українським народом про свою діяльність. 

Важливою проблемою вдосконалення структурної організації 

парламентів у сучасних умовах є бікамералізм. Сьогодні з двопалатністю 

пов’язують якість та ефективність діяльності парламентів. Застосування 

тієї чи іншої моделі організації парламенту в Україні слід тлумачити 

насамперед з погляду ефективності й результативності кожної з моделей 

з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та конкретних 

політико-правових умов тієї чи іншої держави. Для України ця проблема 

не нова. Положення про двопалатний парламент було притаманне 

майже всім проектам Конституції України, починаючи з 1992 р. у формі 

двопалатних Національних Зборів України (1992 р.), Всенародної Ради 

України (1993 р.) та «президентського проекту» — Національні Збори 

України (1996 р.). Прийняття Конституції України 1996 р. не зняло з 

порядку денного питання запровадження бікамералізму в Україні. 

Двопалатність розглядають як механізм забезпечення рівноваги між 

органами державної влади (Президент — парламент — виконавча влада) 

та більш якісний і професійний законодавчий процес. 

На користь впровадження двопалатного парламенту свідчить і той 

аргумент, що політична система, яка розвивається за сценарієм 

збільшення парламентських повноважень, вимагає політичного 

арбітражу. Саме друга палата парламенту може стати таким арбітром як 

у політичному, так і законодавчому процесі. Якісні, позитивні наслідки 

такого арбітражу можуть бути різними. Зокрема, зменшиться 

навантаження на Конституційний Суд України в частині скасування 

неконституційних законів та внесення змін до Конституції. Існування 

другої палати забезпечило б процес «конституційної експертизи» 

максимальною публічністю та прозорістю. Але в умовах кризи 

парламентаризму в Україні, яка стала особливо очевидною на сучасному 
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етапі, до запровадження бікамералізму слід ставитись дуже обережно, 

щоб не допустити поглиблення існуючої загальнополітичної кризи в 

країні. 

Вдосконалення структуризації українського парламенту має бути 

спрямоване на оптимізацію діяльності парламентських комітетів, 

зменшення їх кількості, вдосконалення їх повноважень і визначення 

предмета відання, можливості закріплення за ними права приймати 

«малі закони». На користь останніх свідчить досвід таких країн, як 

Іспанія, Італія, Греція та Бразилія, в яких особливі комісії  парламенту 

наділені правом прийняття окремих законів. Сьогодні одним із головних 

питань функціонування парламенту є якість та ефективність його 

законодавчої діяльності. Необхідною умовою ефективної законодавчої 

діяльності парламенту насамперед є удосконалення процесу прийняття 

законів. 

Подальший розвиток парламентаризму в Україні не можливий без 

правового регулювання статусу парламенту України. Основною 

проблемою на цьому шляху є відсутність спеціального ЗаконуУкраїни 

«Про Верховну Раду України». В Україні наявний Закон України «Про 

регламент Верховної Ради України», але в ньому не в повному 

обсязіконкретизований статус парламенту, його повноважність, 

закріплення парламентських функцій та повноважень, межі їх 

реалізації, питання організаційної будови, зокрема, структури 

парламенту, органів Верховної Ради України (комітетів, тимчасових 

спеціальних та слідчих комісій), об’єднання народних депутатів 

(фракцій, депутатських груп та міжфракційних об’єднань, 

парламентської опозиції), а також основних вимог до організації 

діяльності парламенту та його взаємовідносин з іншими органами 

державної влади, зокрема Президентом України, Конституційним Судом 

України тощо. 

Таким чином, парламентаризм характерний для будь-якого 

державного устрою за умов, що він діє в демократичному режимі. 

Відрізняються лише формальні прояви явища, але ключова функція 

інституту - забезпечення владного балансу та недопущення узурпації 

влади - завжди реалізується. Саме тому парламентаризм не можна 

зводити до формальних ознак поділу влади, функціонування інституту 

парламенту і навіть до парламентської форми державного правління, 

адже основні його характеристики стосуються змісту і спрямованості 
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парламентської діяльності, її ефективності та легітимності. 

В Україні інститут парламентаризму перебуває на початковому 

етапі становлення. З формальної точки зору конституційна реформа 

2004 р., що розширила владніповноваження Верховної Ради України, 

мала б сприяти його утвердженню та розвитку. Проте незбалансованість 

конституційних норм в умовах панування парадигми політичної 

доцільності та технологій політичної корупції дискредитували перед 

громадськістю парламентсько-президентську форму державного 

правління, зміст якої так і не було втілено в життя. 

Політична нестабільність часів Президента України В.Ющенка 

посилила у суспільстві патерналістські настрої та бажання "сильної 

руки". У відповідь на них та згідно з власною зацікавленістю у 

надцентралізації державного механізму влада легалізувала верховенство 

інституту президента через відповідне рішення Конституційного Суду 

України. Проте цей найлегший, на перший погляд, спосіб забезпечення 

абсолютної керованості усіх суспільних процесів у довготерміновій 

перспективі може повернутись бумерангом суспільної інерції і, 

відповідно, нездатністю протистояти глобальним викликам, які сьогодні 

формуються у світі. 

Стан інституту парламентаризму в Україні є індикатором 

демократичних перетворень, що відбуваються у суспільстві. Тому 

завдання влади полягає у втіленні в життя механізмів, що забезпечать 

професіоналізацію діяльності народного обранця та залучать громадян 

до процесу вироблення парламентських рішень. 

Лише створивши механізми пробудження громадської ініціативи, 

можна виховати відповідального громадянина, який стане на заваді 

будь-яким антидемократичним та неефективним діям політиків. 
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МЕДІАЦІЯ – СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА 

 СУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПОРУ 

Найсучаснішим способом вирішення спору – є медіація! Адже, в 

більшості випадків, по завершенні процесу медіації людина задовольняє 

свої інтереси при цьому не зруйнувавши відносини з іншою стороною. 

Мета студії: привернути увагу до медіації як до одного з 

найефективніших способів альтернативного вирішення спорів.  

Звертаючись до суду для вирішення спору сторони відстоюють свої 

позиції. За позицією особи приховані її істинні інтереси, які в свою чергу 

включають потреби, почуття, цінності та потреба у збереженні відносин. 

Дуже часто їхні позиції не відображають їх істинні інтереси та не 

задовольняють справжні потреби. Адже судовий процес є публічним, і це 

перешкоджає особі висловити свою справжню ціль або справжнє 

відношення до іншої сторони спору.  

В більшості випадків сторони спору перебувають у конфлікті. 

Залежно від тривалості, предмету спору а також від характеру та 

темпераменту сторін, від кількості накопичених образ – конфлікт може 

бути дуже «гострим». Для максимально ефективного вирішення спору 

потрібно спочатку зупинити конфлікт. 

Також при судовому вирішенні спору сторони можуть впливати на 

хід вирішення спору але не вирішувати його. В багатьох випадках 

рішення суду або не задовольняє інтереси обох сторін, або задовольняє 

інтереси тільки однієї сторони і конфлікт не зникає. 
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В процесі медіації, за допомогою майстерності медіатора, сторони 

самостійно знаходять варіанти вирішення спору і обирають такий що 

задовольнить інтереси обох сторін.  

Медіація спрямована не на відстоювання позицій а на задоволення 

справжніх інтересів обох сторін.  

Процес медіації є закритим та конфіденційним, що дає можливість 

сторонам бути максимально розкутими та відвертими. Під час 

медіаційного процесу медіатор працює з відносинами, з почуттями, з 

емоціями, з інтересами, застосовує кокуси (окремі зустрічі), які також 

дають можливість сторонам відверто розповісти ті речі про які вони не 

можуть розповідати  в присутності інших.  

Рішення за результатами медіації  – це продукт роботи сторін. 

Медіатор спрямовує сторони на самостійне генерування варіантів 

вирішення і самостійний вибір того з них, який максимально 

підходитиме усім. 

В ході медіаційного процесу сторони перестають бачити проблему 

один в одному та поступово об’єднуються для пошуку вирішення 

існуючої проблеми. Це допомагає медіатору вплинути на деескалацію 

конфлікту. 

При професійному управлінні процесом медіації медіатор 

налагоджує контакт між сторонами, відновлює їх комунікацію, сприяє 

розвитку їх взаємодії над вирішенням спору.  

Важливою ознакою сучасності процесу медіації є зміна контексту 

вирішення спору. Вирішення спору у судовому процесі здебільшого 

зводиться до пошуку винного та його покарання. В процесі медіації 

вирішення спору концентрується на тому що для сторін справді важливо 

зараз а також у майбутньому. Тобто медіація базується на принципі що 

минуле уже не можливо змінити, потрібно сконцентруватись на 

інтересах теперішніх та майбутніх. 

За допомогою медіації можна вирішити більшість конфліктів, 

якщо вони медіабельні.  

Не підлягають вирішенню за допомогою медіації такі конфлікти в 

яких у сторін: відсутні повноваження; відсутня дієздатність; явне 

небажання вирішувати суперечку в дружньому ключі зважаючи на 

культурні або індивідуальні особливості; відсутнє усвідомлення своїх 

інтересів. Також неможливо вирішити спір за допомогою медіації якщо 

для його вирішення існує необхідність судового прецеденту. 
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На даний час існує великий відсоток зневіри до виконання судових 

рішень. Це відбувається тому що сторони судового процесу не завжди 

добровільно стають його учасниками а ще з огляду на незадоволення 

рішенням суду.  

Процес медіації завершується прийняттям сторонами спільного 

рішення яке закріплюється укладанням медіаційної угоди. Виконуючи 

цю угоду всі сторони задовольнять свої інтереси а отже зацікавлені в її 

виконанні. 

За даними Українського центру медіації при судовому вирішенні 

спорів відносини, в більшості випадків, можуть погіршитися або взагалі 

бути розірвані. По завершенню процесу медіації відносини не тільки не 

погіршуються а й можуть бути покращені! 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ 

Одним із видів заповітів у вітчизняному законодавстві є заповіт 

подружжя. Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України подружжя 

має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на 

правах спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту 

частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з 

подружжя переходить до іншого з подружжя, який його пережив. У разі 

смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені 

подружжям у заповіті [1]. Дана норма є винятком із загальних правил 

про заповіт як особисте розпорядження однієї фізичної особи. (ст. 1233 

ЦК). Незважаючи на наявність кількох укладачів такого заповіту, він не 

є договором, а залишається одностороннім правочином, оскільки 

подружжя виступає як одна сторона, представлена двома особами за 

правилом ч. 3 ст. 202 ЦК. 

Питання, пов’язані із заповітом подружжя, досліджували Є. І. 

Фурса [7], І. В. Жилінкова [8], Ю. О. Заіка [4], Т. П. Коваленко [9], З. В. 

Ромовська [6], О. О. Бичківський [2], К. І. Кучерук, К. С. Босак [5], М. 

Дякович [3]  та інші, але на сьогодні залишається багато проблем у 

правовому регулюванні цього інституту. 

Інститут заповіту подружжя відомий багатьом країнам 

скандинавського права, зокрема Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та 

Швеції, широко відомий законодавству Англії, Німеччини [2, с. 136.]. 

Ставлення науковців до запровадження запозиченого інституту 

спільного заповіту в цивільне законодавство нашої держави було 

неоднозначним і залишається таким на сьогоднішній день. Юридичний 

сенс заповіту подружжя З. В. Ромовська вбачає в тому, що «у разі смерті 

одного з подружжя матеріальна аура, у якій проживало подружжя, для 

вдови чи вдівця залишиться незмінною» [6, с. 141]. Схвально ставиться 

до можливості скласти спільний заповіт подружжя Є. І. Фурса [7, с. 187]. 

Заіка О. Ю. вказує на необхідність законодавчого редагування змісту 

норми про заповіт подружжя. [4, с. 93] На думку Т. П. Коваленко, 

спільний заповіт подружжя не тільки не створює якихось зручностей, 
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переваг порівняно з укладенням кожним з подружжям окремого 

заповіту, а навпаки, він може стати підставою для неабияких життєвих 

ускладнень [9, с. 626]. І. В. Жилінкова вважає, що спільний заповіт 

обмежує правоздатність того з подружжя, який залишився живим [8, с. 

385-386]. На думку К. І. Кучерука, заповіт подружжя обмежує право 

обов’язкових спадкоємців. [5, с. 143] М. Дякович звертає увагу на 

поспішність впровадження та недосконалість цієї норми як для 

заповідачів, так і для спадкоємців. Зазначає, що „аналіз судових рішень 

свідчить не на користь заповіту подружжя в існуючій на сьогодні 

редакції ст. 1243 Цивільного кодексу України” [3, с. 210] 

Юридичну конструкцію заповіту подружжя навряд чи можна 

назвати вдалою, оскільки: 

Предметом заповіту подружжя є лише майно, що знаходиться в 

спільній сумісній власності подружжя. Це може бути майно, набуте за 

час шлюбу, майно, створене спільною працею подружжя, або інше 

майно, яке подружжя отримує у спільну сумісну власність за договором 

сторін (майно, набуте подружжям за договором дарування, купівлі-

продажу тощо). Особиста приватна власність кожного з подружжя 

(майно, набуте до шлюбу, подароване, успадковане тощо) не може бути 

включена до даного заповіту, а отже виникає необхідність укладення 

додаткових особистих заповітів щодо такого майна. За таких обставин 

складання спільного заповіту не лише пов’язане із зайвими витратами, а 

й взагалі позбавлене сенсу. 

Майно на праві спільної сумісної власності, що включене до 

заповіту, згодом може змінити свій режим. В такому випадку зміст 

заповіту буде суперечити вимогам чинного законодавства. Кучерук К. І. 

та Босак К. С звертають увагу на непоодинокі судовій практиці випадки, 

коли особи зверталися до суду з позовною заявою про визнання заповіту 

подружжя недійсним, у зв’язку з тим, що заповіт було укладено стосовно 

майна, яке належало подружжю не на правах спільної сумісної 

власності, а на правах спільної часткової власності [5, с. 141 - 142]. 

Неможливість в односторонньому порядку відкликати заповіт 

після смерті одного з подружжя може завдати неабияких проблем вдові 

(вдівцю) у майбутньому, оскільки особа на користь якої укладено заповіт 

може після смерті одного з подружжя поводитися негідно, але згідно із 

законодавством заповідач буде позбавлений можливості скасувати 

заповіт, змінити спадкоємця. У звязку з цим, після смерті одного з 
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подружжя іншому подружжю потрібно на законодавчому рівні надати 

право змінити чи скасувати заповіт на загальних підставах, у тому числі і 

призначити іншого спадкоємця. 

Вдова (вдівець) хоча і є власником майна, не має змоги ним 

розпорядитися, оскільки нотаріус, отримавши відповідне повідомлення 

згідно з ч. 4 ст. 1243 ЦК України, накладає заборону відчуження на 

майно, зазначене у заповіті подружжя. Згодом матеріальний та 

фізичний стан одного з подружжя, може погіршитися після смерті 

другого з подружжя, але можливість розпорядитися майном, що є об' 

єктом заповіту подружжя, з метою поліпшення свого здоровя чи 

матеріального стану відсутня. 

Діти того з подружжя, який помер першим, зможуть оформити 

право на обов’язкову частку лише після смерті останнього з подружжя. 

Право обов’язкових спадкоємців в даному випадку обмежується. 

Законодавчо не визначеною залишається доля спадкового майна, 

щодо якого було складено спільний заповіт подружжя, після смерті 

одного з подружжя і накладення на майно заборони, якщо особа, яка 

призначена спадкоємцем у спільному заповіті, також помирає. Заіка Ю. 

О. вважає, що в цьому випадку заборона на майно повинна 

скасовуватися і подружжя, яке залишилося живим, має набувати 

можливості розпорядитися таким майном на загальних підставах [4, с. 

92]. 

Складання подружжям секретного заповіту не передбачається 

можливим, оскільки ст. 1250 та інші статті ЦК України не містять норм, 

які б регламентували дії нотаріуса після смерті одного з подружжя, з 

метою виконання вимог ч. 4 ст. 1243 ЦК України. З огляду на це, на 

думку М. Кучерука, нотаріус має відмовити у вчиненні нотаріальних дій 

щодо секретного заповіту, який був складений подружжям. [5, с. 143] 

Норма права про заповіт подружжя, розширюючи спадкову 

правоздатність громадян, за своїм характером є прогресивним явищем 

для цивільного законодавства України, але водночас її зміст потребує 

законодавчого доопрацювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОРАЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ 

НОРМ У МЕХАНІЗМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 

Система соціального регулювання передбачає цілий комплекс 

елементів, серед яких, важлива роль відводиться праву і моралі, які 

взаємодіючи між собою відіграють основну роль у регулюванні 

поведінки людини в суспільстві. 

Досліджуючи процес взаємодії права і моралі в системі соціального 

регулювання суспільних відносин перш за все необхідно відмітити, що 
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дані питання завжди були актуальні в процесі історичного розвитку. Так, 

питання співвідношення права і моралі у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. викликали значний інтерес філософів та правознавців. 

Особливо значним був внесок у розробку проблеми І. Ільїна, 

Б. Кістяковського, П. Новгородцева, Л. Петражицького, В. Соловйова, 

Є. Трубецького, Б. Чичеріна, які, маючи власні погляди на визначене 

питання, сходилися в думці про те, що право і мораль взаємодіють між 

собою, взаємопроникають та посилюють дію один одного [6, с. 121]. 

Важливою ознакою сучасного суспільства є його організованість та 

упорядкованість, завдяки ефективному механізму регулювання 

суспільних відносин. Суспільна наука розглядає процес регулювання як 

визначення основних напрямків функціонування та розвитку поведінки 

людей та їх колективів. Тому регулювання в суспільному житті 

поділяють на два основні різновиди: індивідуальне і нормативне. Суть 

індивідуального регулювання полягає в упорядкуванні поведінки людей 

за допомогою разових, персональних регулюючих акцій та розв’язання 

питання, що стосується конкретного випадку чи певного кола осіб. 

Нормативне ж регулювання спрямоване на упорядкування поведінки 

людей за допомогою загальних правил, моделей, взірців, еталонів 

поведінки, які поширюються на всі випадки даного виду і яким повинні 

підпорядковуватися всі особи, які потрапили в сферу нормативно-

правової регламентації [1, с.7-8]. 

Однією з основних суспільних функцій моралі і права в їх 

взаємозв’язку і взаємодії є регуляція людської поведінки, міжлюдських 

відносин, що в кінцевому результаті трансформується в регулювання 

суспільних відносин.  

Але право і мораль по-різному здійснюють свій регулятивний 

вплив на особистість, пригнічуючи природну агресивність, стримуючи 

егоїстичні інстинкти та пристрасті, які спонукають людей до діянь. Так, 

право визначає і регулює зовнішній порядок, а мораль формує соціальні 

якості особистості. Монополізувавши примус в руках держави, право 

стримує людей загрозою його застосування. Мораль виховує почуття 

милосердя, стійкості до спокус, до переважання відчуттів на розумом, до 

безвілля. Проте, необхідно зауважити, що, мораль не закликає до 

упокорювання, всепрощення та несупротиву злу. Основним обов’язком 

моральної людини є захист пригноблених, немічних, нетерпимість до 

аморальних вчинків та протидія їм. Законне право необхідної оборони 
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ґрунтується на моральному обов’язку самозахисту, захисту слабких від 

злочинного нападу. До речі, це єдина підстава правомірного 

застосування сили для виконання морального обов’язку, всі інші 

випадки кримінально заборонені і карані. Моральне виправдання права 

в цивілізованих країнах полягає в тому, що на праві лежить головний 

тягар захисту суспільства від шкідливих і небезпечних діянь осіб, що 

нехтують правами та інтересами інших людей і суспільства загалом [3, 

с. 75, 95]. 

Соціальні функції моралі, звичаїв, традицій значною мірою 

ідентичні функціям права. Різниця полягає в соціальній значущості 

суспільних явищ, що регулюються мораллю, традиціями і правом. Як 

справедливо зазначають Н. Оніщенко, С. Стоєцький та С. Сунєгін, у 

механізмі соціального регулювання спостерігається своєрідний розподіл 

ролей між правом, мораллю, звичаями, традиціями у виконанні одного 

й того ж завдання – упорядкування суспільних відносин. Занепад моралі 

не може не позначатися на появі дисфункцій правового розвитку в 

певних просторово-часових вимірах. Саме стабільність моральних норм, 

моральна «переконаність» суспільства, повага до усталених 

загальнолюдських канонів поведінки призводять до сприйняття 

настанов права, поваги до нього, до підвищення авторитету цього 

найбільш дієвого соціального феномену, а, отже, до ефективної дії 

інститутів громадянського суспільства [5, с. 69]. 

Право і мораль як ціннісні системи нормують соціальне життя на 

підставі загальних ціннісних принципів, пріоритетними серед яких є 

життя, безпека, гідність, значущість людини як особистості та належні 

умови її існування. Однак, на відміну від моралі, право є інституційним 

регулятором, має формальну визначеність, є об’єктивним явищем, яке 

не залежить від суб’єктивних факторів, усвідомлюється правосвідомістю 

і є загальнообов’язковим [4, с. 93]. 

Як бачимо, мораль і право виконують одну і ту ж соціальну 

функцію: регулюють людські взаємовідносини. Однак способи 

моральної і правової регуляції різні. Право регулює поведінку людей за 

допомогою державно-управлінського примусу, мораль же спирається не 

на силу держави, а на силу громадської думки. Як право, так і мораль є 

сукупністю норм, що виражають не тільки волю панівних соціальних 

груп, але також і деякі між групові «загальнонародні» уявлення про 

добро і зло, справедливе і несправедливе, про допустиме і неприпустиме 
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в поведінці людей. Але якщо правові приписи проводяться в життя 

особливими настановами, то моральні вимоги формуються в умовах 

буття малої групи, в процесі повсякденного спілкування людей. Мораль і 

право, як чинники регуляції суспільних відносин і соціально прийнятної 

індивідуальної та групової поведінки, є загальнокультурним 

результатом історичного досвіду всього людства, який отримує різне 

оформлення у різних народів у різні історичні епохи [2, с. 14]. 

Отже, мораль і право як  важливі складові механізму соціальної 

регуляції в комплексній взаємодії здійснюють суттєвий вплив як на 

формування поведінки людей в соціумі, так і на її нормативне 

регулювання практично у всіх сферах суспільних відносин, що в цілому 

сприяє формуванню належного рівня правової свідомості та правового 

виховання населення.  
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ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ  

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Цінність представляє не будь-яка правова політика держави, а 

лише та, яка спрямована на реалізацію прав і свобод людини і 

громадянина, становлення і відтворення високого рівня і якості правової 

культури і правової свідомості.  

Українське суспільство давно прагне суттєвих змін в утвердження 

європейської системи цінностей у всіх сферах життєдіяльності. 

Відповідно і реформування українського законодавства практично в усіх 

сферах права, задля справедливого й однозначного здійснення 

правосуддя, якісного й злагодженого державного управління, подолання 

проявів корупції, забезпечення належної правової допомоги в контексті 

інтеграційних процесів повинно бути пріоритетним завданням усіх 

органів держави.  

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом надала 

можливість підняти на новий якісний рівень питання партнерства та 

співробітництва в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави. 

Ця угода є новим якісним кроком і до пошуку можливостей розв’язання 

різноманітних питань за допомогою нових інноваційних підходів. Так, 

згідно зі статтею 1 даної Угоди «Україна і ЄС мають посилювати 

співпрацю в сфері правосуддя, свободи та безпеки, з метою забезпечення 

верховенства права та поваги до прав людини і основоположних 

свобод» [4]. 

Забезпечення верховенства права як на національному, так і 

міжнародному рівнях є однією з основних цінностей. Взагалі, слід 

відмітити, що якщо ж міркувати над цінностями, що закріплюються 

правом, можна констатувати про неможливість існування в праві тих 

цінностей, які були втрачені суспільством, оскільки факт «закріплення» 

цінностей переводить їх у ранг «правових», а скасування нормативного 
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закріплення призводить до припинення існування цінностей з точки 

зору права. Тому цінностями права можуть бути лише ті цінності, які 

мають місце в дійсності або можуть бути в реальному майбутньому, 

необхідність нормативного закріплення яких обумовлена соціальним 

досвідом. Завдяки цінностям право, як «механізм» отримує свій зміст, 

оскільки свідомість суб’єкта права направлена на цінності як на свій 

об’єкт. Таким чином, право є інструментом для закріплення правил 

поведінки (цінностей), прийнятих в певному суспільстві, які оцінюються 

цим суспільством як важливі, корисні і т.д. Не менш важливо те, що 

право являє собою глибинний елемент суспільного життя, не тільки 

покликаний реалізувати ряд основних вимог цивілізаційного 

суспільства, а й такий, що вбирає в себе цінності цивілізації і 

культури. Слід погодитися і з думкою про те, що цінність права – це такі 

його властивості, які привносяться в нього свідомістю, і властивості ці 

можуть змінювати свій знак на протилежний (з різних причин). У цьому 

й полягає вся складність проблеми цінності права, оскільки остання, так 

чи інакше, багато в чому залежить від того, як розглядають право, його 

інститути не тільки офіційна ідеологія, а й свідомість групова і навіть 

індивідуальна [1, c. 22].  

Актуальність становлення ефективної правової політики для 

України сьогодні викликана, у першу чергу, загальною необхідністю 

якісного оновлення законодавства, набуття оформленого вигляду 

національною правовою системою, усунення суперечностей між 

правовою реальністю та іншими сферами суспільної життєдіяльності. 

Без вироблення єдиної довгострокової стратегії, постановки конкретних 

цілей та завдань, вироблення пріоритетних напрямів, форм та методів 

роботи, передбачення перспектив розвитку у системах координат 

«право-закон-суспільство» та «закон-політика-держава» раціональний 

прогрес неможливий [3, c. 66].  

Діяльність суб’єктів правової політики держави повинна мати 

певну мету, досягнення якої вони реалізовуватимуть у кожному 

прийнятому рішенні. Метою правової політики в Україні є побудова 

демократичної, соціальної, правової держави. Будучи усвідомленою, 

консолідованою, вона втілюється насамперед в Конституції, законах, 

кодексах, інших фундаментальних нормативно-правових актах держави, 

спрямованих на охорону та захист суспільного і конституційного ладу, 
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розвиток суспільних відносин в потрібному напрямі. Правова політика є 

могутнім засобом здійснення перетворень в суспільстві.  

Разом з тим, правова політика держави може бути ефективною 

лише тоді, коли вона спирається на тверду, легітимну, авторитетну 

владу. Власне, влада і право завжди йшли поряд, підтримуючи одне 

одного в досягненні спільних цілей, тісно взаємодіючи між собою. Це 

характерно і для сучасної ситуації в Україні. Відомо, що влада, не 

обмежена правом, є небезпечною; право, не підкріплене владою, 

безсиле.  

Необхідність правової політики держави в сучасних умовах 

продиктована тим, що без неї неможливо цивілізовано і гарантовано 

реалізувати всі інші види політики. Непродумана і слабка правова 

політика держави, у поєднанні з недосконалою юридичною базою, з 

колізіями у правових актах, з нечіткими пріоритетами призводить до 

негативного розвитку суспільства. У сучасній правовій політиці України 

слід цілеспрямовано утверджувати пріоритет особистості, її прав і свобод 

як базових цінностей буття, поєднаних з організуючою і стабілізуючою 

функціями держави та її органів. Особа і влада, громадянин і держава – 

цілісні, нерозривні поняття. Тому доцільно показати їх 

взаємообумовленість, єдність прав і обов’язків [2, с. 44].  

З огляду на ситуацію, яка склалася в країні, сьогодні з особливою 

гостротою постає питання виокремлення пріоритетних напрямів 

правової політики держави. Це необхідно для консолідації зусиль всіх 

громадян України на досягнення єдиних стратегічних цілей. Саме 

спільна робота, спрямована на реалізацію конкретно визначеної, 

сформованої та продекларованої мети, є не тільки запорукою виходу з 

кризової ситуації, але й життєвою необхідністю для «державного 

організму».  

Універсальними формами реалізації (напрямками) правової 

політики, в яких втілюються міжгалузеві та галузеві ціннісні засади є 

правотворчість, правозастосування і правове виховання. Ці напрямки 

реалізації правової політики, як найбільш важливі, є самостійними 

видами правової політики. Більше того, правова політика частіше 

сприймається в суспільстві як політика правотворча, правозастосовна та 

право виховна. Подібного правовому регулюванню в цілому, в процесі 

реалізації правової політики можна спостерігати перехід від одних форм 

правової політики до інших.  
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Як показує практика, правова політика не завжди може бути 

охарактеризована позитивно. Найчастіше її дефекти виявляються в ході 

правозастосування та правового виховання, що є, у свою чергу, 

помилками правотворчості. Разом з тим, значимість цих помилок 

багаторазово зростає в тому розумінні, що вони, будучи реалізовані в 

законах та інших правових актах, уже не можуть бути виправлені. Тому 

чітка й послідовна правотворча, правозастосовча та правовиховна 

діяльність є необхідною передумовою ефективного функціонування 

правової політики в цілому.  

Характеризуючи правову політику в зв’язку з наведеним вище, 

можна припустити необхідність її коригування з урахуванням 

зростаючої ролі правотворчості і правозастосування. Іншими словами, 

правова політика – це не механічна сукупність дій, інститутів, відносин, 

які опосередковують створення і застосування права. Правова політика, 

що претендує на гуманістичний характер, дійсну, а не уявну участь в 

захисті прав і свобод людини і громадянина, ґрунтується на базових 

цінностях, які є одночасно умовами її позитивної необхідності для 

людини: «свобода», «відповідальність», «справедливість», «гідність». 

Відхід від зазначених цінностей призводить до формування та 

здійснення правової політики, що імітує захист людини від 

протиправних дій, порушення її прав.  

Таким чином, до ціннісних особливостей  правової політики 

сучасної України можна віднести: забезпечення та охорона прав, свобод 

і законних інтересів людини та громадянина в Україні, протидія 

правопорушенням,створення дієвої судової системи, вдосконалення 

законодавства та практики його застосування, підвищення рівня 

правової культури та правової свідомості, подолання правового 

нігілізму. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ 

Вексель як засіб розрахунків має багатовікову історію та 

використовується майже в усіх країнах світу. З проголошенням 

Україною незалежності було взято курс на встановлення ринкових 

відносин і відновлення вексельного обігу. В основних засадах ринкової 

економіки передбачено повну господарську самостійність підприємств 

та організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи 

при цьому в різні виробничі, господарські й інші зв'язки. Дефіцит 

грошових коштів в обігу з об'єктивних причин, проблеми із заборго-

ваністю, нестача оборотних коштів і погіршення платіжної дисципліни 

викликали необхідність застосування векселів як засобу розрахунків, що 

доволі надійно захищають інтереси та права учасників господарських 

відносин і є ефективним засобом обігу й платежу [1]. 

Основними нормативними актами у сфері регулювання 

вексельного обігу є міжнародні правові акти, до яких належить 

зазначена Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон, 

Женевська конвенція від 7 червня 1930 р. про врегулювання деяких 

колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевська кон-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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венція від 7 червня 1930 р. про гербовий збір стосовно переказних 

векселів і простих векселів, до яких Україна приєдналася 6 липня 

1999 р. [1].  

Як доречно зазначає І.Ф. Сидоров, національним законодавством 

України визначаються особливості застосування на її території правових 

норм, встановлених Женевськими конвенціями, а також врегульовані 

питання, які не були регламентовані в конвенціях. Закони України «Про 

цінні папери і фондовий ринок» та «Про обіг векселів в Україні» є 

основою національного вексельного законодавства України. Важливу 

роль у регулюванні вексельних відносин також відіграють норми інших 

законодавчих та підзаконних нормативних актів. 

Проте існування великої кількості нормативних актів у сфері 

вексельного обігу, які не завжди відповідають загальним засадам 

правового регулювання відносин, пов'язаних з використанням цінних 

паперів, призводить до ускладнення застосування вексельних 

розрахунків та використання векселя взагалі. Для вирішення багатьох 

спорів, що виникають на практиці, необхідно перш за все з'ясувати 

правову природу векселя, зокрема у контексті положень Господарського 

кодексу України та Цивільного кодексу України. 

Вексель є цінним папером, що засвідчує безумовне грошове 

зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику 

векселя, тобто фактично вексель є борговим цінним папером. 

Неможливо розглянути всі спірні питання, що стосуються 

використання векселів у господарській діяльності, тому зупинимося на 

тих, які виникають найчастіше, зокрема, що стосуються позовної 

давності, порядку пред'явлення векселів до оплати та визнання векселів 

недійсними. 

Оскільки вексель фактично виконує функцію грошей, найбільше 

спорів, які виникають при використанні векселів, пов'язано зі 

стягненням заборгованості за простими та переказними векселями. 

При пред'явленні вимоги про стягнення заборгованості за 

векселями необхідно враховувати таке: згідно зі ст. 4 Закону України 

«Про обіг векселів в Україні»[2] у разі видачі (передачі) векселя 

відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо 

платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо 

платежу за векселем; а відповідно до ст. 47 Уніфікованого закону всі 

трасанти, акцептанти, індосанти та особи, які забезпечують авалем 
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платіж за переказним векселем, є солідарно зобов'язаними перед 

держателем, котрий має право пред'явити позов до кожної з цих осіб 

окремо і до всіх разом, при цьому необов'язково додержуючись тієї 

послідовності, в якій вони зобов'язалися. 

Пред'являючи вимогу про стягнення боргу за переказним 

векселем, держатель мас враховувати строки позовної давності, які 

закріплені у статтях 70, 71 Уніфікованого закону. Позовні вимоги до 

акцептанта, які випливають з переказного векселя, погашаються із 

закінченням трьох років. Позовні вимоги держателя до індосантів і до 

трасанта - після закінчення одного року від дати протесту, здійсненого у 

встановлений строк, або від дати настання строку платежу в разі 

застереження «Обіг без витрат», а індосантів один до одного і до трасата 

- із закінченням шести місяців, які відраховуються з дня, коли індосант 

акцептував вексель і здійснив платіж за ним, або з дня, коли йому було 

пред'явлено позов [1]. 

Особливістю правового регулювання вексельних правовідносин є 

те, що після закінчення строків, встановлених ст. 70 Уніфікованого 

закону, держатель векселя не просто втрачає право на подання позову, а 

фактично втрачає право на отримання платежу за векселем. Такі 

наслідки закінчення строків, встановлених ст. 70 Уніфікованого закону, 

не дають змоги характеризувати їх як строки позовної давності, тобто 

йдеться про преклюзивні строки, однак в Уніфікованому законі ці 

строки названі саме строками позовної давності, тому застосовуватися 

на практиці вони мають за правилами про застосування строків позовної 

давності. 

Трирічний строк позовної давності, після закінчення якого позовні 

вимоги, що випливають з переказного векселя проти акцептанта, 

погашаються, застосовується як щодо векселедержателя, так і стосовно 

пред'явлених до акцептанта переказного векселя вимог векселедавця, 

індосантів, осіб, які забезпечили вексель авалем, та інших осіб, до яких 

права за векселем перейшли внаслідок виконання ними вексельних 

зобов'язань. 

Слід звернути увагу на те, що початок перебігу трирічного строку 

для пред'явлення позову до акцептанта переказного векселя або до 

векселедавця простого векселя обчислюється від дати настання строку 

платежу. 
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Згідно зі ст. 259 ЦК строк позовної давності, встановлений 

законом, може бути збільшений за домовленістю сторін. Договір про 

збільшення строку позовної давності укладається в письмовій формі. 

Водночас зазначений строк, встановлений законом, не може бути 

скорочений за домовленістю сторін. З урахування цього постає питання 

щодо можливості збільшення строків вексельної давності, встановлених 

у ст. 70 Уніфікованого закону на підставі договору. З цього приводу слід 

зазначити, що строки, визначені у ст. 70 Уніфікованого закону, 

необхідно застосовувати на практиці за правилами, встановленими для 

строків позовної давності, тому припустимим, на нашу думку, буде  

збільшення цих строків на підставі договору. Однак треба мати на увазі, 

що правові наслідки такий договір матиме лише для того держателя 

векселя, який підписав його з боржником за векселем, а до відносин між 

боржником та іншими держателями застосовуватимуться загальні 

правила, встановлені законодавством. 

Потрібно також мати на увазі, що згідно зі ст. 267 ЦК позовна 

давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, 

зробленою до постановлений судом рішення. Закінчення строку 

позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є 

підставою для відмови у позові. Суд має право в разі визнання причини 

пропуску строку позовної давності поважною відновити його [1]. 

Відповідно до ст. 38 Уніфікованого закону держатель переказного 

векселя зі строком платежу на визначений день або у визначений строк 

від дати складання чи від пред'явлення повинен пред'явити вексель для 

платежу або в день, в який він підлягає оплаті, або в один із двох 

наступних робочих днів. Пред'явлення переказного векселя в 

розрахункову палату є рівнозначним пред'явленню для платежу. Таким 

чином, пред'явлення векселя до платежу є необхідною умовою для 

реалізації держателем векселя свого права на отримання платежу за 

векселем. З цього приводу О.О. Вишневський підкреслює: оскільки 

вексель є оборотним документом, то боржник просто не знає (або не 

може знати), хто є його кредитором - вексель міг перейти за 

індосаментом до зовсім невідомої боржнику особи, з якою у боржника 

немає ніяких контрактних та інших відносин. Як зазначає І.Ф. Сидоров, 

пред'явлення векселя до платежу ідентифікує кредитора, якому 

боржник повинен здійснити платіж. 
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У чинному законодавстві не встановлено чіткого порядку 

пред'явлення векселя до оплати, у зв'язку з чим виникає чимало 

ускладнень. Водночас у практиці вексельного обігу багато варіантів 

пред'явлення векселя до оплати. Зокрема, це може бути зроблено таким 

чином: векселедержатель за вимогою векселедавця може передати йому 

вексель за актом приймання-передачі, тобто вексель знаходитиметься у 

векселедавця. Зазначений варіант часто використовується, оскільки 

векселедавець повинен перевірити справжність векселя. Проте він є 

дещо небезпечним для кредитора, тому що, по-перше, 

векселедержателем є інша особа, по-друге, в разі відмови м векселедавця 

оплатити вексель кредитор буде позбавлений можливості опротестувати 

вексель у встановленому законом порядку [3]. 

Вексель може залишатись у держателя, а векселедавець — 

перевірити справжність пред'явленого векселя в його присутності, після 

чого здійснити платіж у безготівковій формі. У цьому разі для боржника 

виникає ризик того, що протягом строку проходження платежу 

векселедержатель може передати вексель іншій особі, яка у свою чергу 

матиме всі права на повторне пред'явлення векселя до оплати. 

До процесу пред'явлення векселя до платежу та його оплати 

можуть бути залучені треті особи — комерційні банки. Як вже 

зазначалося, вексель може бути пред'явлений в розрахункову палату, і 

це буде рівнозначно пред'явленню для платежу, або пред'явлення до 

платежу може бути доручене комерційному банку на підставі договорів 

інкасування векселів. Тому векселедержатель і векселедавець можуть 

домовитись про те, що вексель знаходитиметься на зберіганні в банку, 

який передасть його боржнику за наявності у нього документів, які б 

підтверджували проведення оплати за векселем. Такі варіанти є 

найбільш безпечними, але також мають свої вади, оскільки послуги 

банку недешеві, крім того, пред'явлення документів щодо проведення 

оплати за векселем не означає отримання коштів саме 

векселедержателем. 

Новий підхід до вирішення цього питання запропонував І.Ф. 

Сидоров: у випадку, коли між боржником та векселедавцем не буде 

досягнуто домовленості щодо передачі векселя до або після платежу, 

боржник може без сумніву оплачувати вексель після надходження до 

нього вимоги нотаріуса про оплату векселя, яка свідчитиме про те, що 

після оплати вексель буде переданий нотаріусом боржнику. 
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Відповідно до ст. 39 Уніфікованого закону трасат, здійснюючи 

платіж за переказним векселем, може вимагати, щоб він був вручений 

йому держателем разом із розпискою про отримання платежу. 

Аналогічне положення є в ЦК. Так, у ст. 545 цього Кодексу зазначається, 

що кредитор, прийнявши виконання зобов'язання, на вимогу боржника 

повинен видати йому розписку про одержання виконання (боргу) 

частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові 

борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, по-

винен повернути його боржникові; в разі неможливості повернення 

боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку 

він видає. Наявність боргового документа в боржника підтверджує 

виконання ним свого зобов'язання. Якщо ж кредитор відмовляється по-

вернути борговий документ або видати грошову розписку, боржник має 

право затримати виконання зобов'язання, і в цьому разі настає 

прострочення кредитора (тобто кредитор відмовлявся вчинити дії, без 

вчинення яких боржник не міг виконати своє зобов'язання. Отже, як 

вексельне законодавство, так і цивільне однозначно закріплює право 

векселедавця вимагати повернення векселя лише після повернення 

платежу за ним. 

Таким чином, щоб захистити свої законні інтереси, кредитору слід, 

пред'являючи вексель до оплати, не передавати його боржнику до 

проведення платежу, або здійснювати передачу векселів з отриманням 

розписки чи за двосторонніми актами приймання-передачі, при цьому 

доцільно зробити копії векселів. 

При пред'явленні вимоги про стягнення заборгованості за 

переказним векселем необхідно враховувати положення ст. 28 

Уніфікованого закону, згідно з яким зобов'язання оплатити переказний 

вексель виникає у боржника тільки через акцепт. 

З огляду на викладене вимога до платника про оплату векселів на 

підставі протестів нотаріусів в їх неакцепті не буде правомірною.У 

спорах про стягнення заборгованості за векселями, заперечуючи проти 

позовних вимог, боржник найчастіше посилається на те, що на 

порушення вимог чинного законодавства векселі було видано не в 

рахунок погашення заборгованості з оплати товару, послуг або робіт, а 

тому вони є недійсними. У судовій практиці утвердилася позиція щодо 

недопустимості визнання векселя недійсним у випадку порушення 
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порядку видачі векселів, а саме – видачі їх без поставки товарів, 

виконання робіт або надання послуг.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

Акціонерне товариство (АТ, Aktiengesellschaft – у Німеччині, 

societeаnоnуmе – у Франції) – господарське товариство, утворене 

особами, що з'єднали свої капітали в статутний капітал, поділений на 

певну кількість рівних часток, цінними паперами, акціями. Акціонерне 

товариство різновид комерційних організацій, що мають корпоративний 

характер і користуються правами юридичної особи. Учасники 

акціонерного товариства – акціонери володіють по відношенню до 

акціонерного товариства зобов'язальними правами, закріпленими в 

акціях. Відповідальність акціонера за зобов'язаннями акціонерного 

товариства обмежується вартістю його акцій, по суті, вартість акції 

визначає межі підприємницького ризику акціонера. Суб'єктом права 
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власності на грошові кошти та інше майно, внесене засновниками та 

акціонерами в акціонерному товаристві є саме акціонерного товариства 

як юридична особа. 

В даний час акціонерне товариство – одна з найпоширеніших 

організаційно-правових форм підприємництва, використовувана 

переважно для створення великих підприємницьких об’єднань із 

залученням капіталів великого числа інвесторів, найчастіше дрібних.  

Правове регулювання організації і діяльності акціонерного 

товариства в зарубіжних державах здійснюється розгалуженою 

системою нормативних актів. Сьогодні законодавство країн – членів 

Європейського Союзу уніфікується на базі директив Ради Європейського 

Співтовариства. Ряд директив присвячений уніфікації правового 

регулювання організації та діяльності акціонернихтовариств [1, с. 114]. 

У країнах англосаксонського права розуміння поняття 

акціонерного товариства відрізняються від загально прийнятого, 

властивої праву європейських континентальних держав. Акціонерному 

товариству – згідно з його визначенням в законодавствах країн 

континентальної Європи, в Англії – відповідно до Закону про компанії 

1985 р. в найбільшою мірою відповідає публічна компанія з обмеженою 

відповідальністю в межах номінальної суми паїв. Публічна компанія – 

компанія, у статутних документах якої (головним чином в меморандумі) 

зазначено , що вона є публічною і зареєстрована в такій якості. 

У США акціонерному товариству континентального права 

відповідає корпорація. У формі корпорації ведуть свої справи різні 

організації – від комерційних до благодійних та релігійних. Одним з 

різновидів корпорацій в США є підприємницькі корпорації (private, 

businessorprofit – making). Підприємницькі корпорації можуть бути 

охарактеризовані як акціонерні товариства, оскільки  в основі корпорації 

лежать акції. Основний федеральний акт у сфері акціонерного 

законодавства Модельний закон про підприємницькі корпорації 1969 р. і 

його нова редакція 1984 р., розроблені Американською асоціацією 

юристів, визначають акції як «одиниці, на які розбиті майнові права в 

корпорації». 

Різновидом акціонерних товариств є акціонерне командитне 

товариство, що сполучає в собі переваги обмеженої відповідальності 

командитистів із зручностями, забезпечуваними обігоздатністю акцій, і 

необмеженою відповідальністю повних товаришів. Стаття L. 226-1 ФТК 
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1999 визначає акціонерне командитне суспільство: «Акціонерне 

командитне товариство, капітал якого поділяється на акції, засновується 

одним або декількома повними товаришами, які володіють статусом 

комерсанта і несуть необмежену і солідарну відповідальність за боргами 

товариства, і командитистів, володіють статусом акціонера і 

відповідають за збитки лише у межах вартості їх внесків» [1, с. 115]. 

Відповідно до § 278 Акціонерного закону Німеччини 1965 

акціонерним командитним товариством (Kommandit gesellschaf tauf 

Aktien) є товариство, що володіє власною правосуб'єктністю , в якому 

принаймні один з учасників несе необмежену відповідальність (за 

російським законодавством – повний товариш) перед кредиторами 

товариства, а решта бере участь в капіталі, сформованому в акціях, 

персонально не відповідаючи за зобов'язаннями товариства (командитні 

акціонери). Відносини між повними товаришами і командитистів –  

акціонерами регулюються нормами Німецького торгового уложення. 

Умови створення акціонерного товариства вцілому визначаються 

однаково за законодавством різних держав. Закони висувають певні 

вимоги до засновників – наявність у них право і дієздатності, мінімальне 

число засновників, мінімальний розмір статутного капіталу, належне 

вираження волі засновників. Вимога наявності цивільної правоздатності 

та дієздатності не потребує будь-яких коментарів. Інші умови в 

законодавстві держав визначені неоднаково. 

Мінімальне число засновників акціонерного товариства 

коливається від одного (§ 2 Акціонерного закону Германії ) до семи ( ст. 

225-1 ФТК 1999 р.). У США ст. 2.01 Модельного закону про 

підприємницької корпораціях в редакції 1984 вказує, що засновниками 

корпорації можуть бути одна або більше осіб – ними можуть бути 

фізичні особи, корпорації, товариства, державні органи і т.д. 

Умова про мінімальний розмір статутного капіталу 

представляється надзвичайно істотним, тому що статутний капітал є 

певною гарантією відповідальності АТ за його зобов'язаннями перед 

своїми кредиторами. Згідно §7 Акціонерного закону Німеччини 1965 р., 

мінімальний розмір статутного капіталу становила сума в 100 тис. 

марок. Згідно ст. 71 французького Закону про торгові товариства 1966 р., 

мінімальний розмір статутного капіталу при зверненні суспільства до 

публічної підписці визначений у 1 млн 500 тис. франків, а якщо 

публічна підписка не проводиться - в 250 тис. франків. Законодавство 
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США пішло шляхом відмови від правил, що визначають в нормативному 

порядку мінімальний розмір статутного капіталу - розмір статутного 

капіталу визначається засновниками корпорації. Таке рішення 

проводиться в новій (1984 р.) редакції Модельного закону [1, с. 116]. 

Статутний капітал, його збільшення, зменшення і амортизація 

Вміщені в законодавстві іноземних держав норми про збільшення та 

зменшення статутного капіталу мають багато спільного. Насамперед 

зазначені заходи можуть вживатися після завершився формування 

статутного капіталу, як правило, за рішенням загальних зборів 

акціонерів, що приймається кваліфікованою більшістю. При цьому, коли 

мова йде про зменшення статутного капіталу, передбачаються 

спеціальні заходи захисту інтересів кредиторів АТ. 

Збільшення статутного капіталу можливе трьома способами:  

випуск нових акцій; підвищення номінальної вартості акцій; 

конвертація облігацій, випущених АТ, в акції.  

Передбачається також можливість перетворення резерву капіталу 

та резерву прибутку. Рішення про збільшення статутного капіталу 

приймається за загальним правилом загальними зборами акціонерів 

кваліфікованою більшістю голосів представлених на зборах акцій. 

Зменшення статутного капіталу відбувається: шляхом викупу 

корпорацією у акціонерів акцій, які вирішено було продати корпорації 

на загальних зборах акціонерів за поданням ради директорів; шляхом 

викупу акцій, які спочатку були випущені із зарезервованим правом 

корпорації на викуп; шляхом викупу акцій службовців корпорації по 

закінченні їх контракту і анулюванням всіх перерахованих вище 

викуплених акцій. 

Цінні папери, що випускаються акціонерним товариством - акції 

можуть бути іменними та на пред'явника. Іменні акції реєструються в 

Книзі акціонерів із зазначенням імені та адреси власника , числа і виду 

належних йому акцій. За бажанням власника іменні акції можуть бути 

замінені акціями на пред'явника, і навпаки, але лише після повної 

оплати вартості та за умови, що статутом товариства не встановлено 

іншого. Особливим видом є привілейовані акції , які можуть 

випускатися у вигляді іменних або на пред'явника. Привілейовані акції 

можуть забезпечувати гарантовані або додаткові дивіденди, особливу 

ліквідаційну частку та інші спеціальні права, передбачені законом. 
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Статутом може бути передбачено, що привілейовані акції не дають права 

голосу [2, с. 117]. 

Права та обов'язки акціонерів законодавства іноземних держав 

визначаються в цілому одноманітно стосовно до одним і тим же видам 

акцій. Це права на отримання дивідендів, на участь в управлінні 

справами товариства і на отримання ліквідаційної частки. Разом з тим 

слід говорити про права та обов'язки акціонерів, безпосередньо 

передбачених законами, і таких, які на підставі дозволу закону 

визначаються локальними нормативними актами самих акціонерних 

товариств - статутами, регламентами і т.і. 

У зв'язку з тим що акціонерне товариство перш за все призначений 

для забезпечення акціонерам майнових благ, можна вважати, що всі 

права та обов'язки акціонерів мають майновий характер. 

Органи акціонерного товариства, їх повноваження і порядок 

діяльності Органами акціонерного товариства є: загальні збори 

акціонерів, наглядова рада (рада директорів), ревізійна комісія (ревізор).  

Розташування норм про органи управління акціонерного 

товариства у законах Німеччини і Франції свідчить про пріоритетне увазі 

до органам, що здійснюють оперативні функції управління . Норми § 76-

94 Акціонерного закону Німеччини присвячені регулюванню діяльності 

правління товариства; § 95-116 – діяльності наглядової ради і лише 

потім § 118-176 – загальним зборам. Аналогічну структуру передбачає 

ФТК 1999: ст. L.225-17 і наступні – адміністративна рада, ст. L.225-57 і 

далі –  директорат і наглядова рада, ст. L.225-96 і наступні – збори 

акціонерів. Це явна тенденція до скорочення впливу власників акцій на 

діяльність акціонерного товариства. Проте за зборами акціонерів 

зберігаються загальні можливості визначення напрямків розвитку 

суспільства і вирішення кардинальних майнових проблем. Органами 

корпорації в США є загальні збори акціонерів і раду директорів. Збори 

акціонерів за своїм статусом має повноваження вирішувати будь-які 

питання, що стосуються діяльності корпорації. Зборів акціонерів 

повинні скликатися раз на рік(щорічні збори) для обрання директорів, 

підбиття підсумків діяльності корпорації за минулий рік , вирішення 

питань за планами корпорації на поточний рік і т.п. Щорічні збори 

акціонерів проводяться в місці, визначеному регламентом корпорації, а 

якщо регламент не містить такого визначення - у приміщенні головної 

контори корпорації [3, с. 118]. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ 

ШКОДИ ЗА ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Правове регулювання відшкодування моральної шкоди за діючим 

законодавством Україниособливості якого визначає, 

насамперед:Конституція України (ст. 32, 56, 62), Глава 82 Цивільного 

Кодексу України,Кодекс законів про працю України,Закон України «Про 

захист прав споживачів», Закон України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду»постанова Пленуму Верховного Суду 

України №4 від 31.03.1995 "Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди"та іншими нормативно-

правовими  актами. 

Питання з приводу відшкодування негативних наслідків  

спричинення моральної шкоди є одним з найбільш проблемних питань 

теорії і практики цивільної відповідальності. Дана проблема актуальна і 

https://ligazakon.net/document/view/Z960254K
https://ligazakon.net/document/view/VS95027
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на сьогодні в сучасному суспільстві, оскільки проблеми забезпечення та 

захисту прав і свобод людини є однією з найактуальніших, і вони 

потребують нагального вирішення. 

пПроблематиці відшкодування моральної шкоди за діючим 

законодавством Україниприсвячені наукові праці  С. Агафонов, 

М. Є. Шумило, С. Рабінович, І.О. Крезуб, Л. Корчемна, Є. Солодко, 

В.П.Палиюк, О.І. Панченко, С.А. Беляцкин, З.В. Романовська, 

В. Лапицкий та інші.Вони досліджували дану тематику з метою 

вдосконалення правового регулювання, усунення існуючих проблем та 

суперечностей у чинному цивільному законодавстві, однак питання 

такого відшкодування й нині залишається дискусійним та потребує 

подальшого дослідження й конкретизації, що свідчить про його 

актуальність. 

Основною метою дослідження є – вирішення теоретичних та 

практичних проблемних питань з приводу визначення розмірів 

нарахування моральної шкоди, з’ясувати значення моральної шкоди, на 

цій основі надання пропозицій по удосконаленню чинного 

законодавства. 

У ст. 55 Конституції України закріплено, що права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом, тобто будь-яка особа, права 

якої порушені, може звернутися за їх захистом до судової установи, а 

також вимагати відшкодування завданої шкоди, у тому числі й 

моральної. [1] 

Всі без виключення пoвинні мати правo на відшкoдуванняшкoди, 

зoкрема моральної, яка є результатом правопорушення. 

Оскількипoсягання на таке нематеріальне благo, як гідність oсoбистості, 

неoдмінно тягне за сoбoю порушення гарантованих Конституцією прав і 

свoбoд. Будь-яке правопорушення, у тому числі й те, у результаті якого 

не завдано фізичної шкоди, обов’язково 

супрoвoджуєтьсямoральнимистражданнями oсoби, щодо якої це 

правопорушення було вчинене. 

В радянські часи такого поняття як «моральна шкода» не існувало, 

а тим більше механізму її застосування. В Цивільному кодексі України 

така норма з’явилася 6 травня 1993 року, Цивільному кодексі УРСР був 

доповнений ст. 4401 «Відшкодування матеріальної (немайнової) 

шкоди». Лише на підставі цієї статті не можна було повністю 

врегулювати даний процес, а тому Пленум Верховного суду України в 
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своїй Постанові від 31 березня 1995 року роз’яснив судам механізм 

застосування даної статті. Але в діючому законодавстві України не має 

однозначного, точного і вичерпного визначення поняття моральної 

шкоди [3, с. 8-13]. 

Протевстановлено перелік – в чому саме полягає моральна шкода: 

у  наявності факту  завдання моральної шкоди; у неправомірності діяння 

з боку її заподіювача; у наявності причинного зв'язку між шкодою і 

протиправним діянням заподіювача; наявність вини останнього в 

заподіянні шкоди. 

Крім вище перечисленого, було скасовано мінімальний розмір 

відшкодування (5 мінімальних заробітних плат), а також розширено 

перелік обставин, з урахуванням яких суд повинен визначати розмір 

відшкодування. 

Що ж стосується визначення розміру моральної шкоди, варто 

звернути увагу, що це питання вирішується лише судом, так як особи, 

права яких було порушено, досить часто високо і навіть необ’єктивно 

оцінюють свої страждання, не дивлячись на цесторони мають 

праводавати свої варіанти суду, з приводу розміру, тільки в якості 

пропозиції. При цьому враховуються стан здоров’я потерпілого, тяжкість 

вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь 

зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для 

відновлення попереднього стану. В той же час суд має виходити із засад 

розумності, виваженості та справедливості. 

Оскільки випадки та обставини, за яких може бути заподіяна 

моральна шкода, абсолютно різноманітні, законодавствомдопускаєть 

відшкодування такої шкоди грішми, майном або в інший спосіб (ст. 23 

ЦК України). Проте найбільш розповсюдженим у судовій практиці є 

саме грошове відшкодування такої шкоди. 

О. Панченко зазначила, що для визначення розміру 

відшкодування потрібно вирішити цілу низку питань. Процес 

доказування факту завдання моральної шкоди та наявності причинно-

наслідкового зв’язку є достатньо специфічним, а тому потерпілому 

непросто зібрати доказову базу для підтвердження наявності моральної 

шкоди та причинно-наслідкового зв’язку між незаконними діями 

заподіювачата негативними наслідками для нього у вигляді моральної 

шкоди [5, с. 207-211] 

В якості доказів, наприклад, можуть бути показання свідків, які 
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підтвердять, що в особи стався нервовий зрив через неправомірні дії 

стосовно неї. Про зміни в емоційному-вольовому стані можуть 

розповісти рідні, друзі, колеги по роботі, тобто люди, які спілкуються з 

потерпілим кожного дня і здатні порівняти його поведінку до та після 

впливу на нього психотравмувальної ситуації.  

До письмових доказів належать документи, акти, листування 

службового або особистого характеру, що містять в собі відомості про 

обставини, які мають значення для справи (ст. 64 Цивільного 

процесуального кодексу України). Це можуть бути: протокол 

затримання особи, журнал реєстрації доставлених осіб із відповідними 

записами (або їх відсутністю) медичні довідки, витяги з медичної картки 

потерпілого, помітки, що до нього виїздила швидка медична допомога, 

список ліків, призначених лікарем, чеки, що підтверджують їх 

придбання, письмовий висновок медико-соціальної експертної комісії, 

висновок лікаря-психіатра лікувально-профілактичного закладу або 

лікарсько-консультаційної чи медико-соціальної експертної комісії про 

стрес, якого зазнала особа у результаті застосування до неї незаконних 

заходів збоку поліцейських, чи наслідків їх застосування, про депресію 

чи інші негативні вияви стану потерпілого, висновок судово-

психологічної експертизи тощо. 

В суспільстві відомі наукові методики вирахування розміру 

моральної шкоди: Методика О. Ерделевського ґрунтується на: 

а) презюмуванні моральної шкоди — страждань, які повинна відчути 

«середня», «нормально» реагуюча на протиправну щодо неї поведінку 

людина; б) визначення базисного рівня розміру компенсації за 

страждання, спричинені заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю, що 

приймається в розмірі 720 мінімальних розмірів зарплати (дохід 

працюючої людини за 10 років); в) розробленій шкалі співвідношень 

розмірів компенсації моральної шкоди на основі співвідношень 

максимальних санкцій Кримінального кодексу, що передбачають 

відповідальність за посягання на аналогічні права людини; 

г) розробленій формулі, за допомогою якої можна визначити розмір 

компенсації та яка враховує критерії, що повинен прийняти до уваги суд 

при вирішенні відповідного питання.  

Методика В. Кашина, яка ґрунтується на оцінці фактичних втрат 

ресурсів здоров’я (як здатність жити, працювати і досягати мети) та 

економіки здоров’я. Вона орієнтована на західні стандарти, де 
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компенсація моральної шкоди в 1–3 млн. доларів є звичним явищем.  

У США є дві методики: часовий підхід, який виражається в тому, 

що гострота переживань з часом пом’якшується, і ринковий критерій. [6, 

c. 43-44] 

Так, І.О. Крезуб висловила думку, що відповідно до Методичних 

рекомендацій «Відшкодування моральної шкоди» (лист Міністерства 

юстиції України від 13 травня 2004 р. № 35-13/797) моральну шкоду не 

можна відшкодувати в повному обсязі, так як немає (і не може бути) 

точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, 

гідності особи. Будь-яка компенсація моральної школи не може бути 

адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може мати 

суто умовний вираз, тим більше, якщо така компенсація стосується 

юридичної особи. [4] 

Деякі юристи-практики зазначають, що при оцінці розміру 

відшкодування моральної шкоди необхідно враховувати розмір 

матеріальної шкоди якої зазнав потерпілий. Але в статті 23 Цивільного 

кодексу України встановлено, що моральна шкода відшкодовується 

незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не 

пов’язана з розміром цього відшкодування. 

 Тому, щоб уникнути помилок при вирішені зазначеного питання, 

Пленум Верховного суду України (із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 

2001 року N 5) закріпив певні критерії оцінки розміру відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди. 

На сьогодні, в незалежній Україні, законодавство спрямоване на 

вирішення спорів, за допомогою дотримання моральних засад 

суспільства, та принципів всебічності і  справедливості розгляду справ 

судами. Досить часто судді при вирішенні справи, порушують 

законодавчі норми в частині недотримання принципів моральності, 

логічності та справедливості. 

Отже, цілком ймовірно, що питання, з приводу яких виникають 

дискусії щодовстaнoвленнярoзмiрiввiдшкoдування немайнової шкоди, є 

складним дляповного осмислення. Відповідно вониповинні 

розглянутися, згідно зі всіма oбставини, за яких заподіяна 

мoрaльнaшкoда, базуючись на принципахрoзумнoстi та спрaведливoсті. 

До того ж неконкретизованапрaктикaнашихсудiвспричинена саме 

вiдсутнiстю єдиного нoрмативно-правoвoгo акту, який би регулював 
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питання встановлення, спрoщення та аргументування 

наявнoстiмoрaльноїшкoди.  

Протез прийняттямтакого Закону, не можливо сто відсотково 

стверджувати, що питання відшкодування моральної шкоди буде 

повністю вирішеним. Цього все рівно навряд чи буде достатньо, оскільки 

деякі елементи можна встановити лише в ході, наприклад, досудового 

розслідування або суднового розгляду справи, що, вочевидь, може 

здійснюватися лише правоохоронними органами та власне судом. 

Але з oгляду на такий закон, принаймні потерпiлi та юристи 

знатимуть, до кого звертатися за вiдповiдним висновкoм, який у 

сукупнoстi з іншими дoкaзaми, зібраними стороною яка висуває 

oбвинувачення чи позивачем збільшить шaнси на отримaння 

позитивного судoвoгo рішення, oзнайoмляться з зaгaльною 

характеристикою мoральної шкoди, прoцедурoю визначення рoзміру 

відшкoдування, механізм її кoмпенсації, ступінь психічної травмованoсті 

певного правoпoрушення та інші.  

Для адекватної оцінки емоційно-вoльoвих переживань потерпілого 

неoбхіднo oбoв’язково призначати психoлoгічну експертизу. На 

законодавчому рівні потрібно встановити нижню та верхню межу 

розміру відшкoдування мoральноїшкoди, щoб судді могли призначати 

адекватну кoмпенсацію відповідно до обставин кожної такої справи. Є 

слушним також легалізувати норму, згідно з якою кожен поліцейський, 

який діяв незаконно, повинен публічно при- нести свої вибачення 

постраждалій oсoбі. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО  

СТАТУСУ СТАРОСТИ 2017 ТА 2020 РОКІВ 

Інститут старости в місцевому самоврядуванні є безперечно новим 

позитивним явищем для розвитку та вдосконалення усієї системи 

місцевого самоврядування в Україні. Ухвалена Кабінетом Міністрів 

України «Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» від1 квітня 2014 р. №333–р. 

визначила основні шляхи вирішення проблем існуючої системи 

місцевого самоврядування, серед них: максимальне залучення 

населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку 

форм прямого народовладдя [3].  

На забезпечення розвитку нової реформованої та вдосконаленої 

системи місцевого самоврядування України був прийнятий Закон 

України«Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу 

старости села, селища» від 09.02.2017 р. №1848-VIII, який заклав засади 

правового регулювання діяльності старост в Україні. Однак 16.07.2020 р. 

був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 

http://old.minjust.gov.ua/5947
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законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого 

законодавства» від 16.07.2020 р. № 805-IX, яким суттєво змінено 

правовий статус старост в Україні, що і обумовлює актуальність даного 

дослідження, метою якого є порівняння правового статусу старости за 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у редакції 

Закону України № 1848-VIII від 09.02.2017 р. та Закону України № 805-

IX від 16.07.2020 р.[1; 2]. 

Питання правового статусу старост в Україні є предметом багатьох 

наукових досліджень у сучасній юридичній науці. Серед науковців, які 

досліджували вказану проблематику, можна виділити: І.Ю. Панову, 

О.В. Роговенко, А.В. Андрушко, Л.М.Ваколюк, В.В. Ладиченко та ін. 

Однак питання оновленого правового статусу старост у зв’язку з 

прийняттям Закону України № 805-IX від 16.07.2020 р. ще не стали 

предметом досліджень у науковій доктрині. 

Потрібно звернути увагу на те, що тринадцять пунктів статті 54-1 

Закону обох редакцій зосереджують в собі низкуповноважень старости, 

які залишились незмінними. Таким чином,староста є представником не 

тільки жителів відповідних сіл, селищ за законом, але й відповідного 

сільського, селищного, міського голови за змістом своїх службових 

відносин із цією головною посадовою особою територіальної громади.  

Проте, стаття 54-1 редакції 2020 року в доданих перших трьох 

частинах статті конкретизує правове становище старост, а саме вказує, 

щостаростазатверджується сільською, селищною, міською радою на 

строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, 

селищного, міського голови. Окрім того, вказується, що старостає 

членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за 

посадою і працює в ньому на постійній основі. 

Наведений у статті 54-1 обох редакцій перелік повноважень 

старости не є вичерпним, так як у положенні про старост, які приймає 

рада громади, можуть бути виписані більш ширші повноваження, адже 

саме на це звертає увагу і п.13 ч.4 ст.54-1 Закону. На нашу думку, 

Положення про старосту не повинно розширювати повноваження 

старости, оскільки на практиці мають місцевипадки, коли виконавчі 

комітети своїми рішеннями наділяють старост повноваженнями, що 

належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад. 
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Новелою нової редакції статті 54-1 Закону є вдосконалене та 

конкретизоване питання підзвітності старост. Так, констатовано про 

необхідність звітування про свою роботу не рідше одного разу на 

рікперед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у 

визначений радою термін. Натомість, у старій редакції звітувати 

відповідний староста повинен був перед жителями відповідного села, 

селища на відкритій зустрічі з громадянами. На нашу думку, 

систематичне звітування перед радою дозволить більш детально 

контролювати діяльність старост. 

Останньою за порядком, але не важливістю є зміна в редакції статті 

54-1 Закону 2020 року, що стосується припинення повноважень. Так, 

повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням 

відповідної ради. В свою чергу, редакція Закону 2017 року містить 

окрему статтю 79-1 із переліком підставдострокового припинення 

повноважень, проте про рішення відповідної ради там зазначено, але  

щодо окремих підстав, передбачених п. 1,2,3  ч.7 ст. 79-1.А, отже, нова 

редакція, на наш погляд,  дещо розширює повноваження рад. 

У даному аспекті не можливо не погодитись з думкою Дробуша І.В., 

який зазначає, що запровадження інституту старости можливобуде 

негативно впливати на раціональність структуривиконавчих органів 

громади, обтяжуючи її зайвими дорадчими органами [4, с.49]. 

Погоджуючись з вище викладеним, підсумуємо та зазначимо, що 

староста стає ключовою фігурою, на яку замикається формування, 

виконання і контроль бюджету підпорядкованої території, надання 

мешканцям старостинського округу можливості в реалізації права на 

місцеве самоврядування через різні форми громадської участі. В свою 

чергу, закріплення правового статусу старост в Україні все ще не є 

досконалим. На нашу думку, законодавцеві необхідно звернути особливу 

увагу та: 1)на законодавчому рівні чітко визначити ряд чітких, важливих 

та обов’язкових повноважень старост; 2) закріпити та встановити 

стратегічне бачення у старости, як лідера громади шляхів розвитку 

території, дипломатичної гнучкості у пошуку розв’язання складних 

завдань, відкритості до змін та готовності щоденно навчатися. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 

Спадкування за законом у більшості зарубіжних країн відбувається 

за умови, якщо немає заповіту або він визнаний недійсним, або особи, 

що названі в ньому як спадкоємці, відмовляються від спадщини. Закон 

встановлює перелік осіб, до яких переходить майно померлого у таких 

випадках. До них насамперед належать найближчі родичі спадкодавця, 
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однак коло таких осіб і порядок закликання їх до спадкування в 

зазначених країнах неоднаковий. 

Німецьке законодавство встановлює систему парантел. 

Парантелою є група кровних родичів, утворена спільним пращуром і 

його низхідними. Спадкоємці розподіляються за парантелами таким 

чином: перша парантела – усі низхідні спадкодавця (діти, внуки, 

правнуки чоловічої та жіночої статі); друга парантела – батьки 

спадкодавця та їхні низхідні (до неї входять батьки, рідні брати й сестри, 

діти й племінники, онуки та внучаті племінники і т.д.); третя 

парантела – дід і бабуся спадкодавця (по батьківській і материнській 

лініях) та їх низхідні (це всі родичі прямої лінії споріднення, рідні 

дядьки й тітки та їх низхідні); четверта парантела – прадіди й прабабусі 

спадкодавця (по батьківській і материнській лініях) та їхні низхідні 

(фактично це всі родичі прямої лінії споріднення, двоюрідні діди й 

бабусі та їхні низхідні); п’ята і наступні парантели – прапрадіди й 

прапрабабусі спадкодавця та їхні низхідні і т. д. Кількість парантел 

законом не обмежується, тобто до спадкування можуть закликатися 

будь-які родичі, у тому числі й значно віддалених ступенів. За 

відсутності спадкоємців за законом майно переходить до держави [1, 

с. 150]. 

Представники кожної з парантелзакликаються до спадкування 

лише у випадку, якщо немає родичів попередньої парантели. 

Представники четвертої та наступних парантел успадковують, якщо 

більш близьких родичів та іншого з подружжя немає в живих. 

Разом з родичами першої, другої та третьої парантел спадкують 

чоловік або дружина, які пережили спадкодавця. Якщо немає родичів 

першої, другої чи третьої парантел, то все майно успадковує чоловік чи 

дружина померлого. Той з подружжя, який пережив спадкодавця й 

закликається до спадкування разом з першою парантелою, одержує 1/4, 

а з другою або з третьою – 1/2 частину майна. 

Усередині першої парантели майно поділяється порівну між дітьми 

спадкодавця. Інші низхідні родичі (внуки, правнуки) успадковують за 

правом представлення: внуки у рівних долях успадковують частку, яка 

належала б їхньому батькові (матері) у випадку, якби він був живий і т.д. 

У разі закликання до спадщини представників другої парантели 

майно ділиться порівну між батьками спадкодавця; якщо одного з них 
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немає в живих, то його частка переходить до низхідних родичів за 

правом представлення, а якщо таких немає, до іншого з батьків. 

У третій і наступних парантелах діють аналогічні принципи –

висхідні родичі мають перевагу перед низхідними й відсторонюють їх від 

спадкування. Майно ділиться порівну між батьківською й материнською 

лініями (правило «тріщини»); у разі відсутності родичів в одній лінії все 

майно поділяється серед родичів іншої лінії; низхідні родичі 

успадковують у порядку представлення. 

Згідно з законом спадкоємці можуть бути позбавлені права 

спадкувати в разі вчинення ними замаху на життя спадкодавця чи 

навмисного спричинення його смерті, заподіяння шкоди здоров’ю, 

примушенні його до складання заповіту [2, с.7]. 

У Франції класифікація спадкоємців за законом і послідовність їх 

закликання до спадкування здійснюється за системою розрядів (ordres). 

Ця система об’єднує кровних родичів у групи залежно від їхньої 

передбачуваної близькості до спадкодавця. ФЦК передбачає п’ять 

розрядів спадкоємців за законом: перший розряд – діти та інші прямі 

низхідні родичі спадкодавця (онуки, правнуки і т. д., які спадкують за 

правом представлення); другий розряд – батьки спадкодавця, а також 

його брати і сестри та їхні низхідні родичі до 12 ступеня включно, які 

спадкують за правом представлення; третій розряд – дід, бабуся та прямі 

висхідні родичі більш дальніх ступенів спорідненості; четвертий 

розряд – інші (крім рідних братів і сестер) родичі бокової лінії до 

шостого ступеня споріднення (двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки і 

т.д. до троюрідних братів і сестер включно). 

Наявність хоча б одного з родичів попереднього розряду усуває від 

спадкування родичів усіх наступних розрядів. 

ФЦК розрізняє п’ять ліній родства: низхідну, висхідну по батькові 

та висхідну по матері, бокову по лінії батька та бокову по лінії матері. У 

кожній лінії більш близькі родичі усувають від спадкування більш 

далеких родичів, за винятком випадків, коли більш віддалені спадкують 

за правом представлення. Так, онуки спадкодавця одержують за правом 

представлення таку частку спадщини, яка належала б їх батькові (тобто 

синові спадкодавця), якби він не помер раніше самого спадкодавця. 

Успадковують у такому порядку тільки прямі низхідні спадкодавця та 

низхідні його братів і сестер. 
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Спадкоємці другого, третього і четвертого розряду по материнській 

і батьківській лініях закликаються до спадкування окремо. Якщо в 

другому розряді бокових родичів немає, то висхідні другого і третього 

об’єднуються в один розряд. 

Низхідні родичі однакового ступеня споріднення успадковують у 

рівних частках. Якщо спадкове майно ділиться між батьківською та 

материнською лініями (правило «тріщини»), усередині кожної з них усі 

спадкоємці також одержують рівні частки [1, с.152]. 

Якщо до спадкування закликаються батьки та брати і сестри 

спадкодавця, то кожний з батьків одержує 1/4 майна, інше – брати і 

сестри в рівних частках (теж діє правило «тріщини»). 

Усі висхідні родичі (батьки, дід, бабуся, прадід, прабабуся) та бокові 

родичі по батьківській і материнській лінії спадкують за правилом 

«тріщини». Інший з подружжя, який пережив спадкодавця (чоловік або 

дружина померлого), не віднесений до окремого розряду, але успадковує 

перед родичами четвертого розряду, усуваючи їх від спадщини. Його 

інтереси забезпечуються також наданням йому узуфрукту чи довічної 

ренти. 

Чоловік чи дружина спадкодавця одержують відповідне майно чи 

права на нього, якщо не були розлучені зі спадкодавцем за його життя й 

не перебували в сепарації, залежно від того, які ще родичі закликаються 

до спадкування. Якщо родичів першого, другого й третього розрядів 

немає, то чоловік (дружина) померлого одержує майно у власність. 

Якщо закликаються до спадкування родичі першого розряду, то він 

(вона) одержує право на узуфрукт 1/4 частини спадкового майна, якщо 

родичі інших розрядів – узуфрукт на 1/2 майна, якщо є спадкоємці 

тільки однієї з ліній (батьківської чи материнської) – чоловік (дружина) 

одержує узуфрукт на 1/2 майна та право власності на батьківську чи 

материнську долю (кого немає). 

Закон передбачає позбавлення права на спадщину осіб, які є 

спадкоємцями за законом, однак засуджені за вбивство чи замах на 

вбивство спадкодавця, які висунули проти спадкодавця свідомо 

неправдиве звинувачення у вбивстві, повнолітні спадкоємці, які знали 

про вбивство спадкодавця, однак не повідомили про це правосуддю (за 

винятком близьких родичів убивці та його дружини (чоловіка). 
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Якщо немає спадкоємців за законом (і немає заповіту), майно, яке 

залишилося від спадкодавця, як відумерле переходить у власність 

держави [1, с. 153]. 

Спадкове право в країнах англо-американської правової системи 

відрізняється від розглянутих вище країн, оскільки привілейоване місце 

серед спадкоємців за законом відведене дружині чи чоловікові, які 

пережили іншого (спадкодавця). 

В Англії, той з подружжя, що пережив іншого – спадкодавця, є 

основним спадкоємцем. Розмір його частки в спадковому майні 

залежить від того, чи є у спадкодавця низхідні, батьки, а також брати і 

сестри та їх низхідні. 

Насамперед він має виключне право на одержання у власність 

будинку, саду, гаража, меблів та інших предметів домашнього вжитку. 

Якщо є низхідні родичі, то він має право на одержання фіксованої 

грошової суми, розмір якої встановлюється лорд-канцлером, а також 

право на довічне користування половиною майна спадкодавця, вільного 

від боргів. Інша половина майна переходить до низхідних – дітей або 

онуків (за правом представлення). 

Якщо низхідних родичів немає, але є батьки або брати і сестри, то 

дружина (чоловік) спадкодавця має право на одержання фіксованої 

грошової суми в більшому розмірі, а також права власності на половину 

іншого спадкового майна. Другу половину майна у такому разі одержать 

батьки на праві власності, а якщо їх немає в живих – брати і сестри 

спадкодавця на засадах довірчої власності. 

Якщо немає нікого з названих родичів спадкодавця (низхідних, 

батьків, рідних братів і сестер), то все майно передається на праві 

власності іншому з подружжя, тобто тому, який залишився в живих. 

Якщо немає чоловіка чи дружини, які пережили іншого з 

подружжя (спадкодавця), то до спадкування закликаються родичі в 

такому порядку: низхідні родичі (діти, внуки, правнуки і т.д.); батьки; 

повнорідні брати і сестри; неповнорідні брати і сестри; діди і бабусі по 

лінії матері й по лінії батька; повнорідні дядьки і тітки; неповнорідні 

дядьки і тітки. 

Батьки спадкодавця та інші повнолітні низхідні родичі одержують 

майно у власність, усі інші, у тому числі неповнолітні низхідні, – на 

засадах довірчої власності, що утворюється на основі закону 
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(statutorytrust), в якій вони виступають вигодонабувачами 

(бенефіціаріями) [1, с. 154]. 

Перелік спадкоємців за законом, встановлений на випадок 

спадкування майна особи, яка не залишила заповіту, у США 

визначається законодавством штатів. Більшість штатів перейняли 

англійську систему: тому з подружжя, який пережив іншого, надається 

перевага перед іншими спадкоємцями за законом і закріплюються черги 

спадкоємців. Деякі штати затвердили для себе подібну до німецької 

систему парантел (Флорида, Міссурі, Пенсільванія, Іллінойс). 

Спадкоємцями за законом у США є той з подружжя, що пережив 

спадкодавця (його дружина, чоловік), діти й інші низхідні, які спадкують 

за правом представлення, а також кровні родичі небіжчика: батьки, 

рідні брати і сестри, інші родичі, які неоднаково визначаються 

законодавством окремих штатів по чергах чи розрядах. Коло 

спадкоємців за законом у більшості штатів не обмежується яким-небудь 

ступенем споріднення. 

Переважна більшість штатів дотримуються такої моделі 

спадкування за законом: інший з подружжя одержує 1/3 майна 

спадкодавця на праві власності або володіння й користування; діти 

отримують 2/3 частки його майна. Частка чоловіка (дружини), що 

пережив, зростає до 1/2 майна, якщо в спадкодавця є тільки одна дитина 

чи її низхідні. 

За законами багатьох штатів чоловік (дружина) у будь-якому разі 

мають, поряд з цим, право на одержання фіксованої суми (право на так 

звані «перші долари»), яка складає в різних штатах від 2 тис. до 100 тис. 

доларів або на отримання рівноцінного персонального майна. Розмір 

цієї суми може зростати, якщо немає низхідних родичів - спадкоємців. 

У випадку, якщо низхідних родичів немає, спадкують батьки та 

рідні брати і сестри, а той з подружжя, що пережив, одержує 1/2 частину 

майна, яке залишилося. Якщо немає ні низхідних родичів, ні батьків 

спадкодавця, то все майно переходить у власність (або у володіння чи 

користування) дружини (чоловіка). 

Якщо спадкодавець був неодруженим (в т.ч. розлученим чи 

вдівцем), то все його майно переходить до його родичів - спадкоємців за 

законом. Насамперед це його низхідні (діти, а також онуки і правнуки), 

батьки, інші висхідні й родичі бокової лінії. Неповнолітні висхідні та 

родичі бокової лінії одержують майно на засадах довірчої власності, у 
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якій виступають бенефіціаріями. Порядок закликання до спадкування й 

розмір спадкових часток цих осіб по-різному визначається законами 

окремих штатів. 

Закони деяких штатів включають до кола осіб, до яких може 

відійти майно спадкодавця, так званих «крайніх спадкоємців», якими є 

родичі чоловіка (дружини) спадкодавця. 

За законодавством Англії та США майно спадкодавця, який не 

залишив спадкоємців, розглядається як відумерле й переходить до 

держави без будь-яких обтяжень [1, с. 155]. 

Враховуючи вищевикладене, варто зауважити, що кожна країна 

має як спільні так і відмінні риси процедури успадкування, але загальні 

(принципові підходи) є однаковими і напрацьовані багатолітньою 

юридичною історією.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Наразі в юридичній та економічній літературі немає єдиної думки, 

щодо проблем банківського регулювання в Україні та визначення 
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можливих рішень. Тому вивчення Інституту банківського регулювання є 

надзвичайно важливим,  особливо у зв’язку зі становленням банківської 

системи України. 

Питання інституту банківського регулювання з часу здобуття 

Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості 

видатних вчених у сфері банківського права, що зробили вагомий внесок 

у дослідженні даного питання. В Україні інститут банківського 

регулювання досліджували Ващенко Ю.В., Музика О.А., Костюченко 

О.А., Воропаєва А. Г., Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г., Лобозинська С.М. та 

інші вчені. 

Вітчизняні науковці відзначають, що в сучасних умовах виникає 

необхідність удосконалення методів регулювання банківською 

діяльністю. Основна проблема банківського регулювання пов’язана з 

тим, що в Україні воно базується на формальних критеріях: поки вони 

дотримуються, Національний банк України не може зобов’язати 

комерційний банк здійснити так звані корегуючі заходи й привести свої 

операції у відповідність до високих стандартів ведення банківського 

бізнесу. Проте, саме формальний характер критеріїв оцінки діяльності 

банків створює умови для їх адаптації практично до будь-яких 

регулятивних обмежень [1, с. 106]. 

Таку ж думку висловлює О. Хаб’юк, який вказує, що 

функціонування національної банківської системи регулюється 

Конституцією України, численними законами, а також багатьма 

підзаконними нормативно-правовими актами. Однак, на даному етапі 

банківське законодавство України є вкрай заплутаним і таким, що не 

відрізняється логікою своєї побудови. Правові норми, що регулюють 

банківську діяльність, хаотично «розпорошені» по надзвичайно 

великому масиву нормативно-правових актів, що значно утруднює (а 

іноді й унеможливлює) їх практичне застосування. Цьому також сприяє 

дискреційний характер банківського регулювання в сфері застосування 

заходів впливу [2, с. 104]. 

Своєчасне вирішення визначених вітчизняними вченими недоліків 

системи регулювання банківських установ України, на жаль, не 

здійснено, а, навпаки, призвело до тих втрат, яких зазнала сучасна 

економіка та банківська система як її складова. Як приклад, органи 

регулювання не змогли у достатній мірі ідентифікувати та зменшити 

системні ризики, що пов’язані з швидким зростанням обсягів кредитних 
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операцій та збільшенням цін на активи, перш за все – на нерухомість. 

Зазначене призвело до проциклічного характеру кредитної діяльності 

вітчизняних банків, сприяла цьому лібералізація Національним банком 

України деяких норм стандартів оцінки кредитоспроможності (відміна 

критеріальних рівнів за показниками кредитоспроможності клієнтів, що 

значно розширило можливості потенційних позичальників з 

підвищеними ризиками). Посилились ці проблеми проциклічним 

характером визначення норм достатності банківського капіталу, які 

дозволяють банкам мати менший капітал у сприятливих умовах, коли 

зростання конкуренції та обсягів позичок неминуче призводить до 

формування системних ризиків та зниження стандартів оцінки ризику 

[3, с. 102]. Необхідно відмітити, що ці процеси характерні майже для всіх 

країн світу, а не лише для України. 

Однією з проблем неефективності регулювання за фінансовим 

сектором є відсутність в Україні органу, який би відповідав за розробку 

політики фінансового сектора. Як наслідок, відсутність стратегії 

розвитку фінансового сектора, складовою якої є стратегія розвитку 

регулювання та нагляду. Незважаючи на значну кількість підтверджень 

позитивного впливу інституційної незалежності органів регулювання та 

нагляду за фінансовим сектором, законодавство України не містить 

відповідних норм та положень. Політичне керівництво України досі не 

схильне надавати незалежність органам регулювання та нагляду за 

фінансовим сектором. Однією з причин є застереження, що широке коло 

повноважень щодо застосування санкцій органами регулювання та 

нагляду спричинить їх неконтрольоване застосування до тих, хто не 

дотримується правил, та несистемність встановлення порядків 

правозастосування [4, с. 90]. 

Так, відповідно до статті 85 Конституції України, статті 18 Закону 

України «Про Національний банк України», Голова Національного 

банку України призначається на посаду Верховною Радою України за 

поданням Президента України більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України строком на п’ять років. Відповідно, термін 

перебування Голови на посаді не довший за термін повноважень 

Президента, а тому може співпадати з виборчими циклами, що посилює 

вплив політичного чинника під час призначення Голови Національного 

банку України. Крім того, серед підстав дострокового звільнення Голови 

Національного банку України Закон передбачає відставку за 
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політичними мотивами, за поданням Президента в межах його 

конституційних повноважень. При цьому Конституція України не 

передбачає підстав для внесення Президентом України до Верховної 

Ради України подання щодо звільнення з посади Голови Національного 

банку України. 

Крім того, Закон України «Про Національний банк України» не 

визначає структурних підрозділів, які забезпечують банківський нагляд, 

відсутні кваліфікаційні вимоги до їхніх керівників, строк перебування на 

посаді. 

Невирішеною проблемою залишається небажання банків надавати 

правдиву інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику 

та наявність певних проблем, особливо це питання загострилося в період 

жорсткої конкуренції банків. Тому, насамперед, ця проблема повинна 

вирішуватися на державному рівні, саме Національним банком України, 

який повинен займатися розкриттям даної інформації, що надасть 

можливість клієнтам спостерігати за динамікою розвитку сучасного 

банківського бізнесу [5, с. 46]. 

Для зміцнення довіри до банківського сектору необхідно 

запровадження Національним банком України «інформаційно-

відкритого» нагляду, що дасть змогу захистити інтереси вкладників, а 

також опосередкованого захисту інших банків. Запровадження такого 

нагляду сприятиме збільшенню привабливості банківського сектору, 

адже зменшиться можливість анулювання ліцензій банків внаслідок 

упередженої думки недобросовісних працівників органів нагляду, що в 

свою чергу, зробить оцінку надійності банку рейтинговими оцінками 

достовірнішою [6]. 

Якщо говорити про методи, які застосовує Національний банк 

України при здійсненні нагляду та регулюванні, то вони є досить 

різноманітними, але перебувають на сьогоднішній день у проміжному 

етапі: між формальним методом та змістовим. Проте, необхідно 

зазначити, що наглядові органи не завжди вчасно помічають проблеми 

банків, свідченням чого була кризова ситуація в Промінвестбанку, яка 

виникла на початку жовтня 2008 року і не була вчасно помічена 

наглядовим органом. Таким чином, перед законодавцями лежить 

завдання допомогти наглядовому органу перейти на якісно вищий 

рівень роботи через реорганізацію процесу нагляду та вдосконалення 

законодавства. 
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В доктрині банківського права також існує така проблема 

банківського регулювання, як визначення співвідношення понять 

«банківське регулювання» та «банківський нагляд». На нашу думку,  

поняття «банківське регулювання» є більш широким і включає в себе як 

структурний елемент банківський нагляд. Оскільки, відповідно до 

Закону України «Про Національний банк України», банківське 

регулювання – це одна із функцій Національного банку, яка полягає у 

створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають 

загальні принципи банківської діяльності. 

Література: 

1. Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра екон. наук 

О.І. Барановського. – К.: Інтекон. та прогнозув., 2008. – С. 386. 

2. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму 

рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: 

ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – С. 144. 

3. Кузнєцова Л.В. Проблеми регулювання банківської діяльності в 

умовах світової фінансової кризи. / Л.В. Кузнєцова // Управління у сфері 

фінансів, страхування та кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-

практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. − Л. : Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. − С. 102-103. 

4. Колесник О. О., Журавльова Т. О. Проблеми банківського 

регулювання та нагляду в контексті нових вимог Базельської конвенції / 

Вісник Дніпропетровського університету. – 2012, том 2, № 10/1. – С. 90. 

5. Дяконова І. І. Особливості сучасного стану державного 

регулювання банківської діяльності / Дяконова І. І., Мордань Є. Ю. // 

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. 

наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська 

академія банківської справи Національного банку України». – Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. − С. 46. 

6. Губарев К. Банківський нагляд : теорія та практика : 

[Електронний ресурс] / К. Губарев. – Режим доступу : http://www.yur- 

gazeta.com/oarticle/1546/ 

7. Опря А. Т. Фінансове право : навч. посібник / А. Т. Опря. – К. : 

Центр навч. літератури, 2004. - 248 с 

 

 

 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  200   Полтавський інститут економіки і права  

 

Дмитро Каркач, 

здобувач другого (магістерського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»  

Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава)  

Науковий керівник: Алла Кравченко, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства  

та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТИТУТ  

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

Домінуюче місце у сфері господарського права належить 

підприємництву, що являє собою провідний сектор ринкової економіки, 

який забезпечує ринок товарами та послугами, сприяє здоровій 

конкуренції. Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, 

здійснюваній на власний ризик, діяльності стосовно виробництва 

продукції, надання послуг і зайняття торгівлею та має на меті отримання 

прибутку. Результат здійснення підприємницької діяльності є великою 

перспективою для країни та її економічного  зростання. Величина ВВП 

країни, рівень життя населення, розвиток народного господарства – це 

все результат розвитку підприємницької діяльності. 

Підприємницвто є первинною ланкою економіки будь-якої країни. 

Саме воно виготовляє продукцію, утворює робочі місця, створює 

додаткову вартість, яка формує валовий національний продукт та 

багатство всієї країни в цілому. Тому від ефективності функціонування 

підприємнцитва залежить стан економічного розвитку держави та 

добробут населення. Важливим моментом для підприємництва є 

державна підтримка, зокрема та, яка передбачена для суб’єктів малого 

та середнього підприємництва. Ця підтримка допомагає та сприяє 

розвитку підприємництва, даючи йому можливість розвиватися. 

Державна реєстрація та ліцензування є двома найважливішими кроками 

на шляху до заняття підприємницькою діяльністю. Після їх виконання 

суб’єкти підприємництва зможуть безперешкодно займатися такою 

діяльністю, у межах встановлених законом. Підприємець, який не 
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спроможний виконувати свої грошові зобов’язання стає боржником. В 

такому випадку до кожного виду боржників застосовується ряд судових 

процедур для того щоб вивести суб’єкта підприємництва із статусу 

боржника та допомогти погасити його борги. До боржника - юридичної 

особи застосовуються: 1) розпорядження майном боржника; 2) санація 

боржника. Стосовно фізичної особи застосовується реструктуризація 

боргів боржника. Якщо під час здійснення цих процедур боржник все ж 

не зміг сплатити усі свої борги його: 1) для юридичної особи: суд визнає 

його банкрутом та призначає ліквідаційну процедуру з призначенням 

ліквідатора; 2) для фізичної особи: суд визнає боржника банкрутом і 

вводить процедуру погашення боргів боржника. Після цього суб’єкти 

підприємництва припиняють своє існування. У сучасних умовах 

особливо зросла роль договору як універсальної та найдоцільнішої 

форми опосередкування ринкових відносин.  

Перехід до ринкової економіки і саме функціонування ринкового 

механізму можливі лише за умови, що основна маса товаровиробників - 

підприємств, громадян - має свободу господарської діяльності та 

підприємництва. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку 

товарів і послуг на договірних засадах. Перехід до ринку 

супроводжується звуженням планово-адміністративного впливу 

держави на майнові відносини, отже, розширюється свобода вибору 

партнерів у господарських зв'язках і визначення змісту договірних 

зобов'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на 

забезпечення потреб юридичних і фізичних осіб у матеріальних, 

енергетичних, продовольчих ресурсах - купівлі-продажу, поставки, 

контрактації, міни-бартеру, постачання енергії тощо. Не зменшується і 

роль договорів майнового найму, тобто оренди, лізингу, прокату тощо, 

за допомогою яких опосередковуються відносини з тимчасового 

володіння і користування майном. Зростає значення договорів 

підрядного типу, договорів про надання різного роду послуг громадянам 

та організаціям - договори підряду, про надання посередницьких послуг, 

на рекламу продукції тощо. Договори є гарантією прав та доказом 

обов’язків для кожної із сторін, які уклали їх і таким чином вступили у 

договірні правовідносини. Господарські договори мають цілий ряд 

важливих ознак, що дає можливість виокремити їх серед решти 

договорів. Також господарським договорам притаманний цілий ряд 

функцій, які вони здійснюють для регулювання відносин між сторонами 
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котрі їх уклали. Як і будь-які інші, господарські договори поділяються на 

види за різноманітними ознаками. Вони мають зміст та форму 

встановлену законом. Передбачено цілу низку способів забезпечення 

виконання договірних зобов’язань. В тому випадку, якщо особа не 

виконала будь-яке договірне зобов’язання і не було встановлено 

поважних причин, тобто не передбачувані обставини, які не залежали 

від неї та завадили їх вчасно виконати відповідні зобов’язання, до такої 

особи застосовуються господарські санкції та ряд інших заходів, які 

прямо передбачені ЦК України та ГК України. 

 

Віталій Ільченко, 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Науковий керівник: Руслан Басенко, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки 

і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» (м. Полтава) 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

«ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ» В УКРАЇНСЬКІЙ  

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ 

Визначення найбільш правильного й ефективного методу 

дослідження, а з ним і спеціальної методології пізнання державно-

правових процесів є одним із основних питань, серед багатьох, які 

виникають при вивченні різних проблем держави і права. 

Саме тому, при дослідженні проблем методології демократичних 

процесів у контексті загально-теоретичної проблематики держави і 

права, майже неможливе без з’ясування розуміння методу та методології 

досліджень. 

Будь-яка галузь знань має свій набір предметів та методів 

дослідження. Предмет використовують при визначенні сферисуспільно-

політичного чи правового життя вивчає та чи інша дисципліна. Тобто 

предмет – це те, яким способом ця сфера  досліджується. 
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З цього приводу М. Марченко вказував, що яким би не був 

всеохоплюючим діалектичний метод, кожна наука та навчальна 

дисципліна користується різними методами, серед яких – загальні, 

спеціальні та приватні. Таким чином при обговоренні методів науки слід 

говорити про їх систему, тобто методологію. 

Для достеменного дослідження явищ демократії, окрім 

загальнонаукових методів пізнання, варто використовувати комплекс 

спеціальних методів дослідження. Адже вивчення проблем розвитку 

демократичних явищ відбувається в період змін державно-правових 

процесів як в Україні, так і в світі. Тому варто наголосити на адекватній 

реакції на всі процеси з боку державно-правових вчених. 

Після відходу методології науки від минулої адміністративно-

командної системи, вона починає системно «переосмислюватись». 

З’являються тенденції демонополізації та плюралізації підходів і методів 

використання науки. Адже послаблення державного контролю за 

методологією це є демократичний процес, який допомагає знайти істину 

та запроваджує нові поняття загально-теоретичного знання державно-

правових процесів, серед яких: «права людини і громадянина», 

«національні права», «верховенство права», «правова та соціальна 

держава» і т. д. 

Важко заперечити вклад наукових праць та філософських вчень 

мислителів минулих років в основу теорії будь-яких правових 

досліджень. 

Якщо згадати методологію марксизму, яка була основоположною 

за радянських часів, то цілком доречно вказати що вона на сучасному 

етапі вже не є доцільною в юридичній науці. Доктрина марксизму-

ленінізму в 30-40-х роках ХХ ст. була визнана державою єдиною 

теоретичною основою правової методології, що привело до контролю 

над науковими дослідженнями. Так, деякі методологічні дослідження 

були заборонені, тому вже в 40-50-х роках ХХ ст. в конституційній науці 

СРСР державні методологічні підходи остаточно утвердилися, а всі 

конституційні явища досліджувались через призму позитивістської 

юридичної методології та детермінізму. Таким чином всі інститути 

конституційного права були ототожнені з інститутами держави, 

наприклад у Конституції СРСР 1936 р. референдум був ототожнений із 

«всенародним опитуванням». 
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Але вже в 90-х роках ХХ ст. відбулося переосмислення деяких 

методологічних положень марксистсько-ленінської правової доктрини, 

що в свою чергу посприяло філософсько-правовому вивченню та 

дослідженню певних проблем. 

Таким чином, в юридичній науці відбулися вагомі зміни до 

підходів які застосовуються при праворозумінні. Право розуміється 

виключно як система нормативно-правових актів, а не як раніше, коли 

воно було інструментом політики.М. Теплюк вірно вказує, що плюралізм 

праворозуміння призводить до неоднозначного визначення права і 

закону, виникає проблема визначення критеріїв правового закону. 

Існують закони, які відповідають правовим критеріям і їх називають 

«правовими законами». Тут право і закон збігаються. Однак є й такі 

закони, які не відповідають правовим критеріям, а отже, з правом не 

збігаються. У цьому відображаються два підходи до розуміння права: 

один із них визнає творцем права виключно державу, другий – не лише 

не визнає, а й, навпаки, розглядає державу як інститут, що формулює 

право завдяки законотворчій діяльності. 

Дослідивши наукові роботи в галузі, можна дійти висновку що при 

марксизмі-ленінізмі будь-який плюралізм у методології правових 

досліджень заперечувався методом діалектичного матеріалізму. Якщо 

брати до уваги сучасну науку, то в ній першочергова роль опиняється у 

філософському рівні методології, який використовується при 

обґрунтуванні важливих проблем юридичної науки у відповідності з 

сучасними цінностями та розвитком. 

Є. Євграфова підкреслювала, що як праву так і державі притаманні 

великі історичні перспективи, при цьому, за певних обставин, одна 

поступається іншій за сутністю праву і державі. Після проголошення 

Україною незалежності і становлення нею суверенною державою, 

розпочалася зміна періодів, радянського суспільства на зовсім інший зі 

своїм соціальним та економічним устроєм, політичною системою і 

суспільними цінностями. Ці події викликали необхідність істотних 

реформ в галузі економіки та реорганізації державної влади на засадах 

демократії. Тому нічого дивного, коли при зміні соціально-правової 

реальності, особливо сутності та змісту права, його галузевої системи та 

ролі в суспільстві, поступово змінюються науково-теоретичні та 

світоглядні позиції науковців. 
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З огляду на вищевказане виникає потреба у пошуку нових підходів 

у методології вивчення демократичних явищ не тільки як інституту 

права чи предмета науки, але й як явища правової дійсності. Тому для 

повного розуміння демократичної сутності варто зазначити деякі 

питання теоретично-правового направлення, як  передумови та чинники 

розвитку демократії, ціннісно-правові засади сучасної демократії тощо. 

Демократичні явища в контексті правової дійсності розуміються як 

філософські категорії, що відображають реальне буття предметів і явищ 

об’єктивного світу. 

В науці «дійсність» визначена як філософська категорія, яка 

включає в себе такі основні аспекти: а) весь об’єктивно існуючий світ у 

різноманітті своїх проявів, об’єктивну реальність як актуально існуюче 

буття; б) все, що у своєму розвитку розкривається як необхідність, 

розумне, закономірне; в) сукупність усіх реалізованих можливостей – 

конкретний предмет, що існує в певному просторі і часі; г) справжнє 

буття, на відміну від видимого. 

Деякі науковці наголошують на важливості терміну «правова 

дійсність», який ще остаточно не сформований, але у зв’язку з 

підвищенням ролі права у функціонуванні та розвитку суспільства, 

зміцненні громадсько-правового порядку, теорія правової дійсності стає 

все більш нагальною у сучасній юридичній науці. 

Правове бачення дійсності та правовий погляд на світ це ознаки які 

притаманні юридичному методові. Юридичне пізнання дійсності (світ 

об’єктів) постає як дійсність, тобто як система правових якостей і зв’язків 

пізнаваної дійсності. З погляду юридичної науки і юридичного методу 

сутність дійсності – це знайдена істина і виявлена сутність світу 

юридичного пізнання. Формулою юридичного світу є поняття 

права.Відповідно до цього В. Нерсесянц вказує, що право як принцип, 

правило і норма є предметом юридичної науки як необхідний порядок 

дійсності. 

Таким чином, для вивчення вищезазначених категорій 

методологічним підходом виступає наукове пізнання, насамперед їх 

філософське осмислення. 

Щодо правової дійсності, то це поняття тісно пов’язане з поняттям 

правової системи. Правова система – це складне сполучення 

різносторонніх структур, елементів, процесів, тенденцій. Правовою 

дійсністю охоплюються всі правові явища, як позитивні так і негативні. 
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Хоча М. Матузов вказує, що саме правова система відображає правову 

дійсність суспільства у її багатогранності, якості, алгоритмі тощо. Це не 

однакові і не ідентичні поняття. Правова дійсність – це предмет 

відображення юридичної системи. 

Ю. Ветютнєв вважає, що соціальний інститут не може 

функціонувати без колективної підтримки суспільства, так як він 

позбавляється ціннісного змісту і тому втрачає життєздатність. 

Запорукою збереження та розвитку тих чи інших явищ соціально-

правового характеру є ціннісне ставлення суспільства до них. А тому 

ослаблення соціального інтересу до подальшої долі певного інституту 

тягне за собою його кризове становище. Криза правової системи – це 

передусім занепад існуючих цінностей, порушення системних зв’язків 

між ними. 

З огляду на вищевказане демократія та її інституційні явища 

являються частиною правової дійсності, оскільки з огляду на її ціннісно-

правову направленість вона розуміється як ідеальний устрій державного 

і суспільного життя і тому є потреба у використанні сучасних і оновлених 

методологічних засобів і принципів для її дослідження. 

Базовий принцип для будь-якого наукового дослідження -  

принцип об’єктивності, який являється основною методологічною 

засадою. За його допомогою феномен розглядається таким, яким він є, в 

незалежності від умов пізнання і засобів які використовуються в процесі 

пізнання. Таким чином, завдяки застосуванню принципу об’єктивності 

існує можливість виокремити основні етапи розвитку демократії та є 

змога для з’ясування їх вплив на формування сучасних уявлень про 

демократію; провести дослідження демократії як явище правової 

дійсності, що зумовлює значний вплив на усі сфери суспільного і 

державного життя. 

Основним значенням принципу всебічності являється те, що 

державно-правові явища та інші суспільні явища і процеси повинні 

досліджуватись у своїй взаємодії та взаємозв’язках. За допомогою 

принципу всебічності дослідження демократичних явищ проводиться як 

багатоаспектна категорія (як явище правової дійсності, як ідеальна 

модель суспільного устрою, як державний режим), з’ясовуються 

чинники розвитку демократії та вивчаються її ціннісно-правові засади, а 

також дослідження правової держави як невід’ємної складової 

функціонування демократії тощо. 
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Завдяки критичному переосмисленню сталого ідеалу науки 

виявилося можливим утвердити в статусі самодостатньої, 

фундаментальної настанови новаторської методології принцип 

плюралізму, який проявляє свій потенціал при формуванні позитивної 

альтернативи класичного ідеалу знання. Принцип плюралізму 

використовується в процесі аналізу різних теорій і типів демократичних 

явищ, в яких є своя власна та інструментальна цінність. 

Серед інших принципів увагу потребує наукове дослідження, що 

проводиться шляхом одночасного вивчення різноманітних явищ 

правової дійсності, зокрема демократичних явищ, на певному етапі 

державно-правового розвитку (принцип синхронності). Предметом 

аналізу є не сам об’єкт, а процес його розвитку, послідовність певних  

станів (принцип діахронності). Так, вдалося з’ясувати ґенезу ідей 

демократії, у розвитку чого виділено основні етапи, які передували 

формуванню сучасних вітчизняних уявлень про демократію та суттєво 

на них вплинули. 

Отже, вказані методи дослідження разом з принципами 

об’єктивності, всебічності та плюралізму посприяли створенню 

об’єктивного і цілісного сприйняття демократичних явищ як 

багатоаспектної категорії. Розуміючи цю категорію діалектики, як 

«правова дійсність», де центром являється право, можна дійти висновку, 

що демократія є явищем правової дійсності й проаналізовані питання 

також виступають проявами демократії і, водночас, складовими правової 

дійсності. 

 

 

*  *  *  * 
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ІДЕЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В КОНЦЕПЦІЯХ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Інтерес до порушеної нами теми пояснюється кількома аспектами. 

По-перше, сучасна державотворча і правотворча практика України 

дедалі більш переконливо засвідчує проблему «розриву» між 

об’єктивним рівнем розвитку суспільних відносин і тими правовими 

нормами, які покликані їх врегульовувати. Унаслідок цього 

поглиблюється диференціація між «фактичною» і «юридичною» 

конституцією, що своєю чергою поступово нівелює роль 

конституційного права у житті і розвиткові суспільства. однією з причин 

такого розриву є відсутність або нерозвиненість на рівні сучасної 

правової культури суспільства цінностей конституціоналізму. Це 

означає, що конституціоналізм в Україні тільки набуває ознак 

невід’ємного елемента правової культури і правової свідомості 

суспільства (наразі під поняттям правова свідомість ми маємо на увазі 

«оцінку права, яка існує у суспільстві, відображає критику діючого 

права, формує певні надії і побажання до правової сфери, її змін, яка 

визначає, що вважати правомірним і неправомірним»). По-друге, 

подальший розвиток конституційного права України не може не 

враховувати й суб’єктивний елемент його реалізації, адже у багатьох 

випадках проблема полягає не стільки у відсутності або суперечливості 

тих чи інших конституційних норм, скільки у банальному небажанні їх 

виконувати або ж їх реалізовувати. За цієї причини конституціоналізм 

має стверджуватись в Україні не тільки шляхом удосконалення чинного 

конституційного законодавства, наповнення його новими 

загальновизнаними гуманістичними принципами і цінностями, 
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розробкою нових конституційних процедур, які б дозволили посилити 

гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні тощо, але й через 

становлення нового типу правової культури, одним з найважливіших 

елементів якої є конституціоналізм, його цінності і принципи. По-третє, 

процес конституційного регулювання будь-яких суспільних відносин не 

може здійснюватись виключно на основі примусово-репресивної моделі, 

коли головною причиною дотримання конституції є наявність жорстких 

і реальних санкцій, які невідворотно застосовуються у разі її порушення. 

Не заперечуючи і не применшуючи ролі інститутів конституційної 

відповідальності, варто звернути увагу й те, що у розвинених 

демократичних державах часто головним стимулом дотримання 

конституції є повага до неї, а також незаперечне визнання 

конституціоналізму як базисної цінності і правової культури і правової 

свідомості. 

Український конституціоналізм, зародження якого відноситься  

до другої половини ХVІ – середини ХVІІ ст., пройшов тривалий і 

складний шлях розвитку. Процес формування вітчизняного 

конституціоналізму відбувався, спираючись на два фактори: 

досягнення європейської конституційної теорії і практики та на 

власний національний конституційний досвід.  З огляду на рівень 

соціально-економічного, політичного, ідеологічного, культурного 

розвитку та особливості державно-правового  статусу України, процес 

формування вітчизняного конституціоналізму пройшов п’ять періодів. 

Вагоме значення для зародження українського конституціоналізму 

мало поширення демократичних правових звичаїв нашого народу, що 

отримало своє практичне втілення у Запорозькій Січі. Козацьке 

звичаєве право будувалося на таких демократичних принципах як 

визнання прав і свобод, виборність, колегіальність, строковість, 

підконтрольність та підзвітність органів управління. Але 

визначальним  фактором формування українського 

конституціоналізму був процес  національного державотворення. За 

умов створення незалежної української держави відбувався 

динамічний розвиток конституційного  права та властивих для нього 

державних і суспільних інститутів. Це можна  спостерігати на прикладі 

розвитку ідеї конституціоналізму ХІХ століття, становленні 

вітчизняного державотворення доби національно-визвольних змагань 

1917-1921 рр. та після проголошення незалежності України у 1991 р. І 
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навпаки, за умов втрати національної державності процес формування 

українського конституціоналізму гальмувався. Основною формою 

вітчизняного конституціоналізму у такі періоди був розвиток 

конституційної думки, напрацювання конституційних проектів 

майбутньої Української держави. Період національно-визвольних 

змагань 1917-1921 рр. започаткував новітній етап розвитку 

вітчизняного конституціоналізму, який характеризується створенням 

української національної моделі конституціоналізму. По суті, у цей 

період відбулася апробація різних  конституційних концепцій: соціал-

демократичної, націократичної та консервативної. Однак за умов 

війни та через короткий період існування національної державності 

юридичний конституціоналізм не набув фактичного втілення.  

 

Ірина Єзерська,  

здобувачка другого (магістерського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ  

У ЗАРУБІЖНІЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ 

Конституція будь-якої держави виконує унікальну роль, слугуючи 

фундаментом побудови національної правової системи, критерієм 

правових цінностей суспільства, забезпечуючи захист прав і свобод 

людини і громадянина. Поряд з цим Конституція діє в умовах 

динамічних змін і ускладнення суспільних відносин, що вимагає від усіх 

суб’єктів права утвердження її верховенства стосовно законів та інших 

нормативно-правових актів. Традиційно механізм забезпечення 

юридичного верховенства Конституції розглядається в контексті 

існуючих у державі спеціалізованих та неспеціалізованих органів, які 

здійснюють правову охорону Конституції. Важливу роль у цьому процесі 

відіграє інститут конституційного контролю. У зв’язку з цим значний 
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науковий інтерес становить виявлення історико-правових та 

нормативно-процесуальних особливостей функціонування органів 

конституційного контролю у вітчизняній та зарубіжній державно-

правовій традиції.  

Зародження ідеї правової охорони конституції припадає на ХVІІ 

століття. На той час, та й тепер, вона зводиться переважно до інституту 

скасування актів, які суперечать конституції (формалізованій чи 

матеріальній). Тобто йдеться про конституційний контроль за 

відповідністю правових актів Основному Закону держави. 

Початкові форми конституційного контролю, власне сама його 

ідея, як самостійного виду державної діяльності з’явилася в країнах 

Європи в епоху раннього Нового часу. У Великій Британії в ХVІІ столітті 

Таємна рада визнавала закони законодавчих нарад (легіслатур) 

американських колоній недійсними, якщо вони суперечили законам 

англійського парламенту або загальному праву. В свою чергу, 

наприкінці ХVІІІ століття деякі англійські акти були визнані судом 

недійсними на території північно-американських штатів. 

Доктрину неспеціалізованого судового конституційного контролю 

найбільш чітко було сформульовано у відомій свого часу справі 

«Мербері проти Медісона» (1803 рік), у якій Верховний Суд США 

встановив, що закон Конгресу, який суперечить федеральній 

Конституції, може бути визнаний судом неконституційним, тобто 

наділив себе повноваженнями судового контролю за відповідністю 

законів Конституції. Вказаний прецедент, закріплений у 1810–1824 

роках Верховним Судом США шляхом винесення аналогічних рішень, 

заклав основи так званої американської (англосаксонської) моделі 

конституційної юстиції, згідно з якою конституційний контроль 

здійснюють суди загальної юрисдикції.  

Початком спеціалізованого конституційного контролю вважають 

створення наприкінці ХVІІ століття у Франції державного органу, до 

повноважень якого було віднесено встановлення неконституційності 

законодавчих актів. Ідею охорони конституції у 1795 році висунув Е. 

Сійєс, котрий наголошував на необхідності з метою реалізації 

конституції створення «спеціальної влади», яка могла б скасовувати 

законодавчі акти, що суперечать конституції. Дослідник вважав, що 

судова влада не повинна охороняти конституцію, і пропонував наділити 

відповідними повноваженнями спеціальний орган, який він називав 
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«конституційним журі». Ідею Е. Сійєса щодо охорони конституції 

реалізовано в Конституції Франції 1799 року, яка містила окрему главу 

про охоронний сенат. Останній міг скасовувати законодавчі акти з 

підстави їх неконституційності. 

Інститут спеціалізованого судового конституційного контролю на 

європейському континенті активно втілюється в життя після Першої 

світової війни у вигляді спеціалізованих конституційних судів, до 

виняткових повноважень яких належала перевірка конституційності 

законодавчих актів. Ця модель судового конституційного контролю 

отримала назву «європейська» (романо-германська). 

Важливу роль у формуванні інституту конституційного контролю 

відіграв професор права Віденського університету Г. Кельзен, завдяки 

якому у вересні 1919 року було створено Вищий Конституційний суд 

Австрії, а в Конституції 1920 року закріплено інститут конституційного 

судового провадження. Наслідуючи австрійську модель, перед Другою 

світовою війною судовий конституційний контроль був заснований у 

Чехословаччині (1920 рік), Греції (1927 рік), Іспанії (1931 рік), Ірландії 

(1937 рік). 

Особливо широке поширення інститут конституційної юстиції в 

різних модифікаціях отримав після Другої світової війни. У різних 

формах він утвердився в країнах Азії, Африки, Центральної і Північної 

Америки. 

Велику роль у поширенні європейської моделі відіграв світовий 

досвід здійснення конституційного правосуддя, представлений 

переважно діяльністю судів загальної юрисдикції. Очевидними стали 

недоліки американської моделі, зокрема такі, як: залежність суду при 

вирішенні конституційних питань від обставин розглядуваних ним 

кримінальних і цивільних справ; довготривалість судового 

провадження; обов’язковий характер прийнятих рішень лише для сторін 

у конкретній справі; надання можливості оспорювати 

неконституційність нормативних актів і дій лише приватними особами. 

Зазначені недоліки покликана була подолати і європейська модель 

судового конституційного контролю. 

Сучасний інститут конституційного правосуддя характеризується 

багатоманітністю форм, які дедалі складніше зводити до двох основних 

моделей – американської та європейської. Все більш помітною стає 

тенденція до виникнення змішаних форм, в яких поєднуються ознаки, 
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притаманні кожній із моделей. Тому, очевидно, можна говорити про 

відносну умовність традиційно протиставлюваних понять 

«американська модель» і «європейська модель». За збереження 

принципової різниці в організаційному сенсі (суди загальної юрисдикції 

і спеціалізовані суди) у всіх інших сенсах кожна з них в багатьох країнах 

набула гібридного характеру (за компетенцією судових органів, 

формами, які ними застосовуються, і видами конституційного 

контролю). Такі гібридні системи (особливо в країнах, які розвиваються) 

лише умовно можна характеризувати як американську чи європейську 

моделі в їх класичному варіанті. Разом із тим у деяких країнах і справді 

утверджується «змішана модель», для якої характерне поєднання не 

тільки різних форм та видів контролю, а й здійснення його як судами 

загальної юрисдикції, так і спеціалізованими органами конституційного 

правосуддя (наприклад, Греція, Португалія, ПАР). 

Становлення інституту конституційного контролю в Україні від-

бувалося в складних історичних умовах, оскільки тривалий час вона не 

мала своєї державності, її території протягом століть входили до складу 

інших держав. Реальне становлення цього інституту відбулося лише з 

набуттям Україною незалежності.  

5 квітня 1710 р. схвалено Конституцію Пилипа Орлика, яка містила 

положення про поділ державної влади на законодавчу (належала Раді, 

членами якої були полковники зі своєю старшиною, сотники, «ге-

неральні радники від усіх полків» і «посли від Низового Війська 

Запорозького» та яка мала скликатися тричі на рік), виконавчу 

(належала гетьману), судову (належала Генеральному суду). Конституція 

зменшували повноваження Гетьмана Війська Запорозького, він 

вважався гарантом дотримання прав і вольностей народу. Контроль за 

виконанням повноважень гетьманом здійснювали генеральні старшини, 

полковники й генеральні радники, однак щодо нього санкцій не 

передбачено. У ст. 7 Конституції йшлося про відокремлення 

повноважень судової влади від інших органів державної влади, про її 

незалежність під час ухвалення рішень і їх обов’язковість. В основу 

Конституції Пилипа Орлика покладено ідеї теорії природного права та 

поділу державної влади. Положення Конституції не реалізовано, хоча 

вона формально діяла на Правобережній Україні до 1714 р.  

Ідеї щодо запровадження конституційного контролю в ХVІІІ ст. – 

на початку ХХ ст. зводилися лише до конституційних проектів, які не 
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втілено в життя. Для формування вітчизняної доктрини конституцій-

ного контролю важливі праці українських науковців, зокрема таких, як 

І. І. Петрункевич, який запропонував новаторську ідею конституційного 

суду, доводив переваги контролю за конституційністю законів й інших 

нормативних актів із боку саме спеціального судового органу; 

М. П. Драгоманов, який наголошував на особливому порядку внесення 

змін до конституції, а також частково окреслив питання конституційної 

юрисдикції; С. С. Дністрянський, який зазначав, що в державі потрібно 

створити спеціальну систему захисту конституції задля недопущення 

необґрунтованих (свавільних) змін її положень, а також обстоював 

необхідність Державного судового трибуналу, повноваження якого 

полягають у перевірці законів на предмет їх конституційності, а також 

можливості скасування тих законів, що можуть суперечити конституції.  

29 квітня 1918 р. Центральною Радою прийнято Конституцію 

Української Народної Республіки, яка проголосила Україну самостійною, 

суверенною, незалежною державою. Організація державної влади 

відповідно до Конституції УНР ґрунтується на засадах принципу 

розподілу влади; органом законодавчої влади проголошено Всенародні 

збори, що формують інші гілки влади; вища виконавча влада належить 

Раді народних міністрів, а вищий орган судової влади – Генеральний 

суд. У Конституції УНР передбачено особливий порядок внесення змін 

до Основного Закону, відповідальності міністрів і тимчасового 

обмеження прав та свобод, однак створення органу конституційного 

контролю не визначено. У Західноукраїнській Народній Республіці, яка 

виникла наприкінці 1918 р. унаслідок розпаду Австро-Угорської імперії, 

ідея утворення органу конституційного контролю не отримала 

підтримки.  

Розглядаючи становлення конституційного контролю в Україні, 

потрібно згадати про Східну Галичину, Закарпаття, Північну Буковину, 

Південну Бессарабію, на яких діяли конституції Польщі, Че-

хословаччини й Румунії. Центрально-східну частину Закарпаття з 

офіційною назвою «Підкарпатська Русь» за Сен-Жерменським мирним 

договором від 10 вересня 1919 р. та Тріанонським мирним договором від 

4 червня 1920 р. включено до складу Чехословаччини як окрему 

автономну адміністративно-територіальну одиницю. Підкарпатська 

Русь – це українська територія, на яку вперше в Україні поширювалася 

юрисдикція новітнього європейського конституційного суду. 
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Конституція Чехословаччини давала право ще не існуючому Сейму 

Підкарпатської Русі ухвалювати закони про мову, освіту, релігію, місцеве 

управління, а також інші питання, визначені законами Чехословацької 

Республіки. Ці закони за приписами Конституції Чехословаччини 

підпадали під юрисдикцію Конституційного Суду Чехословаччини й 

досить жорсткий політичний контроль із боку її президента, який 

наділявся винятковим правом на підписання цих актів, а також 

губернатора, призначеного тим самим президентом за пропозицією уря-

ду. У Підкарпатській Русі встановлено європейську модель 

конституційного контролю. 

Східна Галичина в міжвоєнний період перебувала під впливом 

Польщі. Відповідно до Конституції Польщі 1921 р. представники від 

українських земель були депутатами Сейму й сенаторами, які забезпе-

чували відповідність ухвалених законів Конституції Польщі та 

здійснювали ефективний конституційний контроль над діяльністю й 

актами президента, Ради міністрів, окремих членів уряду. Проте після 

прийняття Конституції Польщі в 1935 р. всі органи державної влади в 

Польщі, а отже, й у Східній Галичині, стали повністю 

підпорядковуватися президенту.  

Території Північної Буковини й Південної Бессарабії в 1920–1930-

ті рр. ХХ ст. перебували в складі Румунії, де встановлено американський 

варіант конституційного контролю за участю найвищого суду загальної 

юрисдикції. Касаційна палата як вищий загальний суд Румунії мала 

виняткове право визнавати закони неконституційними (однак лише в 

казуальному порядку), проте суд не наділявся правом розглядати на 

предмет відповідності Конституції Румунії укази короля та інших органів 

виконавчої влади. Формально на такі дії уповноважувалась ад-

міністративна юстиція, але зазвичай вона застосовувалася до актів 

переважно департаментів, комун, міст, а не вищих органів влади. У 1938 

р. король Кароль II здійснив державний переворот. Установивши свою 

диктатуру, він запровадив антидемократичну конституцію, яка значно 

звужувала права й свободи громадян, та розпустив парламент. У вересні 

1940 р. на зміну королівській диктатурі в Румунії до влади прийшла 

орієнтована на Німеччину диктатура фашистського типу.  

У Східній Галичині, Закарпатті, Північній Буковині, Південній 

Бессарабії запроваджено різні моделі конституційного контролю, однак, 
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зважаючи складну політичну ситуацію, цей інститут остаточно не 

сформовано.  

На східних (із 1919 р.), а згодом і на західних землях (із 1939 р.) 

України на тривалий час установлено більшовицьку владу. Конституції 

УРСР (1919, 1929, 1937, 1978 рр.) повністю відтворювали структуру та 

положення Конституції СРСР. У радянський період на території України 

не існувало повноцінного конституційного контролю. 14 березня 1919 р. 

ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові ухвалив першу Конституцію УРСР 

як формально незалежної й суверенної держави. Елементи 

конституційного контролю вперше закладено в ст. 6 Конституції УРСР, 

яка відносила здійснення державного контролю за діяльністю 

радянської влади до відання Центральної радянської влади 

(Всеукраїнського з’їзду рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, ВУЦВК і РНК). Затвердження та внесення змін і доповнень до 

Конституції УРСР було виключною компетенцією з’їзду рад. Отже, у 

Конституції УРСР 1919 р. визначено лише державний контроль над 

діяльністю радянської влади, повноваженнями зі здійснення якого 

наділено центральні органи влади.  

У ст. 19 Конституції УРСР 1937 р. уведено поняття «контроль за 

виконанням Конституції». Ці функції покладено на Верховну Раду, 

однак їх здійснювали партійні органи. Найвищими суб’єктами 

політичного конституційного контролю за дотриманням Конституції 

УРСР є КП(б)У (із жовтня 1952 р. – КПУ) як складовій частині КПРС та її 

розгалуженим обласним, міським, районним, районним у містах й 

іншим партійним комітетам. КПУ керувалась у своїй роботі Програмою 

та Статутом КПРС, тобто здійснювала вищий конституційний контроль 

не на підставі конституцій СРСР й УРСР, а на основі генеральної лінії 

КПРС, яка формулювалася з’їздами КПРС і конкретизувалася для 

України на з’їздах КПУ.  

Конституція СРСР 1977 р. та Конституція УРСР 1978 р. не визначила 

спеціальний інститут конституційного контролю. Президія Верховної 

Ради УРСР згідно зі ст. 106 Конституції УРСР 1978 р. була постійно 

діючим органом, який здійснював конституційний контроль. У ст. 108 

Конституції УРСР прописано, що Президія Верховної Ради УРСР 

здійснює контроль за додержанням Конституції Української РСР, а 

також тлумачення законів. У Конституції УРСР зазначено, що всі партій-

ні організації діють у межах Конституції СРСР (не УРСР), але керівною й 
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спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної 

системи державних і громадських організацій у ст. 6 Конституції УРСР 

називалася вже не КПУ, а КПРС. Саме на підставі цієї статті КПРС 

здійснювала не лише вищий політичний, а й вищий ідеологічний 

конституційний контроль на засадах марксизму-ленінізму.  

27 жовтня 1989 р. внесено зміни до Конституції УРСР 1978 р., згідно 

зі ст. 112 передбачалось утворення Комітету конституційного нагляду. 

Комітет обирала Верховна Рада УРСР строком на 10 років у складі 

голови, його заступника та семи членів. Комітет конституційного 

нагляду отримав повноваженнями надавати Верховній Раді УРСР висно-

вки щодо відповідності Конституції УРСР проектів законів; здійснювати 

нагляд за відповідністю Конституції УРСР й законам постанов і 

розпоряджень Ради Міністрів УРСР; надавати висновки щодо від-

повідності Конституції УРСР актів місцевих Рад народних депутатів, 

інших державних органів і громадських організацій республіки. Комітет 

конституційного нагляду Української УРСР так і не утворено.  

Після проголошення 16 липня 1990 р. Декларації про державний 

суверенітет України розпочався новий якісний етап формування 

конституційного контролю в Україні. Декларація закріпила принцип 

розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Це 

вимагало створення інституту конституційного контролю. 24 жовтня 

1990 р. Законом УРСР «Про зміни і доповнення до Конституції 

(Основного Закону) Української РСР» від 24 жовтня 1990 р. передбачено 

створення Конституційного Суду Української РСР, склад якого повинна 

обирати Верховна Рада Української РСР.  

Згідно зі ст. 112. Закону УРСР «Про зміни і доповнення до 

Конституції (Основного Закону) Української РСР» Конституційний Суд 

УРСР обираєть ся Верховною Радою Української РСР на десять років зі 

спеціалістів у галузі права в складі голови, його заступника й 23 суддів. 

Особи, обрані до Конституційного Суду УРСР, не можуть одночасно 

входити до складу інших державних органів, діяльність та акти яких 

підконтрольні Конституційному Суду УРСР, а також бути народними 

депутатами чи належати до будь-яких політичних партій і рухів. Судді 

під час виконання своїх обов’язків є незалежними та підпорядковуються 

лише Конституції Української РСР. 

Як бачимо, шлях до запровадження в Україні інституту 

конституційної юстиції відкрила Декларація про державний суверенітет 
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України, в якій проголошено здійснення державної влади за принципом 

її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Це диктувало потребу 

створення нової моделі конституційного контролю. З цією метою 

Законом про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) 

Української РСР від 24 жовтня 1990 року замість колишнього Комітету 

конституційного нагляду (квазісудового органу, який в Україні, попри 

існування відповідної правової бази, так і не був створений) 

передбачалось створення Конституційного Суду України. Основний 

Закон України визначив порядок обрання Конституційного Суду 

України, його склад, строк повноважень, принципи і правові основи 

діяльності. 

3 червня 1992 року був прийнятий Закон про Конституційний Суд 

України. Але, незважаючи на те, що постановою Верховної Ради України 

про порядок введення цього Закону в дію вибори Конституційного Суду 

України передбачалось провести в червні 1992 року, Конституційний Суд 

України, крім його Голови (профессора П. Юзькова), так і не був 

обраний. Причина цього – незавершеність і слабкість положень про 

Конституційний Суд України, зокрема недосконалий порядок його 

формування. 

8 червня 1995 р. між Верховною Радою України та Президентом 

України укладено Конституційний договір про основні засади 

організації й функціонування державної влади та місцевого самовряду-

вання в Україні на період до прийняття нової Конституції України. У ст. 

38 цього договору зазначено, що Конституційний Суд України – це 

незалежний орган судової влади, який забезпечує відповідність законів, 

інших нормативних актів законодавчої й виконавчої влади Конституції 

України, охорону конституційних прав та свобод людини й громадянина. 

Кількісний склад Конституційного Суду України зазначеним договором 

не визначено, проте вказано, що Верховна Рада України та Президент 

України призначають по половині складу суддів, а Голову 

Конституційного Суду України – Верховна Рада України за спільним 

поданням кандидатури на цю посаду Голови Верховної Ради України й 

Президента України. На підставі Конституційного договору від 1995 р. 

Конституційний Суд України не сформовано. 

Ситуація змінилася із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції 

України, яка по-новому визначила механізм формування органу 

конституційної юрисдикції. Відповідно до нього було сформовано 
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Конституційний Суд України. 16 жовтня 1996 року Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про Конституційний Суд України», 

через два дні – 18 жовтня, Конституційний Суд України розпочав свою 

діяльність.  

Отже, можна стверджувати, що спеціалізований конституційний 

контроль є новим інститутом у нашій історії, по суті, він – ровесник 

України як незалежної держави. Тому закономірно, що чинний варіант 

правового регулювання статусу Конституційного Суду України 

розроблено з урахуванням досвіду функціонування інституту 

конституційної юстиції в інших демократичних державах. У такий спосіб 

українське законодавство сприйняло основні ознаки європейської 

моделі судового конституційного контролю. 

 

Микола Камуз, 

здобувач другого (магістерського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»  

Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку  

людини «Україна» (м. Полтава) 

Науковий керівник: Руслан Басенко, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки 

і права Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

Поняття, правової держави, як чогось, що обмежу державу межами 

конституції і правових законів, в повній мірі виникло на межі, де 

стикуються XVIII і XIX століття. В ідеї правової держави втілюється мста 

досягнення соціального миру, що гарантується державою, яка 

спирається на право. Правова держава означає зв'язаність держави 

правовими законами, демократичною конституцією, моральними 

ідеями справедливості, гуманними принципами в їхньому широкому 

розумінні. Ключовою проблемою тут є проблема співвідношення права і 

закону, бо правова держава означає перш за все і головним чином 
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управління соціальними процесами, можливостями держави, що 

забезпечуються правом, а не просто верховенством законів. 

Сьогодні це набуває виключно актуального значення в Україні. 

Росії та інших країнах СНД. В правовій державі панує не просто закон, 

навіть прийнятий з додержанням конституційної процедури, а закон 

правовий. Правова держава гарантує свободу особи, яка знаходить своє 

відображення в основних правах людини, забезпечує правову рівність 

людей, однакову для всіх силу дії законів, рівноправ'я громадян перед 

законом. Одним з напрямків активності правової держави є додержання 

соціально-політичної безпеки людей, що гарантується правовими 

законами. Дуже важливим організаційним і політичним принципом 

конституції правової держави слід вважати розподіл влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, що повинно забезпечуватись 

відповідними інститутами. Всі гілки державної влади в правовій державі 

працюють відповідно до букви правового закону. Правова держава 

спирається на визнання певних цінностей культурологічного змісту. 

Треба, однак, зазначити, що в повній мірі це може здійснитись там і тоді, 

де суспільство досягає високого рівня розвитку загальної і правової 

культури, що знаходить своє відображення в поважному відношенні до 

особистості і соціально-групової свободи, соціальних порядків, 

побудованих на справедливості. Принцип правової держави перш за все 

націлений на зв'язаність виконавчої влади правовими законами, на 

відмову від зворотної сили законів, на всеохошпоючий судовий захист 

особи від адміністративної сваволі, на компенсацію шкоди, яку держава 

причиняла особі, на гарантований принцип державного інституту скарги 

в конституційний суд. Правова держава тісно співвідноситься з 

демократією і громадянським суспільством в повноцінному його 

розумінні як суспільство, що усвідомлює свої права, свободи, обов’язки і 

відповідальність. Правова держава – це важливий фактор 

самоорганізації громадянського суспільства.Тому звернення до 

теоретичного аналізу правової держави, її правової сутності на наш 

погляд, є актуальним та науково обґрунтованим. 

Сучасна концепція Української революції розуміє її як самобутнє і 

самодостатнє явище, пов’язане насамперед, зі спробами реалізації 

українською нацією свого права на самовизначення як явище, для якого 

характерне тісне переплетіння соціальних та національних чинників, 

визначення рівня національної свідомості і соціальної мобільності мас. У 
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центрі концепції Української революції стоїть проблема політичної 

готовності української еліти до творення державних інститутів та 

консолідації нації. Зважаючи на національний характер революції, 

досить гостро ставиться питання про міжнаціональні та міжетнічні 

стосунки цього періоду, робиться наголос на їх крайньому загостренні, 

яке посилювалося соціальними та політичними чинниками. 

Період національно-демократичної революції характеризується 

надзвичайною складністю політичного процесу, частими змінами 

ситуації в Україні, викликаними імперіалістичною війною, численними 

збройними інтервенціями, глибокосоціальною революцією й 

громадянською війною. Автор приходить до думки, що революція 

спричинила перехід української суспільно-політичної думки до 

самостійництва. Ця ідея стала спільним надбанням усіх політичних 

напрямів українства – прихильників Центральної ради, Гетьманської 

держави, Директорії УНР. Національні домагання стали популярними в 

народних масах. Пояснити це можна тим, що український національно-

культурний рух за своєю суттю демократичний, весь час стояв на ґрунті 

народних потреб, широко охоплюючи їх, і говорив з народом його 

мовою про його власні турботи. Тому національно-культурні 

перетворення, складовою частиною яких є народна освіта, стали 

початком вільного життя, до якого долучалося щоразу більше і більше 

народу, вбачаючи в ньому здійснення загальнолюдських потреб. 

У добу УНР на України встановився демократичний політичний 

режим, ознаками якого стали декілька компонентів: перший компонент 

– це права і свободи особи, пріоритетний тип демократичної  політико-

правової культури, поведінки, свідомості і менталітету. Сутність 

політико-державного режиму М. Грушевського визначилася тим, що в 

державі пріоритетними стали права особи. Другий компонент змісту 

політико-державного режиму УНР був обумовлений рівнем і якістю 

соціально-економічного розвитку суспільства, принципами поділу 

влади, способом формування органів державної влади, кількістю 

правлячих суб’єктів, статусами партійної системи, політичної опозиції, 

ЗМІ, армії, поліції, церкви. Третій компонент політико-державного 

режиму УНР – це демократичні методи здійснення державної влади, 

способи врегулювання і розв’язування соціальних, політичних і 

правових конфліктів. 
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Для доби УНР характерними були такі ознаки політичного 

режиму: населення країни приймає участь у формуванні і здійсненні 

державної влади шляхом прямої (референдум й вибори) та 

представницької демократії (через обрані органи типу парламентських); 

рішення приймається більшістю з урахуванням інтересів меншості; 

існування громадянського суспільства з його розвиненою структурою; 

наявність правової держави; виборність та змінюваність центральних і 

місцевих органів державної влади, їхня підзвітність виборцям; гласність, 

свобода засобів масової інформації від цензури; еґітимність державної 

влади УНР – Центральна рада та Генеральний Секретаріат, політичне 

лідерство М. Грушевського; домінують методи компромісу, 

переконання, узгодження, а методи примусу і насильства вкрай звужені; 

у найважливіших сферах суспільного життя панує закон; реальна дія 

принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. 

Щодо демократичного політико-державного режиму УНР, то він 

принципом свого існування обирав гасло Великої Французької 

буржуазної революції «Свобода, рівність, братерство!». Соціальне 

призначення демократії УНР виявилося у побудові національної 

держави. 

Розвиток України у складі СРСР був позначений інституціюванням 

у її політичному житті антидемократичних політичних режимів: 

сталінського  тоталітарного та наступних антидемократичних. Слід 

підкреслити, що антидемократичні державні режими – це режими, за 

яких державна влада здійснюється шляхом обмеження та порушення 

формально проголошених прав і свобод людини. До основних ознак 

антидемократичного режиму в умовах сьогодення належать: формальне 

закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян 

при відсутності правових механізмів та інших гарантій їх здійснення; 

надмірна централізація державної влади; тенденція до застосування  

неправових засобів здійснення влади; застосування примусових методів 

управління; протиправне використання силових структур; у деяких 

випадках авторитаризм може досягати крайнощів у прагненні держави 

повністю контролювати всі сфери суспільного життя (економіку, 

ідеологію, духовно-культурний розвиток тощо). 

Найсильнішою зброєю Сталіна як диктатора було насильство як 

система і її основний елемент – терор, який зумів викликати 

всезагальний панічний страх. Сталін вміло створив атмосферу 
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всезагальної напруги і страху, які ніколи не покидали радянських людей. 

Він постійно влаштовував вищим партійним керівникам страшні 

випробування на вірність його ідеям і відданість йому особисто. 

Прагнення досягти й утримуватися при владі, страх, починаючи від 

низових партійних керівників і найближчого сталінського оточення, 

змушувало їх беззастережно виконувати всі вказівки вождя і 

прославляти його мудре керівництво. Ці та інші чинники створювали 

атмосферу, в якій панувала політика і практика насильства, терору і 

геноциду народу. Замислюючись над цією трагедією, важко знайти чітку 

відповідь і нормальне пояснення цьому феномену. Про цей період 

«сталінського тоталітаризму» і його антиправової, антигуманної сутності 

написано багато, але, на нашу думку, ця тема ще довго хвилюватиме тих, 

кому не є байдужим поняття права, свободи людини, її честь і гідність, 

закріплені не тільки законодавчо, але й забезпеченні реально. Вивчення 

та аналіз історичного минулого і особливо сутності тоталітарного 

режиму, який міг існувати тільки на базі насильства, репресій і терору, 

ігноруванні прав і свобод громадян, дає підстави для кращого розуміння 

процесів і явищ, що відбуваються у всьому світі, боротьби за збереження 

національно – патріотичних і гуманістичних цінностей, розширення та 

зміцнення прав і свобод людини і громадянина України. 

Розкриттю змісту поняття «авторитарний політичний режим» 

присвячено значний масив наукових студій історичного, правознавчого, 

політологічного та суспільствознавчого дискурсу. Загалом поняття 

«авторитаризм» сучасні вчені розглядають антидемократичну та 

антиправову концепцію і практику здійснення влади, політичний 

режим, якому притаманні зосередження в руках однієї особи або 

невеликої групи осіб необмеженої влади, повна відсутність або 

абсолютна фіктивність представницьких інститутів та системи поділу 

влади. 

Авторитарний режим (від англ. autoritas – влада, вплив) – спосіб 

правління, заснований на концентрації влади в руках однієї особи або 

групи осіб, політико-правовій нерівності соціальних груп. Авторитарні 

режими мржуть будуватися на базі авторитету звичаю або на авторитеті 

сили. Зовнішніми ознаками авторитарних режимів є відсутність або 

формальний характер представницьких органів влади, відмова від 

поділу влади на три гілки, різний політико-правовий статус окремих 

соціальних груп, посилення ролі армії та силових структур.. 
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Вперше у соціальну науку термін «авторитаризм» було введено у 

30- 40 роки ХХ століття вченими франкфуртської школи (Хормайєр, 

Адорно, Фромм, Маркузе, Хабермасс), а потім т.зв. «новими лівими». 

Вони розуміли його як тип свідомості, що характеризується 

агресивністю, консерватизмом, конформізмом, ксенофобією та 

орієнтується на владу і силу, тлумачили як політико-правову 

характеристику суспільства. Згодом термін «авторитаризм» 

використовується в науці для опису недемократичних режимів, для 

протиставлення демократії тоталітаризму. Авторитаризм руйнує 

інститути, що відкривають шлях до політичної участі і сприяють 

мобілізації опозиційних настроїв, хоча водночас і припускає деякі 

форми політичної участі. Наприклад, щоб громадяни могли висловити 

свої претензії, звертатися зі скаргами до представників влади. Така 

обмежена участь громадян у політичному житті створює певний аналог 

зворотного зв’язку для того, щоб сприяти мобілізації мас на підтримку 

режиму і зміцненню його легітимності. Певна річ, що в умовах 

авторитаризму суспільство не спроможне контролювати діяльність 

органів держави, однак разом з тим зберігається певна автономія особи і 

громадянського суспільства у позаполітичних сферах. Хоча 

громадянське суспільство і знаходиться під певним контролем держави, 

але у ньому відсутня всеохоплююча система політичної мобілізації мас 

режимом, нема панівної ідеології, репресії не мають тотального 

характеру тощо. Режим не прагне до радикальної перебудови 

суспільства. Правителі, маючи владу, використовують її обмежено. Цей 

режим робить населення політично пасивним. Ідеологія авторитарних 

режимів складається з ряду ідей: патріотизму, націоналізму, порядку, 

соціальної справедливості, економічного росту, модернізації та 

повернення до духовності. Вибір ідеологічних складових часто залежить 

від особистих поглядів лідера. Авторитаризм виникає в умовах, якщо 

громадянське суспільство або не спроможне контролювати державні 

структури, або саме суспільство опинилося під загрозою розпаду. Влада, 

використовуючи стародавню максиму – «безпека народу є найвищим 

законом», застосовує необмежені заходи щодо підтримання порядку, які 

часто стоять поза законом і тому виходять далеко за межі необхідної 

підтримки. Для авторитаризму характерна соціально-політична 

напруженість, що постійно ставить суспільство на межу кризи. 
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Поняття «авторитарний режим» належить до правових категорій, 

що концептуалізують форми державного режиму. Форма державного 

режиму дозволяє провести чітку межу між різними державами. Він є 

певною мірою «лакмусовим папірцем», за допомогою якого можна 

визначити відповідність між проголошеними положеннями насамперед 

форми державного правління та їх реальним втіленням у життя. Це 

пов’язано з тим, що і монархії і республіки можуть бути як реальними, 

так і номінальними (формальними). Державний режим допомагає 

відрізнити демократичну форму держави, що реально забезпечує 

політичну свободу й антидемократичну, за якої політична свобода або 

ще не досягнута, або придушується. Різниця демократичних і 

антидемократичних режимів показує, що суб’єкти державного 

спілкування в номінальній монархії лише формально можуть бути 

підданими, але фактично вони є громадянами, які можуть активно 

приймати участь у формуванні та здійсненні реальної державної влади. І 

навпаки, можливими є випадки, коли за антидемократичного режиму в 

номінальній республіці більшість громадян фактично можуть 

перетворитися в пасивний об’єкт влади, підвладних, які не здатні 

впливати на формування і здійснення влади. 

На думку сучасного американського вченого Дж. Шарпа сучасні 

диктатори залужать від людей, якими правлять, без них вони не 

зможуть зберегти владу. Політичну силу диктатури живлять такі 

джерела: авторитет (віра народу в легітимність режиму та у свій 

моральний обов’язок підкорятися йому); людські ресурси (якісний і 

кількісний склад населення); знання та навики, які необхідні режиму 

для реалізації своєї влади; нематеріальні чинники (психологічні та 

ідеологічні основи маніпулювання масами); матеріальні ресурси 

(власність, природні ресурси, фінансові ресурси, економічні ресурси, 

засоби зв’язку та транспорт); можливість застосування системи санкцій і 

покарань, система примусу. 

Радянський авторитарний режим належав до антидемократичних 

способів здійснення влади. До основних ознак тогочасного 

антидемократичного режиму відносять: формальне закріплення в 

конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян при відсутності 

правових механізмів та інших гарантій їх здійснення; надмірна 

централізація державної влади; тенденція до застосування неправових 

засобів здійснення влади; застосування примусових методів управління; 
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протиправне використання силових структур; у деяких випадках 

авторитаризм може досягати крайнощів у прагненні держави повністю 

контролювати всі сфери суспільного життя (економіку, ідеологію, 

духовно-культурний розвиток тощо). 

У політологічній науці поняття «авторитарного» режиму належить 

американському вченому Х. Лінцу. На його думку ознаками 

авторитарного режиму виступають: 1) обмежений безпвідповідальний 

політичний плюралізм; 2) відсутність керівної, чітко визначеної 

ідеології; 3) рівень політичної участі дуже низький, відсутня політична 

(екстенсивна чи інтенсивна) мобілізація; 4) влада утримується лідером 

та групою осіб, які наближені до нього. Важливим є те, що що 

авторитаризм допускає існування різних громадських утворень, що не 

створені державою. Обмежений плюралізм є найкращим показником 

авторитаризму. Учений поділив авторитарні режими на: воєнно-

бюрократичні, корпоративні, дототалітарні, постколоніальні та расово-

етнічні. 

До ознак радянського авторитаризму також належать: 

1) автократизм (самовладдя) або невелике число носіїв влади. Ними 

можуть бути як одна людина (монарх, тиран, диктатор), так і група осіб, 

що здійснює політичне керівництво; 2) ігнорується принцип поділу 

влади на законодавчу, виконавчу і судову (найчастіше президент, 

виконавчо-розпорядницькі структури підкоряють собі всі інші органи, 

наділяються законодавчими і судовими повноваженнями); 3) роль 

представницьких органів державної влади обмежена владним суб'єктом, 

хоча вони і можуть існувати; 4) суд виступає, по суті, допоміжним 

органом, разом із яким можуть використовуватися і позасудові органи; 

5) зберігається частково цензура, існує свого роду напівгласність; 

6) відсутність єдиної ідеології (на відміну від тоталітаризму тут не 

виправдовують свої вчинки прагненням до високої мети); 7) права і 

свободи людини і громадянина в основному проголошуються, але 

реально не забезпечуються в усій своїй повноті (насамперед – у 

політичній сфері); 8) необмеженість влади, а також її 

непідконтрольність громадянам; при цьому державна влада може 

здійснюватися за допомогою законів, але їх вона приймає за своїм 

розсудом; 9) громадянин позбавлений гарантій безпеки у 

взаємовідносинах із державою; 10) реальна або потенційна опора на 

силу; 11) «силові» структури суспільству практично не підконтрольні, 
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найчастіше вони використовуються у винятково політичних цілях; 

12) монополія всієї повноти влади і політики, недопущення реальної 

політичної опозиції і конкуренції; 13) відмова від повного тотального 

контролю над суспільством, як це спостерігається в тоталітарному 

політико-правовому режимі; обмежене втручання або невтручання 

держави в неполітичні сфери і насамперед в економіку; 14) звужена або 

зведена нанівець сфера дії принципу виборності державних органів і 

посадових осіб, підзвітності і підконтрольності їх населенню. 

Найістотнішими ознаками авторитаризму уважаються: 

1) ідеократія – підкорення суспільного розвитку певній утопічній ідеї; 

2) суцільний монополізм – монополія однієї партії на владу, монополія 

держави на розпорядження засобами суспільноговиробництва, 

монополія однієї ідеології, що намагається підкорити собі суспільну 

культуру; 3) удержавлення суспільного життя –  руйнація структур 

громадянської самоорганізації та встановлення жорсткого державного 

контролю за функціонуванням як політичної, так і позаполітичних сфер. 

Авторитарний режим при усій своїй близькості до тоталітаризму 

відрізняється від нього. Визначається принаймні п’ять найголовніших 

рис, що відрізняють авторитаризм від тоталітаризму. По-перше, 

авторитаризм не претендує на політичний контроль за всіма сферами 

життя суспільства. По-друге, тут немає єдиної ідеологічної бази, надідеї 

або вона досить розмита. По-третє, авторитарний режим, у порівнянні з 

тоталітарним, більш гнучкий, здатний до трансформації і модернізації. 

Він допускає розмежування і поляризацію різних політичних сил і 

інтересів, дозволяє в певних рамках легальну опозицію і тим самим 

сприяє зародженню демократичних механізмів і інститутів. По-четверте, 

тоталітарні режими спираються, насамперед, на масові рухи, партії, 

вожді яких, як правило, не входили в старі структури влади, а 

авторитарні режими завжди користуються підтримкою традиційних сил 

порядку – армії, бюрократії, церкви.  По-п’яте, тоталітарний терор 

загрожує всьому населенню, а авторитарний – лише супротивникам 

авторитарного режиму. 

Загалом виокремлюють кілька форм антидемократичного 

державного режиму: деспотичний державний режим – тобто режим 

необмеженої влади і свавілля в управлінні при відсутності його правових 

і моральних основ, повній безправності підданих. Нерозривно 

пов’язаний з деспотичними формами монархічного правління. Такий 
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тип державного режиму був характерним переважно для 

рабовласницьких типів держав; авторитарний державний режим – 

інститути демократії існують формально, державні рішення 

приймаються правлячою елітою, функції якої не обмежуються законом, 

офіційно визнається пріоритет публічних інтересів над приватними 

інтересами; тоталітарний державний режим є крайньою формою 

авторитарного та характеризується такими ознаками: повним, або 

тотальним, самодержавством диктатора – царя, тирана, фюрера, вождя; 

жорстким контролем держави в усіх сферах економічного і політичного 

життя, а також життя окремого громадянина; повним одержавленням 

усього громадянського життя; наявністю однопартійної системи, яка є 

пануючою в суспільстві, та відсутністю партійної опозиції або іншої 

легальної опозиції; наявністю однієї пануючої ідеології в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; відсутністю або формальною (фальшивою) 

реалізацією різних форм демократії – безпосередньої та 

представницької; ліквідацією або суттєвим обмеженням демократичних 

і громадянських прав і свобод громадян; приматом держави і каральних 

органів стосовно різних інститутів суспільства, ліквідацією 

громадянського суспільства, його інститутів і принципів; мілітаризацією 

політичної та економічної систем, створенням військово-промислових 

комплексів, які домінують над усіма іншими сферами суспільного 

життя. Необхідно відзначити, що в реальному житті в будь-якому 

державному режимі завжди проявляються поєднання рис різних його 

видів, тобто «чистих» державних режимів практично не існує. 

Ідея незалежної демократичної держави стала визначальною в 

перших документах нової України: Декларації про державний 

суверенітет (1990, 16 липня), Акті про державну незалежність (1991, 24 

серпня), проекті Конституції України. Саме ця формула характеризувала 

загальну тональність напередодні та під час проведення референдуму і 

виборів Президента (1991, 1 грудня). Шість кандидатів у президенти (В. 

Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, В. Чорновіл, І. 

Юхновський), за винятком О. Ткаченка, що агітував за соціалістичну 

Україну, зробили два поняття – незалежність і демократія – наріжними 

у своїх передвиборних програмах. Переможець першої президентської 

кампанії Л. Кравчук вирішив, що саме цей принцип, який пройшов 

випробування виборами, зможе служити за національну ідею 

суспільства та консолідувати різнорідні соціальні групи й регіони. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                229 

 

Таким чином, принцип «незалежної демократичної держави», 

який ніхто не брав під сумнів, став стрижневим в українському 

політичному житті. Виняток становили крайні угруповання 

прокомуністичної орієнтації (вони сповідували «диктатуру 

пролетаріату» чи «державу трудящих») та націонал-радикальні 

об’єднання (що обстоювали «національну диктатуру» чи «національно-

корпоративну державу»). Проте згадана теза з часом почала 

сприйматися не як аксіоматична. Перегляду підлягали не лише 

принципи форм правління та державного устрою, а й тлумачення типу 

політичного режиму. Політики та вчені в Україні після кількох років 

змушені були констатувати, що ідея «розбудови незалежної 

демократичної держави» дуже розпливчаста та неадекватно 

сприймається суспільством. Адже «незалежна держава» може 

розглядатися у різних системах суверенітету із різним ступенем 

інтеграції та принципами формування її інститутів. У той час і 

демократія стала політичним гаслом принципово різних ідеологічних 

угруповань. Усе це, помножене на соціально-економічну і політичну 

кризу в державі, з одного боку, призвело до дискредитації названих 

понять, з другого, – провокувало обговорювати нові варіанти вибору 

політичного режиму. 

Головними аргументами репрезентантів ідеї авторитаризму на 

протязі формування українського досвіду конституційного будівництва 

були такі тези. По-перше, вважають вони, історичний досвід засвідчує, 

що шлях від тоталітаризму до демократії лежить тільки через 

авторитаризм і спроби обминути у розвитку послідовні суспільні етапи 

закінчуються фатально. По-друге, на їхню думку, в умовах перехідного 

етапу принципово важливо створити сильну виконавчу владу і, якщо 

можливо, зняти негативний вплив різноманітних політичних факторів 

на процес реалізації економічних реформ. Таким чином, логічно було б 

на певний час заборонити або мінімізувати діяльність партій, 

громадсько-політичних організацій, проведення публічних заходів: 

мітингів, страйків тощо. По-третє, за сучасних умов із трьох факторів – 

соціального, політичного та економічного – найбільш суттєвим є 

останній, який створює передумови подальшого забезпечення 

соціальної стабільності та політичної демократії. Виходячи з цього, треба 

зафіксувати пріоритет економіки, створивши усі умови для того, щоб 

вона розвивалася, а також зняти авторитарним методом усі політичні та 
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соціальні перешкоди на час реалізації реформ. По-четверте, демократія 

передбачає адекватне сприйняття її інститутів та підготовленість 

громадян до функціонування даної системи відносин. Українське ж 

суспільство через різні причини сьогодні не готове сприймати 

демократичні цінності. 

Серед вітчизняних дослідників демократії триває полеміка щодо 

трансформації українського суспільства у демократичне. Враховуючи 

істотно відмінні умови від Заходу, постає цілком логічне питання: чи 

може демократія розвинутися на цій історично безпрецедентній і не 

дуже сприятливій основі? Питання залишається спірним, але не слід 

забувати, що демократія потрібна передусім українському народу для 

побудови власної соборної, незалежної держави. Успішність такого 

процесу більшою мірою залежить тільки від самої країни. Підґрунтям 

формування демократичного суспільства в Україні є: розширення 

економічної свободи; радикальна зміна інститутів суспільства, усієї 

системи цінностей і психології людей, що успадкували наслідки 

тоталітарної системи; підвищення рівня політичної відповідальності та 

політичної культури громадян; встановлення ефективного контролю 

суспільства над політикою еліти; подолання економічних проблем. 

Передумови формування демократичного суспільства цілком 

обґрунтовані. 

Більшість українських дослідників поняття «демократизація», 

вважають, що для формування сучасного демократичного режиму 

необхідною умовою виступає трансформація свідомості та політичної 

культури політичних суб’єктів. Вони схильні до думки, що сам динамізм 

демократичного процесу залежить від рівня політичної активності 

громадян, від економічної, соціальної та політичної стабільності 

суспільства, від співвідношення політичних сил та від розвитку 

національної ідеї і правосвідомості. Тоді, чому ми не в змозі створити 

демократичну державу консолідованого зразка? На нашу думку, 

відповідь на питання цілком проста – рівень політичної активності 

громадян вкрай низький, немає економічної, соціальної та політичної 

стабільності суспільства. Політичні партії, громадські організації та 

ініціативи – усі демократичні, але потрібно оцінювати рівень їх 

демократичності: по-перше, за декларування принципів демократії, по-

друге, за результати діяльності цих суб’єктів демократії, по-третє, на 

основі виконаної роботи у плані державного будівництва. 
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Деякі вчені заперечують транзитологічну тезу про Україну як 

«делегативну демократію», яка є неповноцінною демократією, за якої 

населення залишається пасивним в період між виборами. Ми вважаємо, 

що така концепція може бути використана для півдня і сходу країни, де 

населення виявляло політичну активність переважно в період виборчих 

кампаній. Натомість дослідник пропонує визначати Україну як 

«гібридну державу» із змагальним авторитарним режимом. Для 

гібридної держави характерним є поєднання залишків старої радянської 

системи з новими економічними та політичними інститутами. 

Політичний процес відзначається застоєм, корупцією і домінуванням 

еліт, які приносять мало користі, маючи мінімальну підтримку 

населення. Головними ознаками таких держав є: інтереси громадян не 

враховуються або ігноруються; низький рівень політичної участі; 

порушення правових норм; низька легітимність виборів; мінімальний 

рівень довіри до державних інститутів; недосконале функціонування 

державного апарату.  

На нашу думку, трансформація політичного режиму в Україні була 

спрямована на подолання відчуження населення країни від влади й її 

перехід від авторитар-ної до демократичної форми правління, до 

громадянсь-кого суспільства, яке є партнером держави у вирішенні 

соціальних і суспільних проблем. Однак цей процес виявився досить 

складним і неоднозначним.  Ю. Мацієвський в статті «Між 

авторитаризмом і демократією: політичний режим після 

«помаранчевоїреволюції» аналізуючи різні думки стосовно того який 

характер мав політичний режим в Україні в часи правління Л. Кучми 

визначає, що дослідники вважали цей режим:  недемократичним 

неототалітарним, гібридним (В. Полохало), за якого всеохоплюючий 

контроль, систематичні примус і насильство (або загроза їх 

застосування) з боку посткомуністичної олігархічної влади щодо 

більшості населення здійснюється легі-тимно, з використанням 

демократичних технологій;  бюрократичним Х. ван Зона (H. van Zon), 

коли «державний апарат нагадує мереживо окремих інсти-туцій більше 

стурбованих захистом своїх привілеїв, ніж служінню суспільству»;  

гібридним з електоральним (П. Данієрі) чи зма-гальним (Т. Кузьо) 

авторитаризмом. 

В грудні 2004 року в Україні, після «широкомасштабних акцій 

політичного протесту» підтриманих значною кількістю громадян 
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України, відбулось па-діння авторитарного режиму Л. Кучми». 

Суспільство вимагало від держави рівноправних партнерських відносин, 

щоб суспільні інститути мали можливість впливати та контролювати 

діяльність влади. Але нова влада в період президентства В. Ющенка не 

спромог-лася подолати наслідки «кучкізму», а тому в Україні 

політичний режим у своїй суті залишався гібридним.  Суспільство й 

держава по різному бачили вирі-шенні соціальних і суспільних проблем. 

Держава в особі президента В. Ющенка обіцяла боротьбу з ко-рупцією та 

олігархізацією держави, обіцяла захистити «малого українця», але 

виявилася бездіяльною довів корумпованість і олігархізацію української 

держави до завершених форм. Президент В. Ющенка своєю 

псевдодемократичною демагогією та політичною ненадійністю не 

влаштував жодну з олігархічних груп та втратив довіру «малого 

українця», який не отримав нічого від його «помаранчевих подій. 

Після виїзду В. Януковича з України у лютому 2014 року, 

парламент відновив дію Конституції у редакції 2004 року, яка 

перерозподілила владні важелі від президента на користь Верховної 

Ради та уряду.  Однак обіцянки нового президента П. Порошенка про 

«життя по-новому» поки що не стали реальністю. Не дивно, що рейтинг 

довіри до Порошенка серед громадян України нижче, ніж був у 

Януковича під час Євромайдану. Саме тому протягом 2016 року в інфо-

рмаційному просторі України активно почали порів-нювати режим 

Януковича та режим Порошенка. Головною причиною для зростання 

кількості для таких порівнянь стали дії Президента та його команди, 

перш за все, у сфері концентрації владних повноважень. Зокрема, Денис 

Жаркіх відзначив таку відмінність між режимами: «Команда Януковича 

страждала від наявності рубля в чужій кишені, то нинішня страждає 

наявністю інших думок в чужій голові». Отже, якщо режим Януковича 

був сформований делегуванням олігархічними групами влади певній 

особі (Януковичу), то режим Порошенка ґрунтується на політичній та 

олігархічній базі персоналії Порошенка. Отже в країні залишається 

«гібридний політичний режим», як слушно колись зауважив З. 

Бжезинського – це режим, що знаходиться у проміжному стані на шляху 

або до демократії, або до авторитаризму, а це погано для України тому 

що відбувається боротьба еліт, залишається й посилюється корупція, 

зростає незадоволеність населення владою. 
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Підкреслимо – процес демократизації в Україні – це формуванням 

демократичних регуляторів: законів, норм і правил соціальної 

поведінки, зміна ролі засобів масової інформації, підвищення ролі 

громадськості у прийнятті управлінських рішень тощо. Характер дії цих 

регуляторів дає підставу судити про ступінь про-цесу демократизації 

суспільства. Процес демократизації залежить від стратегії дії політичних 

акторів, від балансу сил (розміщення і співвідношення сил усередині 

елітних груп), тобто взаємодії політичних еліт між собою, від мобілізації 

мас, що може призвести до силового зіткнення («революції знизу»), або 

інших трансформацій («революції зверху», реформи, пакти тощо). 
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Науковий керівник: Руслан Басенко, 
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ДОСВІД 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Інститут парламентаризму відзначається багатогранністю, і тому 

виступає об’єктом наукового пізнання різних галузей суспільних наук. 

Він традиційно вивчається  представниками юридичної галузі, котрі 

розглядають парламентаризм як законодавчу гілку влади та її функції. 

Останнім часом парламентаризм стає предметом вивчення і 

представниками історичної науки, які  досліджують генетичні та 

національно-культурні аспекти цього явища, закономірності його появи 

та розвитку. Соціологи розглядають парламентаризм насамперед з 

погляду електоральної поведінки виборців та участі партій у виборчому 

процесі. У цьому переліку, безперечно, одне з провідних місць має 

належати політичній науці, котра вивчає парламентаризм як елемент 

політичної системи, форму державного правління та характеристику 

політичного режиму влади. Проте він  ще не став предметом 
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політологічного аналізу як своєрідний політичний інститут, що 

перебуває в системі  відносин органів державної влади. А, як показує  

вітчизняний досвід, це особливо важливо для країн з перехідним типом 

розвитку, тобто тих, які здійснюють політичну модернізацію суспільства 

й держави. Крім того, є підстави вважати, що “інституційна” політологія 

як напрямок  в Україні поки що перебуває у зародковому стані. Можна 

впевнено констатувати, що у нас ще немає “політології 

парламентаризму,” котра б вивчала це явище системно, функціонально 

й прогностично. Одна з причин цього – тривала відсутність в українській 

політичній традиції розуміння та вивчення влади за принципом її 

поділу, що вимагає якраз інституційного підходу, коли кожна з гілок 

влади розглядається як елемент цілісної системи. Саме цими 

обставинами диктується необхідність запровадження, як окремого, 

напрямку політологічних досліджень, який умовно можна назвати 

парламентознавством. 

Відомо, що парламент є невід’ємною складовою суспільства, який 

справляє вирішальний вплив на процеси становлення правової держави 

і виступає об’єктивним чинником соціального прогресу. Дослідження 

місця парламенту в конституційній моделі державної влади, шляхи його 

становлення, формування та структуризації як політичного інституту 

державної влади здійснюються представниками різних наукових шкіл і з 

огляду на тематичну актуальність проблеми становлять інтерес для 

міждисциплінарних учасників політичного дискурсу. Вочевидь 

парламент є об’єктом інтенсивної політичної комунікації з боку 

громадян: його критикують, до нього апелюють, з ним асоціюють багато 

явищ і процесів, що відбуваються в державі. 

Саме така дефініція переважає в понятійному апараті політичної 

науки: «Парламент – вищий колегіальний представницький постійно 

діючий орган законодавчої влади держави». Проте зазначена теза також 

потребує уточнення. Традиційно вище представництво тлумачиться у 

двох аспектах: по-перше, в контексті визначеного авторитету 

парламенту як інституту народовладдя; по-друге, як його керівний 

характер по відношенню до інших представницьких органів, тобто 

сільських, селищних, міських, обласних рад, які теж обираються 

громадянами на основі прямого, рівного виборчого права шляхом 

таємного голосування. 
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Процеси демократизації влади в Україні, гальмуються, що 

ускладнює регулювання суспільних відносин. Правова держава, в якої 

влада обмежена правом, і має не тільки права відносно суспільства, але і 

несе обов’язки перед суспільством, так і не побудована. Суспільство має 

обмежений вплив на владу. Соціальні тиск і боротьба дві крайні форми 

владних відносин, які існують в українському суспільстві. Саме тому 

центральне завдання демократизації владних відносин в українському 

суспільстві – це усвідомлення громадянами необхідності вирішення 

протиріччя між свободою кожного й рівністю всіх, де границею прав 

однієї особистості є права й свободи іншої. Таким чином, зазначимо, що 

залежно від політичного режиму, між державою й суспільством: 

формуються надійні, або ні механізми соціального взаємозв’язку; 

встановлюються взаємовідносини залежно від соціально-політичних і 

культурних характеристик режиму; а також визначаються можливості 

контролю держави з боку інститутів (громадянського) суспільства. 

Український парламентаризм на власній основі вперше 

конституюється лише в період трансформації системи радянської влади 

у постійно діючий  орган  законодавчої  та  представницької  влади,  що  

пройшов  три  етапи:   парламентської республіки (1990 – 1992 рр.); 

парламентсько-президентської республіки (1993 – 1996 рр.); 

президентсько-парламентської республіки з 1996 р., що триває і на 

сьогодні. Досвід роботи українського парламенту доводить недієвість 

більшості парламентських розслідувань – відповідно, парламентського 

контролю. Тенденція до звуженням сфери зазначеної функції 

відкладається у комунікативних діях, спрямованих на втілення у 

громадську свідомість думки про те, що відносна незалежність уряду від 

парламенту в умовах змішаної форми правління означає незалежність 

президента і уряду від парламенту в кадрових призначеннях. У зв’язку з 

цим слушно вбачається думка про те, що поширення тенденції відмови 

від погодження цілого ряду кандидатур на посади у сфері виконавчої 

влади, що прямо не передбачено конституцією, є невиправданим, 

оскільки зазначена процедура дає важливі гарантії уникнення 

поспішного і помилкового призначення, створює атмосферу прозорого 

контролю за діяльністю чиновників від самого призначення кожного з 

них до заслуховування звітів про їхню діяльність. 
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ОКРЕМІ  ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ 

ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО 

ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 

Практика застосування чинного законодавства щодо трудових 

відносин та з’ясування ролі трудового договору в Їх регулюванні на 

сучасному етапі розвитку України свідчить про необхідність глибокого 

теоретичного дослідження й удосконалення відповідної сфери.  У зв’язку 

з цим у сучасних умовах ринкової економіки важливе теоретичне і 

практичне значення для реального захисту трудових  прав  та законних 

інтересів працівників набуває дослідження прецедентної практики  

європейського суду з прав людини. 

Питання юрисдикційної діяльності Європейського Суду з прав 

людини щодо захисту трудових прав досліджували відомі вчені-юристи: 

Л. Геращенко,  С. Шевчук, Т. Середа,  П. Рабинович, І. Чиж та інші. 

Метою даної статті є дослідження окремих теоретик о – правових 

питань щодо прецедентної практики Європейського Суду з прав людини 

у сфері забезпечення права на працю. 

Захист права на працю здійснюється за допомогою відповідних 

судових процесуальних процедур, в тому числі шляхом визнання фактів 

порушення норм права на міжнародному рівні: наприклад, 

Європейський суд з прав людини (Страсбург) розглядає та дає 

відповідну оцінку порушень трудових прав людини, про що свідчать 

справи Золотигіна проти України 11421/03), Сарафанов та інші проти 

України, заява 32166/04, Щукін проти України, заява 16329/03 та інші.  

 Слід зазначити, що в країнах Європейського Союзу джерелами 

юриспруденції Європейського Суду є акти, прийняті Радою Європи та 

Європейським Союзом.   
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Рада Європи прийняла понад 160 конвенцій, хартій, угод та 

протоколів до них, зокрема - Європейську соціальну хартію (1961), 

Переглянуту Європейську соціальну хартію (1996), Хартію основних прав 

робітників, проголошуючи соціальні та економічні  права (1989).  

Переглянута Європейська соціальна хартія передбачає 31 право у сфері 

зайнятості, праці, охорони здоров’я, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, що свідчить про широкі міжгалузеві та міждисциплінарні 

зв’язки міжнародного, трудового, медичного права, законодавства про 

соціальне забезпечення тощо.  теми, що розглядається, - необхідність 

наукового усвідомлення можливості застосування практичної доктрини 

Європейського суду при розгляді трудових спорів судами України. 

Сьогодні для України актуальним є питання яке полягає в тому, 

наскільки можна і допустимо застосовувати практику Європейського 

суду при розгляді трудових спорів у нашій державі.  Судді України, 

дотримуючись певних умов, зобов’язані застосовувати положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

рішення Європейського суду з прав людини (прийняті на основі 

Конвенції)  [4, с.10].    

Такий підхід (впровадження практики Європейського суду з прав 

людини), забезпечить захист прав та основних свобод в Україні на 

професійному рівні.  Крім того, це свідчить про лояльність нашої 

держави до її міжнародно-правових зобов'язань, які оголошені 

обов'язковими нарівні з національним законодавством та повагою норм 

міжнародного права.   

Протягом найближчого часу в Україні необхідно створити систему 

спеціалізованих трудових судів та прийняти на зміну Кодексу законів 

про працю України новий Трудовий кодекс України [4].    

У наш час трудові спори в Україні розглядаються за нормами 

цивільного процесу. Ч. 1 ст. 2 Цивільного процесуального кодексу 

України встановлено, що цивільне судочинство здійснюється відповідно 

до Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України та 

Закону України "Про міжнародне приватне право.  

Європейський суд розглядав справи щодо доступу до роботи та 

звільнення з роботи, примирення професійного та сімейного життя, 

поваги до особистого життя у професійній сфері, безпеки праці, 

професійних захворювань, остаточної заборони певного виду 

професійної діяльності, експропріації  інструменти праці, дискримінація 
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у сфері праці за ознакою статі, сексуальності, стану здоров'я, релігійних 

та політичних поглядів, невиплата заробітної плати, стягнення з неї та 

зменшення її розміру.  Цей список не є вичерпним. 

Зазвичай опис певних тенденцій у розвитку практики 

Європейського суду з питань праці відбувається в контексті 

коментування певних статей Конвенції[1]. 

Ця логіка виправдана тим, що з текстового змісту Конвенції видно 

лише одну статтю, яка певним чином стосується трудових прав, а саме 

статтю 4 «Заборона рабства та примусової праці». 

Інші статті Конвенції, включаючи ті, що використовуються у 

відповідній практиці Європейського суду, не містять текстових посилань 

на трудові правовідносини [3].    

У контексті України перше, з чим пов'язані Європейський суд, 

Конвенція та трудові відносини, - це, швидше за все, болюча точка 

довгострокового виконання судових рішень щодо виплати заробітної 

плати, премій за вислугу років, пенсій тощо . 

З річного звіту про результати діяльності Урядового 

уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини за 2015 рік 

можна зробити висновок, що майже 92% українських справ, про які 

повідомляв Європейський суд, стосувалися невиконання або тривалого 

виконання рішень  національних судів і належав до групи справ, 

подібних до пілотного рішення у справі "Юрій Миколайович Іванов 

проти України".  Левова частка цих справ, так чи інакше, стосується 

порушення розумного строку для виконання остаточних судових рішень 

щодо сплати заборгованості, що виникла з трудових відносин. 

Нагадаємо, що у справах цієї категорії Європейський суд виявляє 

порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції та статті 13 Конвенції, зокрема окремо  [2, с.80].  

У рамках цієї категорії справ Європейський суд неодноразово 

виявляв порушення прав працівників вугільної промисловості, вчителів, 

військовослужбовців, суддів, інших працівників державного сектору та 

підприємств, підконтрольних державним та місцевим органам влади 

України, пенсіонерам, ліквідаторам  аварія на Чорнобильській АЕС 

тощо. Цей список також не є вичерпним. 

Багато проблем як в адміністративній практиці, так і в 

законодавчій сфері сприяли величезній кількості таких справ. 

Ми не будемо детально описувати причини цих проблем та 
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деталізувати нюанси практики Європейського суду у цій категорії справ, 

а лише пояснимо, що практика Європейського суду у подібних справах є 

добре усталеною. 

Повертаючись до статті 4 Конвенції, я хотів би звернути вашу увагу 

на той факт, що пункт 1 цієї статті передбачає, що ніхто не повинен 

перебувати в рабстві або в рабстві.  Ця частина статті не передбачає 

винятків, і жодне відступ від неї на підставі частини 2 статті 15 Конвенції 

не допускається, навіть у разі надзвичайного стану.  Зміст поняття 

"рабство" з самої Конвенції не помітний, і Європейський суд спирається 

на поняття, що міститься в Конвенції про рабство 1926 року. "Сервітут", 

заснований на практиці Європейського суду, означає зобов'язання 

надавати послуги під примусом і є "особливо серйозною формою 

відмови у свободі".  Цей стан характеризується обов’язком «раба» 

працювати на благо іншої людини та неможливістю змінити своє 

становище, що сприймається відповідною особою як постійне [2, с. 81].    

Пункт 2 статті 4 забороняє примусову та обов'язкову працю, але 

Конвенція також не містить визначень цих термінів.  У цій справі 

Європейський суд виходить з визначень Конвенції Міжнародної 

організації праці № 29: це «будь-яка робота або послуга, що вимагається 

від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання, за виконання 

якої ця особа добровільно не запропонувала  його послуги».  Важливим є 

вид та обсяг роботи, який розрізняє «примусову працю» та допомогу. 

Виходячи з практики Європейського суду, “примусова” праця 

передбачає фізичний чи психічний примус, тоді як “обов’язковий” не 

завжди пов’язаний з будь-якою формою юридичного примусу. 

На практиці Європейського суду чимало випадків, що зачіпають 

цю статтю, стосуються розгляду скарг представників певної професії на 

примусове виконання певних невід'ємних професійних обов'язків, що 

дозволило Європейському суду розробити стандарти оцінки того, що 

може бути  вважається нормальним стосовно таких обов'язків.  

Наприклад, беруться до уваги наступні фактори: чи послуга виходить за 

рамки звичайних професійних обов'язків особи, чи оплачується така 

послуга чи передбачає якусь іншу компенсацію, чи заснована така 

вимога на концепції соціальної солідарності, чи  покарання, призначене 

за невиконання зобов'язання, є непропорційним[2, с. 82].   

Чотири підпункти пункту 3 статті 4 встановлюють межі змісту 

права, гарантованого пунктом 2 статті 4 Конвенції.  Насправді в цих 
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параграфах перелічено те, що не входить до понять «примусова праця» 

та «обов'язкова праця» [2, с. 83].    

Варто звернути увагу на наступне: стосовно України на даний 

момент Європейський суд не виявив порушень прав, гарантованих 

статтею 4 Конвенції, що жодним чином не зменшує значення цієї статті 

для нашої країни. 

По-перше, відповідно до цієї статті держави мають позитивні 

зобов’язання, зокрема, щодо запровадження відповідних законодавчих 

та адміністративних положень щодо ефективного розслідування дій, 

спрямованих на утримання людини в рабстві, рабство, приведення її до 

примусових та примусових робіт, прийняття  оперативні заходи щодо 

захисту жертв або потенційних жертв лікування, що порушує статтю 4;  а 

також процесуальне зобов'язання проводити розслідування за 

обґрунтованою підозрою у порушенні прав, гарантованих статтею 4 

Конвенції.    

І, незважаючи на те, що заборона примусової праці встановлена на 

конституційному рівні, кількість випадків трудової експлуатації 

українців збільшується як за кордоном, так і на території України. 

По-друге, не слід забувати, що таке явище, як торгівля людьми, не 

оминає Україну, якщо використовувати відповідну термінологію, що 

Україна є одночасно країною походження жертв торгівлі людьми та 

країною призначення торгівлі людьми. 

Переходячи до інших статей Конвенції, які фігурують у трудових 

справах, що розглядаються Європейським Судом, слід зазначити, що 

значна роль відводиться пункту 1 статті 6 Конвенції, а саме її цивільному 

аспекту. 

Досить згадати, наприклад, справу «Білуха проти України» 

(заявник звернувся до національного суду з вимогою поновити її на 

посаді заступника голови правління, а пізніше з вимогою скасувати 

постанову  звільнити її), в якій Європейський суд визнав порушення 

через відсутність неупередженості суду ... Або справа «Романова проти 

України» щодо несправедливого звільнення з роботи. 

Я також хотів би звернути увагу на той факт, що пункт 1 статті 6 

також має значення у трудових спорах за участю державних службовців, 

службовців державного сектору, суддів, прокурорів тощо. У цій категорії 

справ застосування цієї статті  має свої особливості, які можна 

простежити у справах «Пеллегрін проти Франції» та «Вільхо Єскелінен 
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та інші проти Фінляндії».  Дуже коротко ці особливості можна коротко 

викласти наступним чином: якби заявник мав доступ до суду відповідно 

до національного законодавства, тоді б застосовувалась стаття 6 

Конвенції та захищала б заявника відповідно, і цей підхід поширюється 

навіть на військовослужбовців, звільнених працівників  посольств, до 

дисциплінарних проваджень проти суддів, митників тощо [2, с. 84].    

Статті 8, 9, 10, 11 і 14 Конвенції також мають безпосереднє значення 

для суперечок, що виникають внаслідок трудових відносин.  

Візьмемо, наприклад, справу «Евеїда проти Сполученого 

Королівства», де Європейський суд розглянув пропорційність втручання 

стосовно обмеження права на свободу релігії у процесі.  Або справа 

«Веніамін Тимошенко проти України» про заборону страйку 

підрозділом авіакомпанії «Аеросвіт» та порушення статті 11 Конвенції. 

Такі справи, як «Копланд проти Сполученого Королівства», які 

стосувались контролю за використанням заявником Інтернету, 

телефонних розмов та електронної пошти на робочому місці, та 

Барбулеску проти Румунії, де працівник скаржився, що його не слід було 

звільняти за  спілкування в Yahoo Messenger вказує на застосування 

статті 8 Конвенції щодо трудових спорів. 

Яскравим прикладом застосування статті 10 Конвенції у цій галузі є 

випадок звільнення керівника прес-служби прокуратури за 

розголошення змісту деяких листів «Гужа проти Молдови» [2, с. 85].    

Слід відмітити, що практика Європейського суду здебільшого не 

розглядається як джерело судочинства, що не відповідає вимогам 

сьогодення і ступеню розвитку наукової доктрини. Таким чином, для 

ефективного застосування норм міжнародного права та права 

Європейського Союзу, видається справедливим при розробці Трудового 

кодексу України вирішити питання щодо визначення практики 

Європейського суду з прав людини як джерела норм права у галузі 

здійснення судочинства (якщо ця практика базується на міжнародно-

правових договорах України, ратифікованих Верховною Радою України), 

що відповідатиме вектору європейської інтеграції України та встановить 

на практиці принцип верховенства міжнародного права. 

Тенденція прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини  до розширеного тлумачення Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод  призводить до розширення сфери його 

впливу, в тому числі і на інститут трудового договору та більш широкого 
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захисту деяких соціальних та економічних прав, які є включені до сфери 

регулювання найманої праці. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ ТА 

НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ 

Актуальність зумовлена насамперед нинішньою ситуацією у сфері 

забезпечення основ національної безпеки України і, зокрема, у частині 

охорони цілісності і недоторканності території України. Загальновідомі 

посягання на територію України в 2014 р. засвідчили їх підвищену 

суспільну небезпечність та здатність призводити до тяжких наслідків. 
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У науці кримінального права питанням кримінальної 

відповідальності за посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України приділена недостатня увага. Ці питання 

досліджувалися в працях О. Ф. Бантишева, В. О. Глушкова, І. В. Зозулі, 

Д. С. Зоренка, В. М. Киричка, М. Й. Коржанського, Я. О. Лантінова, 

В. А. Ліпкана, В. К. Матвійчука, П. С. Матишевського, Л. В. Мошняги, 

В. О. Навроцького, Д. О. Олєйнікова, Є. Д. Скулиша, В. Я. Тація, 

М. І. Хавронюка, Р. Л. Чорного, О. А. Чувакова, О. В. Шамари та деяких 

інших учених. 

Територія України виступає предметом посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК) 

[2].Дослідження території України як предмета кримінального 

правопорушення до розгляду безпосереднього об’єкта кримінального 

правопорушення  вбачається доцільним з огляду на те, що цей предмет 

злочину стосовно ст. 110 КК узагалі не виділявся і не аналізувався, а його 

правильне розуміння має велике значення длявирішення питань про 

склад цього кримінального правопорушення, його кваліфікацію та 

критерії, що визначають характер та ступінь суспільної небезпечності  

розглядуваного кримінального правопорушення. 

Поняття «територія» теж є неоднозначним і тлумачиться як: 

1) частина земної кулі, що належить певній державі або входить до 

складу якої-небудь частини світу, або 2) земельний простір, зайнятий 

населеним пунктом, підприємством, установою (...), чи на якому 

поширені певні явища [3]. 

Поняття «територія України» тотожне поняттю «державна 

територія» і завжди позначає один і той же об’єкт – певний простір, на 

який поширюється суверенітет (верховенство) України. У міжнародному 

і конституційному праві під територією держави прийнято розуміти 

простір, у межах якого держава, якій належить ця територія, здійснює 

свій суверенітет, територіальне верховенство. 

Злочинні діяння, які вчинюються щодо території України і 

виражаються в її зменшенні або суттєвому погіршенні життєвого 

простору, можуть призводити до порушення всієї системи суспільних 

відносин, що склалася на відповідній території, масового порушення 

прав і свобод громадян і т.д. Так, захоплення (в т.ч. тимчасове) або 

відчуження території може супроводжуватися численним виселенням 

або вимушеним переселенням громадян, масовим порушенням прав 
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власності (масове захоплення землі чи інших об’єктів нерухомості), 

погіршенням економічного потенціалу (використання ресурсів 

території) або екологічного стану (приведення території в непридатний 

для життєдіяльності стан) і т.д. 

Територія України як предмет злочину безпосередньо вказана в 

диспозиції ч. 1 ст. 110 КК у формулюванні «дії, вчинені з метою зміни 

меж території або державного кордону України». Територія України 

стосовно складу злочину, вчинюваного у формі «дій, учинених з 

метою…», має два важливі аспекти: 1) як окрема обов’язкова ознака – 

предмет злочину, і 2) як предмет охоронюваних     ст. 110 КК суспільних 

відносин, який у цьому значенні конкретизований у назві ст. 110 КК як 

«цілісність і недоторканність території України». 

Приналежність території (або за формулюванням міжнародного 

права – право міжнародно-правової власності на територію полягає в 

правовому закріпленні (оформленні) за певним простором ознак 

території держави, єдності та неподільності влади Українськогонароду 

на цій території. 

Територіальне верховенство України означає, що на територію 

поширюється суверенітет (верховенство) Українського народу, від імені 

якого виступає держава Україна. Верховенство влади означає її 

верховенство на території стосовно всіх інших проявів влади, відсутність 

її підпорядкованості іншій владі і неможливість відміни прийнятих 

рішень іншою владою за її розсудом. 

Ознака територіального верховенства дозволяє зафіксувати зв’язок 

території із владою, носієм якої в сучасному її розумінні в межах 

території держави виступає народ. Україна є суверенною державою. При 

цьому суверенітет народу є вищим за суверенітет держави, про що 

йшлося вище. Тому цілісність означає насамперед єдність і 

неподільність влади, що реалізується Українським народом, як єдиним 

носієм суверенних прав на територію, на всій цій території (у т. ч. у 

питанні зміни території держави). 

Територія України – це простір (суша, води, надра і повітряний 

простір), який характеризується сукупністю ознак: 1) його межі 

визначені державним кордоном України відповідно до Конституції 

України та законів України, а також міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість яких надала ВРУ, 2) він належить Українському народу і є 

простором його існування і життєдіяльності, 3) верховну владу 
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(територіальне верховенство) в ньому і щодо нього здійснює 

Український народ, від імені якого виступає держава Україна. 

Безпосередній об’єкт посягання на територіальну цілісність та 

недоторканність України знаходиться в межах родового об’єкта – основ 

національної безпеки України, але володіє такими особливостями, які в 

сукупності відрізняють його від інших безпосередніх об’єктів злочинів, 

родовим об’єктом яких є основи національної безпеки. У стислій формі 

законодавець визначив безпосередній об’єкт у назві ст. 110 КК – 

«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». 

П. С. Матишевський називав безпосереднім об’єктом 

територіальний устрій України, який ґрунтується на засадах цілісності її 

території та державних кордонів [4]. На думку В. Я. Тація, безпосереднім 

об’єктом посягання на територіальну цілісність та недоторканність 

України виступають суспільні відносини щодо забезпечення 

територіальної цілісності й недоторканності України в межах 

установлених кордонів, як невід’ємної складової її самостійності та 

незалежності [5]. 

На предмет суспільних відносин, поставлених під охорону ст. 110 

КК указує вже сам заголовок (назва) ст. 110 КК. Як правильно зазначив 

М. Д. Дурманов, заголовок статті не містить нормативних положень і не 

є частиною кримінально-правової норми, однак у деяких випадках він 

може мати суттєве значення при тлумаченні змісту статті [6]. 

Національне законодавство не містить визначення понять 

цілісності та недоторканності території. У науково-практичних 

коментарях, підручниках та навчальних посібниках усі спроби аналізу  

територіальної цілісності і недоторканності пов’язані із цитуванням 

положень міжнародних договорів, у яких розкривається зміст 

міжнародного-правового принципу цілісності і недоторканності 

державної території [7], а в інших джерелах просто констатується, що 

територія України є цілісною і недоторканною або їх зміст узагалі не 

розкривається [8].  

З цього витікає два відповідних гіпотетичних висновки про межі 

кримінально-правової охорони: або ст. 110 КК присвячена охороні 

територіальної цілісності і недоторканності України від посягань 

іноземних держав (ззовні), або ж ст. 110 КК охороняє зазначені цінності 

від будь-яких можливих посягань без винятків. Така ситуація обумовлює 

необхідність більш детального аналізу відповідних суспільних відносин, 
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причому з урахуванням системних зв’язків ст. 110 КК з іншими статтями 

Особливої частини КК. 

Територіальна цілісність уперше згадується в законі про 

кримінальну відповідальність тільки з моменту внесення змін до ст. 62 

КК 1960 р. Законом України від 11 жовтня 1991 р. [9].  До набуття 

чинності КК 2001 р., аналізований склад злочину був передбачений ст. 

62 КК 1960 р., яка мала назву «Посягання на територіальну цілісність 

України» (зі змінами від 17 червня 1992 р. та 24 грудня 1993 р) [10]. 

Цілісність території України стосовно ст. 110 КК можна визначити 

як стан території України, що характеризується незмінністю фізичних 

параметрів (площі, координат, лінії державного кордону тощо) простору 

(суші, вод, надр і повітряного простору), який належить Українському 

народу і в якому і щодо якого верховну владу (територіальне 

верховенство) здійснює Український народ. 

Оскільки сьогодні навряд чи можна з усією серйозністю ставити 

питання про існування так званих «нейтральних територій», то будь-яке 

збільшення території можливе або протиправним шляхом (наприклад, 

акт агресії) або шляхом укладення міжнародно-правових договорів. 

«Прирощена» поза чи всупереч волі Українського народу територія не 

може вважатися предметом злочину, передбаченого ст. 110КК. Фактично 

ця територія є лише територією, яка потенційно може стати частиною 

території України (у разі отримання згоди Українського народу на 

всеукраїнському референдумі) або ж вона є предметом, здобутим 

злочинним або іншим протиправним шляхом (у разі незаконного її 

набуття). 

Делімітація державного кордону України розпочалася одразу ж 

після здобуття незалежності, хоча й залишається незавершеною. Однак 

це не означає, що в частині неделімітованого кордону територіальна 

цілісність України не охороняється. Будучи правонаступницею УРСР, з 

моменту проголошення незалежності кордони України були визначені 

договорами про делімітацію, укладеними СРСР із державами-сусідами 

УРСР у післявоєнні роки а також тим адміністративним кордоном, що 

існував між УРСР та сусідніми союзними республіками [11]. 

Формально це було закріплено в ст. 5 Закону України «Про 

правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р., згідно якої 

державний кордон СРСР, що відмежовує територію України від інших 

держав, та кордон між УРСР і Білоруською РСР, Російською РФСР, 
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Молдовською Республікою за станом на 16 липня 1990 р. є державним 

кордоном України [12]. 

На сьогодні державний кордон України не делімітовано в частині 

внутрішніх морських вод і територіального моря в акваторії Азовського 

моря та Керченської протоки. 

Суспільні відносини, предметом яких є територіальна цілісність, 

слід відрізняти від суміжних відносин, які мають інші предмети. 

Насамперед, це стосується тих відносин, що виникають з приводу 

дотримання вимог законодавства при проведенні всеукраїнського 

референдуму з питань зміни території або при вирішенні питань про 

визначення території. У зв’язку з цим звернемо увагу на те, що М. І. 

Хавронюк, В. К. Гіжевський, В. О. Кузнєцов і Л. В. Мошняга при 

визначенні безпосереднього об’єкта аналізованого злочину акцентують 

увагу саме на загрозах порушення порядку визначення території 

України [13]. 

Поняття недоторканності території України і його співвідношення 

з поняттям територіальної цілісності. Семантично «недоторканний» (не 

слід плутати зі словом іншого значення – «недоторканий») означає 

такий, якого закон охороняє від посягань з бокукого-небудь або такий, 

якого не можна псувати, знищувати, паплюжити через значимість, 

важливість тощо. 

У міжнародному праві традиційно вважається, що «територіальна 

цілісність» та «територіальна недоторканність» хоч і не є тотожними, 

але настільки взаємопов’язані, що практично завжди супроводжують 

одне одного, унаслідок чого часто поєднуються в єдиний «принцип 

цілісності і недоторканності території» [14]. 

У міжнародному праві вказується, що принцип територіальної 

недоторканності можна іншими словами назвати принципом заборони 

застосування сили проти території держави – загальновизнаний 

принцип міжнародного права (норма «iuscogens») [15]. 

Зміст поняття недоторканності території України стосовно ст. 110 

КК повинен визначатися з урахуванням того, що це поняття зазначено в 

назві цієї статті як самостійне, для нього базовими є 

внутрішньодержавні відносини і система Особливої частини КК. 

Недоторканність території України стосовно ст. 110 КК можна 

визначити як стан території України, що характеризується захищеністю 

від будь-яких посягань на простір (сушу, води, надра і повітряний 
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простір), який належить Українському народу і в якому і щодо якого 

верховну владу (територіальне верховенство) здійснює Український 

народ. 

У цьому визначенні йдеться про захищеність від будь-яких 

посягань, тобто це поняття є більш ширшим за поняття цілісності 

території, і містить в собі захищеність від посягання на цілісність. 

Обидва поняття характеризують стан території України, але різні його 

аспекти. Територіальна недоторканність характеризує стан 

територіїУкраїни з точки зору зовнішніх умов, в яких в повній мірі 

виявляється її соціальна цінність. Порушення територіальної 

недоторканності України може мати своїм наслідком порушення 

цілісності або інший суспільно небезпечний наслідок щодо території 

України. 

Питання про співвідношення посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України з іншими складами злочинів є 

актуальним за наявності часткового збігу (однаковості) ознак складів 

злочинів. Його вирішення сприяє правильному вибору кримінально-

правової норми при кваліфікації злочинів та встановленню підстав 

кваліфікації злочинів за сукупністю. 
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ОКРЕМІ  ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Враховуючи підвищення авторитету та довіри до діяльності 

міжнародних установ уповноважених на здійснення юрисдикційного 

захисту прав та законних інтересів людини особливої актуальності 

набуває питання теоретичних засад діяльності Європейського Суду з 

прав людини оскільки особливості діяльності цієї інституції визначають 

її місце як в системі міжнародних інститутів, так і в системі 

контрольного механізму Конвенції про захист прав людини і основних 

свобод.  

Проблеми діяльності Європейського Суду з прав людини 

досліджували відомі вчені-юристи: М. Буроменський, В. Буткевич, 

В. Забігайло, Л. Заблоцька, В. Денисов, В. Євінтов, В. Мармазов, 

А. Мацко, В. Міцик, В. Муравйов, І. Піляєв, П. Рабінович, І. Чиж та інші 

Метою даної статті є дослідження окремих теоретико – правових питань 

щодо діяльності Європейського Суду з прав людини. 

На думку багатьох західних юристів, положення Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод слід розглядати тільки в 

контексті прецедентного права, яке вже майже п'ятдесят років 

створюється наглядовими органами Європейської регіональної системи 

захисту прав людини - Європейським судом з прав людини та 

Європейською комісією з прав людини. Як алегорично говорив Фредерік 

Квін," якщо Конвенція [1] - це скелет, то прецедентне право-це плоть, 

яка дає йому життя". дійсно, без застосування принципів прецедентного 

права було просто неможливо забезпечити ефективне функціонування 

Конвенції, більшість основних положень якої сформульовані в надмірно 
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абстрактній формі. Тільки послідовний розвиток практики 

Страсбурзького суду може усунути загрозу неоднозначного розуміння 

змісту основних прав і свобод людини і виникнення "подвійних 

стандартів". 

З моменту свого створення Європейський суд з прав людини 

дотримується принципу прецедентної практики, посилаючись на свої 

попередні рішення, юрисдикцію Ради Європи з прав людини або 

«усталену судову практику», і робить це з метою «правової визначеності 

та регулярного розвитку конвенційного права». Є. Шевчук вважає, що 

судовий прецедент, безсумнівно, допоможе зробити розуміння 

Конвенції більш чітким та універсальним. Встановлює певні стандарти 

правосуддя, яких має дотримуватися суд, конкретизує та розвиває 

конвенційні положення, дає змогу правильно зрозуміти її букву та дух, 

дисциплінує суддів, які приймають рішення, обмежує суддівське 

свавілля [2, с. 179]. 

Судова практика Страсбурзького суду містить важливі правові 

позиції, які мають важливе значення для захисту прав людини на 

міжнародному та національному рівнях. Наприклад, основні положення 

про свободу друку були сформульовані в рішенні Європейського суду з 

прав людини від 8 липня 1986 року у справі Лінгенса: "свобода 

вираження думок, гарантована пунктом 1 статті 10 Конвенції, є однією з 

основних засад демократичного суспільства і однією з основоположних 

умов його розвитку і умов самореалізації кожної людини. При 

дотриманні пункту 2, свобода вираження стосується не лише тієї 

«інформації» чи тих «ідей», які отримані належним чином або 

розглядаються як необразливі чи незначні, а й тих, що викликають 

образу, обурення або неспокій. Це вимога плюралізму, толерантності та 

широти поглядів. Без них не може бути «демократичного суспільства». 

Тому, коли йдеться про самих політиків, а не про окремих людей, сфера 

критики ширша. На відміну від останнього, перший неминуче відкритий 

для журналістів та громадськості для серйозного аналізу кожного його 

слова та вчинку, тому він повинен бути толерантним [3, с.12]. 

Сьогодні нормативне значення прецедентів Страсбурзького суду 

загальновизнане. Зокрема, рішення у справі «Голдер проти Сполученого 

Королівства» від 21 лютого 1975 р. заклало основу для майбутньої 

практики Страсбурзького суду, що має вирішальне значення для 

подальшої роботи Європейського суду з прав людини.  
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У цій справі заявник скаржився на порушення першого пункту 

статті 1. Стаття 6 Конвенції передбачає, що оскільки він не мав 

можливості звернутися до суду з позовом до керівників тюрем, щоб 

захистити свою репутацію та гідність під час ув'язнення. Отже, 

Страсбурзький суд повинен вирішити основне питання: чи 

застосовуються положення пункту 1 статті 1. Стаття 6 Пакту гарантує 

право на справедливий судовий розгляд, коли судовий процес уже 

триває, або вони також передбачають право на справедливість для 

кожного, хто хоче звернутися до суду для захисту своїх цивільних прав. 

Розглянувши аргументи сторін, більшість суддів дійшли висновку, 

що забезпечення можливості передачі цивільних спорів до судів є одним 

із загальновизнаних основних правових принципів і захищається 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. 

Зокрема, в постанові, винесеній по цій справі, говорилося: «Якби пункт 1 

статті 6 Конвенції розумівся виключно як рух справи, яка вже була 

передана до суду, то Договірна держава могла б, не порушуючи цієї 

статті, ліквідувати свої суди або вивести з-під їх юрисдикції розгляд 

певних видів цивільних справ, довіривши їх органам, залежним від 

уряду. Це припущення невіддільне від небезпеки свавілля. Це матиме 

дуже серйозні наслідки і суперечить вищезазначеним принципам. Суд 

вважає, що пункт 1 статті 6 повинен визначати процесуальні гарантії, що 

надаються сторонам у цивільних справах, і, по-перше, він не може 

захищати фактори, які можуть надати такі гарантії на практиці - 

вдаватися до суду немислимо. Без самого судового розгляду такі 

характеристики процедури, як справедливість, пропаганда та життєва 

сила, не мають сенсу. Водночас Європейський суд з прав людини 

зазначив, що «це не є широким тлумаченням нових зобов'язань, 

покладених на договірні сторони», оскільки висновок базується на 

термінології статті 1.1. 6з урахуванням теми та мети Конвенції». 

Представник країн загального права - Британія - суддя Джеральд 

Фіцмауріс рішуче засудив це рішення, в іншій думці він зазначив, що 

вищезазначена позиція суду є типовим гаслом законодавців протягом 

століть. Хоча цьому гаслу є внутрішні і міжнародні виправдання, в 

області міждержавних договорів і конвенцій, заснованих тільки на згоді 

держав-учасниць, їх мало або взагалі немає. Тільки держави, - пише сер 

Джеральд Фітцморіс, - на чиєму згоді заснована конвенція і з якого 

випливає обов'язкова сила Конвенції, мають право заповнювати 
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прогалини або виправляти недоліки за допомогою поправок, і суду не 

личить підміняти собою творців Конвенції, виконувати їх роботу. Якщо 

суд тільки один раз вдасться до широкого тлумачення, таким як 

розглянуте, без найбільш чіткого обґрунтування цього текстом або 

висновками, які обов'язково виходять з сенсу статті, то буде важко 

відмовитися від розширювального тлумачення в іншому контексті, де 

здоровий глузд міг би диктувати діяти інакше: таким чином, свобода дій 

держав була б обмежена [3,с. 13]. 

Багаторічний досвід у західноєвропейських країнах показав, що 

співпраця між міжнародними та національними системами захисту прав 

людини була посилена. Отже, у своєму рішенні від 25 жовтня 1993 р. 

Конституційний суд Іспанії постановив, що практика Страсбурзького 

суду тлумачить конституційні стандарти захисту основних прав і 

безпосередньо застосовується до іспанської правової системи. У Франції 

Верховний суд (з 1975 р.) І Державна рада (1989 р.) Пов’язали його 

застосування із законами, передбаченими Конвенцією, та відхиляли 

суперечливі закони, коли це було необхідно. Це враховує тлумачення 

Конвенції Європейським судом з прав людини, а Верховні суди Естонії, 

Нідерландів та Данії ефективно використовували юриспруденцію 

Страсбурзького суду, Федеральний суд Швейцарії, Верховний 

адміністративний суд Швеції, Конституційний суд Італії тощо.  

Судова практика Європейського суду з прав людини також має 

значний вплив на практику судів Європейського Співтовариства. Хоча 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод не є 

джерелом права Європейського Союзу, і суди не мають юридичного 

зобов'язання застосовувати юриспруденцію Страсбурзького суду, вона 

має для них особливе значення, зважаючи на те, що всі без винятку 

держави-члени Співтовариства приєдналися до Конвенції, а в пункті 2 

статті 6 (F) Договору про Європейський Союз зазначено: «Союз поважає 

основні права, які гарантовані Європейською конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод, підписаною в Римі 4 листопада 

1950 року, і які витікають із спільних конституційних традицій держав-

членів, в якості загальних принципів права Співтовариства». 

Одним із прикладів є рішення суду у справі Кромбах від 28 березня 

2000 р., Яке передбачало юридичне визнання порушення права на 

справедливий судовий розгляд в іншій країні за Брюссельською 

конвенцією. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, 
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неможливо позбавити людину права на ефективний захист, лише не 

маючи адвоката в суді. Беручи це до уваги, Суд Європейського Союзу 

постановив, що відмова заслухати доводи захисту підсудного, 

відсутнього на судовому засіданні, являє собою явне порушення 

основних прав людини і тому може, у виняткових нормах формального 

визначення ЄСПЛ (Конвенція про захист прав людини і основних 

свобод) як загальноєвропейського стандарту в галузі основних прав, 

служити у таких випадках підставою для відмови у визнанні судового 

рішення країною, де воно повинно бути виконане [4, с. 72]. 

Суперечливість результатів реформування Європейського суду з 

прав людини є свідченням того, що вирішення проблеми належного 

забезпечення захисту прав людини перебуває в площині національних 

правових систем та полягає в необхідності імплементації міжнародних 

стандартів відправлення правосуддя й виконання судових рішень. Це 

пояснюється тим, що Європейського суду з прав людини не може 

замінити собою внутрішньодержавну судову систему, а лише за 

допомогою своєї практики може стати важливим орієнтиром на шляху 

вдосконалення національних засобів захисту прав людини.  

Приклади з практики українських судів показують, що 

застосування стандартів у національній судовій системі, що містяться у 

судовій практиці судів Страсбурга, значно покращило якість та 

ефективність захисту прав і свобод людини та сприяло збільшенню 

свідомості людей судових органів. Влада створила відповідні умови. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЛІКВІДАЦІЇ  

ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ  

Організація прокуратури в Україні після 1991 року відзначається 

змінами законодавства, що регулює її діяльність, а також її місцем та 

роллю у правовій системі. На території України у певні періоди були 

створені та функціонували транспортні, військові та природоохоронні 

прокуратури, прокуратури з питань нагляду за додержанням 

кримінально-виконавчого законодавства, які з часом втратили 

важливість та були ліквідовані. 

Дана проблема знайшла своє відображення у працях вітчизняних 

науковців: Лапкіна А.В. [7], Козачук О. [9],Якимчук М. [1], Бабкова В.С. 

[6] та ін., але залишається проблемною через те, що повністю не є 

дослідженою. 

Актуальність обраної теми зумовлена реформуванням системи 

військової юстиції України, яке розпочалося у 2014 р. і триває на 

сьогодній день.Функціонування в системі органів спеціалізованих 

процедур здійснювалося ще з радянських часів, яке характеризується 

постійною реорганізацією. 

Наприклад, на думкуЯкимчук М., є цілком закономірні, адже 

реформування органів управління, яке починається з середини 

деформуванням структури може бути ефективним [1]. 

Законом України «Про прокуратуру»в першій редакції від 

14.10.2014 року було вже передбачене функціонування таких складових 
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системи прокуратури України як військову прокуратуру та 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру [2]. 

Необхідно зазначити, що функціонування військових прокуратур в 

статусі штатно-структурних одиниць в Україні відбувалося з 1992 по 2012 

року, на підставі Закону України «Про прокуратуру» від05.11.1991 року, 

які згодом були ліквідовані[3]. 

В подальшому  діяльність військових прокуратур знову була 

повернута в зв’язку із проведенням АТО, проте пізніше скасована 

нормативним актом, який ліквідував військові прокуратури - Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 

року, який передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому 

встановлено право Генерального прокурора щодо утворення 

спеціалізованої прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу 

Генерального прокурора, якщо виникне така потреба [4]. 

В Пояснювальній записці до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 року, метою даного 

нормативного акту є створення передумов для побудови системи 

прокуратури, яка б характеризувалася ефективністю, професійністю, 

незалежністю та відповідальністю[5]. 

Можна погодитися із позицією Бабкової В.С., яка зазначає, що 

дана реформа піддалася критиці. Однак, ліквідація даної структури є 

виправданим кроком, адже військові прокуратури об’єктивно 

потребували серйозного реформування, тому рішення законодавця про 

їх ліквідацію загалом мало достатні передумови [6]. 

Як зазначає ЛапкінА.В., збереження спеціалізованих військових 

прокуратур майже втратило свою доцільність, пов’язуючи даний процес 

із початком функціонування Державного бюро розслідувань, адже саме 

йому була передана функція, пов’язана із досудовим розслідуванням 

військових злочинів. Важливим елементом ліквідації військових 

прокуратур є не обмеження або ж послаблення у військовій сфері 

прокурорської діяльності, а зміна порядку утворення та функціонування, 

який безпосередньо був переданий на Генерального прокурора [7]. 

Разом із тим, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи 

органів прокуратури» від 19.09.2019 року було скасовано таку 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  258   Полтавський інститут економіки і права  

 

відокремлену  структуру як військова прокуратура, але залишене право 

на утворення таких прокуратур Генеральним прокурором, що може 

свідчити про заміну кадрового забезпечення працівників, адже на 

посади до новоутворених органів призначатимуться нові фахівці, що 

свідчитиме про перезавантаження прокуратури [8]. 

З точки зору Венеціанської комісії, скасування системи військових 

прокуратур є доречним рішенням, адже саме в такому випадку можна 

вести мову про наявність єдності, яка б забезпечувала узгоджені засади 

організації та діяльності, єдиний статус усіх прокурорів, єдиний порядок 

організаційного забезпечення діяльності прокурорів. При чому, у своєму 

коментарі до висновку Венеціанської комісії від 5 грудня 2014 року DGI 

(2014) 30зазначено, що скасування такої окремої системи є необхідним 

спрощення системи прокуратури, а також відображала структуру уряду в 

цілому і типовий радянський підхід, за якого орган прокуратури 

передусім виступав у ролі «охоронця» державного управління[8]. 

З іншого боку, спираючись на дослідження Козачук О., можна 

зазначити, що функціонування військових прокуратур давало 

можливість підвищити оперативність та ефективність нагляду за 

додержанням законів у військових формуваннях і оборонно-

промисловому комплексі, насамперед в особливий період, що 

підтверджує недоцільність ліквідації військових прокуратур [9, с.118]. 

Але ліквідація військових прокуратур не свідчить про те, що будуть 

відсутні механізми задля регулюванням даних питань. Наприклад, 

утворення Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, діяльність якого буде 

зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, 

скоєних на тимчасово окупованій території та в умовах збройного 

конфлікту [10]. 

Таким чином, підсумовуючи викладенез точки зору доцільності 

ліквідації військових прокуратур, то необхідно зазначити, що такий є 

виваженим кроком, який мав достатні підстави. Впровадження таких 

змін спричинено, тим щодля забезпечення відносин, охорона, яких 

покладалася на військову прокуратуру, створені новий орган – Державне 

бюро розслідувань.Відсутність окремої структури не свідчить про 

відсутність механізму вирішення питань, що були підконтрольні 

військовим прокуратурам, а свідчить про спрощення загальної системи 
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Прокуратури України та гармонізації структури прокуратури із 

міжнародними стандартами. 
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Висвітлення законодавчих змін, певних особливостей розділу ІV 

«Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи» Особливої частини Кримінального кодексу 

України і дослідження деяких складів кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи окремо. 

Відповідно до Конституції України та низки міжнародних актів, 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

https://rm.coe.int/CoERMPublic-CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e75b6
https://rm.coe.int/CoERMPublic-CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e75b6
https://rm.coe.int/CoERMPublic-CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e75b6
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визнаються в Україні та світі найвищою соціальною цінністю. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи й недоторканності 

особистості пов’язані з грубими порушеннями норм суспільної моралі та 

особистої свободи особи, тому Особливою частиною закону про 

кримінальну відповідальність за вищезазначені кримінальні 

правопорушення  передбачені одні з найсуворіших покарань. 

Значний внесок у дослідження цієї теми з приводу особливостей 

законодавчого регулювання щодо розділу ІV Особливої 

частиниКримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» були: Ю. 

Антонян, М. Бажанов, А. Піонтковський, О. Холод та інші. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [1] та ст. 29 КУ, що проголошує, що 

кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість [2]. Що 

виступає у комплексі невід’ємних прав і свобод людини і громадянина, 

важливе місце чого займає статева свобода, а й всебічне забезпечення 

статевої недоторканості, що в свою чергу вважається досягненням 

цивілізаційної зрілості суспільством, його здатності створити умови для 

гармонійного розвитку підростаючого покоління. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи й 

недоторканності особистості пов’язані з грубими порушеннями норм 

суспільної моралі та особистої свободи особи, тому забезпечення 

кримінально-правового захисту статевої свободи та недоторканності 

особи здійснюється в межах ст. 152–156 розділу ІV «Кримінальні 

правопорушення  проти статевої свободи та статевої недоторканності 

особи» Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Останнім змінам до цього розділу  передував Закон України 

№2227-VIII від 06.12.2017 року «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» - 

нормативно-правовий акт, який набрав чинності 11 січня 2019 року.  

Якщо ж заглибитись та більш детально розглянути окремі злочини 

цього розділу то найбільш тяжким і найпоширенішим серед злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканності особи є 

зґвалтування. Пленум Верховного Суду України в постанові “Про 
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судовупрактику усправах про зґвалтування та інші статеві кримінальні 

правопорушення” від 27 березня 1992 р. № 4 зазначив, що зґвалтування 

є тяжким злочином (ст.152 ККУ), за вчинення якого законом 

передбачена сувора кримінальна відповідальність. Інші статеві 

кримінальні правопорушення також становлять підвищену суспільну 

небезпеку. Тому забезпечення правильного застосування законодавства 

при розгляді справ цієї категорії є одним із важливих завдань судів.  

Визначення зґвалтування дано в ч.1 ст 152 ККУ « Вчинення дій 

сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або 

оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій 

або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи 

(зґвалтування)»[5].Що  ж стосується статевих зносин то під статевими 

зносинами у ст.152 слід розуміти природний (гетеросексуальний) 

статевий акт. Йдеться про коїтус - сполученнячоловічих і 

жіночихстатевихорганів (введенняерегованогостатевого члена чоловіка 

у піхвужінки), яке можевикликативагітність. Кримінальне 

правопорушення є закінченим з моменту початку статевого акту 

всуперечволіпотерпілої особи. 

Законодавець змінив визначення форм сексуального насильства, 

значно розширив способи вчинення злочинівпроти статевої свободи і 

недоторканості особи, передбачив низкукваліфікуючих обставин, 

пов’язаних з наявністю близьких або родиннихстосунків між потерпілою 

особою і суб’єктом злочину. 

Література: 

1.Стаття 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю».https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр#Text 

2.Стаття 29 Конституції України «Кожна людина має право на 

свободу та особисту недоторканність». https://zakon.rada.gov.ua/-

laws/show/254к/96-вр#Text 

3.Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процессуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству. Документ 2227-

VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2017.https://-

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text  

https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?ed=2009_01_01&an=787
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СУТЕНЕРСТВО АБО ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ В ЗАЙНЯТТЯ 

ПРОСТИТУЦІЄЮ:АНАЛІЗ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Соціальні аномалії, що спотворюють моральні устої суспільства, 

останнім часом стають важливою проблемою негативного 

психологічного клімату в країні у цілому. Важливим напрямком 

кримінально-правових досліджень виступає проблема боротьби із 

сутенерством та втягненням у заняття проституцією, де питання 

визначення складу цього кримінального правопорушення  є одним з 

найменш досліджених у сучасній юридичній науці. 

У всі часи попит на сексуальні послуги перевищував пропозицію. 

Ситуація не змінилася й нині. В Україні та різних країнах світу набули 

поширення кримінальні правопорушення, пов’язані із сексуальною 

експлуатацією, зокрема сутенерство, втягнення особи в заняття 

проституцією та примушування до неї.  

Такі дії суперечать загальновизнаним правилам моральності, 

негативно впливають на здоров’я людей, оскільки сприяють поширенню 

венеричних та інших захворювань, створюють передумови для 

виникнення та функціонування організованих злочинних об’єднань, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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дають змогу одержати незаконні прибутки, що в подальшому 

потребують легалізації.  

Водночас В. О. Навроцький підкреслював, що небезпека 

сутенерства та втягнення в заняття проституцію різнобічна й полягає в 

тому, що принижуються честь і гідність тих, хто нею займається, 

створюється загроза поширення небезпечних хвороб, виникають 

аморальні джерела доходів тощо [1, с. 884]. Водночас В. Т. Дзюба 

стверджує, що ці злочини є небезпечним засобом заподіяння шкоди 

генотипу нації [2, с. 126–127]. Подібну думку мав й В. В. Кузнецовв тому, 

що суспільна небезпека сутенерства полягає, передусім, у шкоді, яка 

завдається здоров’ю населення та відносинам у сфері моральності [3, с. 

193]. 

У зв’язку з цим міжнародна спільнота прийняла низку 

нормативно-правових актів та угод [4–6], спрямованих на протидію 

різноманітним проявам сексуальної експлуатації людини. 

Незважаючи на це, рівень кримінально-правової охорони 

моральних засад суспільних відносин у сфері задоволення статевих 

потреб людей є недостатнім. Однією з причин цього є низька якість 

кримінально-правових норм, що регламентують відносини в цій сфері.   

Проблеми кримінально-правової та кримінологічної 

характеристики сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією 

досліджували такі вчені, як Ю. М. Антонян, Ю. В. Баулін, 

А. В. Виговська, Б. В. Волженкін, В. О. Глушков, І. М. Даньшин, 

А. І. Долгова, А. І. Єлістратов, О. М. Ігнатов, М. Й. Коржанський, 

Н. Ф. Кузнєцова, Н. О. Лопашенко, М. І. Мельник, П. П. Сердюк, 

А. Х. Степанюк, В. В. Сучкова, Є. В. Фесенко, В. Д. Філімонов, П. Л. Фріс, 

В. І. Шакун, Н. М. Ярмиш та ін.  

Водночас чимало проблем кваліфікації цих злочинів, що пов’язані 

із об’єктивними й суб’єктивними ознаками їх складів, залишаються 

невирішеними або дискусійними.   

Головним безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення  

є моральні засади суспільства у сфері задоволення статевих потреб 

людей, адже моральні й правові норми забороняють статеві зносини за 

винагороду чи з використанням фізичного або психічного примусу і, 

навпаки, стимулюють правомірні добровільні статеві зносини на основі 

симпатії.  
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Додатковим обов’язковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 303 

Кримінального  кодексу  України, може бути статева свобода, здоров’я, 

воля й гідність особи, власність.  

Об’єктивну сторону злочину, юридичний склад якого передбачено 

ст. 303 КК України, утворюють альтернативні діяння:   

1) втягнення особи в заняття проституцією; 2) примушування особи 

до зайняття проституцією;   3) сутенерство.  

У теорії кримінального права здебільшого під проституцією 

розуміютьзаняття особою жіночої чи чоловічої статі систематичним 

наданням сексуальних послуг невизначеному колу осіб протилежної або 

власної статі за матеріальну винагороду, що є постійним, основним чи 

додатковим джерелом доходу [2, с. 1027].  

Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до 

неї полягає в схилянні особи до такої діяльності визначеними в 

законодавстві способами. Це може бути використання обману, шантажу, 

уразливого стану цієї особи, застосування чи погроза застосування 

насильства.  

Способи втягнення на відміну від способів примушування до 

заняття проституцією різні. Втягнення можливе шляхом використання 

обману, шантажу чи уразливого стану особи, а примушування – лише 

шляхом застосування чи погрози застосування насильства. Тому ці 

способи залучення до заняття проституцією необхідно диференціювати 

залежно від ступеня їх суспільної небезпеки.   

Таким чином, під сутенерством здебільшого розуміють здійснення 

охорони повій та нагляду за ними, захист їх від конкурентів, 

забезпечення транспортом, відвернення насильства чи обману з боку 

клієнтів, забезпечення необхідними засобами, надання медичної 

допомоги, підшукування клієнтів, надання приміщень, транспортування 

проституток до замовників, рекламування, встановлення корупційних 

зв’язків для забезпечення невтручання державних органів тощо.   

У  тлумачному словнику  «забезпечувати» означає: 

постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у 

якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до 

існування; створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; 

гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки. 

Отже, забезпечення заняття проституцією – це створення надійних для 
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неї умов, надання необхідних засобів до існування особам, що нею 

займаються, їх захист тощо.   

Водночас вивчення судової практики свідчить, що особи, які 

займаються сутенерством, зазвичай самі примушують чи втягують до 

заняття проституцією. Тобто примушування або втягнення до заняття 

проституцією та сутенерство це взаємопов’язана діяльність одних і тих 

же осіб. Крім того, сутенери з метою забезпечення тривалої злочинної 

діяльності, а також розширення бізнесу систематично втягують або 

примушують до заняття проституцією нових осіб.  

Таким чином, оскільки в найбільш загальному вигляді всі діяння, 

що утворюють об’єктивну сторонукримінального   правопорушення, 

пов’язані з діяльністю сутенера, їх можна вважати сутенерством у 

широкому значенні слова. Таку позицію може бути покладено в основу 

вдосконалення підстав кримінальної відповідальності за протиправні дії 

сутенера шляхом розширення визначення сутенерства або розроблення 

більш чітких критеріїв його відмежування від суміжних діянь.   

Розкрито зміст і проблемні питання об’єктивних та суб’єктивних 

ознак складу такого кримінального правопорушення, як сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОВНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПРАЦІВНИКА В УКРАЇНІ 

Інститут матеріальної відповідальності посідає вагоме місце в 

системі трудового права. На сьогодні існує досить багато проблем у 

питаннях притягнення працівників та роботодавців до такого виду 

відповідальності. Разом з тим, чинний Кодекс законів про працю 

України визначає два види матеріальної відповідальності працівників : 

обмежену та повну. Досить актуальним і проблемним у наш час 

залишається питання притягнення працівника до повної матеріальної 

відповідальності, хоча законодавством, за загальним правилом,  для 

нього передбачена обмежена відповідальність. 

Провідні фахівці в галузі трудового права виділяють також 

підвищену матеріальну відповідальність і відповідальність в межах 

середньомісячної заробітної плати.  

В межах розгляду даного питання, слід звернути увагу на п. 5 

Постанови Верховного Суду України № 14, де зазначено, що працівники 

несуть матеріальну відповідальність, якщо допустили зіпсуття або 

знищення таких цінностей у ході трудового процесу. На інших 

працівників, із числа службових осіб, не може бути покладена 

відповідальність, якщо шкода від зіпсуття або знищення через 

недбалість зазначених цінностей заподіяна внаслідок їхніх 

неправильних службових дій (бездіяльності) і така відповідальність 

покладається на працівника в межах ст. 132 КЗпП України [1]. До 
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обмеженої відповідальності можна притягти працівника незалежно від 

укладеної форми трудового договору.    

Стосовно повної матеріальної відповідальності працівника, то у 

відповідності із ст. 134 КЗпП України, це відповідальність у повному 

обсязі за шкоду, що була спричинена з їхньої вини [2].    

З огляду на це, на наше переконання доцільно навести приклад із 

судової практики.Так, наприклад, у рішенні Устинівського районного 

суду Кіровоградської області від 13.07.2019 №403/288/18. 

Сільськогосподарське підприємство «Деметра» звернулося з позовом до 

свого працівника про стягнення 334 тис. 113 грн та судового збору 

внаслідок заподіяння матеріальної шкоди. Під час виконання своїх 

трудових обов’язків відповідач перебував у нетверезому стані і 

використовував трактор з причіпним засобом. Внаслідок цього 

пошкодив вузли та деталі вакуумної сівалки, які не підлягають ремонту, 

а також бункера пластмас, колес, кріплення, які підлягають ремонту. 

Відповідач зазначав, що немає належних доказів, що саме він пошкодив 

це майно, а також, що він не перебував у стані алкогольного сп’яніння, а 

вживав лікарські засоби на спиртовій основі. Позивач додав до позову 

висновки експертів щодо суми, яка потрібна для ремонту, укладеного 

трудового договору і т. д. Суд дійшов висновку, що підстави для 

притягнення до повної матеріальної відповідальності є, тому повністю 

задовольнив позов [3].       

В Україні дотепер діє Перелік посад і робіт, котрі заміщуються чи 

виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, 

організацією можуть укладатися письмові договори про повну 

матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, 

переданих їм на схов, обробку, продаж (відпуск), перевезення або 

застосування в процесі виробництва, затверджений постановою 

Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.1977 р. №447/24. 

Також цією Постановою був затверджений типовий договір про 

повну індивідуальну матеріальну відповідальність. В тексті Типового 

договору є посилання на статтю 11, а саме  положення про матеріальну 

відповідальність робітників і службовців [4].  

Положення цієї статті  можна ототожнити із ст. 135-1 КЗпП 

України. Тобто договір про повну матеріальну відповідальність може 

укладатись при наявності одночасно двох умов: наявність посади, що 

зазначена у переліку Постанови  тавиконання особами роботи або 
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займання посади, що пов’язані із обробкою, перевезенням, зберіганням, 

продажем чи застосуванням тих цінностей, що були їм передані [2].   

Тому один формальний момент (наявність посади або роботи в 

Переліку) не дає підстави для укладення договору про повну 

матеріальну відповідальність, якщо у змісті трудової функції працівника 

відсутні перелічені обов’язки. Для індивідуальної матеріальної 

відповідальності є важливим те, що не з кожним працівником є 

можливість укладання договору про повну матеріальну відповідальність. 

Особу не можливо притягнути до повної матеріальної 

відповідальності, навіть якщо шкода була дійсно вчинена внаслідок дій 

робітника, якщо не укладено типовий договір про повну матеріальну 

відповідальність (або нема підстав, що призвели б до неї). Щодо 

укладання таких договорів з особами, що не відносяться до тих, з ким 

можна їх укладати, то вони будуть вважатися недійсними і працівника 

потрібно буде притягнути до іншого виду матеріальної 

відповідальності [1].        

Проаналізувавши главу 1 та 2 Кодексу праці Польщі, можна 

побачити, що вона також містить такий вид матеріальної 

відповідальності. Але, підстави для її застосування дещо інші. До такої 

відповідальності може притягуватись будь – який працівник, якщо 

роботодавець доведе, що шкода була заподіяна навмисно відповідним 

працівником. У разі, коли шкода заподіяна ненавмисно, повної 

відповідальності не передбачено. Також повна матеріальна 

відповідальність застосовується у разі пошкодження працівником 

майна, яке було йому ввірене у зв’язку з виконанням трудових обов’язків 

(тут уже немає різниці це було вчинено умисно чи ні). Працівник у 

цьому разі може уникнути відшкодування лише якщо доведе, що 

пошкодження ввіреного майна відбулось унаслідок незабезпечення 

роботодавцем належних умов праці [5].   

Слід зазначити, що важливим для роботодавця є те, щоб не 

переплутати посади та роботи щодо яких може бути встановлена повна 

матеріальна відповідальність, оскільки у разі невідповідності 

законодавству такі договори будуть визнані недійсними, а працівник 

буде нести відповідальність лише у межах середньої місячної заробітної 

плати, що є вигідним для нього. 

Отже можна прийти до висновка, що це є прогалиною у трудовому 

праві, оскільки працівник, який з самого початку має злочинні наміри 
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може уникнути повної майнової відповідальності, тому роботодавці 

мають бути дуже уважними.     

З огляду на вищевикладене, можна прийти до висновку, що для 

того, аби удосконалити чинне трудове законодавство у питаннях 

притягнення до повної матеріальної відповідальності слід: по-перше, 

повністю змінити концепцію повної матеріальної відповідальності. 

Тобто врахувати законодавство, наприклад, Польщі та встановити 

можливість застосовувати такий вид відповідальності до усіх 

працівників за умисне завдання будь – якої шкоди роботодавцю, а не 

тільки (як це передбачено п. 5 ст. 134 КЗпП) щодо майна, виданого 

останнім; по-друге,с0творити типовий трудовий договір для працівників 

тих посад, щодо яких може застосовуватись повна матеріальна 

відповідальність. 

Кожен з вищевикладених способів зможе убезпечити роботодавця 

від недобросовісних працівників, а також зобов’язати працівника 

відповідальніше ставитись до трудових обов’язків та майна, яке надано 

їм у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. 
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ПРЕДМЕТ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 

В доктрині цивільного права договір розглядають як юридичний 

факт (підставу виникнення зобов’язання); правовідношення, що 

виникає із юридичного факту; та як документ. В цій статті основна увага 

буде приділена предмету договірного зобов’язального правовідношення, 

оскільки більш точно казати про предмет зобов’язання із договору, а не 

про предмет договору. В дійсності не договір має предмет, а 

зобов’язання, встановлене договором . Дане питання в теорії цивільного 

права є одним із спірних. Це пояснюється в першу чергу тим, що не 

тільки в чинному Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) , а й у 

літературі відсутнє формулювання поняття предмета зобов’язання (у  ч. 

1 ст. 638 ЦК України визначається предмет договору як юридичного 

факту). 

Проблемами пов’язаними з предметом зобов’язання займалися 

такі вчені, як М. І. Брагінський, С. Й. Вільнянський, В. В. Витрянский, 

В. Голєвінський, Є. Годеме, Г. Дернбург, О. С. Іоффе, Д. І Мейєр, 

Ф. К.Савіньї, Р. Й. Халфіна та інші. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0447400-77
http://kodeks-pracy.org/?fbclid=IwAR1-qgLeyfFxxwaIOlkcoRTOupbgD6M4kNeeb4AbSk8c40Rdp77Wk7C-T0
http://kodeks-pracy.org/?fbclid=IwAR1-qgLeyfFxxwaIOlkcoRTOupbgD6M4kNeeb4AbSk8c40Rdp77Wk7C-T0


Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  272   Полтавський інститут економіки і права  

 

Визначення сутності та ознак предмета зобов’язання із договору 

шляхом здійснення аналізу теоретичних положень наукової літератури 

та діючого законодавства з позицій наукової обґрунтованності та 

практичної доцільності. 

В юридичній літературі як предмет договірного зобов’язання за 

різними точками зору розглядають: дії, які повинні бути здійснені на 

підставі відповідного зобов’язання; особистість боржника; його волю чи 

майно, або об'єкт, який повинен бути наданий в силу зобов’язання [3, 

с. 80]. Більшість договорів у ЦК України є двосторонніми, а відповідно і 

відплатними, що зумовлює виникнення із одного договору декількох 

зобов’язань, які є взаємними та поєднані однією метою. Кожне таке 

зобов’язання із договору має свій власний предмет, в одному це, той 

об'єкт (благо) за ради якого встановлюються зобов’язання та дії які 

повинен виконати зобов’язаний відносно даного об’єкта, в другому 

компенсація (ціна) та відповідні дії. В літературі предмет договірного 

зобов’язання у більшості випадків пов'язується з тим, заради чого 

укладається договір. Аналіз норм ЦК України дає підстави 

стверджувати, що предмет договірного зобов’язання. визначається 

тільки щодо окремих видів договорів. Глава ЦК України, присв’ячена 

договору дарування у ст. 717, яка так і називається «предмет договору 

дарування» визначається, що дарунком можуть бути рухомі речі, гроші, 

цінні папери, нерухоме майно. Аналогічним чином визначається і 

предмет у інших договорах ЦК України. Як бачимо з вище викладеного, 

предмет зобов’язання із договору ЦК України ототожнюється з об’єктом 

цивільних прав. Якщо ми уявимо таку ситуацію, що є безіменний 

договір, де визначений предмет зобов’язання є будинок, то в даному разі 

постає питання, як відмежувати, наприклад договір купівлі-продажу від 

дарування або управління майном, не вказавши відповідні дії які 

повинен виконати боржник. Тому, дії які повинен здійснити боржник 

навіть за тим же договором підряду виконують ідентифікуючу функцію, 

надають можливість відмежувати один договір від іншиго, виявити його 

характерні ознаки. Саме через окреслення моделі поведінки (дій) сторін 

за договірним зобов’язанням, можна визначити мету договору за для 

якої він укладався, а головне його «сутність (тип та вид). зобов’язання, 

що породжується укладеним договором»[5, с. 97]. Вирізнення типу та 

виду договору, дає можливість визначити норми законодавства за якими 

буде здійснюватися регулювання (наприклад, норми ЦК України про 
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підряд або ж купівлі-продажу), що має дуже велике практичне значення, 

особливо коли виникають спори між сторонами. Слід зазначити, хоча і 

ЦК України в усіх видах поіменованих договорів визначає предмет як 

об'єкт цивільних прав, але в статті 539 ЦК вказується, що 

альтернативним є таке зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний 

вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору 

предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором або 

законом. Тобто, в даному разі предмет складає не об'єкт договірного 

зобов’язання (об'єкт цивільних прав), а його зміст . Якщо ж до предмету 

договірного зобов’язання ми будемо відносити лише дії, то предметом, 

наприклад, зобов’язання з управління майном будуть дії управителя 

пов’язанні зі здійснення управління, але не зрозуміло чим, оскільки не 

визначено об'єкт самого управлінння, а як наслідок і сам предмет 

договірного зобов’язання. Дії в більшості договірних зобов’язаннях 

пов’язані з «об’єктами зовнішньго світу», з матерією або формами її 

руху. Останні є об’єктами з котрими пов’язані дії боржника. В одних 

випадках це результат дій боржника, як результат виконання 

договірного правовідношення, в інших це – об’єкт, правове положення 

якого зазнає змін в зв’язку з діями боржника [7, с. 181]. Предметом будь-

якого договірного зобов’язання є певне матеріальне або нематеріальне 

благо (об'єкт цивільних прав) та ті дії особи (зміст зобов’язання) які 

повинні бути здійснені ним відносно вказаного об’єкта. Характеризуючи 

предмет зобов’язання із договору слід виділити однин об'єкт цивільних 

прав який вирізняється поміж інших деякою своєю специфікою – 

послуги. В науці цивільного права немає чіткої позиції з приводу того, 

що є об’єктом послуги. ЦК України дає чітко зрозуміти, що об’єктом є не 

дії (вони складають зміст зобов’язання), а певне нематеріальне благо у 

вигляді «корисного ефекту». Стаття 901 ЦК України визначає, що за 

договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 

за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка 

споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної 

діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 

послугу, якщо інше не встановлено договором. Як бачимо, послуга 

споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення діяльності, а 

не самі дії становлять послуги. Специфікою об’єкта послуги є те, що по-

перше, він може бути відокремлений від дій зобов’язаної особи лише в 

процесі теоретичної абстракції, по-друге, корисний ефект (об’єкт) 
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можливо споживати лише в процесі дій або певної діяльності, по-третє, в 

реальному житті дії та відповідний їх результат (корисний ефект) 

складають нероздільне ціле. Отже, предметом договірного зобов’язання 

про надання послуг є дії які повинна виконати зобов’язана особа 

(складають зміст зобов’язання) та той певний результат останніх у 

вигляді корисного ефекту (об’єкт). Характеризуючи зобов’язання із 

договору слід виділити найбільш загальні ознаки (критерії) дій та 

об’єктів, які можуть виступати в якості предмета. Дії, що складають 

передмет зобов’язання повинні бути визначеними. Зобов’язання має на 

меті перетворити параметри дій, які є вільними, випадковими, та 

невідомими явищами, на необхідні та відомі [14, с. 203]. Невизначеність 

дій не дає можливості належним чином виконати в майбутньому 

зобов’язання. Визначеність дій полягає в тому, які саме дії (їх рід, вид) 

повинна виконати сторона за зобов’язанням. Це можуть бути як активні, 

так і утримання від вчинення певних дій. Безпосередньо на те, які дії 

повинна виконати зобов’язана сторона впилає специфіка самого об’єкта, 

що є складовою предмета, а також сутнісь та мета зобов’язання, що 

встановлюється. Дії також повинні бути фізично та юридично (законні) 

можливими. Фізична можливість полягає в тому, що дані дії можуть 

бути фізично виконуваними особою. Тільки ті дії можуть бути 

предметом договірного зобов’язання, які мають можливість виражатися 

у зовнішній формі, стаючи таким чином, подібно речам в 

підпорядкування чужої волі [14, с. 8].  

Отже, предмет будь-якого зобов’язання із договору є дії, що 

складають зміст зобов’язання на стороні боржника та відповідний об'єкт 

цивільних прав. Дії та об'єкт можуть бути предметом зобов’язання із 

договору тільки за наявності всіх вищевказаних ознак. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕДСТАВНИЦТВА  

ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ 

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

В останній редакції від 31.10.2019 р. Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 р. були порушені питаннящодо 

представництва прокурором інтересів держави в адміністративному 

судочинстві, проте такі зміни не дають прокурорам можливості 

ефективно здійснювати покладені на них обов’язки та функції. 

Зазначена проблема знайшла своє відображення у працях 

вітчизняних науковців: Таможні О., Бабкової В. С., Величка О., 

Задніпровського О., Руденка М. В., Голосова С. С. та ін. [5-10], але і 
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надалі залишається малодослідженою темою, що зумовило її особливу 

актуальність, яка полягає у доповненні сферою адміністративного 

судочинства представництва прокурором держави у суді, а також 

тенденції поступового перенесення владного впливу прокурора в сфері 

публічно-правових відносин у площину судового розгляду.  

На думку Таможні О., представництво прокурором інтересів 

держави в суді на сьогодні є одним з найбільш дієвих та поширених 

видів адміністративних юрисдикційних проваджень у діяльності органів 

прокуратури [10, с. 178]. 

Спершу варто наголосити на визначенні сутності і значення 

здійснення прокурором представницької діяльності. Як зазначає 

Бабкова В. С., загалом під поняттям «представництво» розуміють 

процесуальну діяльність особи, яка спрямована на захист суб’єктивних 

прав та захищених законом інтересів іншої особи, що бере участь у 

справі, державних і громадських інтересів, а також сприяння суду у 

всебічному, повному, неупередженому та об’єктивному з’ясуванні 

обставин справи та винесенні законного й обґрунтованого рішення [5, 

с. 2]. 

Поняття представництва прокурором у суді визначено у ч. 1 ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., відповідно до якої 

представництво прокурором інтересів громадян або держави в суді 

полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 

встановлених законом [2]. 

Разом із тим, правовий аналіз положень Кодексу 

адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р., а саме ст. 53, 

дає підстави вважати, що прокурора віднесено до осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб [1]. Тобто при 

здійсненні форм реалізації функції представництва прокурор набуває 

процесуального статусу такого учасника у судовому процесі [6, с. 104]. 

Отже, підсумовуючи, необхідно зробити висновок, що питання 

статусу прокурора при здійсненні представництва інтересів держави в 

адміністративному судочинстві є досить дискусійним, зважаючи на 

схожість із договірним або законним представництвом. Тому, 

проаналізувавши позиції науковців, погоджуємося з тим, що 

представництво прокурором інтересів держави в адміністративному 

судочинстві не відповідає класичному розумінню процесуального 
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представництва, з огляду на зазначені вище специфічні ознаки. Саме 

тому, говорячи про представництво прокурором інтересів держави, 

необхідно розуміти таку діяльність саме як самостійний інститут 

процесуального права, а не як підвид законного представництва.  
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ЯКІСНА СПІВПРАЦЯ ПРОКУРАТУРИ ТА ГРОМАДСЬКИХ 

АКТИВІСТІВ – РОЗВИНУТЕ ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  

ТА СИЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 

Останні події в країні вказують на те, що силові органи бажають 

контролювати, впливати, а також отримувати доступ до джерел 

інформації журналістів-розслідувачів та активістів. Це є прямою 

загрозою і наступом на свободу слова в Україні.  

Право захищати, заохочувати і реалізовувати права людини 

належить усім людям без винятку. Особливу роль тут відведено 

правозахисникам та громадським активістам, які просувають нові 

стандарти прав людини, пильнують за виконанням державою її 

зобов’язань чи іншим чином захищають суспільний інтерес. В Україні 

така діяльність часто зустрічає упередження, перешкоди чи навіть 

переслідування.  

Переслідування правозахисників та громадських активістів, 

особливо із застосуванням насильства, погроз та інших видів утисків, є 

серйозною проблемою в останні роки. Громадяни України заплатили 

високу ціну за можливість позбавити свою державу корупції. Вони 

вийшли на вулиці, щоб протестувати проти корупції, і багатьох з них 

вбили. Влада повинна вжити заходів, щоб захистити антикорупційних та 

інших активістів і підтримати їхню боротьбу проти корупції. Це 

викликає особливе занепокоєння з огляду на важливу роль 

правозахисників та громадських активістів у діяльності демократичного 
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суспільства. Кидаючи виклик інтересам урядовців та бізнесменів, 

правозахисники та громадські активісти зазнають фізичного насильства 

та інших видів переслідування.  

Поінформованість громадськості про небезпеку громадського 

активізму в Україні значно зросла у 2019 році після смерті Катерини 

Гандзюк. У 2018 році активістку облили сірчаною кислотою, що 

призвело до її смерті. Після трагічної загибелі Гандзюк активісти 

організовували акції протесту та заходи по всій країні і за кордоном та, 

зокрема, в Полтаві, вимагаючи притягнути до кримінальної 

відповідальності осіб, відповідальних за здійснення та замовлення 

нападу. Учасники акції збиралися, щоб нагадати суспільству та владі про 

необхідність розслідування вбивства Каті Гандзюк та інших зухвалих 

нападів на активістів, системне переслідування громадських діячів 

з боку представників старої влади та саботаж правоохоронних органів. 

Така діяльність створила соціально-політичний тиск і посприяла змінам.  

Незважаючи на тиск з боку громадськості та Верховної Ради, 

відповідальності за скоєні злочини майже ніхто не поніс. 

Цілеспрямовані зусилля щодо запобігання та реагування на загрози та 

напади на правозахисників не проводяться ні на місцевому, ні на 

національному рівнях. Національна стратегія у сфері прав людини та 

відповідний план дій, відповідно до яких Україна має впровадити 

широкий спектр реформ політики у сфері прав людини, передбачають 

деякі заходи, які сприятимуть захисту правозахисників. Однак жоден із 

заходів не стосується проблеми безкарності за переслідування 

правозахисників, до того ж план дій, скоріше за все, не буде 

реалізованим до кінця 2020 року.  

Захист прав людини неодмінно передбачає можливість реалізації 

різноманітних прав, включаючи свободу вираження поглядів, свободу 

мирних зібрань і свободу об’єднань та асоціацій. Ситуація у цій сфері у 

2019 році була неоднозначною. Мабуть, найбільш значущою подією у 

забезпеченні свободи об’єднань стало визнання Конституційним Судом 

України вимоги щодо е-декларування активістів неконституційною. 

Відповідно до цієї вимоги, антикорупційні активісти повинні були 

публікувати декларації про доходи та активи. Відмова подавати 

декларацію загрожувала серйозними фінансовими та юридичними 

наслідками. 
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Зменшення кількості інцидентів у 2019 році порівняно з 

попереднім роком, на жаль, не можна пояснити впровадженням 

значущих правових чи політичних реформ щодо захисту 

правозахисників, здійснених протягом року, оскільки таких не було. 

Натомість більш імовірно, що зменшення кількості інцидентів у 2019 

році пояснюється посиленням уваги до переслідування правозахисників 

у ЗМІ, серед політичних лідерів, міжнародних організацій та всередині 

самого громадянського суспільства. Хоча правозахисники та громадські 

активісти стикаються з численними проблемами у реалізації своїх прав, 

саме насильство та переслідування, а також безкарність 

правопорушників залишається найбільшою загрозою. У більшості 

випадків бракує ефективного розслідування та притягнення нападників 

до кримінальної відповідальності з боку поліції та прокуратури, які не в 

змозі визначити винних, провести ефективне розслідування і довести 

справу до кінця у суді. В інших випадках самі потерпілі не повідомляють 

поліцію про потенційний злочин, бо бояться за власну безпеку або 

сумніваються, що правоохоронні органи серйозно сприйматимуть їхню 

заяву. З огляду на це, безкарність представників праворадикальних 

угруповань, які беруть участь та організовують насильницькі напади на 

деяких правозахисників, фактично є звичною ситуацією.  

Народні депутати, громадські активісти та журналісти закликають 

парламент відреагувати на втручання прокурорів у незалежну 

журналістську діяльність, а також на переслідування суддів-викривачів 

та активістів.  

Держава зобов’язана захищати правозахисників та громадських 

активістів від зловживань з боку недержавних суб’єктів, у тому числі 

шляхом вжиття ефективних законодавчих та інших заходів із 

запобігання, розслідування і покарання таких зловживань і 

відшкодування заподіяних збитків. Багато колишніх і діючих 

правозахисників та громадських активістів залучені до складу 

консультативних і дорадчих органів різного рівня, наглядових рад 

державних організацій, є працівниками державних організацій чи 

входять до складу представницьких органів. Правозахисники та 

громадські активісти ведуть спостереження за виборами різних рівнів та 

судовими процесами, залучені до моніторингу дотримання прав 

людини, в тому числі в місцях несвободи. Тому ми вважаємо, що 

співпраця активістів та прокурорів має бути в одному руслі. Таким 
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чином має бути створений відповідний механізм захисту, гарантування 

відсутності репресій на робочому місці активістів та заходи 

стимулювання повідомлень про злочини чи порушення. 
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ДОКАЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СТАДІЯХ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В 

ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

Дана тема присвячена доказовій діяльності на стадіях розгляду справи 

в порядку адміністративного судочинства. Особливу увагу приділено 

виокремленню стадій розгляду справи, які незмінні для всіх інстанцій і 

можуть бути зведені за результатами аналізу положень КАСУ до таких: 

1) підготовче провадження; 2) попередній розгляд справи; 3) судовий 

розгляд справи; 4) ухвалення судового рішення у справі. 

Доказова діяльність в адміністративному судочинстві має 

впорядкований характер, здійснюється протягом усього провадження у 

справі та може бути структурована шляхом виділення її певних стадій. На 

кожній стадії провадження така діяльність характеризується певними 

особливостями, що у підсумку має забезпечити винесення законного й 

обґрунтованого рішення у справі.  

Розгляд та вирішення питання щодо прояву доказової діяльності на 

стадіях доказування в адміністративному судочинстві з урахуванням 

завдань даної сфери.  

Цю проблему досліджували С.М. Амосов,В. В. Баранкова, В. А. Бігун, 

Р. С. Бєлкін, С. В. Васильєв, В.П. Гмирко, Ю.М. Грошевий, В.В. Комаров, 

В.О. Кузьменко, С.В. Курильов, Л.Н. Лобойко, М.М. Міхєєнко, 

Л.М. Ніколенко, О.М. Нечитайло, В.Т. Нор, Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна, 

С. М. Стахівський, М. К. Треушніков, М. Й. Штефан та ін. 
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Р.С. Бєлкін, В.П. Гмирко, Л.Н. Лобойко, В.Т. Нор під стадіями 

доказування розуміють відносно відокремлені частини, які мають власні 

цілі, завдання, що складаються з певних технологічних операцій. На мою 

думку, стадії складаються з етапів, а етапи – з елементів. Стадія, етап та 

елементи за своєю суттю відображають та характеризують відносно 

відокремлену частину якого-небудь явища, процесу, яка перебуває у 

взаємозв’язку з іншими частинами явища, процесу, а сукупність цих частин 

утворює єдине, цілісне, організаційно та функціонально відокремлене 

явище, процес. Стадія – це період, рівень розвитку чого-небудь; під етапом 

розуміють окремий момент, стадію у розвитку будь-якого процесу; а 

елемент – це складова частина чого-небудь. 

Як зазначає В.О. Кузьменко, за змістом Кодексу адміністративного 

судочинства України (далі – КАСУ) можна виділити три основні стадії 

розгляду індивідуально-конкретних справ у судах адміністративної 

юрисдикції, а саме: 1) розгляд адміністративної справи у суді першої 

інстанції; 2) розгляд адміністративної справи в апеляційному порядку; 3) 

розгляд адміністративної справи у касаційному порядку. Водночас у системі 

адміністративного судочинства можна виокремити перегляд судових 

рішень Верховним Судом України, а також провадження за 

нововиявленими обставинами [6, с. 2–5].  

Стадії розгляду справи є незмінними для всіх інстанцій і можуть бути  

зведені за результатами аналізу положень КАСУ до таких: 1) підготовче 

провадження; 2) попередній розгляд справи; 3) судовий розгляд справи; 

4) ухвалення судового рішення у справі.  

Підготовча стадія. Вважаю, що безпосередньою метою цієї стадії є 

забезпечення у встановлені строки у першому судовому засіданні 

всебічного, повного й об’єктивного вирішення судом правового питання, 

переданого на його розгляд, вираженого у конкретній адміністративній 

справі. Утім у першу чергу на підготовчій стадії провадження активна 

діяльність суду повинна сприяти примиренню сторін з метою економії часу 

та можливості взагалі не розглядати справу. Хоча зустріч судді зі сторонами 

має неформальний характер, не протоколюється, що має сприяти вільному 

обміну думками між сторонами і суддею щодо можливості примирення [1], 

вона має бути спрямована на забезпечення вирішення правового спору у 

найкоротші строки, у тому числі й шляхом примирення сторін. 

Тим більше що відповідно до ч. 3 ст. 51 КАСУ сторони можуть досягти 

примирення на будь-якій стадії розгляду справи, що є підставою для 
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закриття провадження в адміністративній справі. Але в ч. 4 ст. 51 КАСУ 

передбачається, що суд не приймає відмови позивача від адміністративного 

позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов 

примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-

небудь права, свободи чи інтереси. У разі примирення сторін суд 

постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, в якій фіксуються 

умови примирення (ст. 113 КАСУ). Примирення сторін можливе в тому 

випадку, якщо сторониможуть повністю або частково врегулювати спір на 

основі взаємних поступок.  

Якщо доказової інформації не вистачає, щоб вирішити справу по суті, 

суд переходить донаступної стадії провадження – попереднього розгляду 

справи.Метою попереднього судового засідання є з’ясування можливості 

врегулювання спору до судового розгляду справи або забезпечення повного 

та об’єктивного вирішення справи (ч. 1ст. 111 КАСУ) шляхом проведення 

такої первісної і найпоширенішої процесуальної дії, як опитування сторін. 

Адміністративний суд у разі необхідності повинен витребовувати будь-

який доказ з метою його долучення до справи, у томучислі матеріали 

цивільної та кримінальної справи, абобезпосередньо самі справи. 

Підготовчі дії суду спрямовані наздійснення судових процесуальних 

формальностей, без якихвзагалі неможливий розгляд справи. 

Попереднє судове засідання є важливою стадією судовогорозгляду 

справи, за наслідком якого суд постановляє відповіднуухвалу (ч. 1 ст. 121 

КАСУ). Головною метою попереднього судового засідання є також 

обговорення судді з учасниками судового процесу всіх фактичнихта 

юридичних обставин справи. Відповідно до п. 4ч. 5 ст. 107 КАСУ суд 

виносить ухвалу про проведення попереднього судового засідання, якщо 

вважає це необхідним. Тож,йдеться про необов’язковість цих стадій та 

віддання їх на розсуд суду. Вважаю, що відмова від проведення підготовчого 

провадження та взагалі непроведення попереднього судового засідання у 

подальшому тягне за собою неналежне дослідження доказів,зокрема не 

оглядаються докази, не завчасно призначаєтьсяекспертиза, що, у свою 

чергу, призводить до затягування судового процесу та недосягнення 

завдань адміністративного судочинства. З метою уникнення таких 

негативних наслідків пропонуємо п. 4 ч. 5 ст. 107 КАСУ доповнити таким: 

«Необхіднозазначити дату, час та місце проведення попереднього 

судовогозасідання». 
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Розгляд справи по суті провадиться шляхом послідовноговчинення 

судом і учасниками процесу комплексу процесуальнихдій, що становлять 

певні етапи, кожен з яких має свої завданняі відповідний зміст. 

ФранцКлеймін вважає, що діяльність судді містить подвійну функцію: з 

одного боку, винесення конкретного та справедливого рішення шляхом 

встановлення сутнісноїістини, з другого – ефективного керівництва 

процесомшляхом забезпечення ефективного методу розгляду справи 

задляприскорення процесу без шкоди його якості [5, с. 181]. 

Ухвалення судового рішення. Вирішення судом спору по 

сутізакінчується прийняттям судового рішення у формі постанови(ч. 1 ст. 

158 КАСУ). Головною передумовою ухвалення законногоі обґрунтованого 

судового рішення є встановлення фактичнихобставин справи – певного 

кола фактів, з якими закон пов’язуєправові наслідки. Фактичні обставини 

встановлюються завдякидоказуванню – особливій процесуальній 

діяльності, якуздійснюють особи, які беруть участь у справі, та суд. З аналізу 

чинного законодавства випливає, що судовірішення залежно від стадії 

судового процесу, на якій вониухвалюються, можуть бути кінцевими, тобто 

такими, якимизакінчується розгляд справи (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 158 КАСУ), 

тапроміжними (ст. 115, ч. 1 ст. 227 КАСУ 

Виходячи із наведеного, можна зробити висновок, що кожна стадія 

розгляду справи характеризується сукупністю процесуальних дій, 

об’єднаних однією загальною метою – забезпечення своєчасного і 

правильного вирішення адміністративноїсправи. Доказова діяльність в 

адміністративному судочинствівідбувається на всіх стадіях розгляду справи, 

а саме: підготовчійстадії, попередньому судовому засіданні, розгляду 

справи по сутіта ухваленні судового рішення. 
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ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Достеменно відомо, що предметом розгляду справ у порядку 

адміністративного судочинства є спори, які мають публічно-правовий 

характер. У таких справах тягар доказування покладено на відповідача – 

суб’єкта владних повноважень. Внаслідок дії принципу офіційного 

з’ясування обставин справи активну роль у процесі доказування відіграє 

суд.  

Враховуючи названі особливості спорів, показання свідка нечасто 

використовуються, втім, на практиці виникають потреби у застосуванні 

такого засобу доказування. Дана тема актуалізується необхідністю 

аналізу та дослідження природи показань свідків в адміністративному 

судочинстві з огляду на наукові надбання та їх практичну реалізацію.  

У різних галузях права вчені-процесуалісти неодноразово 

зверталися до проблематики визначення показань свідка та окреслення 

його особливостей. Серед таких вчених є Б. О. Галкін, В. В. Гордєєв,  

Є. В. Додін, О. М. Круглов, Р. Д. Рахунов, С. М. Стахівський та ін. Однак, в 
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адміністративному судочинстві така тема не була висвітлена повною 

мірою. 

Мета дослідження – визначення особливостей показань свідків 

шляхом вивчення їх ознак, властивостей, значення для встановлення 

фактичних обставин справи. 

Як зазначається у Юридичній енциклопедії, показання свідка – це 

повідомлення про будь-які відомі обставини, що стосуються судової 

справи. Тотожна дефініція міститься у ч. 1 ст. 77 Кодексу 

адміністративного судочинства України. На думку Є. В. Додіна, свідок – 

це особа, яка володіє як очевидець або в силу інших причин відомостями 

про факти, що підлягають встановленню й оцінці в адміністративному 

процесі. Свідком може бути особа, яка безпосередньо чи опосередковано 

сприймала інформацію, яка стане доказовою базою під час 

встановлення істини у справі.  

Зміст показань свідка – це сукупність фактичних даних, що можуть 

підтвердити позовні вимоги або заперечення проти позову чи 

спростувати їх, а також мають процесуальне значення. Види обставин, 

які входять до змісту показань свідка: 1) такі, що підтверджують 

законність, правильність, достовірність процесуальних дій, які 

здійснюються конкретною посадовою особою 2) такі, що підлягають 

доказуванню у конкретній справі. 

Зазначене дає підстави поділу показань свідків на загальні та 

спеціальні. До перших відносяться відомості про факти, які 

встановлюють особу свідка, його відносини до сторін. Другі складають 

відомості про факти, які підлягають встановленню у справі. В 

адміністративному судочинстві предметом показань свідка можуть бути 

факти про: порушення вимог законів, місце постійного проживання, 

стаж роботи, місце роботи, продажу, порушення присяги державного 

службовця та ін.  

Постає питання, хто може залучатися в якості свідка в процес? У 

першу чергу, це особа, яка сприймала інформацію. Про зазначене 

регламентується ст. 65 КАСУ, свідком у справі судом може бути 

викликана кожна особа, якій можуть бути відомі обставини, що 

належить з’ясувати у справі. По-друге, свідком може бути виключно 

фізична особа, оскільки вона наділена можливостями сприймати 

інформацію (бачити, чути, відчувати) та відтворювати її. Юридична 

особа не може бути свідком, бо юридичній особі як такій не може бути 
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відомо про ті чи інші обставини справи.Загальновизнаним є також 

положення про те, що свідком не може бути особа, яка має матеріально-

правовий або процесуальний інтерес у даній справі. Актуальним є 

питання про процесуальний статус свідка.  

Свідок наділяється адміністративно-процесуальними обов’язками, 

тобто мірою необхідної та належної поведінки. Зокрема, він 

зобов’язаний прибути до суду у визначений час та надати правдиві 

показання про відомі йому обставини (ч. 5 ст. 65 КАСУ). У разі 

неможливості прибуття за викликом суду свідок має завчасно 

повідомити про це суд (ч. 6 ст. 65 КАСУ). 

 Свідки, що постійно проживають поза місцем знаходження суду, 

який розглядає справу, і не можуть через поважні причини з’явитись в 

судове засідання, можуть бути допитані судом за місцем їх проживання 

за дорученням суду, який розглядає справу. Так само, свідок може бути 

допитаний судом за місцем його перебування, якщо він внаслідок 

хвороби, похилого віку, інвалідності або з інших поважних причин не 

може з’явитись за викликом суду. Крім обов’язку давати показання, 

свідок наділений процесуальним правом користуватися записами у 

випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та 

іншими даними, які важко зберегти в пам’яті. Після допиту ці записи 

демонструються суду та особам, які беруть участь у справі, і можуть бути 

приєднані до справи за ухвалою суду (ч. 7 ст. 141 КАСУ). Свідок 

викликається в судове засідання за ініціативою суду або осіб, які беруть 

участь у справі (ч. 4 ст. 65 КАСУ).  

Також важливу роль відіграє процесуальний аспект щодо 

отримання інформації від свідка, тому такі відомості мають бути 

зроблені та зафіксовані відповідно до правил, встановлених у законі. 

Зазначимо, що саме недобросовісна поведінка свідка та його 

зловживання процесуальними правами може призвести не тільки до 

затягування процесу, а й винесенню незаконного рішення у справі. Такі 

зловживання можна виявити під час оцінки доказу. Для того, щоб дати 

об’єктивну оцінку фактичним даним, слід враховувати умови, в яких 

відбувається процес формування показань, та значення факторів, що 

могли вплинути на їх достовірність.  

Як свідчить судова практика, неналежні показання можуть бути 

результатом недобросовісності свідка або його добросовісної помилки. 

Недобросовісні показання свідка є результатом його рішення про 
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доцільність перешкоджання встановленню істини у справі (особиста 

зацікавленість, погрози). Причинами добросовісної помилки можуть 

бути: фізичні або психологічні вади, емоційний стан; навіювання з боку 

певних осіб; помилкова уява про деякі предмети. Суд має протидіяти 

недостовірності таких показань шляхом з’ясування можливої 

зацікавленості свідка в результатах справи. Суддя на основі 

внутрішнього переконання шляхом здійснення певних логічних 

операцій робить висновок про значення даного доказу для встановлення 

обставин справи. Перевірка правильності та об’єктивності даних, які 

повідомляються свідком, встановлюється шляхом постановки 

конкретних питань, відповіді на які можуть бути перевірені за 

допомогою доказів. Процес оцінки фактичних даних, які є в показаннях 

свідка, включає визначення їх допустимості, належності, достовірності, 

достатності для прийняття достовірних висновків у справі16. Крім того, 

показання свідка повинні оцінюватися в сукупності з іншими доказами у 

справі. 

Отже, можна констатувати, що для встановлення істини у справі 

потрібне комплексне дослідження всіх засобів доказової діяльності, у 

тому числі показань свідка. Новацією в адміністративному судочинстві 

може стати врегулювання питання на законодавчому рівні можливості 

допиту свідка за допомогою проведення відеоконференції.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ІНСТИТУТУ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день як в Україні, так і всьому світі, 

спостерігається динамічний розвиток інституту усиновлення. Наразі в 

Україні досить гостро постала проблема дітей-сиріт та осіб, позбавлених 

батьківського піклування. Статтею 51 Конституції України закріплено, 

що сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою 

[2]. Також право на сім'ю визначено в ст. 4 СК України [6]. Сім'я є 

природним і основним осередком суспільства і має право на захист з 

боку суспільства і держави. Саме таке визначення дає ч. 3 ст. 16 

Загальної декларації прав людини, яка повністю співпадає з ч. 3 ст. 23 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [1; 3].  Як 

зазначає Ярмолинська І.В., кількість дітей-сиріт, які перебувають в 

інтернатних закладах нестримно зростає. За період 2016-2018 рр. дітей, 

які позбавлені батьківського піклування збільшилося зі 105 783 до 

106 700, з них 18 190 дітей з інвалідністю [8, с. 1]. Українським 

законодавством встановлено чіткий порядок влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомну сім'ю. Але, на 

жаль, в Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який містив 

би системне регулювання форм влаштування дітей-сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського піклування. Так, в Сімейному кодексі України 
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немає окремо присвяченої статті, яка визначала б перелік форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, в прийомну сім'ю. У розділі ІV «Влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» СК України визначено 

такі форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування: усиновлення; опіка та піклування; патронат; прийомна 

сім'я; дитячий будинок сімейного типу. В той час, у ст. 1 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» закріплені 

такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: усиновлення; встановлення опіки, піклування; передача до 

прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [6; 5]. 

Слід зазначити, що прийомна сім'я – це сім'я, яка добровільно 

виховує та спільно проживає з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених 

батьківського піклування (від одного до чотирьох зазначених дітей). 

Тому, прийомні батьки – це подружжя або особа, яка не перебуває у 

шлюбі, взяли для виховання та спільного проживання дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування [6]. У ст. 211 СК України 

зазначені вимоги до кандидатів усиновлювачів. Ними можуть бути 

дієздатні особи не молодші 21 року. Також усиновлювач обов’язково має 

бути старшим за дитину, яку він бажає усиновити і така різниця у віці 

має бути не менше 15 років, а при усиновленні повнолітньої дитини – 18 

років. Таке закріплення має можливість штучного скорочення кола осіб, 

які можуть бути усиновлювачами. Тому доцільніше було б надати право 

суду скорочувати різницю у віці, враховуючи інтереси дитини [6]. 

Держава фінансово підтримує усиновителів. Допомога при усиновленні 

дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги на 

дитину при народженні, що наразі становить 41280 гривень. Така 

допомога надається особам, які у встановленому законом порядку 

призначені опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені 

батьківського піклування. Однією із соціальних виплат є також допомога 

на дітей, над якими встановлено опіку та піклування. Ця допомога 

надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму 

для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю – 3,5 розміру 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку [4]. На жаль, 

усиновлення є фінансово незахищеною формою виховання. 
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Беручи до уваги міжнародну практику у сфері опіки та піклування 

над дітьми, які позбавлені батьківського піклування, слід врахувати, що 

за дитиною, яка залишилася без батьківської опіки закріплюється 

соціальний працівник, який розробляє індивідуальний план життя 

дитини, займається пошуком прийомних батьків або будинку дитини 

для її утримання та виховання. Протягом перебування дитини в 

дитячому будинку соціальний працівник зустрічається з нею та 

співпрацює з працівниками цієї установи для корекції життєвих планів 

підопічного. Цю практику слід застосувати в українському сімейному 

законодавстві [7, с. 148]. 

Отже, підсумовуючи, можемо зазначити, що чинне законодавство 

та нормативні документи переважно не передбачають гнучкого та 

відповідного реагування на різні життєві ситуації та в значній мірі не 

орієнтовані на підтримку та захист дитини саме в біологічній родині, що 

в результаті остаточно руйнуються сім'ї, які могли б відновити та 

врятувати свої функції.  
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ  

У ФОРМІ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

Закон України від 14.10.2014 «Про прокуратуру» визначає 

вичерпний перелік прав та обов’язків прокурорів, принципів та засад на 

яких має базуватися їх професійна діяльність. Відповідно доч.2 ст. 19  

вищезгаданого закону встановлено, що прокурор зобов’язаний 

вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати 

власну професійну кваліфікацію, постійно підвищувати свій 

загальноосвітній та професійний рівень, культуру спілкування, в процесі 

роботи виявляти власну ініціативу, показувати відповідальне ставлення 

та творчий підхід до своїх прямих обов’язків [1]. 

Через свою актуальність, зокрема в аспекті сучасних реформ 

органів прокуратури, питання підвищення кваліфікації прокурорів не 
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оминуло й коло наукових інтересів низки вітчизняних юристів. 

Дослідженню питань, пов’язаних із підвищенням кваліфікації 

прокурорів у формі самовдосконалення присвятили свої наукові праці 

такі вчені як Козьяков І.А., Гриньова В.М., Єгорова Є.В. та інші.  

Слід зазначити, що передумови до появи даної норми 

законодавства було закладено ще раніше, а саме з прийняттям 12 січня 

2012 року Закону України «Про професійний розвиток працівників». 

Зокрема, даний закон вперше в історії українського права дав 

визначення підвищенню кваліфікації як професійному навчанню 

працівників, під яким слід розуміти процес цілеспрямованого 

формування у працівників спеціальних знань, навичок та вмінь, які вони 

зможуть використати задля підвищення ефективності власної праці, 

повноцінного виконання професійних обов’язків та освоювати нові види 

діяльності [2]. 

Звернувшись до досліджень з даної теми, можемо констатувати, що 

велика кількість науковців, серед яких Козьяков І.А., розглядає поняття 

постійного підвищення кваліфікації працівників не лише як напрям 

їхньої професійної діяльності, а швидше як своєрідну форму освіти 

дорослих, яку вони отримують протягом усього життя. На думку 

науковця, необхідність постійного самовдосконалення випливає з 

специфіки прокурорської діяльності, яка потребує постійного оновлення 

вже здобутих раніше професійних знань та навичок, адже 

компетентність прокурора в ході його професійної діяльності може мати 

дуже вагомий вплив на результати його роботи [3, с. 37]. 

На нашу думку, що самим фактом існування системної 

необхідності підвищення професійної кваліфікації прокурора 

забезпечується своєрідна послідовність та безперервність прокурорської 

діяльності, адже з розвитком професійної кар’єри прокурора він просто 

буде зобов’язаний постійно отримувати нові знання зі своєї професії. 

В своєму дослідженні Гриньова В.М. сформулювала декілька 

основних засад, за якими доречно оцінювати рівень професійного 

саморозвитку, зокрема такі критерії як системність організованого 

процесу навчання та підготовки до виконання нових функцій, 

забезпечення та організація процесу навчання для досягнення 

поставлених цілей та рівень удосконалення навичок і вмінь, розширення 

обсягу знань [4, с. 259]. 
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На наше переконання, неможливо сформулювати вичерпний 

перелік критеріїв, які б дозволяли об’єктивно оцінити рівень 

професійного самовдосконалення прокурора, адже без отримання та 

порівняння фактичних результатів діяльності прокурора на тривалому 

відрізку часу неможливо однозначно заявляти про зріст рівня його 

навичок чи вмінь. 

На підтвердження вищенаведеної думки, можна навести позицію 

ЄгоровоїЄ.В., яка аналізуючи питання самовдосконалення працівників 

наголошує, що особливість самовдосконалення полягає в тому, що воно 

певною мірою спирається на індивідуальні якості людини, її інтереси та 

потреби. Через це в процесі навчання особа виявляє у собі певні 

приховані навички, вміння, вподобання, вивчає та аналізує їх, 

систематизує для майбутнього використання в ході своєї професійної 

діяльності. Лише індивідуалізуючи процес постійного особистого 

навчання можна досягти повноцінного підвищення власної кваліфікації 

та покращення результатів роботи [5, с. 154]. 

Хочемо наголосити на вкрай важливій ролі підвищення 

кваліфікації прокурорів у ході їх професійної діяльності. На сучасному 

етапі реформування прокуратури вкрай важливу роль відіграє рівень 

освіченості та підготовки кадрів, як нових, так і вже працюючих. 

Наприклад, у рішенні №17дп-19Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, прокурора було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності через порушення вимоги про підвищення кваліфікації 

у формі невиконання особистого навчального плану навчання у 

Національній академії прокуратури України та, як наслідок, 

відрахування з числа слухачів академії [6]. 

Підбиваючи підсумки варто зазначити, що сучасний етап розвитку 

прокуратури передбачає її кардинальне оновлення й зміну, саме тому на 

перший план виходить питання особистих якостей працівників цього 

органу. Дотримуючись обов’язку неухильно підвищувати рівень 

кваліфікації, прокурор водночас покращуватиме свої професійні 

навички та вміння, та разом з тим матиме можливість відповідати 

актуальним вимогам до прокурора, статусу своєї професії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день, в умовах зростаючої глобалізації та значного 

розширення світових економічних відносин,  міжнародна міграція 

населення займає значне місце в розвитку сучасного українського 

суспільства. За таких умов існує необхідність державного контролю в цій 

галузі, що пов'язано із гостротою міграційних проблем, які постають 

перед Україною та  оптимізацією міграційних потоків як важливого та 

успішного подальшого соціально-економічного розвитку держави. Усі ці 
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фактори є важливими умовами інтенсифікації міжнародного 

співробітництва нашої держави з країнами Європейського Союзу у сфері 

євроінтеграційної політики [1]. Міграція, як один із важливих 

демографічних процесів, є досить широким поняттям. На сьогоднішній 

день, не існує єдиної уніфікованої концепції стосовно цього явища. З 

одного боку це пояснюється тим, що міграція впливає одночасно на різні 

сторони суспільного життя, а з іншого боку, аналіз та узагальнення 

інформації стосовно масштабів і тенденцій міжнародних міграційних 

потоків значно ускладнюється через недосконалість методів виявлення 

фактів, відсутність уніфікованих національних і міжнародних показників 

та високу латентність самого явища [2]. Аналізуючи міграційну політику 

як підсистему державного управління, необхідно досліджувати її крізь 

призму діяльності державно-правових інститутів та їх взаємодії з 

приводу здійснення державної міграційної політики. Так, 

найважливішим інструментарієм міграційної політики держави є саме 

елемент управління, оскільки вона задає мету, а отже, виступає як 

домінуючий елемент у системі політичної влади. У цьому сенсі 

міграційна політика є сукупністю взаємопов'язаних напрямів 

зовнішньополітичної, економічної, демографічної, соціально-

інтеграційної, соціально-культурної, правової та інших сфер діяльності 

держави, усіх її структур та інститутів. Більше того, міграційна політика 

може слугувати яскравим прикладом взаємозв'язку і взаємозалежності 

внутрішньої політики держави із зовнішньою [2]. За певних історичних 

умов розвитку суспільства упорядкування соціально-економічного 

устрою життя населення з використанням та за допомогою механізмів 

регулювання міграції відбувається з величезними витратами і є 

нестійким.  Саме в такі періоди особливо важливого значення набуває 

регуляторна роль держави в сприянні повноцінному виконання 

міграцією її специфічних функцій з метою розвитку суспільства, 

досягнення стабільності та добробуту. Так, на різних історичних етапах 

розвитку окремих країн та цілих геополітичних регіонів світу зазвичай 

переважала одна зі складових державної міграційної політики - 

еміграційна чи імміграційна, яка й детермінувала її сутність, зміст, 

механізми та пріоритети [3]. 

Відповідно до визначень, що наведені в Концепції державної 

міграційної політики України, її метою на сьогоднішній день є 

«забезпечення ефективного державного управління міграційними 
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процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку 

країни, зміцнення національної безпеки, інтеграції до 

загальноєвропейського міграційного законодавства, запобігання 

виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх 

наслідків, соціальний і правовий захист громадян України, які 

перебувають за кордоном, створення умов для безперешкодної 

реалізації прав, свобод, законних інтересів і виконання обов'язків 

мігрантами, біженцями та шукачами статусу біженця» [1].  

Література: 

1. Про Концепцію державної міграційної політики : Указ 

Президента України від 30 трав. 2011 p. № 622/2011. 
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2. Міграційні процеси в сучасному світі : світовий, регіональний та 

національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія 

та практика) : енциклопедія / упоряд. Ю. I. Римаренко ; за ред. 

Ю. I. Римаренка. - К. : Довіра. - 912 с. 

3. Івахнюк І. В. Міжнародна трудова міграція [навч. посібник] / 

І. В. Івахнюк. - 288 с. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ  

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 

На сучасному етапі виробництва і розподілу товарів, робіт і послуг 

договори становлять складну, багатогалузеву глобальну систему, що 

охоплює практично всі види взаємодії у державі. В системі суспільних 

відносин договори виконують низку важливих правових функцій, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622/2011#Text
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насамперед, це упорядкування цих відносин та формування їхньої 

правової основи. Вони також сприяють стабільності правопорядку, 

підтримці миру та безпеки, розвитку співробітництва на засадах 

рівноправності, а отже, роль і значення їх неухильно зростаєв 

нинішньому суспільстві. 

Договір підряду належить до класичних договірних інститутів, які 

відомі в цивілістиці з часів римського права. Цей договір укладається 

для виготовлення, обробки, переробки, ремонту речі або для виконання 

іншої роботи з переданням її матеріального результату замовникові. 

Метою статті є висвітлення певних особливостей щодо підрядних 

договорів в цивільному праві, також розглянути один із видів договору 

підряду, а саме договір будівельного підряду його правову особливість. 

 Розкриваючи тему статті слід зазначити, що ж являє собою договір 

підряду Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК договір підряду – це договір, за 

яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати 

певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник 

зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.[1] 

Договір підряду є консенсуальним, двостороннім та відплатним. 

Для досягнення бажаного результату за договором підряду необхідно 

витратити час для виконання роботи, тому він не може бути виконаний 

безпосередньо на момент укладення договору.  

Таким чином, договору підряду властиві два моменти. По-перше, 

підрядник бере на себе зобов’язання виконати певну роботу, і, 

відповідно, договір підряду поширюється на сферу його виробництва; 

по-друге, в цій сфері виробництва підрядник здійснює виробництво на 

власний ризик. Сукупність цих двох ознак характеризує підряд як 

особливий вид договору. Істотними умовами договору підряду є його 

предмет, ціна та строки. 

Предметом договору підряду є результат виконаної підрядником 

роботи, який має бути переданий замовникові. Він може полягати у 

створенні нової речі, ремонті речей, знищенні речей. Отже, такий 

результат завжди має речевий характер. Результат роботи підлягає 

передачі замовникові (ч.2 ст. 837 ЦК).[1]  

За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується 

збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші 

будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а 

замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик 
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(фронт робіт), передати затверджену проектнокошторисну 

документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, 

прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч. 1 ст. 

875 ЦК України).[2] 

Підрядні роботи у будівництві можуть здійснюватися підрядним, 

господарським та змішаним способом. Підрядний спосіб будівництва 

характеризується залученням спеціалізованих, монтажних та інших 

організацій. Господарський спосіб здійснюється забудовником 

самостійно, а змішаний – припускає використання як підрядного, так і 

господарського. 

 Договір будівельного підряду є: консенсуальний, двосторонній 

(взаємний) та оплатний договір. 

Консенсуальний характер підряду характеризується тим, що 

підрядник приступає до виконання роботи одразу ж після укладення 

договору або виконує роботу у присутності замовника. 

Ознака двосторонності означає, що обов’язки та права мають 

обидві сторони договору будівельного підряду. Так, для підрядника – це 

обов’язок побудувати за завданням замовника певний об’єкт або 

виконати інші будівельні роботи, а для замовника – обов’язок зі 

створення необхідних умов для виконання робіт, прийняття результату і 

сплати обумовленої ціни. Ознака оплатності випливає з того, що 

підрядник, який побудував за завданням замовника певний об’єкт або 

виконав інші будівельні роботи, вправі вимагати від замовника 

виконання його обов’язку щодо оплати виконаних робіт. 

Договір будівельного підряду, будучи видом договору підряду, має 

всі родові ознаки, властиві договору підряду. По-перше, договір 

будівельного підряду спрямований на виконання робіт відповідно до 

завдання замовника. По-друге, договір будівельного підряду 

спрямований на виконання тільки таких робіт, які передбачають 

одержання результату, відокремленого від самої роботи. По-третє, 

результат робіт має індивідуальний характер. Крім названих ознак, 

договір будівельного підряду, як зазначає Г. М. Гриценко, має ряд 

видових відмінностей, а саме: виконання робіт на об’єкті нерухомості, 

що нерозривно пов’язаний із землею; виконання робіт, спрямованих на 

підвищенняміцності,стійкості, надійності будинку і спорудження та 

(або) монтажу обладнання на зазначених об’єктах. [3] 
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Однією із ознак підрядних договорів є покладення на підрядника 

ризику випадкового знищення предмета договору підряду або 

неможливості закінчення роботи. Суть ризику підрядника,  випливає зі 

змісту ч. 1 ст. 855 ЦК України, полягає в тому, що якщо предмет підряду 

до здавання його замовникові випадково знищений або закінчення 

роботи стало неможливим безвини сторін, підрядник не має права 

вимагати плату за виконану роботу.[4] 

 Відповідно до ч. 5 ст. 321 ГК України, якщо договором не 

передбачено попередньої оплати виконаної роботи або окремих її етапів, 

замовник зобов’язаний сплатити підряднику зумовлену договором ціну 

після остаточного здавання об’єкта будівництва за умови, що робота 

виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою 

замовника, – достроково.[5] Ризик випадкового знищення або 

випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку 

здавання підрядником визначеної договором підряду роботи несе 

сторона, яка надала матеріал, а після настання цього строку – сторона, 

яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом 

(ст. 842 ЦК України).[6] Як зазначено у ст. 857 ЦК України, робота, 

виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в 

разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що зазвичай ставляться до 

роботи відповідного характеру на момент передання її замовникові.[7] 

Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору 

підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її 

непридатною для використання відповідно до договору або для 

звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, 

якщо інше не встановлено договором або законом, за власним вибором 

вимагати від підрядника: а) безоплатного усунення недоліків у роботі в 

розумний строк; б) пропорційного зменшення ціни роботи; в) 

відшкодування власних витрат на усунення недоліків, якщо право 

замовника усувати їх встановлено договором. Підрядник має право 

замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно 

виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, 

завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник 

зобов’язаний повернути раніше переданий йому результат роботи 

підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе. 

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у 

роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені або не були 
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усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має 

право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. 

Підрядник, як і будь-який інший суб’єкт підприємницької діяльності, 

самостійно несе ризики порушення ним або його контрагентами 

(замовником, субпідрядниками тощо) договірних зобов’язань та інших 

правил здійснення будівельної діяльності. Проте навіть у випадку 

належного виконання контрагентами своїх зобов’язань його діяльність у 

результаті може виявитися збитковою. Тобто діяльність підрядника 

підпадає під категорію нормального ризику. 

Також істотною ознакою, яка характеризує договори підряду, є те, 

що підрядник зобов’язується виконати роботи власними силами і 

засобами, якщо інше не передбачено договором. За загальним 

правилом, закріпленим у ч. 1 ст. 839 ЦК України, підрядник повинен 

виконати роботу, визначену договором підряду, із власного матеріалу і 

власними засобами, якщо інше не встановлено договором.[8] При цьому 

підрядник відповідає за надання доброякісних матеріалів, а також за 

надання матеріалів чи устаткування, обтяженими правами третіх осіб (ч. 

2 ст. 839 ЦК України).[8] За діючим сьогодні цивільним та 

господарським законодавством матеріально-технічне забезпечення 

будівництва покладається на підрядника. Якщо робота повністю або 

частково виконується з матеріалу замовника, то в договорі, крім інших 

умов, мають бути передбачені норми витрат матеріалів, строки 

повернення залишків та основних відходів, а також відповідальність 

підрядника за невиконання або неналежне виконання обов’язків. 

Підрядник повинен вживати усіх заходів щодо забезпечення збереження 

наданого йому замовником майна та відповідати за будь-який недогляд, 

що призвів до втрати або пошкодження цього майна. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна визначити істотні 

особливості договору будівельного підряду, та його правову основу, 

права та обов’язки сторін при укладенні договору підряду. 
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Дисципліна відіграє важливу роль у трудових відносинах, саме за її 

допомогою відбувається чітке та ефективне виконання трудових 

обов’язків. Актуальність даної теми полягає в тому, притягнення 
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працівників до дисциплінарної відповідальності завжди є проблемною 

процедурою та викликає багато питань. 

Поняття дисциплінарної відповідальності є доволі цікавим, 

оскільки існує величезна кількість думок науковців стосовно визначення 

даного поняття, а Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) не 

містить чіткої дефініції. Автор підручника з трудового права 

Н. Б. Болотіна, зазначала, що під дисциплінарною відповідальністю слід 

розуміти один із видів юридичної відповідальності, який полягає в 

обов'язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим 

ним органом за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести 

дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права [1, 

c. 440]. Більшість дослідників даного питання, зокрема: 

П. Д. Пилипенко, В. Г. Коротін, Л. П. Грузінова, Ю. П. Дмитренко, 

погодилися з даною думкою.  

Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності є 

дисциплінарний проступок, який має свій склад. Адміністративний та 

дисциплінарний проступки, а також кримінальне правопорушення 

мають змістовну  схожість. Дисциплінарні та адміністративні проступки 

є настільки схожими, що їх легко сплутати, але вони мають певну 

різницю. Дисциплінарні проступки закріплені в нормах 

адміністративного, трудового, земельного права. В свою чергу 

адміністративні правопорушення регулюються лише адміністративним 

законодавством. 

До особливостей дисциплінарної відповідальності слід віднести те, 

що суб’єктом останньої може бути та особа, яка перебуває в трудових 

правовідносинах з  підприємством, установою чи організацією.   

За порядком накладення стягнення , різниця дисциплінарної 

відповідальності від адміністративної полягає в тому, що особи, які 

вчинили дисциплінарний проступок, притягаються до відповідальності, 

органом якому надано право на прийняття на роботу. В свою чергу до 

адміністративної відповідальності притягують державні органи та їх 

посадові особи. 

Слід звернути увагу на те, що дисциплінарна відповідальність тягне 

за собою не тяжкі наслідки, порівняно з адміністративною чи 

кримінальною. Більш того, у перекладі з латинської мови 

«disciplina» означає навчання, виховання. Отже, дисциплінарна 

відповідальність має на меті виховання, стимулювання працівника до 
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нормальної робочої діяльності, без вчинення порушень, що передбачені 

трудовим законодавством. 

У науці трудового права дисциплінарну відповідальність прийнято 

поділяти на два види: а) загальну; б) спеціальну. Загальна 

дисциплінарна відповідальність регулюється нормами внутрішнього 

трудового розпорядку та КЗпП. Більшість суб’єктів трудового права, що 

вчиняють дисциплінарні проступки належить до норм загальної 

дисциплінарної відповідальності. У ст. 147 КЗпП передбачено, що за 

порушення трудової дисципліни, до працівника може бути застосовано 

тільки один вид стягнення: догану або звільнення[2].  

Спеціальна дисциплінарна відповідальність, у свою чергу,  

застосовується до спеціальних категорій працівників, що несуть 

відповідальність за спеціальними нормативно-правовими актами: 

статути, положення. Даний вид відповідальності характеризується 

спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку, спеціальними 

видами дисциплінарних стягнень та особливим порядком накладення і 

стягнення дисциплінарних рішень[3]. 

Отже, дисциплінарна відповідальність є важливим механізмом, що 

регулює дотримання норм трудового законодавства. Дисциплінарна 

відповідальність має свої особливості, позитивні моменти та недоліки. 

Відсутність чіткого визначення поняття «дисциплінарна 

відповідальність» є суттєвим недоліком, через який  виникає схожість з 

адміністративною відповідальністю у деяких питаннях. 

Література: 

1. Болотіна Н.Б.  Трудове право України: Підручник. 4-те вид., 

стер. К.: Вікар, 2006. 725 с. 

2. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top. 

3. Середа В. В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, 

принципи та види [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

За роки своєї незалежності українське законодавство зазнало 

чималих змін. В період українського реформування усіх сфер 

життєдіяльності в суспільстві, значним кроком стало удосконалення 

правової системи країни. Цей процес торкнувся і такої важливої галузі, 

як сімейне право. З прийняттям Сімейного кодексу активно почали 

говорити про шлюбний договір, який на теперішній час не є новинкою, 

проте являється і не таким вдосконаленням, як у інших країнах Європи. 

На теперішній час чимала кількість країн світу визнали важливість 

інституту шлюбного договору, вважаючи єдиною метою якого надання 

подружжю право на свій розсуд змінити правовий режим майна, що 

автоматично вступає у дію, при укладенні шлюбу і самостійно визначити 

характер майнових відносин у шлюбі. Але серед українців великої 

популярності шлюбний договір ще не набрав, оскільки люди вважають, 

що шлюбний договір укладають ті хто невпевнені в даному шлюбі, і 

мають намір розлучитися. Це твердження має право на існування, 

оскільки статистика розлучень в Україні припадає на чималий % 

порівняно з реєстрацією шлюбів. 

В теорії сімейного законодавства України шлюбний договір – це 

цивільний правочин, що базується на домовленості наречених або 

подружжя відносно встановлення майнових прав та обов'язків 

подружжя на період існування та припинення шлюбу. Згідно з 

міжнародним законодавством і СКУ  шлюбним договором регулюються 

тільки майнові відносини між подружжям. Особисті відносини цим 

договором регулюватися не можуть. 
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Серед основних аспектів - характеристик шлюбного договору, 

визначених СКУ, розрізняють наступні: шлюбний договір може бути 

укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також 

подружжям; шлюбним договором регулюються майнові відносини між 

подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки; шлюбний 

договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. 

Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає 

чинності у день реєстрації шлюбу, якщо ж подружжям, то він набирає 

чинності у день його нотаріального посвідчення; у шлюбному договорі 

може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки 

тривалості окремих прав та обов'язків. Також може бути встановлена 

чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу; 

одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається, при 

цьому він може бути змінений подружжям. Угода про зміну шлюбного 

договору нотаріально посвідчується. Водночас, на вимогу одного з 

подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, 

якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також 

непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення; 

одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. 

Подружжя має право відмовитися від нього, у цьому випадку за вибором 

подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, 

припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу 

заяви про відмову від нього; на вимогу одного з подружжя шлюбний 

договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають 

істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання; 

шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права 

та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний 

недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним 

кодексом України. Відповідно до даних аспектів суб’єктами шлюбного 

договору можуть бути дві категорії осіб: які подали до державного 

органу РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу (наречені) та які 

зареєстрували шлюб (подружжя). 

Відповідно до вище сказаного в шлюбному договорі у разі потреби 

зазначаються немайнові, а й морально-етичні обов'язки кожного із 

подружжя для більш полегшеного проживання кожного із подружжя, 

що надасть повну картину їхніх прав та обов'язків та зменшить кількість 

розлучень взагалі. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може 
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бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, 

зокрема в разі неможливості його виконання.  Законодавцем 

встановлюються  причини, які можуть стати наслідком розірвання 

шлюбного договору одним із подружжя.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Одним з видів господарської діяльності є інноваційно діяльність, 

яка має особливе значення у зв'язку з орієнтацією нашої держави на 

забезпечення інноваційного шляху розвитку економіки країни. 

Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність 

учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації 

інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних 

програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових 

науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного 

життя [1]. 

Дещо інше визначення інноваційної діяльності дає Закон України 

«Про інноваційну діяльність», який визначає її як діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг [2]. 

Вирішальною ознакою інноваційної діяльності є інновації, що 

створюються в результаті її здійснення та/або застосовуються в процесі її 

здійснення. 

Інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
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комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери [2]. 

Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових 

досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані 

продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, 

розробки і впровадження нових видів продукції і технологій. 

Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами: 

проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення 

об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів 

техніки і технології; розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих 

технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного 

становища; технічне переозброєння, реконструкція, розширення, 

будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як 

промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження 

нової технології [1]. 

Об'єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми і 

проекти, нові знання та інтелектуальні продукти, виробниче обладнання 

та процеси, інфраструктура виробництва і підприємництва, 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і 

якість виробництва і (або) соціальної сфери, сировинні ресурси, засоби їх 

видобування і переробки, товарна продукція, механізми формування 

споживчого ринку і збуту товарної продукції. 

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) 

юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних 

держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в 

Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та 

інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в 

реалізацію в Україні інноваційних проектів [2]. 

Держава регулює інноваційну діяльність шляхом: визначення 

інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та 

структурно-галузевої політики; формування і забезпечення реалізації 

інноваційних програм та цільових проектів; створення економічних, 

правових та організаційних умов для забезпечення державного 

регулювання інноваційної діяльності; створення та сприяння розвиткові 

інфраструктури інноваційної діяльності. 
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Держава здійснює контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів 

господарювання та інших учасників господарських відносин, її 

відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним 

програмам. Законом можуть бути передбачені галузі або об'єкти 

інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється 

використання іноземних інвестицій [1]. 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на 

стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями. Стратегічні 

пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на 

період до 10 років. Середньострокові пріоритетні напрями визначаються 

на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних 

пріоритетних напрямів. 

Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх 

прогнозно - аналітичне обгрунтування готує центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності, та подає їх на розгляд центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері інновацій, який у встановленому порядку вносить їх на 

розгляд Кабінету Міністрів України. 

Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі 

стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим Законом, з метою 

поетапного забезпечення їх реалізації на загальнодержавному, 

галузевому та регіональному рівнях [3]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 

українське законодавство має чітке розуміння та визначення 

інноваційної діяльності, її ознак, особливостей та має власні пріоритетні 

напрямки розвитку. Все це дає надію на подальший розвиток 

інноваційної діяльності в різних сферах діяльності України. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ  

З КОНТРАБАНДОЮ В УКРАЇНІ 

Контрабанда завжди й у будь–якій країні сприймалась державою і 

суспільством як явище протиправне й суспільно небезпечне що залежно 

від предмету й мети може нести загрозу економічним інтересам 

держави, громадській безпеці, безпеці життя та здоров’я населення і 

навіть основам  національної безпеки. Проблема контрабанди в Україні 

набула значної актуальності і боротьба з цим негативним явищем є 

одним із першочергових завдань держави у справі захисту її 

економічних інтересів. 

Згідно зі ст. 201 Кримінального кодексу України, контрабандою 

вважається переміщення товарів у великих розмірах і культурних та 

історичних цінностей, отруйних та сильнодіючих речовин, 

радіоактивних матеріалів, вибухових речовин, а також зброї та 

боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання 

інформації через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю [1].  

Предметом «контрабанди» є виключно культурні цінності, отруйні, 

сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні матеріали, зброя, її 

частини або боєприпаси, наркотичні засоби або фальсифіковані 

лікарські засоби. Водночас у Митному кодексі України відсутнє поняття 

«контрабанди» як таке, але митники часто використовують його, як 

синонім до: різних способів незаконного переміщення товарів через 

митний кордон України дій із мінімізації митних платежів/митного 

навантаження. 

Контрабанда тісно пов’язана з фінансово–кредитною системою в 

державі, зовнішньоекономічною діяльністю, паливно–енергетичною 

сферою, сферою оподаткування та легального підприємництва, 
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приватизації, інвестицій. Значна частина експортно–імпортних 

товаропотоків в Україні має контрабандне походження, що негативно 

впливає на стан розвитку вітчизняної економіки, дестабілізує 

внутрішній ринок та є основою для вчинення корупційних дій в 

державних та місцевих органах влади.  

За оцінкою дослідження Ukraine Economic Outlook в Україні 

щорічно кількість контрабанди, нелегально ввезеного імпорту загалом, 

становить близько 10 млрд. дол. Розподіл контрабандних поставок за 

основними категоріями товарів показав  найбільш ризикогенні товарні 

групи. На першому місці машини (устаткування) та електроніка з 21, 4 

%, хімічна продукція на другому – 14,3%, на третьому транспорт – 10,6%, 

текстиль та одяг 9,8%, та аграрний сектор – у середньому по 5% на 

кожну підгалузь: продукти тваринного походження продукти 

рослинництва і продукти харчування. [2]. 

Основні схеми контрабандного імпорту наступні: «Зеленка». 

Переміщення товарів поза пунктами пропуску на кордоні: товари без 

документів ввозяться так званою «зеленкою» (полями, лісами, 

підземними тунелями, по річках, на літаках і т. п.); «Порожняки». 

Оформлення транспорту з товаром під виглядом порожніх вантажівок; 

Схеми під час переміщення товарів: «перерваний» транзит (товари під 

час ввезення в Україну заявляються як «транзитні» з подальшим їх 

вивантаженням на території України та формальним закриттям 

«транзиту»); підміна товарів після їх ввезення на митну територію 

України на шляху слідування у внутрішню митницю призначення; 

зникнення товарів, які не випущені у вільний обіг та знаходяться під 

митними контролем, з міст їх зберігання (складів та місць тимчасового 

зберігання, територій портів та аеропортів); «Піджаки» – зловживання 

пільгами, які надає законодавство для ввезення товарів громадянами 

(товари на суму 500 євро – авто, 1000 євро – авіа): подрібнення товарних 

партій товарів, формування бригад із фізичних осіб (так звані 

«мурахи»), якими в межах норми «до 500 євро, до 50 кг» здійснюється 

переміщення товарів без оподаткування; «Поштова контрабанда» – 

окремий напрямок схем із нормами безоподатковуваного імпорту 

(товари на суму не більше 150 євро в одному відправленні): надання 

товарним комерційним партіям вигляду малих поштових відправлень, їх 

подрібнення під норму до 150 євро з подальшим ввезенням на 

підставних фізичних осіб; «Пересорт» чи зниження митної вартості –
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схема полягає у тому, що імпортери вносять до усіх документів, що 

супроводжують товар, або занижені ціни на товар, або вносять 

неправдиву інформацію щодо його походження, ТМ або кількості 

товарів, які перетинають кордон; «Майданчики» («модні фірми»): 

створення фірм–імпортерів, які отримують від митниці «особливі 

умови» (тарифи, «гра» з вагою та кодами тощо) для масштабного 

ввезення імпортних високоліквідних товарів, що ставить легальний 

бізнес у неконкурентне середовище [3]. 

Причини, на думку незалежної групи макроекономічного аналізу і 

прогнозування Ukraine Economic Outlook, які породжують стрімкий ріст 

контрабанди в Україні, криється в двох площинах. У першій – 

прогалини в законодавстві, які формують проблему відсутності 

інструментів боротьби з порушенням митних правил та недотримання 

норм чинного законодавства, інакше кажучи – корупція на митниці і в 

прикордонній службі. В іншій площині – прогалини на внутрішньому 

ринку, що дають життя контрабандним схемам у вигляді продажу і 

доступу до кінцевого споживача. 

Отже, ліквідація контрабанди є першочерговим завдання для 

України, адже з вирішенням цього питання вирішується одночасно ще 

декілька поблем, а саме наповнення державного бюджету, підтримка 

українського виробника та збереження робочих місць, покращення 

стану економіки в цілому. 

Однак навіть, якщо на внутрішньому ринку держави будуть вжиті 

усі необхідні заходи щодо подолання контрабанди, не варто забувати, 

що ця проблема існує і по той бік кордону, і, на жаль, уникнути її на 

зовнішньому ринку неможливо. 

Література: 

1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. № 2341–III 

Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341–

14 

2. Кукуруза Г. Аналіз обсягів контрабанди в Україні URL: http://ua–

outlook.com.ua/uk/ 

3. Ніколаєнко С. Контрабанда в Україні: масштаби, основні країни 

та товари, втрачені відсотки ВВП та робочі місця URL: 

http://cripo.com.ua/processes/kontrabanda–v–ukrayini–masshtabi–

osnovni–krayini–ta–tovari–vtracheni–vidsotki–vvp–ta–robochi–mistsya/. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://ua-outlook.com.ua/uk/
http://ua-outlook.com.ua/uk/


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                313 

 

Марія Лісовець, 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини «Україна (м. Полтава) 

Науковий керівник: Геннадій Аванесян,  

доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

Авторське право – це сукупність прав, які належать автору у зв’язку 

зі створенням і використанням твору літератури, науки або мистецтва Ці 

права мають виключний характер. Виняткова природа авторських прав 

пов’язана з їх походженням, тому що створення твору нерозривно 

пов’язано з самою людиною, її інтелектом. Крім того тільки автор або 

його правонаступник може вирішувати питання здійснення авторських 

прав, особливо права розпорядження твором. Специфіка прав у галузі 

інтелектуальної власності визначає й спеціальні умови їх спадкування. 

Важливе як теоретичне, так і практичне значення має визначення прав 

інтелектуальної власності, які переходять у спадщину. При визначенні 

прав, які можуть переходити у спадщину необхідно враховувати: по-

перше, вид прав інтелектуальної власності (майнові та немайнові); по-

друге, об’єкт інтелектуальної власності, права на який переходять у 

спадщину; по-третє, особу спадкодавця. 

Окремі аспекти спадкування авторських прав досліджено у 

роботах: Гаврилова Е. П., Мазуренко С., Стефанчука Р. О., Харитонової 

О. І.,Харитонова Є. О., Шишки Р. Б. та інших. 

Метою статті є визначення особливостей спадкування авторських 

прав. 

За загальним правилом, до складу спадщини входять усі права та 

обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і 

не припинилися внаслідок його смерті. При цьому, відповідно до ст. 1219 

ЦК України не входять до складу спадщини права та обов’язки, що 

нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема, особисті 

немайнові права.  
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Найбільш повно на законодавчому рівні врегульовано відносини 

спадкування у сфері авторського права. Так, відповідно до ст. 29 

ЗаконуУкраїни «Про авторське право і суміжні права» майнові права 

авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у 

спадщину. 

Виходячи зі ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», ст. 440 ЦК України у спадщину передаються: майнове право на 

використання твору, виключне право на дозвіл або заборону 

використання твору іншими особамиОдним із майнових авторських 

прав є також право на отримання винагороди. Право на отримання 

винагороди, нарахованої, але не виплаченої в період дії договору щодо 

розпоряджання майновими правами на об’єкт авторського права і 

суміжних прав, укладеному до смерті спадкодавця, належить 

спадкоємцям, крім договору – замовлення відповідно до статті 33 

Закону, статті 1112 Кодексу. Наступним правом, яке є невідчужуваним, 

але переходить у спадок є право слідування , ст. 448 ЦК України автор 

має невідчужуване право на одержання грошової суми.Особливість 

права слідування полягає в тому, що воно переходить у спадщину, однак 

при цьому не може відчужуватись ні авторами, ні спадкоємцями. Другою 

категорією прав, щодо яких виникає чимало питань при спадкуванні, є 

немайнові авторські права. За загальним правилом особисті немайнові 

права автора не переходять у спадщину. Разом з тим, немайнові права 

діють безстроково, а вірогідність їх порушення залишається доволі 

високою навіть після смерті автора, у зв’язку з чим актуального 

значення набуває питання їх належного захисту. Відповідно до ст. 430 

ЦК України у разі смерті автора недоторканність твору охороняється 

особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого 

уповноваження недоторканність творуохороняється спадкоємцями 

автора, а також іншими заінтересованими особами Для позначення 

немайнових прав, які переходять у спадщину, Стефанчук Р. О. вживає 

категорію «посттанативні» особисті немайнові права фізичних осіб, під 

якими слід розуміти такі особисті немайнові права, що виникають 

внаслідок і в момент смерті фізичної особи в іншихосіб, які визначені 

законом чи встановлені померлим і, як правило, спрямовані на захист 

доброго імені померлого. 

Щодо спадкування права на оприлюднення твору, слід зазначити, 

що виходячи із визначення, закріпленого у Законі України «Про 
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авторське право і суміжні права» оприлюднення твору може бути 

здійснено за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) 

суміжних прав. Відповідно право на оприлюднення твору є 

відчужуваним та може передаватись у спадок. 

Переважне значення при прийнятті рішення про оприлюднення 

твору належить автору твору. Якщо у заповітіабо іншим чином буде 

висловлена заборона автора на оприлюднення твору, то спадкоємці не 

набудуть права на розкриття твору, адже це буде суперечити волі 

спадкодавця.Крім перелічених прав, спадкоємці також отримують право 

на подання заявки на реєстрацію авторського права. В такому випадку 

до заявки про реєстрацію авторського права подається документ, що 

засвідчує перехід у спадщину майнового права автораНе переходить у 

спадщину право доступу, яке є особистим правом автора та нерозривно з 

ним пов’язано. Також у спадщину не переходять: зобов’язання за 

договором замовлення (якщо воно є нерозривнопов’язаним з особою 

виконавця і у зв’язку з цим не може бути виконанеіншою особою); 

трудові права та обов’язки працівника (автора), що випливають з 

трудової угоди; участь (членство) у відповідних організаціях, зокрема, 

якщоспадкодавець (автор) був учасником (членом) творчої 

спілки(композиторів, художників, письменників тощо), організації 

колективного управління. 

Таким чином майнові авторські права, які переходять у спадок 

можуть бути поділені на дві категорії: загальні та спеціальні. До 

загальних запропоновано віднести майнові права, які не передбачають 

будь-яких обмежень щодо їх використання (право на використання, 

право заборонятинеправомірне використання об’єктів авторського 

права). До спеціальних майнових прав віднесено права, можливості 

щодо розпорядження якими обмежені або залежать від умов, 

встановлених у законодавстві. До таких прав віднесено, зокрема право 

слідування (спадкується, однак не підлягає відчуженню на підставі 

цивільно-правових договорів). 
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

В сучасних умовах становлення в Україні основ правової держави 

роль і значення правового регулювання суспільних відносин набуває 

особливо фундаментального значення. Оскільки найважливішою 

ознакою моделі держави, що характеризується як правова, виступає 

саме ознака високої правової урегульованості суспільних відносин. 

Правове регулювання є вкрай важливими для держави та об'єднань 

людей і конкретних осіб суспільними відносинами, що об’єктивно 

вимагають і піддаються юридичному регулюванню і сторони яких 

http://sips.gov.ua/ua/elucidation_questions.html
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виступають їх свідомими та вольовими учасниками. З розвитком 

суспільства змінюється і предмет правового регулювання.  

У процесі правового регулювання відбувається юридичний вплив 

права на суспільні відносини, що фактично трансформує права не лише 

у певну форму або об’єктивність у правових нормах, але й на чітко 

визначену соціальну реальність, яка змінює соціальні відносини, 

впливає на їх розвиток, сприяє досягненню суспільно значимих цілей і 

цінностей. З огляду на формування, затвердження та вдосконалення 

правових систем та механізмів у цьому процесі, таке дослідження має 

велике значення для заснування національної правової держави та 

соціального розвитку та їх взаємодії, а  також для вивчення правової 

системи у сфері верховенства права [3, с. 5]. 

Правове регулювання передбачає впорядкування, юридичне 

закріплення та охорону суспільних відносин шляхом застосування 

правових засобів. Сфера правового нагляду – це ті суспільні відносини 

(економіка, політика, культура, етнічна приналежність, релігія тощо), 

які потребують юридичного впливу. Ці відносини є предметом 

правового регулювання. Це добровільні відносини, які об’єктивно 

потребують впливу держави і мають чітко визначений зміст. В 

економічній сфері – це пов’язано з формуванням ринкових відносин, 

розвитком різних форм власності, виробництвом, розподілом 

матеріальних продуктів та розвитком сільського господарства. В 

політичній сфері – це правове закріплення плюралістичних форм та 

методів здійснення влади, формування демократичних інститутів. У 

соціальній сфері – це формування соціальної політики, спрямованої на 

задоволення інтересів конкретних осіб в освіті, охороні здоров'я, 

соціальному забезпеченні та інших сферах [7, с. 11]. 

 У сферу правового регулювання повинні входити ті відносини, які 

мають певні ознаки [2, с. 331]. 

По–перше, це відносини, в яких знаходять віддзеркалення як 

індивідуальні інтереси членів суспільства, так інтереси загально–

соціальні. 

По–друге, в  цих відносинах реалізуються спільні інтереси 

учасників. Для задоволення інтересів іншої людини кожен учасник 

пригнічує певні інтереси.  
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По–третє, ці відносини базуються на домовленостях, які 

дотримуються певних правил і визнають, що ці правила є обов’язковими 

для виконання. 

По–четверте, ці відносини вимагають дотримання правил, а 

обов’язковість їх підкріплена достатньо дієвою силою. 

Ефективність правового регулювання визначається відповідністю 

кінцевого результату правового регулювання цілям, поставленим 

законодавцем в правовій нормі.  

Науковець П.М. Рабинович виділяє кілька критеріїв виміру дієвості 

правового регулювання, зокрема такі [5, с. 158]: цінність правового 

регулювання; економність правового регулювання; ефективність 

правового регулювання. 

За Рабинович П.М. критерієм оцінки цінності правового 

регулювання є його реальна позитивна (корисна) значимість для 

функціонування та розвитку окремої особи, соціальних груп чи 

суспільства в цілому. Це дає можливість виділити за суб'єктним 

критерієм особисту, групову, загальносоціальну цінність правового 

регулювання [5, с. 159]. 

Під умовами ефективності маються на увазі певні обставини, які, з 

одного боку, сприяють повній реалізації цінності права і це задовольняє 

інтереси суб'єктів, а з іншого – це супутні фактори, які важливі для дії 

індивідів по досягненні та використанні цієї цінності [4, с. 17]. 

Загальна ефективність правового регулювання забезпечується: 

–ефективністю самого нормативно–правового акта. Крім того, що 

сам нормативно–правовий акт повинен бути ефективним, тобто таким, 

щоб його норми реально забезпечували поставлену ціль, то слід ще 

забезпечити й ефективну процедуру його прийняття. 

Саме недосконалість правового регулювання процедур прийняття 

нормативно–правових актів є однією з найбільш вагомих причин 

низької ефективності державної діяльності загалом. Удосконалення 

законів та нормативних актів щодо такої діяльності допоможе 

підвищити ефективність їх роботи [6, с. 44]. 

– ефективністю діяльності щодо застосування і реалізації 

нормативно правового акта. Виходячи зі свого розуміння верховенства 

права як засобу управління суспільством, більшість вчених вважають, 

що ефективність верховенства права залежить від того, наскільки 
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імплементація верховенства права сприяє досягненню цілей законів і 

нормативних актів (тобто ступеня досягнення відповідних цілей). 

Основними факторами,які показують ефективність правового 

регулювання, є [6, с. 45]: відповідність правових норм рівню соціально 

економічного розвитку суспільства; рівень досконалості законодавства; 

рівень правової культури в суспільстві [6, с. 46]. 

Удосконалення системи правового регулювання у сучасній Україні 

повинно враховувати два головні аспекти: удосконалення окремих 

елементів та стадій правового регулювання, розвиток складу механізму 

правового регулювання. Ефективна реалізація законів є можливою 

лише за умови забезпечення певної послідовності їх дій. Демократизація 

українського суспільства вимагає подальшого розвитку правової 

системи. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ  

«ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА»  

Як відомо, з виникненням коронавірусної хвороби COVID-19 в 

Україні було прийнято низку нормативно-правових актів проти її 

виникнення та поширення.Для дотримання профілактичних та 

безпекових заходів було запроваджено відповідальність за порушення 

карантину – адміністративну та кримінальну. 

Одним із ключових змін до законодавства України став Закон від 17 

березня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цим законом було запроваджено 

адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину 

людей. Вона передбачена ст. 44-3 КУпАП та становить від однієї до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 

до 34 000 гривень; а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 

гривень). 

Дії, за які особа зараз може бути притягнута до адміністративної 

відповідальності відображені у тексті Постанови КМУ № 392 від 20 

травня 2020 р. Відповідно до переліку обмежень, зазначених у вказаній 

постанові, особа може бути притягнена до адміністративної 

відповідальності за такі дії: 

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту (тобто 

респіраторів або захисних масок); 
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2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

3) самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 

осіб, окрім участі в ЗНО та вступних іспитах. 

5) проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 

кв. метрів площі будівлі або території, де проводиться захід. Це не 

стосується проведення кінопоказів у приміщеннях кінотеатрів та заходів 

закладами культури. Організатор заходу відповідальний за дотримання 

фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра; 

6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

7) здійснення пасажирських перевезень в кількості більше ніж 

кількість місць для сидіння. Важливо, що саме перевізник несе 

відповідальність за забезпечення водіїв респіраторами або захисними 

масками, та контроль використання засобів індивідуального захисту 

пасажирами під час перевезення; 

8) діяльність кінотеатрів з наповненістю кінозалів понад 50 

відсотків місць у кожному окремому кінозалі; 

9) діяльність закладів культури з наповненістю понад 50 відсотків 

стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або більше однієї особи 

на 5 кв. метрів площі закладу; 

10) робота після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів та 

закладів громадського харчування, закладів культури. 

 Ми знаємо,що поняття дистанційної роботи не є новим. Під 

дистанційною роботою у цьому тексті ми розуміємо таку форму 

організації праці, коли наймана працівниця виконує роботу за місцем її  

проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням 

роботодавиці. 

Відповідно до статті 60 КЗпП України дистанційна  робота – це 

така форма організації праці, коли робота виконується працівником за 

місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза 

приміщенням роботодавця. 

Також правове регулювання праці надомних (дистанційних) 

працівників відображено у відповідних нормах Конвенції Міжнародної 

організації праці 1996 р. №177 «Про надомну працю», у яких надано 
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визначення терміну «надомна прація» – робота,  яку особа,  що 

називається надомником, виконує: за місцем її проживання або в інших 

приміщеннях  за  її вибором, але не у виробничих приміщеннях 

роботодавця; за винагороду; з  метою виробництва  товарів  або послуг, 

згідно з  вказівками роботодавця,  незалежно від того, хто надає 

обладнання, матеріали або інші ресурси, що використовуються,  якщо 

тільки ця особа не має в своєму розпорядженні такої міри; автономії та 

економічної незалежності, яка потрібна для того, щоб вважати її 

незалежним  працівником  відповідно до  національного законодавства 

чи судових рішень. 

Особи  із статусом   найманих   працівників  не   стають  

надомниками в  розумінні  цієї Конвенції  через  сам лише  факт  

виконання ними від часу до часу роботи як  найманими  працівниками 

вдома, а не на своєму звичайному робочому місці. 

Також це стосується дистанційного навчання в усіх навчальних 

закладах. Карантин в  Україні встановлено постановою Кабінету 

Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання 

поширенню на  території 

України коронавірусу COVID-19»37, якою,зокрема, заборонялося 

відвідування закладів освіти її здобувачами. В  результаті виникла низка 

проблем, пов’язанихіз забороною відвідування закладів освіти та  

переведенням освітнього процесу в дистанційну форму навчання. 

Згідно пункта 3 постанови встановлено, що «на період дії 

карантину забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами, 

крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, 

державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з 

іноземноїмови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у 

формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а 

також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення 

підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден,у  тому числі 

тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами 

України,та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден. 

За недотримання всіх норм каранинного обмеження діє  

притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП 

починається зі складання протоколу про адміністративне 

правопорушення за порушення правил карантину. Вказані протоколи 
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мають право складати уповноважені на те суб’єкти, перелік яких 

знаходиться в КУпАП. Ними є: національна поліція; працівники органів 

охорони здоров’я – у разі завідомо неправдивого виклику швидкої 

медичної допомоги; органи державної санітарно-епідеміологічної 

служби; посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами 

місцевих рад за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його 

оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту 

виявлення особи, котра вчинила таке правопорушення. Оформлюється 

він у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності.Такий протокол 

підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих 

протокол може бути підписано також і цими особами. 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про 

це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має 

право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які 

додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від 

його підписання. 

При складанні протоколу особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, 

про що робиться відмітка у протоколі. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має 

право: знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення, подавати 

докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися 

юридичною допомогою адвоката, чи іншого фахівця у галузі права; 

виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо 

не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по 

справі. 

Підводячи підсумок можна сказати,що під час карантину з 

виникненням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні було прийнято 

низку нормативно-правових актів проти її виникнення та поширення. 

Для дотримання профілактичних та безпекових заходів було 

запроваджено відповідальність за порушення карантину – 

адміністративну та кримінальну. Тому всі громадянини України повинні 
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дотримуватися карантинних обмежень Згідно Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)»! 
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ФОРМИ ПРОЯВУ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

У процесі демократизації українського суспільства постала 

проблема боротьби з правовим нігілізмом, як одним із проявів 

деформованої правосвідомості. За даними соціологічних досліджень, він 

є розповсюдженим не лише у свідомості населення, а й серед державних 

посадовців, що є несумісним з розбудовою та існуванням правової 

держави. [4, с. 285]. У зв'язку із цим, зовсім не випадково, на сьогодні 

Україна знаходиться на третьому місці (після Російської Федерації і 

Туреччини) за кількістю позовів (близько 10 тис), поданих до 

Європейського суду з прав людини її громадянами. [13, с. 33] Не 

зважаючи на таку ситуацію, дана проблема не знайшла належного 

висвітлення в науковій літературі, хоча деякі зауваження з цього 

питання були висловлені дослідниками Матузовим М. І., 

Тумановим В. А., Пінською О. С., Луцьким А. І., Дручек О. В., 

Червонюком В. І. та іншими. Однак цілісної праці, яка б слугувала 

практичним керівництвом з мінімізації даного явища на сьогодні не 

існує. 

У цілому нігілізм (від лат. «nihil» – ніщо) – це «заперечення 

усталених суспільних норм, ідеалів, принципів, законів, авторитетів, 

традицій тощо» [11, с. 425]. Залежно від об’єкта заперечення можна 

виділити нігілізм політичний, правовий, естетичний, економічний тощо. 
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Дручек О. В. визначає правовий нігілізм як свідомо-вольове 

заперечення діючого права активною або пасивною поведінкою 

конкретних осіб чи окремих суспільних груп, що ускладнює чи 

унеможливлює правове регулювання й призводить  до руйнування 

держави та занепаду суспільства. [3, с. 18]. На думку Червонюка В. І., 

правовий нігілізм - це сформоване в суспільній свідомості чи психіці 

окремої людини негативне ставлення до права, яке виявляється в 

запереченні його соціальної цінності [12, с. 129]. На мою думку, 

правовий нігілізм - це деформований стан правосвідомості особи, групи, 

суспільства, який характеризується свідомим ігноруванням вимог закону 

та запереченням цінності права. 

Слід відрізняти правовий нігілізм від критики права. Критика 

направлена на заперечення «дефектних» норм, консервативних 

правових звичок, негативних правових стереотипів, недосконалих 

юридичних інститутів, у той час як правовий нігілізм – це незгода із 

прогресивними ідеями, ідеалами, цінностями в правовій сфері. [7, с. 17] 

Правовий нігілізм присутній на всіх рівнях правосвідомості. На 

рівні повсякденної правосвідомості правовий нігілізм виражає 

поширена думка-прислів'я: «Закон – дишло, куди повернув, туди й 

вийшло», «Закон, що стовп: не перескочити, але обійти можна», «Що 

нам закони, коли судді знайомі», «Суддя, що тесляр: що забажає, те й 

вирубне», «Коли гроші говорять, правда мовчить» тощо. На рівні 

наукової правосвідомості правовий нігілізм виражають такі вчення, як 

анархізм, лівий радикалізм (П. Прудон, М. Бакунін, М. Штірнер та ін.). 

На рівні професійної правосвідомості правовий нігілізм виражають 

різного роду стереотипи мислення юристів-практиків, котрі не мають 

нічого спільного із принципом законності - основою діяльності 

посадової, службової особи. Наприклад, вважається, що «зі злочинністю 

можна боротися злочинними методами», «була б людина, а стаття для 

неї знайдеться» і т. ін. [13, с. 34] 

Витоки правового нігілізму сягають в історичне минуле України, 

коли багатовіковим порушенням прав людини в Російській імперії та 

СРСР сформувалося зневажливе ставлення до права як виразника 

інтересів тільки владних структур, яке покликане було виконувати лише 

каральні функції. Виникненню та розвитку нігілістичних поглядів у 

дореволюційний період сприяла також суспільно-політична думка. В 

особі слов'янофілів, народників, анархістів культивувалась ідея 
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шкідливості, непотрібності правових норм та необхідності їх заміни 

моральними регуляторами поведінки. У післяреволюційний період 

існував комуністичний нігілізм, який на теоретичному (ідеологічному) 

рівні закріплював зневажливе ставлення до права, проголошуючи його 

тимчасовим явищем, а владу пролетаріату - необмеженою законом. [5, с. 

426] 

Відшукувати причини правового нігілізму лише в минулому було б 

несправедливо, оскільки на теперішній момент визріли, так би мовити, і 

сучасні джерела даного явища, серед яких можна виокремити: правовий 

ідеалізм. Переоцінка об'єктивних можливостей права, його ролі у 

вирішенні найскладніших проблем суспільства є приводом у 

розчаруванні в ньому [8, с. 12]; низький рівень культури 

правозастосування. Судова й слідча практика дає численні приклади 

порушень, котрі свідчать не стільки про незнання закону слідчими, 

прокурорами, суддями, скільки про неповагу до нього, про впевненість в 

безкарність, байдужість до долі людини; правовий вакуум, тобто такий 

стан, коли цілі сфери життєдіяльності суспільства не врегульовані 

правом, хоча потребують нормативно-правової регламентації; 

політичний радикалізм та популізм, як прояви політичної кризи. 

Прихильниками радикальної політики та популізму право сприймається 

не інакше, як зовнішні обмеження благородних політичних мотивів, 

хитрощі політичного противника або як інструмент підтримки 

здійснення певної політичної лінії [1, с. 76]; соціально-економічна 

нестабільність. В умовах інфляційних процесів відчай та відсутність 

засобів для існування є поштовхом до скоєння правопорушень; 

романтизація злочинного світу в кінематографі, в художній літературі та 

інших сферах мистецької діяльності. Наприклад, фільм режисера 

Олексія Сидорова „Бригада". 

Наслідками вищевказаних причин, як свідчать непоодинокі події 

суспільно-політичного життя, є різноманітні прояви нігілістичних 

настроїв. Серед основних можна назвати: свідоме недотримання або 

невиконання правових приписів органами державної влади, 

організаціями та громадянами. Наприклад, ухилення від сплати 

податків суб'єктами підприємницької діяльності; «війна законів та 

судових рішень», тобто видання суперечливих або таких, що 

виключають дію один одного нормативно-правових актів та судових 

рішень; неузгодженість дій та конфронтація окремих гілок влади; 
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підміна законності політичною, ідеологічною або прагматичною 

доцільністю; порушення прав і свобод людини й громадянина тощо [6, с. 

546 – 547] 

Лише після з'ясування джерел та проявів юридичного нігілізму 

можна окреслити і основні шляхи його подолання в чотирьох наступних 

сферах: у сфері загальнодержавної стратегії - спрямованість державної 

політики на захист інтересів особистості, всебічне забезпечення 

добробуту громадян, суворе дотримання Конституції і законів усіма 

державними органами;  у сфері правотворчості - професійна 

законодавча діяльність, розширення кола суб'єктів законодавчої 

ініціативи, широке публічне висвітлення законопроектної діяльності, 

вдосконалення правової експертизи нормативно-правових актів; у сфері 

правозастосування - ліцензування юридичних професій, розвиток 

судової системи, забезпечення прямої дії норм Конституції, проведення 

практичних семінарів для працівників державних органів, створення 

консультативних рад при юридичних відомствах; у сфері юридичного 

виховання - популяризація правових знань через різні форми правового 

виховання, пробудження інтересу до правових знань і забезпечення їх 

доступності; 

Вважається, що повністю подолати правовий нігілізм неможливо, 

але можна мінімізувати його рівень шляхом застосування низки 

комплексних заходів, консолідації суспільства, забезпечення принципу 

верховенства права, здійснення правового виховання громадян у 

напрямі патріотизму та відповідальності за свою країну. 
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ 

Що таке правова держава? Що таке громадянське суспільство? Ці 

питання цікавили людство з давніх часів, цікавлять вони його і зараз. 
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Розробка концепції правової держави і громадянського суспільства - 

одне з найбільших досягнень цивілізації. 

У наші дні навряд чи знайдеться держава, лідери якої не вважають 

своїм обов'язком всіляко виявляти прихильність ідеалам верховенства 

закону і правової держави в цілому. Окремі держави намагаються навіть 

направити «несвідомі» країни, що називається, на шлях істинний. 

Причому «несвідомість» інших країн трактується на основі тих 

принципів, які «правові держави» вважають правильними. 

Так що ж слід розуміти під правовою державою? Це питання має 

практичне значення. Відомо, наприклад, що в Ірані - ісламській 

республіці - під верховенством закону розуміють в основному шаріат - 

закон ісламу, причому таке трактування належить політикам і 

державним діячам. Верховенство закону визнається, але закон - це 

шаріат [2, с. 44]. Ісламські лідери, однак, не самотні у своїй здатності 

спритного тлумачення значення правової держави і верховенства 

закону, пристосовуючи їх для легального виправдання засобів 

досягнення переслідуваних цілей (найчастіше своїх особистих). Так, 

подібне ставлення було до закону і в СРСР, з єдиною різницею, що місце 

релігії займала партійна ідеологія. 

Сучасний світ вимагає від усіх без винятку держав іншого, 

досконалішого способу організації. Це пояснюється не тільки 

об'єктивним прогресом людства, але і всезростаючим усвідомленням 

людей того, що без нового порядку, без побудови правових держав з 

часом стануть неможливими ефективні міжнародні відносини між 

країнами. Саме тому можна зрозуміти прагнення більшості народів до 

побудови в своїх країнах правової держави, а разом з ним і сильного 

громадянського суспільства як однієї з умов правової держави [1, с. 12]. 

Як відомо, питаннями сутності та формування правової держави і 

громадянського суспільства здавна цікавилися вчені: філософи, 

історики, правознавці. У наші дні ця тема перестала бути виключно 

предметом дослідження вчених-мислителів - проблеми правової 

держави і громадянського суспільства широко обговорюються і 

вивчаються самим суспільством, зацікавленим насамперед в практичних 

результатах, а не тільки в теоретичних пошуках. Взаємозалежність 

правової держави і громадянського суспільства більшістю вчених-

дослідників під сумнів не ставиться, не заперечується і те, що одне 

передбачає інше, і що зв'язок між ними - прямий [5, с. 33]. Однак постає 
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питання: що ж все-таки первинно, громадянське  суспільство або 

правова держава? Думки вчених з цього питання розходяться. Більшість, 

однак, визнають первинність громадянського суспільства, визначаючи 

правову державу як його невід'ємну ознаку. Інша точка зору полягає у 

визнанні первинності правової держави, при цьому громадянське 

суспільство визначається як один з його основних компонентів. Даною 

точки зору дотримуються і автори цієї статті. За останній час було 

опубліковано велику кількість робіт - як науково-дослідного, так і 

філософського характеру - з цього питання, заснованих на другій точці 

зору [4, с. 42]. Перш за все звернемо увагу на надзвичайний схожість 

основних ознак правової держави і громадянського суспільства. Ця 

схожість аж ніяк не випадкова, вона тільки підтверджує взаємозв'язок 

понять. Почнемо з загальних ознак громадянського суспільства по 

порядку. 

Одним з них є демократичний політичний режим. Чи може 

існувати реальна демократія в неправовій державі? Здається, що ні. 

Демократичний політичний режим - невід'ємна ознака правової 

держави, і тільки в такій державі можливе існування розвиненого 

громадянського суспільства в сучасному розумінні цього поняття: щоб 

громадянське суспільство характеризувалося даною ознакою, держава 

повинна бути правовою. Первинність все-таки за правовою державою. 

Перейдемо до наступної характерної ознаки громадянського 

суспільства - гарантії прав і свобод громадянина в цілому і людини 

зокрема. Цікаво, хто і де буде гарантувати членам громадянського 

суспільства такі права, якщо держава, в якому і функціонує це 

суспільство, - неправове? Хто, якщо не держава, гарантує їх і забезпечує 

їх захист силою державного примусу? І яка ще держава, як не правова, 

буде це робити? На наш погляд, це є одним з найбільш значущих доказів 

первинності правової держави, а не громадянського суспільства. 

Наступна ознака - розвинена правова система. Тут, здається, і 

коментувати нічого - ще одне очевидне підтвердження первинності 

правової держави. 

Ще одна ключова ознака - численність і різноманітність 

недержавних (некомерційних) громадянських об'єднань (організацій). 

Таким чином, хоча громадянське суспільство визначається і як 

сукупність недержавних громадських організацій, саме держава 

встановлює певні правові рамки, всередині яких і здійснює свою 
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діяльність громадянське суспільство. Це - один з ключових чинників, що 

дозволяють державі контролювати громадянське суспільство [8, с. 56]. 

Що стосується таких основних ознак громадянського суспільства, 

як ідеологічна багатоманітність і політичний плюралізм, рівність форм 

власності і деяких інших, то і тут зрозуміло, що без правового 

регулювання держави обійтися також неможливо. 

З плином часу концепція правової держави і громадянського 

суспільства як практичного керівництва до змін в сучасному світі в 

кращу сторону все міцніше вкорінюються в суспільній свідомості. Все 

більше країн і народів усвідомлюють цінність цих понять, їх 

необхідність. Все більше і більше держав по всьому світу вже взяли курс 

на побудову громадянського суспільства і правової держави, деякі ще 

тільки готуються це зробити. Для найбільш швидкого і ефективного 

здійснення цього процесу потрібна узгоджена і цілеспрямована 

взаємодія держави і суспільства, постійне і стійке прагнення до спільної 

мети. Оскільки в цьому процесі зацікавлене все світове співтовариство, 

необхідно здійснювати допомогу слаборозвиненим країнам, що 

розвиваються [7, с. 98]. 

На закінчення можна зробити наступні висновки. 

Процес становлення громадянського суспільства багато в чому має 

спільні риси і залежить в основному від проведеної політики держави 

щодо забезпечення основних принципів правової держави. При цьому 

правова держава створює необхідні умови для нормального 

функціонування і вдосконалення громадянського суспільства. 

Україна, яка зовсім недавно вступила на шлях прогресивного 

розвитку і інтеграції в світове співтовариство, повинна чітко 

дотримуватися проголошеного демократичного і правового курсу 

розвитку і не звертати з нього, а також активно сприймати кращі ідеї і 

практичні напрацювання в сфері становлення правової держави та 

громадянського суспільства високорозвинених країн світу , не 

применшуючи при цьому значення своїх власних історичних традицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ 

Договір дарування набув значного поширення у побутових 

відносинах. Договори дарування укладаються як щодо незначних за 

вартістю предметів, так і щодо таких об’єктів цивільних прав, як 

земельні ділянки, житлові приміщення, автомобілі та ін. Відсутність у 

цивілістичній науці спеціальних досліджень договору дарування та 

практична значимість його у повсякденних відносинах у суспільстві 
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зумовлюють теоретичну та практичну важливість аналізу правового 

регулювання договору дарування за сучасним цивільним 

законодавством України. 

Аналіз чинного законодавства свідчить на користь того, що форма 

договору дарування залежить від предмета договору і його змісту. 

Залежно від предмета договору дарування він може бути укладений в 

таких формах: усній; письмовій, нотаріальній. 

Відповідно до ч. 1 ст. 719 ЦК України [1] договір дарування 

предметів особистого користування та побутового призначення може 

бути укладений усно. Таке положення закону пов'язано з тим, що 

договори дарування зазначених предметів зазвичай укладаються, 

виконуються і припиняються в один момент. На рівні загальних 

положень про форму угоди це правило сформульовано в ч. 1 ст. 206 ЦК 

України, згідно з якою усно можуть вчинятися правочини, які повністю 

виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, 

які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, 

а також угод, для яких недодержання письмової форми тягне їх 

недійсність. 

В усній формі також може бути укладений договір дарування 

рухомих речей, які мають особливу цінність. Такий договір є дійсним, 

якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів майном незаконно 

(ч. 4 ст. 719 ЦК України). Договір дарування зазначених предметів може 

супроводжуватися передачею дарунка або символів дару. Іноді таке 

дарування супроводжується передачею правовстановлюючих документів 

або документів, що є приналежністю речі, що дарується, але це не 

свідчить про письмову форму такого договору. Наприклад, дарувальник, 

передаючи в дар побутову техніку, може замість самого подарунка 

(побутового приладу) передати обдаровуваному паспорт приладу або 

іншу технічну або гарантійну документацію, прийняття якої з боку 

обдаровуваного буде свідчити про укладення та виконання договору 

дарування. Сторони в такому випадку, укладаючи договір, здійснюють 

волевиявлення словами, а прийняття речі обдаровуваним 

підтверджується прийняттям символів речі. Найчастіше передача 

символів подарунка (ключів, макетів) використовується при даруванні 

нерухомого майна, але в таких випадках договір дарування належить 

укладати в письмовій формі з нотаріальним посвідченням. 
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У простій письмовій формі необхідно укладати всі договори 

дарування, що підпадають під ознаки угод, передбачених ст. 208 ЦК 

України. Разом з тим ч. 3 ст. 719 ЦК України встановлює обов'язкову 

письмову форму для: а) договору дарування майнового права; б) 

договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. У 

цьому випадку форма договору дарування визначаться не предметом 

договору, а його змістом. 

За загальним правилом про наслідки недотримання простої 

письмової форми правочину останній є дійсним, крім випадків, 

встановлених законом, але оспорювання факту його вчинення не може 

ґрунтуватися на свідченнях свідків. Саме такий окремий випадок і 

передбачає вищевказана ч. 3 ст. 719 ЦК України. Таким чином, 

укладення договору дарування майнового права або договору дарування 

з обов'язком передати дарунок у майбутньому в усній формі призводить 

до їх нікчемності. [7, с. 189]. 

Варто зауважити, що встановлення обов'язкової письмової форми 

для зазначених договорів дарування є виправданим. Адже письмове 

закріплення волі сторін дозволяє напевно стверджувати про існування 

між ними договірного зв'язку. З одного боку, письмова форма договору 

дарування дозволяє більш ефективно регулювати відносини між 

дарувальником і обдаровуваним на стадії виконання договору, а з 

іншого, спрощує доведення тих чи інших фактів в разі невиконання або 

неналежного виконання договору дарування. Тому особа, яка обіцяє 

подарувати майно в майбутньому, має засвідчити свою волю в 

документі, що, зокрема, буде вказувати на усвідомлене вчинення такої 

обіцянки. Дарування майнового права здійснюється письмово, адже в 

дар передається нематеріальний об'єкт цивільного права. Отже, перехід 

права власності на такий об'єкт обґрунтовано супроводжується 

оформленням в установленому законом порядку. Норми ЦК України 

щодо форми договору дарування з обов'язком передати дарунок у 

майбутньому відповідають кращим зразкам вітчизняної і зарубіжної 

цивілістичної думки. 

Говорячи про письмову форму договору дарування слід зазначити, 

що відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України правочин вважається вчиненим 

у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох 

документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода 

визнається укладеною в письмовій формі, якщо він підписаний його 
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стороною або сторонами, тому доцільно розглянути питання про 

укладення та підписання електронних договорів. Останнім часом все 

більшого поширення набуває практика укладення договорів з 

використанням комп'ютерних мереж. Тут воля сторін закріплюється в 

електронних документах, які скріплюються електронними 

підписами. Згідно ч. 3 ст. 207 ЦК України використання електронно-

цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису 

допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами 

цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають 

міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. 

У письмовій формі з нотаріальним посвідченням повинні бути 

укладаються договори дарування: а) нерухомої речі; б) валютних 

цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і 

підлягає нотаріальному посвідченню в зв'язку з особливим характером 

предмета такого договору. Нерухомі речі нерозривно пов'язані з землею, 

за винятком тих речей, на які згідно із законом поширений режим 

нерухомості. Ці речі зазвичай мають високу вартість і відіграють значну 

соціальну роль. Зазначені особливості вимагають додаткової уваги до 

угод, за якими відбувається передача нерухомого майна у власність, а в 

деяких випадках і в користування. Значення нотаріального посвідчення 

проявляється в наданні певних юридичних фактів, зокрема договорами, 

юридичної вірогідності. Нотаріальна діяльність в Україні 

регламентується, насамперед ЗУ «Про нотаріат в Україні» від 02.09.1993 

р. [2] 

Слід пам'ятати, що в разі недодержання сторонами вимоги закону 

про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. У ЦК 

України є винятки з цього правила, адже згідно з ч. 2 ст. 220 ЦК, якщо 

сторони домовилися про всі істотні умови договору, що підтверджується 

письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання 

договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального 

посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі 

наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається. 

Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує 

п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян, також укладається в письмовій формі і підлягає 
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нотаріальному посвідченню (ч. 5 ст. 719 ЦК України).  Валютними 

цінностями є банківські метали (золото, срібло, платина, метали 

платинової групи та інші), валюта України, іноземна валюта, платіжні 

документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, 

векселі, тратти, боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 

депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські і фінансові 

документи і т. п.), золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, 

пластин, дорогоцінне каміння, інші коштовності. 

Сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлена 

в п. 5 підрозділу 1 розділу 20 Податкового кодексу України [4], згідно з 

яким вона дорівнює 17 грн. Отже, дарування вищевказаних валютних 

цінностей на суму, що перевищує суму 850 грн., здійснюється в 

письмовій формі з нотаріальним посвідченням. На практиці дарування 

грошей або дорогоцінних металів і каменів не супроводжується 

письмовим оформленням. В першу чергу це стосується договорів 

дарування між фізичними особами. Формально, зазначені договори є 

нікчемними, якщо сума грошей або вартість коштовностей перевищує 

850 грн. Письмова форма і подальше нотаріальне посвідчення надають 

таким договором юридичну силу і забезпечують виконання податкових 

зобов'язань обдаровуваного. Разом з тим, не всі дарувальники 

усвідомлюють, що предметом дарування є валютні цінності, 

розпорядження якими, вимагає спеціального оформлення. Так, особа, 

яка на знак особистих приязних відносин, дарує іншій особі діаманти, 

мабуть, не вимагатиме нотаріального посвідчення цієї угоди, так само, 

як і особа, яка приймає такий подарунок, навряд чи сприймає його як 

валютну цінність, яка коштує понад 850 грн. 

Участь нотаріуса в посвідченні договорів дарування валютних 

цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, перш за все, 

спрямована на захист публічного інтересу. Такий висновок можна 

зробити виходячи з аналізу ч. 4 і ч. 5 ст. 719 ЦК України. Як зазначалося, 

згідно з ч. 4 зазначеної статті, договір дарування рухомих речей, які 

мають особливу цінність, може вчинятися усно. До рухомих речей, які 

мають особливу цінність, можна віднести всі предмети, які визнаються 

валютними цінностями. Але для останніх законодавство передбачає 

складну письмову форму. Напевно, це пов'язано зі спробою держави не 

допустити ухилення від сплати податків з боку обдаровуваного, який 
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отримав значний прибуток від договору дарування. Така ситуація не є 

виправданою. Навряд чи можна вважати вдалим закріплення в ЦК 

України норм, які завуальовано виконують фіскальні функції. Виходячи 

з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що в ЦК України 

досить послідовно і виважено врегульовано більшість питань, пов'язаних 

з формою договору дарування. Стаття 719 ЦК України передбачає усну, 

так і письмову (в деяких випадках з нотаріальним посвідченням) форму 

для різних видів договору дарування. Було з'ясовано, що форма 

залежить від предмета договору дарування або його змісту. 

Таким чином, аналіз чинного законодавства дозволяє виявити 

певні недоліки, що стосуються оформлення договорів дарування 

нерухомості і договорів дарування валютних цінностей на суму, яка 

перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян. Подальше дослідження і вирішення зазначених 

Проблем можуть бути предметами майбутніх наукових досліджень в 

рамках запропонованої тематики. 
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7. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / [О. В. Дзера (кер. 

авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; за ред. О. В. Дзери, 

Н. С. Кузнєцової] – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. 

– Кн. 2. – 640 с. 
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університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

СУДОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

Інтелектуально-вольовий процес судового тлумачення складається 

із з’ясування правового припису і подальшого його роз'яснення. 

Роз'яснення - спеціальна діяльність певних органів і осіб, мета якої 

забезпечити правильне, однакове застосування норм права, усунути 

неясності і можливі помилки. 

Процес тлумачення обов’язковий під час реалізації правових норм 

у діяльності суду, прокуратури, органів внутрішніх справ та інших 

державних органів, під час укладення угод і договорів, у роботі органів 

громадськості, за здійснення громадянами юридично значущих дій. 

Окрім цього, без тлумачення неможливо створити нові приписи, 

оскільки в розвиненій системі законодавства більшість норм, які 

видаються, пов’язані з уже наявними законодавчими положеннями. 

Важливе значення має тлумачення для створення різноманітних 

збірників і довідників із законодавства, для обліку нормативних актів, 

для підготовки збірників законів держави. 

В юридичній науці судовому тлумаченню традиційно приділяється 

велика увага. При характеристиці судового тлумачення вчені (І. Шутак, 

І. Оніщук) виявили три підходи. Суть першого підходу, якого 

дотримувалися в радянські часи, полягає у визнанні судового 

тлумачення різновидом офіційного тлумачення, яке здійснюється 

судами на основі рішення або узагальнення юридичних справ. У тому 
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числі судове тлумачення презентувалося у вигляді керівних постанов 

судів вищих інстанцій. [5, с. 411]. 

В результаті ослаблення ідеологічного тиску в кінці 1980-х рр., 

вчені почали вести мову про те, що в ході узагальнення судової практики 

не тільки здійснюється тлумачення, а й формуються певні правові 

положення, які наближені до норм права (другий підхід). 

У 1990-ті роки звучали заклики визнати загальні роз'яснення норм 

права, здійснюване судами вищих інстанцій, такими, які мають 

правотворчий характер (третій підхід). [3, с. 211]. 

Судове тлумачення як вид офіційного тлумачення буває 

казуальним, нормативним і правозастосовчим. Казуальне 

(індивідуальне) тлумачення є роз’яснення змісту правових норм з 

конкретної справи і стосується конкретного випадку. За загальним 

правилом таке тлумачення обов’язкове лише для учасників окремої 

ситуації. 

А. Капліна розділяє нормативне та казуальне тлумачення норм 

права на два підвиди: судове та адміністративне. Судове тлумачення 

норми права – це роз'яснення змісту норм права, здійснюване судами. 

Воно спрямоване на правильне і однакове застосування закону в 

діяльності судів і є обов'язковим для них. Адміністративне тлумачення 

норми права здійснюється виконавчими органами влади з питань 

управління, оподаткування, фінансування, соціального забезпечення 

тощо [1, с. 58] 

Роз'яснення судів не змінюють закон. Своїм авторитетом судові 

інстанції впливають на весь хід правозастосовчого процесу, роблять його 

єдиним і таким, що забезпечує суворе дотримання принципу законності. 

Конституційний Суд України активно в своїй практиці посилається 

на норми міжнародного права. Згідно дослідженню О. Капліної та Т. 

Сендецької, станом на 1 березня 2017 року Конституційний Суд України 

виніс 144 рішення, у 27 з них (19% від загальної кількості) Суд послався 

на норми міжнародних договорів, зокрема – Конвенцію про захист прав 

людини і основних свобод. Такі посилання допомагають сформулювати, 

збагатити або посилити правову позицію [4, с. 58-59]. 

Існують основні способи тлумачення норм права. Граматичне 

тлумачення – це спосіб, що охоплює усвідомлення окремих слів і 

термінів всього речення та групи речень. Систематичне тлумачення – 

дає змогу розкрити зміст правової норми у зв’язку з іншими нормами, із 
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загальними нормативними положеннями, з принципами права. Цей 

спосіб дає змогу розкрити зміст правової норми у зв’язку з іншими 

нормами, оскільки вона діє неізольовано. Норма зіставляється з іншими 

нормами, встановлюється її місце в даному нормативному акті, в галузі 

права, в правовій системі. Телеологічне (цільове) – спрямоване на 

дослідження мети, з якою було видано відповідний нормативно-

правовий акт. Історичне тлумачення – спосіб, заснований на 

усвідомленні змісту норм права на основі дослідження конкретних 

історичних умов, за яких вони були прийняті, яку мету на той час 

ставили перед ними. Функціональний – з’ясування змісту норм права на 

основі аналізу конкретних обставин, умов, в яких функціонує норма 

права. Розглядає дію норми права у динамічній площині (волю 

“актуального законодавця”), альтернативні чинні норми права, що 

містяться в приписах інших джерел (форм) права. Логічне тлумачення – 

спосіб тлумачення змісту норм права заснованих на законах і правилах 

формальної логіки. Спеціально-юридичний – з’ясування змісту норми, 

засноване на досягненнях юридичної науки і практики, знанні 

юридичної техніки, техніко-юридичних способів і прийомів. 

Усі способи юридичного тлумачення використовуються в 

сукупності, у комплексі. Виділення окремо логічного і “Інформація і 

право” № 1(16)/2016 82 спеціально-юридичного способів (прийомів) 

тлумачення не є обов’язковим, оскільки в усіх означених способах 

використовуються закони логіки (формальної і діалектичної), а 

тлумачення юриста не може бути інакшим, ніж спеціально-юридичним, 

бо становить внутрішню професійно-ціннісну сторону інтерпретатора, 

без якої не відбудуться інші способи тлумачення. Тому логічний і 

спеціально-юридичний аналіз – це скоріше не прийоми тлумачення 

правових норм, а “засадничі” начала і якісні характеристики 

інтерпретатора, і як такі входять до системи його інтелектуальної 

діяльності, є її основою. 

Згідно з дослідженнями С. Алєксєєва, в процесі судового 

тлумачення виробляються: 

1) правові положення (створювані судами норми права для 

конкретного випадку шляхом тлумачення або аналогії); 

2) норми права як типізовані рішення судів вищих інстанцій, які 

виробляються в результаті узагальнення судової практики [5, с. 421]. 
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В. Яворська обґрунтувала, що змістом актів судового тлумачення є 

сукупність положень, які роз'яснюють законодавство. А також сутність 

положень, внутрішня особливість, властивості, характерні риси, які 

відрізняють їх від норм законодавства і рішень судів по конкретним 

справах. Акти судового тлумачення формулюються з метою 

забезпечення єдності застосування законодавства. Дослідниця виділила 

основні вимоги до змісту якісного акту судового тлумачення. Зокрема, 

мова йде про правильне застосування правил юридичної техніки, а 

також про повну відповідність змісту актів судового тлумачення 

законодавства. Іншою вимогою є відсутність в акті «новоутворених» 

правових норм.  Акт судового тлумачення покращує розуміння закону 

для правозастосувачів і ґрунтується: 

1) на узагальненнях і висновках практики вирішення певної 

категорії справ; 

2) на аналізі допущених судами помилок. 

Забезпечити дотримання і реалізацію названих вимог можна 

шляхом виконання умов щодо структури актів судового тлумачення, 

правил формулювання дефініцій і лінгвістичного тлумачення в цілому 

[6, с. 287]. 

Сутність судового тлумачення складається з: 

1) дослідження логічної побудови нормативного матеріалу; 

2) з'ясування змісту норми права на основі аналізу її тексту; 

3) аналізу і порівняння зв'язків між частинами норми права 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що без глибокого 

розуміння змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, 

систематизація, формування правової культури та правосвідомості, 

розроблення та прийняття нових норм. Проте з’ясування дійсного змісту 

правової норми лише простим ознайомленням з її текстом є 

неможливим. Це зумовлено особливостями самих норм права, формами 

їх функціонування та зовнішнього виразу. Дослідження цих 

особливостей і форм, а також розкриття змісту норми обов’язково 

вимагає використання засобів тлумачення норм права. Саме тлумачення 

забезпечує процес і результати з’ясування та роз’яснення змісту 

правових норм. Важливе значення має також єдність розуміння і 

реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності в 

державі і досягається завдяки тлумаченню. Зазначеного можна досягти 
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шляхом роз’яснення суб’єктам дійсного змісту норм права, тих ідей і 

понять, що закладені законодавцем. 

У кінцевому рахунку тлумачення та роз’яснення як юридична 

діяльність є запорукою забезпечення законності та підвищення 

ефективності правового регулювання. У сучасних умовах його 

актуальність значно зросла. Це пояснюється тим, що в останні роки 

українське законодавство ґрунтовно оновилось, у ньому з’явилися нові 

норми і навіть галузі права. Правотворчість сьогодні здійснюється на 

інших принципах, застосовуються нові юридичні терміни та конструкції, 

цілком інший тип регулювання. У законодавчій практиці ширше 

використовується зарубіжний досвід. У цих умовах тлумачення і 

повинно відігравати свою місію як важливий інструмент пізнання, 

реалізації й удосконалення права. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ДІАГНОСТИКИ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

Незважаючи на негативні зміни в економіці України, що  вплинули 

на обсяги реалізованої продукції у в порівнянні з попередніми 

періодами, а частка збиткових підприємств зросла, подальший розвиток 

господарюючого об’єкта  потребує впровадження нової парадигми 

управління побудованої на високому  рівні економічної безпеки. 

Враховуючи те, що в нинішніх інтеграційних, глобалізаційних 

процесах  існують завдання по вирішенню проблем з економічної  

безпеки щодо її сутності та особливостей прояву, концептуальні підходи 

моделювання процесів діагностики і управління економічної безпеки 

необхідно формувати в залежності від визначення суті економічної 

безпеки.Такі визначення базуються на тісному зв’язку між економічною 

безпекою та інвестиційними процесами на основі ресурсно-

функціонального підходу економічної безпеки підприємства за умови 

ефективного використання ресурсів для запобігання загроз. Також при 

цьому розглядається наявність конкурентних переваг у  забезпеченні 

відповідності потенціалу економічного об’єкта  його стратегічним цілям. 

В даному випадку  захист свого потенціалу від економічних загроз 

розглядається як  здатність системи досягати  визначених цілей 

діяльності.  

На основі результатів аналізу існуючих підходів моделювання 

процесів встановлено  доцільність розглядати економічну безпеку  з 

позиції дослідження метита захищеності  діяльності економічного 

об’єкта  як соціально-економічної системи та розгляду його потенціалуі 

ресурсів. Також необхідно розглядати економічну безпеку з урахуванням 

зв’язківпри формуванні  системи заходів, які  спрямовані на 
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забезпечення конкурентоспроможності у необхідному рівні її з метою 

досягнення визначених цілей. Тому при моделюванні процесів 

діагностики економічної безпеки економічного  об’єктаформується  

комплекснеїї бачення як системи з урахуванням специфіки галузі 

діяльності та зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Крім того,   формування концепції економічної безпеки  будується 

на врахуванні чинників та особливостей сучасності, коли держава не 

здійснює управління суб’єкта господарювання, але здійснює 

регулювання їх діяльністюна основі правових, економічних і соціальних 

заходів прямого впливу (нормативні акти, положенняі непрямого 

впливу (податкова, фінансово-кредитна політика, тарифна 

політика).Але   контроль за виконання функцій управління економічною 

безпекою відбувається повністю на рівні керівництва суб’єкта 

господарювання в умовах  функціонування із значним рівнем   

динамічності та  наявністю загроз зовнішнього і внутрішнього 

характеру, що пов'язані проявами невизначеності та  нестабільною 

податковою політикою держави, низьким рівнем інвестиційної та 

інноваційної активності, а також відсутністю довгострокового 

банківського кредитування. Загрозами при  цьому  є втрати,  збитки та 

входження у  кризовий стан. 

Для зменшення впливу таких загроз у системах прийняття 

управлінських рішень необхідна своєчасна реакція   на негативні 

сигнали  зовнішнього середовища.Тому вирішення пропонується на 

основі використання комплексу економіко-математичних моделей 

управління економічною безпекою на  можливостях  діагностування 

загрози стабільному функціонуванню. 

У цьому випадку концептуальну модель функціонування системи 

економічної безпеки пропонується на використанні  вимог  до  підсистем  

діагностики, аналізу і моніторингу показників економічної безпеки, а 

головне це   визначення їх рівня. 

В такому випадку необхідно до блоку моніторингу показників 

економічної безпеки розглядати  базу даних показників 

діяльностісуб’єктів господарювання. Системність у цьому будується на  

організації внутрішньої системи «логістики» з управління 

інформаційними потоками, а  база даних економічного об’єкта повинна  

постійно оновлюватись. Наслідком цього будевизначення  загроз  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                345 

 

діяльності та створюється  база даних показників/індикаторів 

економічної безпеки на підставі ідентифікованих  загроз. 

Концептуально при цьому є розуміння, що для забезпечення 

ефективності  такої моделі необхідно визначеннякомплексної оцінки 

рівня економічної безпеки на основі   інтегрального показника рівня 

економічної безпеки підприємства, за допомогою якого  визначається 

різноманітний вплив показників.З метою рішення даної задачі 

запропоновано використати один з методів таксономії - метод рівня 

розвитку. 
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кандидат економічних наук, доцент  

Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету розвитку  

людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ЯКІСТЬ ФАКТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ 

Успішне розв’язання конфліктів суб’єктів господарювання в 

судовому чи досудовому слідстві в значній мірі залежить від 

правильного проведення судово-економічної експертизи облікового 

процесу, яка може бути основною в даній справі.  

Для дослідження поставлених перед судовим експертом-

економістом питань необхідно мати достатню і повну інформацію, що 

допоможе надати вичерпну відповідь. Правильно підібрана 

фактографічна інформація є запорукою успішного та якісного 

проведення судово-економічної експертизи облікового процесу. 

З постійними змінами законодавства з питань фінансово-

господарської діяльності підприємства та появи нових схем економічних 

злочинів є необхідним перегляд якості фактографічної інформації з 

метою її повноцінного використання у процесі слідства. 

У дослідженні [1, с. 20] автором запропоновано судово-економічну 

експертизу облікового процесу проводити з урахуванням існуючої в 

бухгалтерському обліку класифікації фактів господарського життя. 

Тобто, факти і фактографічна інформація є основою будь-якого судово-

експертного дослідження. 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  346   Полтавський інститут економіки і права  

 

Фактографічна інформація, що відображена в системі 

бухгалтерського обліку, є фундаментом досліджень фінансово-

господарської діяльності підприємств. Вона є основою доказів фактів 

господарських операцій і процесів, що створили конфліктні ситуації у 

правовідносинах між об’єктами і суб’єктами права. 

Жоден факт здійснення фінансово-господарської діяльності 

підприємства не може бути визнаним без підтвердження його у 

відповідних документах. При проведенні судово-економічної експертизи 

облікового процесу особливе місце займає документація, яка є 

обов’язковою складовою при формуванні доказової бази в розкритті 

економічних злочинів.  

Доцільно зазначити, що серед фактографічної інформації судово-

економічної експертизи облікового процесу найважливішими є 

первинні документи. Їх наявність передбачена ст. 1 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 

16.07.1999 р. [2]. Адже, первинний документ - документ, який містить 

відомості про господарську операцію. У п. 2 ст. 3 даного закону 

визначено, що фінансова, податкова, статистична й інші види звітності 

базуються на даних бухгалтерського обліку. А оскільки, підґрунтям 

останнього є первинний документ, то саме він є основою і для інших 

видів звітності. У податковому обліку повинні також використовуватися 

первинні документи, які передбачено Податковим кодексом України [3].  

Таким чином, наведена вище норма Податкового кодексу України 

[3] у комплексі з положенням п. 2 ст. 3 Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [2], саме й 

дозволяє зробити висновок про безперечний й провідний вплив на 

бухгалтерських та податковий облік первинних документів. 

Документальне оформлення господарських операцій первинними 

документами повинно здійснюватися у повній відповідності з вимогами 

Положення «Про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку» [4]. Цим нормативним актом визначено, що 

основними документами, що підтверджують господарські операції, 

включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 

проведення є первинні документи. Первинні документи повинні бути 

складені на бланках типових і спеціалізованих форм у момент 

проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, 

безпосередньо після її завершення.  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                347 

 

Вони приймаються до виконання лише за наявності таких 

обов’язкових реквізитів: найменування підприємства, установи, від імені 

яких складений документ; назва документа (форми); дата і місця 

складання; зміст та обсяг господарської операції; одиниця виміру 

господарської операції; посада і прізвище осіб, відповідальних за 

здійснення господарської операції і правильності її оформлення; 

особистий чи електронний підпис, що дають змогу ідентифікувати особу, 

яка брала участь у здійсненні господарської операції.  

При оформленні первинного документа слід звернути увагу на 

окремі реквізити. Наприклад, посади осіб відповідальних за здійснення 

господарської операції і правильність її оформлення. Так, без 

зазначення посади, статус первинного документа викликає сумніви при 

розгляді судової справи. На це неодноразово звертали увагу господарські 

і адміністративні суди. За відсутності відомостей про обсяг господарської 

операції документи також можуть бути не визнані судами. Документ має 

бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. 

Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг. 

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів 

та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та 

підписали ці первинні документи.  

Первинні документи є підставою для формування нової 

фактографічної інформації - регістрів синтетичного та аналітичного 

обліку. Залежно від форми ведення бухгалтерського обліку, що 

використовується на підприємстві, згідно облікової політики, 

інформація може відображатися в журналах ордерах та відомостях до 

них, в меморіальних ордерах та відомостях, машинограмах 

комп’ютерного обліку, головній книзі. 

Важливою вимогою до облікових регістрів є правильність та 

відповідність записів первинним документам, що підтверджують факт 

здійснення господарської операції. 

Інформація про підсумки фінансово-господарської діяльності 

підприємства висвітлюється у звітності підприємства. Вона поділяється 

на фінансову, податкову, статистичну та внутрішню. Саме на внутрішню 

звітність, яка забезпечує інформацією управлінський персонал 

підприємства слід звернути увагу при проведенні судово-економічної 

експертизи облікового процесу. 
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Дослідженню підлягають і матеріали внутрішньогосподарського 

контролю, за якими встановлюються факти проведення інвентаризацій 

та внутрішньогосподарських перевірок на підприємстві. До них 

відносяться інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акти 

інвентаризацій, звіти ревізійних комісій, протокол засідання зборів 

інвентаризаційних комісій тощо. 

При проведенні судово-економічної експертизи облікового процесу 

використовуються не лише бухгалтерські документи, але й інші 

матеріали справи. До них відносяться документи, пов’язані з діяльністю 

підприємства та з процесом розслідування. Наявність установчих 

документів дає змогу встановити законність діяльності підприємства, 

факт зайняття не статутною діяльністю. Дозвільні документи, 

реєстраційні документи надають інформацію про законність діяльності 

підприємства.  

Заслуговують на увагу розпорядчі та інструктивні документи 

підприємства, до яких відноситься наказ «Про облікову політику 

підприємства», посадові інструкції, графік документообігу та ін. 

При проведенні судово-економічної експертизи облікового процесу 

судовому експерту-економісту необхідні також інші матеріали справи, 

які пов’язані з розслідуванням та мають необхідні дані про предмет 

дослідження. До них відносяться речові докази, протоколи слідчих, 

допиту свідків та потерпілих, акти документальних перевірок, звіти 

(висновки) незалежного аудитора, висновки експертів інших галузей 

тощо. 

Спеціальні матеріали справи допоможуть дати відповіді на окремі 

питання, додатково перевірити достовірність встановлених даних на 

підставі бухгалтерських документів. 

Підсумовуючи викладене вище, можна дійти однозначного 

висновку про те, що фактографічна інформація має важливе значення 

для об’єктивного прийняття ухвали по судовій справі. Така інформація 

судово-економічної експертизи облікового процесу представлена 

первинними документами, обліковими регістрами та матеріалами 

бухгалтерської звітності.  
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(дата звернення: 23.11.2020). 
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професор кафедри економіки і менеджменту  

ПВНЗ «Університет сучасних знань» (м. Київ) 

 

КОРПОРАТИВНА СТІЙКІСТЬ В СИСТЕМІ ЗНАНЬ ПРО 

ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКИ 

Інтенсифікація глобалізаційних та інтеграційних світогосподарських 

процесів, намагання України стати активним їх учасником, високий рівень 

тінізації вітчизняної економіки та корумпованості суспільства зумовлюють 

посилення значущості визначення концептуальних засад забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання різних рівнів в 

довгостроковій перспективі. Серед науково-практичних підходів, що 

зорієнтовані на пошук загальних шляхів довготривалого розвитку, 

позасумнівом чільне місце посідає концепція сталого або гармонійного 

розвитку та її мікроекономічна інтерпретація - концепція корпоративної 

стійкості. 

Розбудові й адаптації концепції сталого розвитку до вітчизняних 

соціально-економічних умов присвячені праці таких вчених, як Амоша 

О.І., Буркинський Б.В., Аптекарь С.С., Садєков А.А., Мельник Л.М. та ін. 

Значний внесок і в еволюцію поняття «корпоративна стійкість», і в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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розвиток цієї концепції зробили Дж. Елкінгтон, М. Ван Марревійк, 

Р. Штойєр, Т. Діллик й К. Хокертс, Дж. Мун та К. Ласло. Проблемами 

визнання безпекознавства як окремого наукового напряму переймалися 

багато зарубіжних й вітчизняних вчених: Геєць В.М., Мойсеєнко І.П., 

Шкарлетт С.М., Власюк О. С., Мунтіян В.І. , Абалкін Л., Сенчагов В. та ін.  

Водночас саме відносна молодість і названих концепцій, й 

наукового напряму створюють благодатні умови для розвитку 

методолоігчних засад теорії економічної безпеки через інтеграцію й 

адаптацію наукового надбання у забезпеченні корпоративної стійкості. 

Головна мета проведеного теоретичного дослідження полягає у 

визначенні методологічного підгрунття щодо акцептуалізації теорією 

безпеки концепції корпоративної стійкості як органійної складової, 

особливо, в частині знань про економічну безпеку. 

Перші публікації, присвячені корпоративній стійкості, побачили 

світло наприкінці 20-го сторіччя. Фактично вона стала мікроекономічною 

інтерпретацією більш традиційної концепції сталого розвитку, що отримала 

широку підтримку після доповіді у 1987 році Всесвітньої комісії ООН з 

навколишнього середовища та розвитку «Наше майбутнє», яка більш 

відома як «Звіт  Брундтланд». Згідно цього звіту, сталим визнається такий 

розвиток, який «відповідає потребам сучасного покоління, не входячи в 

протиріччя з потребами й намаганнями поколінь майбутнього» [1, с. 43]. 

Піонером у формуванні й становленні концепції корпоративної 

стійкості можна вважати Дж. Елкінгтона, який ввів до вжитку поняття 

«потрійний підсумок» (triple bottom line), в основу якого покладено не 

тільки оцінювання економічних й екологічних наслідків діяльності, а ще й 

соціального впливу  [2, с. 5]. Подальший розвиток ідеї корпоративної 

стійкості призвів до виникнення нової аббревіатури «3P» - «People, Planet, 

Profits», що уособлює в собі три засади стійкості. Поєднання потрійного 

підсумку та потрійних засад стійкості із концепцією зацікавлених сторін, що 

приймають участь у формування системи економічних, екологічних та 

соціальних результатів, фактично завершило становлення концепції 

корпоративної стійкості як нової парадигми розвитку бізнесу. 

Значущість застосування методології корпоративної стійкості у 

розбудові теорії безпеки зумовлена багатоаспектністю категорії 

«економічна безпека» та розмаїттям підходів до оцінювання її рівня та 

його достатності для ефективного функціонування будь-якої бізнес-

системи.  
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Досягнення корпоративної стійкості й забезпечення достатнього 

рівня економічної безпеки в кінцевому рахунку стають неможливими 

без взаємопов’язаного розвитку економічного, природнього й 

соціального капіталів, з урахуванням незамінюваності й 

неоновлюваності останніх. 

За такого підходу стає зрозумілим, що в основі стійкого (або краще 

сталого) розвитку має лежати не намагання отримати прибуток за будь-яку 

ціну, а прибуток як кінцевий показник інтенсивності та якості розвитку 

створюється через таке використання природнього й соціального капіталу, 

що формує позитивний відгук у зацікавлених осіб, і, як наслідок, зменшує 

нефінансові ризики. 

Враховуючи, що еко-ефективність є категорією сталого розвитку й 

виходячи з необхідності розширення параметрів оцінки результативності 

діяльності, доцільним вважається визначення також соціо-ефективності як 

результату впливу еко-ефективності на соціальну сферу, а також 

виокремлення еко-результативності й соціо-результативності. Це зумовлено 

розумінням того, що підвищення економічної стійкості є наслідком 

отримання еко- та соціо-ефектів; екологічна стійкісь досягається 

збалансованістю еко-результатів з достатністю природних ресурсів; 

соціальна стійкість являє собою інтегроване явище через отримання соціо-

результативності при досягненні екологічної справедливості. 

Ідея корпоративної стійкості є результатом розвитку концепції 

сталого розвитку і визнана як сучасна парадигма розвитку бізнесу. В її 

основі лежить розуміння трьохвекторної системи оцінювання наслідків 

діяльності суб’єкта господарювання: економічних, екологічних та 

соціальних. Саме інтегральна оцінка ефективності й результативності 

діяльності окремих суб’єктів може стати критерієм рівня економічної 

безпеки. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У ФІНАНСОВІЙ  

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

В умовах становлення і розвитку української економіки винятково 

важливого значення набуває фінансова грамотність. Перспективи 

розвитку сучасної фінансової системи, ринків банківських і 

небанківських фінансових послуг полягають у формуванні фінансової 

грамотності населення. Роль фінансової грамотності проявляється через 

сукупність світоглядних позицій, знань і навичокнаселення щодо 

ефективного управління особистими фінансами та здатність 

компетентно застосовувати їх у процесі прийняттяфінансовихрішень. 

Фінансова грамотність охоплює широкий спектр орієнтованості 

населення у фінансових послугах та є важливоюдля сучасної ринкової 

економки. Саме тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів 

діяльності фінансових інститутів для розширення фінансової 

грамотності. 

Суттєвий внесок у дослідження фінансової грамотності здійснили 

вчені А. Сміт, Е. Ларсон, Ш. Данс, Т. Хіра, А. Лусарді. Питаннями 

фінансової грамотності населення в Україні за підтримки Програми 

розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) займається група 

науковців: О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, О.О. Другов, 

О.Є. Костюченко, А.Я. Кузнєцова, З.Я. Лапішко, Т.В. Новікова, 

Б.І. Пшик, В.В. Рисін, Л.Я. Слобода, Т.С. Смовженко, 

Н.В. Ткаченко,М.І. Хмелярчук. 

Метою дослідження є висвітлення ролі фінансової грамотності у 

фінансовій системі України. 

Кожна людина в будь-якій державі в повсякденному житті 

зустрічається з фінансовими потребами. В сучасному світі поступово 

збільшується і змінюються фінансові інструменти, що потребує певних 

знань і уявлень у людей.  
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Наразі є багатотрактувань поняття фінансової грамотності. 

Важливо виділити офіційне визначення фінансової грамотності, яке 

наведено в документах ОЕСР: «Фінансова грамотність – це сукупність 

таких елементів, як обізнаність, знання, навички, установки (життєві 

орієнтири) і поведінка, що дають змогу приймати обґрунтовані 

фінансові рішення для досягнення особистого фінансового 

благополуччя» [3]. 

Фінансову грамотність можна визначити як ключові компетенції, 

що формуються в процесі навчання.  

До фінансової грамотності відносимо включає три взаємозалежні 

елементи: установки (базис фінансової грамотності – планування 

сімейного бюджету, причому на тривалу перспективу, і вироблення 

стратегії реалізації потреб життєвого циклу); знання (принципи і схеми 

функціонування фінансового ринку, розуміння природи і функцій 

фінансових інститутів, інструментів, ази юридичної та податкової 

грамотності, розуміння меж відповідальності фінансових інститутів 

перед клієнтами й клієнтів перед фінансовими інститутами, володіння 

мінімальним фінансовим словником, включаючи поняття ризику і 

прибутковості, дисконтування, інфляції, розуміння відмінностей між 

готівкою і безготівковими платежами тощо); навички (уміння читати 

договір і розуміти інформацію, що міститься в ньому, порівнювати між 

собою пропозиції різних компаній, уміння подавати претензію або 

скаргу, якщо права порушені, шукати і знаходити інформацію про 

фінансовий ринок тощо).  

Серед усіх понять фінансової грамотності ми виокремлюємо 

визначення Т. Кізими, що фінансова грамотність населення – сукупність 

світоглядних позицій, установок, знань і навиків громадян щодо 

ефективного управління особистимифінансами та здатність 

компетентно застосовувати їх у процесі прийняття фінансових 

рішень [1]. 

У сучасному світі фінансовий ринок активно розвивається, 

виникають нові інструменти, форми і види фінансових продуктів. Однак 

із боку споживачів попит обмежується невмінням ефективно 

використовувати фінансові інструменти через відсутність необхідних 

знань і навичок. 

Україна з Польщею посіли останню, тридцяту, сходинку в Індексі 

фінансової грамотності населення серед країн-членів Організації 
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економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). В Україні опитування 

для створення рейтингу було проведено на замовлення проекту USAID 

«Трансформація фінансового сектору» та Національного банку України 

у грудні 2018 року. Загальні міжнародні результати ОЕСР оприлюднила 

днями.З’ясувалося, що лише 12 % українців зберігають заощадження у 

банках, а 52 %– готівкою вдома. Водночас 82 % опитаних запевнили, що 

ретельно контролюють свої витрати, 73 % заявили, що вчасно сплачують 

рахунки і 70 %– планують доходи і витрати.Низький показник України 

укладачі рейтингу пов’язали з поганими результатами у сферах 

ставлення до фінансів та знань про них. «Середній бал у ставлення до 

фінансових питань в Україні був 2,4 (за шкалою від 1 до 5), і він виявився 

набагато нижчим за середній показник (3,3) тридцяти країн, які брали 

участь в опитуванні», – пояснив автор звіту Роберт Дрейк. На його 

думку, така ситуація в Україні склалася через нестійкий характер 

економічного зростання країни – дві фінансові кризи за останні 

п’ятнадцять років, інфляція та девальвація національної валюти.При 

цьому він зазначив, що рівень фінансової грамотності є найнижчим у 

віковій групі 18-24 роки (10,6 бала проти 12,1 у віковій групі 25-34 роки). 

Це вказує на те, що пріоритетними могли б стати ініціативи з фінансової 

грамотності для підлітків і молоді.До слова, під час опитування українці 

рішуче підтримали викладання фінансової грамотності у школах – 70 % 

хотіли б, щоб дітей навчали, як розпоряджатися своїми коштами. 

Дослідження також засвідчило, що люди з низькими доходами, 

невисоким рівнем освіти та ті, які не мають банківських рахунків, 

демонстрували гірші результати [3]. 

Ці дослідження серед населення України свідчать про нестабільну 

структуру бюджетів громадян, незважаючи навіть на виникнення нових 

форм і способів інвестування заощаджень. Перехід країни до ринкової 

економіки показав невміння населення приймати правильні фінансові 

рішення. За останні роки обсяг послуг, що пропонуються на 

фінансовому ринку, виріс у декілька разів, проте рівень фінансової 

грамотності споживачів суттєво не змінився, що не дає змоги залучати їх 

до фінансового простору країни.  

Основи фінансової грамотності не є обов’язковим компонентом ні в 

загальній, ні у вищій освіті, тому населення здебільшого не здатне до 

фінансово грамотного поводження на ринку фінансових послуг.  
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Щоб наблизитися до вирішення даної проблеми, потрібно не 

тільки сформувати понятійний апарат, а й, використовуючи досвід 

інших країн, розробити систему підвищення рівня фінансової 

грамотності.  

Досягнення високого рівня фінансової грамотності населення 

повинно служити основою для взаємодії громадян із різними 

фінансовими інститутами, усвідомленого використання ними продуктів 

банківського і страхового секторів, формування стратегії пенсійного 

забезпечення. Фінансова неграмотність населення негативно 

позначається не тільки на особистому добробуті, а й на фінансовій сфері 

у цілому. Наприклад, від неправильного планування або відсутності 

чіткого розуміння своїх доходів і витрат у громадян з’являються 

заборгованості, неграмотність викликає зростання числа фінансових 

пірамід і шахрайств.  

Отже, для підвищення рівня фінансової грамотності населення в 

Україні потрібно:визначити єдиний координаційно-моніторинговий 

центр, який відповідав би за реалізацію державної політики у сфері 

підвищення фінансової грамотності населення; розробити єдину 

Національну стратегію фінансової грамотності; навчання дітей та молоді 

фінансовій грамотності, як одній з ключових компетенцій; 

систематичний моніторинг реального рівня фінансової грамотності 

населення України. В результаті можна отримати підвищення 

фінансової грамотності населення, підвищення добробуту населення, 

усвідомлення та зменшення фінансових ризиків для домогосподарств, 

поліпшення бізнесового середовища та збільшення обсягу бізнесу, 

соціальна і фінансова стабільність у суспільстві. 

Література: 

1. Кізима Т. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і 

вітчизняні реалії. Вісник Тернопільського національного економічного 

університету. 2012. Вип. 2. С. 64–71. 

2. Фінансова грамотність населення. URL: 

http://www.golos.com.ua/article/317988 (дата звернення: 25.11.2020). 

3. Organisation for Economic Cooperation and Development (2018) 

Measuring of the Financial Literacy. URL: 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/ 

measuringfinancialliteracy.htm (dateofapplication: 17.05.2019). 

 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  356   Полтавський інститут економіки і права  

 

Світлана Товста,  

адвокат, старший викладач кафедри правознавства  

та фінансів Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Марина Мурашко, 

 здобувачка другого (магістерського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»  

Полтавського інституту економіки і права  

Відкритого міжнародного університету  

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 

Одним з головних чинників економічного зростання будь-якої 

країни є стабільність фінансової системи. Управління нею є цільовим 

напрямом у діяльності держави і забезпечується шляхом регулювання 

відповідного законодавства. Держава визначає спеціальні органи, що 

виступають в ролі суб'єктів управління фінансовою системою. 

Ефективне функціонування фінансової системи України є запорукою 

проведення цілого комплексу реформ в Україні. Від дієвості фінансової 

системи залежить все суспільне життя держави. Сьогодні відбувається 

процес становлення фінансової системи України. Цей процес не 

простий, навіть суперечливий. Таким чином, досвід державного 

регулювання фінансовою системою в європейських країнах, а саме 

Франції має актуальне значення для розвитку фінансової системи 

України. 

Питання фінансової системи досліджується багатьма вченими-

економістами, але з правової точки зору цю тему розробляють у своїх 

працях вчені-юристи, зокрема Л.К.Воронова, Д.О.Гетманцев, 

І.Б.Заверуха, О.А. Костюченко, В.Л. Кротюк, А.Т. Ковальчук, О.П.Орлюк, 

В.В. Пасічник, А.О.Селіванов та інші.  

Мета  публікації є аналіз особливостей становлення та розвитку 

фінансової системи Франції, основних механізмів державного 

регулювання в сфері фінансів та використання французького досвіду в 

розвиткові фінансової системи України. 
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У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання. Методи аналізу і синтезу, дедуктивний та 

індуктивний методи, метод аналогій та узагальнення. 

Франція (Республіка Франція) (Republique francaise, France)  

республіка,  яка складається з 26 областей (22 у метрополій й чотири 

заморські), що розподілені на 100 департаментів, які у свою чергу 

складаються з 342 округів i комун. 

Бюджетна система Франції багатоланкова, але відрізняється 

високим ступенем централізації. У країні немає єдності бюджетної 

системи, бюджет кожної адміністративної одиниці затверджується 

органом виконавчої влади. Складна бюджетна система включає: 

державний (центральний) бюджет; місцеві бюджети; спеціальні фонди; 

бюджети державних підприємств. 

Державний бюджет у Франції – найважливіший інструмент 

управління державними коштами. Держава через бюджетну систему 

формує й розподіляє більше 20 % BBП i 50 % національного доходу. На 

частку державного бюджету доводиться приблизно 80 % всіх доходів i 

видатків французької фінансової системи. 

Бюджетний процес у Франції  регулюється низкою статей 

Конституції    1958 року, а також численними законами, декретами, 

інструкціями, що регламентують відбиття бюджетних операцій у 

національному рахунку, порядок подання державного бюджету, роль i 

функції центральних i регіональних органів влади,  які причетні до 

бюджетного процесу й контролю. Період підготовки, прийняття, 

виконання й складання звіту про виконання бюджету у Франції  займає 

більше трьох років i складається з чотирьох стадій: складання проекту 

бюджету; прийняття бюджету; виконання бюджету; складання 

Міністерством економіки й фінансів звіту про виконання бюджету.  

Складання проекту бюджету контролюється головним фінансовим 

органом країни Міністерством економіки й фінансів. Підготовка 

бюджету у Франції  йде з використанням програмно-цільового методу 

(«раціоналізація вибору бюджетних рішень»). Протягом дев’яти місяців 

кожне міністерство й відомство, керуючись інструкціями й 

контрольними цифрами, складає  свій кошторис. Потім, після зведення 

уcix кошторисів, складається проект бюджету, який після ухвалення 

урядом направляється до парламенту. 
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Прийняття бюджету триває близько трьох місяців. Проект бюджету 

розглядається у фінансовій комісії кожної палати парламенту. Спочатку 

проходить обговорення проекту в нижній палаті – Національних зборах. 

Потім проект передається до верхньої палати – Сенату. Якщо проект 

бюджету після двох спільних обговорень обома палатами парламенту не 

одержує схвалення, президент має право своїм указом оголосити 

бюджет законом. 

Виконання бюджету здійснюється через систему казначейських 

кас, які мають рахунки в Банку Франції та провадять розрахунково-

касові бюджетні операції. Узагальнюючі дані про виконання бюджету за 

рік подаються до Рахункової палати для аналізу й складання декларації 

про відповідність даних центрального обліку в окремих організаціях. 

Місцеві бюджети перебувають у віданні органів місцевого 

самоуправління, їхня діяльність регламентуються Конституцією й 

поточним законодавством. Одним із найважливіших заходів, 

проведених у Франції ще на початку 1980-x років є реформа місцевого 

управління й самоврядування,  вона носить довгостроковий характер.  

Реформа місцевого управління і самоврядування завершила 

модернізацію адміністративно-територіальної організації країни. З 

одержанням статусу територіального колективу практично закінчилося 

оформлення регіону в адміністративно-територіальну одиницю. Таким 

чином, у Франції на сьогодні склалася система адміністративно-

територіального розподілу із трьох ланок (регіон — департамент — 

комуна) з відповідною системою органів місцевого управління і 

самоврядування. Ради (регіональні, департаментів, округів) складають 

бюджети й розпоряджаються місцевими ресурсами, тобто кожна 

адміністративна одиниця має власний бюджет.  

У кожному регіоні створюється контрольний орган – Розрахункова 

палата, що стежить за фінансовою діяльністю юридичних осіб і бере 

участь у формуванні місцевих бюджетів. 

Система фінансового вирівнювання у Франції виконує основне 

завдання: вирівнювати доходи окремих місцевих бюджетів, які вони 

мають від податків, i компенсувати витрати, обумовлені розширенням 

компетенції місцевих органів влади, а також «незаслужені витрати» 

місцевих органів влади (забезпечення житлом учителів, виплати 

житлових субсидій тощо). 
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Для вирівнювання доходів від різниці в отриманих податках 

використовується глобальна (єдина) дотація функціонування.   

Розширення компетенції компенсується: загальною дотацією з 

децентралізації, регіональною дотацією на шкільну освіту, дотацією 

департаментам на оснащення коледжів. 

При розрахунку обсягів основних дотацій використовуються, як i в 

практиці інших країн, два основних показники: 

Податковий потенціал місцевої територіальної одиниці, що 

характеризує масу доходів від місцевих прямих податків, які місцевий 

бюджет одержує із застосуванням середніх загальнонаціональних 

ставок. Це розрахункова величина, оскільки кожна територія застосовує 

індивідуальні ставки. 

Податкове навантаження, що розраховується як співвідношення 

між сумою фактичних доходів від місцевих прямих податків i 

податковим потенціалом. Це співвідношення може бути більшою a6o 

меншою за одиницю. 

Глобальна (єдина) дотація функціонування – спеціальний фонд 

трансфертів для органів місцевого самоврядування у Франції. Кошти із 

цього фонду надаються комунам i департаментам. Фонд формуються за 

рахунок відрахувань від податку на додану вартість. 

Податкова система Франції відрізняється своєрідністю. Податки й 

збори тут зберігаються багато десятиліть, відображаючи історичні й 

культурні традицій країни. Особливостями французької податкової 

системи виступають: стабільність переліку податків i зборів; правил 

їхнього стягнення; соціальна спрямованість. високі соціальні податки – 

платежі та внески до фондів соціального призначення (більше 40 % 

загальної суми обов’язкових платежів i податків у порівнянні з близько 

30 % в середньому по країнах Європейського Союзу); переважання 

непрямих податків (батьківщина податку на додану вартість (ПДВ); 

принцип пріоритету  ресурсів. на відміну від багатьох інших країн 

парламент затверджує спочатку дохідну частину бюджету, а потім 

видаткову; урахування територіальних аспектів: уряд проводить 

політику децентралізації, що полягає в розширенні прав місцевих 

органів самоврядування й супроводжується відповідним перерозподілом 

податкових надходжень; широка система пільг i знижок. 

Питання оподатковування у Франції регулюються Генеральним 

податковим кодексом i Книгою фіскальних процедур, прийнятими, 
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відповідно, декретами від 6 квітня 1950 року й 15 вересня 1981 року, а 

також постановою від 15 вересня 1981 року. Крім того, питання 

оподатковування регулюються численними нормативними актами, що 

не ввійшли до Генерального податкового кодексу. 

Серед країн – членів ЄС Франція посідає друге після 

Великобританії місце за числом міжнародних податкових угод. 

У зв’язку зі створенням в 1992 році єдиного внутрішнього ринку ЄС 

у рамках програми модернізації французької економіки уряд здійснив 

реформу податкової системи країни, спрямовану на поліпшення 

фінансового становища промислових компаній i підвищення рівня 

їхньої конкурентоспроможності. Відповідно до вимог уніфікації 

податкових систем у рамках ЄС, протягом останнього десятиліття 

спостерігається зниження ставок оподаткування з одночасним 

розширенням податкової бази за рахунок скасування пільг. 

 Банківська система Франції включає два рівні: центральний банк( 

Банк Франції) та банки. Банк Франції (Banque de France), що є одним із 

найстарших у Європі центральних банків, засновано в 1800 році 

Наполеоном Бонапартом як приватну акціонерну компанію. У 1803 році 

Банк Франції отримав монополістичне право на емісію банкнот у 

Парижі, а з 1848 р. – в усій Франції, дане право відновлялося до 1945 

року чотири рази [3, c. 17]. 

До 1936 року Банк Франції управлявся Радою, що складалася з 15 

«регентів». У 1936 році вона була замінена на Генеральну раду, що 

включала вже 20 директорів. Відповідно до закону від 2 грудня 1945 

року, Банк Франції націоналізовано – його акції викуплено в обмін на 

державні облігації, внаслідок чого дотепер за ним зберігається статус 

державної установи. 

До 1992 року Банк Франції підпорядковувався міністерству 

фінансів та економіки (керуючого та двох заступників призначав 

Президент, а 12 з 15 членів Генеральної ради – міністерство). Після 

прийняття 4 серпня 1993 року Закону Франції «Про статут Банку 

Франції» центральна банківська установа країни одержала цілковиту 

незалежність (зокрема, у здійсненні монетарної політики для 

підтримання стабільності цін), яка забезпечується в тому числі 

корективами Статуту Банку Франції: 

Взаємовідносини Банку Франції з усіма гілками влади – 

Президентом, Парламентом та урядом – будуються на принципах 
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співпраці та чіткого розмежування повноважень і відповідальності. 

Незважаючи на відносну незалежність Банку Франції в розробці й 

реалізації монетарної політики, питаннями визначення режиму обмінного 

курсу й паритету франка (до введення в 2002 році євро) опікувався уряд. 

Банк Франції лише регулював співвідношення франка й іноземних валют 

від імені держави й у межах загальних напрямів монетарної політики. 

Головною метою монетарної політики Франції з 1994 року виступало 

підтримання показника рівня інфляції, що дозволяє віднести Францію до 

країн, що реалізують політику таргетування інфляції [1, c. 236]. 

Банки до 1945 року однаковою мірою могли здійснювати обліково-

позикові та інвестиційні операції, проте на практиці відбувалась 

спеціалізація у тій або іншій мірі. Згідно із законом від 2 грудня 1945 

року, комерційні банки поділялися на депозитні, ділові (за характером 

діяльності інвестиційні) та банки довгострокового кредиту. 

Зазначеним законом, а також доповненням до нього від 17 травня 

1946 року визначалися межі пасивних і активних операцій депозитних і 

ділових банків. Депозитні банки мали право приймати вклади до 

запитання від клієнтів без обмеження, а строкові вклади – строком не 

більш як на два роки. Для ділових банків, основною функцією яких була 

засновницько-емісійна діяльність, закон передбачав прийняття 

строкових вкладів строком на два роки й більше. Залучення 

безстрокових вкладів обмежувалося певним колом вкладників. Ділові 

банки мали право приймати вклади від підприємств, з якими вони були 

пов’язані по лінії засновницько-емісійної діяльності, а також від 

акціонерів цих підприємств і своїх службовців. 

Обмеження активних операцій полягали в тому, що депозитні 

банки не мали права використовувати вклади для участі в капіталі 

торговельно-промислових підприємств і вкладати в нерухомість (крім 

випадків, якщо на це був дозвіл Національної кредитної ради). 

Депозитні банки могли брати участь у формуванні капіталу торговельно-

промислових та інших підприємств тільки за рахунок власного капіталу. 

При цьому їхня частка в капіталі торговельно-промислових підприємств 

(крім банків і фінансових установ) не повинна була перевищувати 10 % 

суми власного капіталу таких підприємств, а обсяг використання банком 

власного капіталу в таких операціях не міг перевищувати 75 % його 

загальної суми. 
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Банківська реформа 1966-1967 років дещо послабила ці обмеження. 

Депозитним банкам було дозволено приймати строкові вклади строком 

більш як на два роки, для ділових банків було скасовано обмеження на 

прийняття безстрокових вкладів. Частку участі депозитних банків у 

формуванні власного капіталу торговельно-промислових підприємств 

було підвищено з 10 до 20 %. Для цих операцій вони могли тепер 

використовувати не 75 % власного капіталу, а всю його суму. 

Максимальний строк кредитів депозитних банків було підвищено до семи 

років [2, c. 152]. 

Оскільки реформа не усунула всіх обмежень у діяльності 

депозитних банків, вони продовжували стримувати активність і 

конкурентоспроможність банків як усередині країні, так і на 

міжнародних ринках позикових капіталів, де діяльність банків інших 

країн була ширшою. 

У 1981 році майже всі банки Франції були націоналізовані, проте в 

1984 році розподіл банків на депозитні, ділові й банки середнього та 

довгострокового кредиту було скасовано й запроваджено статус 

універсалізації комерційних банків, розпочато процес приватизації. У 

сучасній структурі банків можна виділити такі групи: універсальні, 

інвестиційні, кооперативні, зовнішньоторговельні 

(зовнішньоекономічні). 

Підводячи підсумок, можна дійти висновку, що шляхи розвитку 

фінансових систем у різних країнах відрізняються значною мірою. У 

рамках державного управління фінансовою системою України варто 

враховувати досвід країн Європейського Союзу. Особливо актуальним це 

питання є у світлі євроінтеграційних прагнень України, проведення 

гармонізації національного законодавства України до законодавства ЄС. 

Варто сприяти підвищенню активності участі громадянського 

суспільства у процесі контролю та ефективного використання 

бюджетних коштів. Слід проводити політику налагодження розвинених 

координаційних зв’язків між центральними і місцевими органами 

управління фінансовим сектором. Потрібно створити зрозумілі умови 

для ведення діяльності в фінансовій сфері. 
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Більшість високорозвинених країн світу спираються на 

інноваційну модель розвитку своїх економік. Нині першочерговою є 

проблематика фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Це 

обумовлює актуальність державної фінансової підтримки підприємств, 

орієнтованих у своїй діяльності на інновації. Особливе місце у цьому 

процесі займають малі підприємства, що мають високу мобільність 

реагування на потреби інноваційного розвитку. 

В сучасних умовах перманентних та динамічних змін споживчого 

попиту та постійного вдосконалення існуючих товарів та послуг саме 

орієнтація на інноваційний розвиток економіки формує нову ефективну 

систему господарювання. В даних умовах застосування інноваційних 

технологій виводить підприємство на якісно новий рівень 

конкурентноздатності як на національному, так і на міжнародному 

рівні [2]. 

На сучасному етапі економічних реформ і становлення ринкових 

відносин в Україні науковий та практичний інтерес до підприємництва 

невпинно зростає. В умовах радикальних економічних перетворень 

особливої важливості набуває формування творчої ініціативної 

поведінки підприємця; реалізація підприємницького потенціалу як в 

економічній, так і в соціальній сфері суспільства; відтворення 

підприємницької субкультури; становлення та розширення системи 
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підготовки вітчизняних підприємців. Саме підприємництво є тим 

елементом економіки, який завдяки своїй інноваційній специфіці, 

здатний вивести її на більш цивілізований рівень.  

Аналізуючи регіональні програми підтримки малого 

підприємництва в різних областях нашої держави, слід відзначити, що у 

них передбачено розвиток підприємництва на базі ресурсного та 

інформаційного забезпечення, підтримки інноваційних проектів тощо. 

Оскільки основний вплив на підприємницьке середовище здійснює 

держава, формуючи загальноекономічні, правові та соціальні умови 

функціонування бізнесу, то першочерговим є створення ефективного та 

дієвого механізму державного захисту та підтримки підприємництва [1]. 

При цьому вплив держави має бути спрямований, в першу чергу, на 

створення повноцінного ринкового середовища, захист права власності 

та свободи господарської діяльності, підтримку добросовісної 

конкуренції, а також сприяння примноженню власного капіталу та 

реалізації власних можливостей підприємств, дотримання етико-

правових норм ведення бізнесу та пошук нових форм підтримки 

суб’єктів малого підприємництва (СМП). Державна підтримка бізнесу не 

повинна підривати фундаментальні ринкові цінності і спотворювати 

підприємницьке середовище, а навпаки, повинна шукати нові 

можливості для самореалізації СМП, як це системно організовано в ЄС. 

Щодо здійснення державою регуляторної політики, то 

регулювання підприємництва повинно передбачати виконання 

державними органами та інститутами визначених видів діяльності 

(функцій) для досягнення конкретних цілей (завдань), які є 

підпорядкованими генеральній меті – забезпеченню високої 

ефективності підприємницької діяльності в Україні. 

Основною причиною недостатнього розвитку малого інноваційного 

підприємництва є його недостатнє фінансування з боку держави, що 

обмежує фінансові ресурси таких підприємств, в основному власними 

коштами. Адже через високу ризикованість діяльності малих венчурних 

підприємств їм складно самостійно отримати банківський кредит чи 

фінансування від приватного інвестора. 

Реалізаторами інноваційних ідей є малі високотехнологічні 

інноваційні підприємства. Проблеми розвитку таких підприємств варто 

розглядати в фінансовому, інформаційному та ринковому аспектах. 

Розглядаючи їх, можна зробити висновок, що сектор малого 
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підприємництва в інноваційній області володіє як перевагами, так і 

недоліками . 

Держава повинна сприяти малим підприємствам у використанні 

передової практики та впровадженні успішних моделей ведення бізнесу, 

що дає їм можливість процвітати в умовах оновленої економіки. 

Отже, необхідно підтримувати діяльність на регіональному та 

національному рівнях, спрямовану на розвиток міжфірмових груп і 

мереж, поліпшувати загальноєвропейське співробітництво між малими 

підприємствами, використовуючи інформаційні технології, поширювати 

найефективніші методи в угодах про співробітництво та підтримувати 

співробітництво між малими підприємствами, щоб підвищити їхній 

потенціал для виходу на загальноєвропейські ринки й поширити їхню 

діяльність на ринках третіх країн. 

Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні, останнім часом 

широко обговорюються. Це пов'язано з тим, що практично всі 

економічно розвинуті країни перейшли на широке використання 

переваг нових інформаційних технологій у виробничій, комерційній, 

банківській діяльності. Адже традиційними методами сьогодні стало 

неможливо орієнтуватися в інформаційному потоці, постійно 

спрямовувати його і проводити глибокий аналіз отриманої інформації.  

Перспективами розвитку електронного бізнесу є створення 

надійного, захищеного і стандартизованого середовища, підвищення 

економічного розвитку, збільшення рівня інформатизації суспільства, 

розвиток телекомунікацій, покращення освітнього рівня і матеріального 

стану громадян, створення в правоохоронних органах, зокрема в МВС, 

підрозділів по боротьбі з кіберзлочинами. 

Потрібно координувати діяльність держави, щоб створити 

інформаційну систему та систему підтримки віртуального бізнесу, 

легкодоступні та зрозумілі мережі й послуги, що відповідають потребам 

бізнесу; забезпечити в межах держави широкий доступ до рекомендацій 

та підтримки з боку наставників і бізнесових спонсорів, зокрема за 

допомогою веб-сайтів, та використовувати як приклад «Обсерваторію 

європейських малих та середніх підприємств». 

У країнах ЄС державна підтримка малого бізнесу здійснюється на 

двох рівнях – наднаціональному та національному, що дозволяє, 

раціонально розділити процедури прийняття рішень щодо надання 

окремих видів державної підтримки підприємцям [1]. З метою 
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підвищення конкурентоспроможності європейської економіки дія 

системи державної підтримки малого бізнесу в ЄС спрямована на 

зміцнення єдиного внутрішнього ринку та інтернаціоналізацію 

підприємницької діяльності на рівні окремих її суб’єктів, що знаходить 

своє відображення в розробці та реалізації загальноєвропейських та 

національних програм, основними з яких є: європейські програми 

фінансової допомоги, національні програми спрощення процедур 

створення нових підприємницьких структур, європейська програма 

розвитку вторинного ринку цінних паперів EASDAQ, європейська та 

національні програми підвищення інноваційного потенціалу малого та 

середнього бізнесу, програма управлінської інтеграції в ЄС, європейська 

та національні програми використання електронної торгівлі суб’єктами 

малого та середнього бізнесу. 

Отже, фінансова підтримка малих підприємств орієнтованих у 

своїй діяльності на інновації є необхідною умовою підвищення їх 

конкурентноздатності та досягнення високого рівня економічного 

розвитку. Фінансова підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні 

має бути різноспрямованою та орієнтуватись на встановлення 

взаємозв’язку між державою, наукою та підприємницьким сектором, що 

пов’язано із одного боку продовженням модернізації на інноваційній 

основі системи адміністративного менеджменту, з іншого – на 

підтримку малих інноваційних підприємств в комплексі зі сприянням до 

здійснення наукової інноваційної діяльності. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДНІЄЇ З 

ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Перехід вітчизняних підприємств на ринкові умови 

господарювання призвів до усунення регресивних методів управління та 

запровадження нових прогресивних способів, систем і підходів. 

Інновації та інвестиційна діяльність стали механізмами та 

інструментами, що ефективно реалізують фінансово-економічні функції 

менеджменту. Підприємство як відкрита система з безперервним 

розвитком виробництва, впровадженням інноваційних технологій та 

товарів містить значний потенціал росту ефективності діяльності при 

оптимізації управління інвестиційною діяльністю. Інвестиційна 

діяльність є однією з найбільш важливих аспектів функціонування будь-

якого господарюючого суб’єкта. Оскільки  відновлення наявної 

матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, поява 

нових видів діяльності зумовлюють необхідність інвестицій [3] 

Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці  кожної з 

країни. Інвестування значною мірою визначає економічний рівень  

зростання держави, зайнятість населення і являється суттєвим 

елементом бази, де ґрунтується економічний розвиток суспільства. Тому 

проблема інвестиційної політики вітчизняних підприємств заслуговує 

на увагу. 

Інвестиційна політика – загальнодержавні принципові рішення і 

заходи, що визначають напрями використання капітальних вкладень у 

сферах і галузях економіки з метою забезпечення ефективності та 

пропорційності її розвитку, усунення міжгалузевих і 

внутрішньогалузевих диспропорцій, досягнення оптимальних 

співвідношень між розвитком матеріального виробництва і 

невиробничої сфери [3] 

Інвестиційна діяльність підприємства – це об'єктивний процес, що 

має свою логіку і розвивається відповідно до властивих йому 
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закономірностей, відіграє важливу роль у господарській діяльності 

підприємства, оскільки за своєю економічною природою інвестиції 

являють собою відмову від сьогочасного споживання заради одержання 

прибутків у майбутньом  [3] 

Тому інвестиційний процес починається з визначення 

інвестиційної стратегії підприємства, вибір якої залежить від: стадії 

життєвого циклу підприємства; стратегії розвитку в цілому; стану 

зовнішнього і внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; 

інвестиційної принадливості підприємства як об'єкта вкладення засобів. 

І якщо, на перший погляд, може здаватися, що здійснення інвестицій є 

справою самого підприємства, керівництво якого може самостійно 

приймати рішення щодо інвестування, то в цьому випадку необхідно, 

насамперед, навчитися оцінювати наслідки таких рішень, оскільки не 

здійснення інвестицій – це теж свого роду стратегія. 

Під інвестиційною стратегією слід розуміти весь комплекс 

довгострокових цілей і вибір найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення. Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути 

орієнтована на довгострокові цілі і реалізовуватися в процесі поточної 

господарської діяльності за допомогою вибору відповідних 

інвестиційних проектів і програм. 

Формування інвестиційної стратегії підприємства являє собою 

складний творчий процес, що ґрунтується на прогнозуванні окремих 

умов здійснення інвестиційної діяльності і кон'юнктури інвестиційного 

ринку як у цілому, так і в розрізі окремих його сегментів. Ця стратегія 

завжди формується у рамках загальної стратегії економічного розвитку, 

погоджується з нею за цілями, етапами та строками реалізації. 

У якості довгострокових конкретизованих цілей підприємства на 

різних етапах можуть бути: досягнення визначених норми і маси 

прибутку, зростання масштабів шляхом збільшення торгового обороту і 

частки контрольованого ринку, виробництво нової продукції, зміна 

зношеного і застарілого обладнання для зниження витрат виробництва, 

захист навколишнього середовища тощо. 

Обраною або, в ряді випадків, вимушеною стратегією може бути і 

нездійснення інвестицій. Але така ситуація буде скоріше нагадувати 

некерований човен, що пливе за течією. Прийняття підприємством 

рішень щодо інвестиційної діяльності спирається на проблему вибору 

альтернативних варіантів розвитку в конкурентному середовищі, 
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властивому тій або іншій галузі під впливом різноманітного роду 

економічних, правових та інших чинників. 

Основою інвестиційної політики організації і процедур вибору та 

реалізації пріоритетів повинна бути їх орієнтація на кінцеві соціально-

економічні результати. У зв'язку з цим її несучою конструкцією повинна 

бути система цілей, критеріїв їх досягнення і правил прийняття рішень, 

яка пронизує всі рівні організаційної системи, етапи процедур і 

механізмів. 

Проект як об'єкт оцінки характеризується набором різнорідних 

показників, що відображають його економічні, соціальні, технічні, 

екологічні та інші аспекти. Деякі з показників не є вимірними, дані 

часто носять характер прогнозу. Крім того, система критеріїв, як 

правило, являє собою складну ієрархічну структуру. Вказані обставини 

зумовлюють необхідність використання експертних методів для оцінки 

проектів. 

Розробка ефективної процедури експертного оцінювання 

передбачає реалізацію загальних принципів організації експертизи з 

урахуванням специфіки об'єктів, що оцінюються, і задач прийняття 

управлінських рішень, в яких будуть використані експертні оцінки.  

Розглянемо вимоги до методів вибору інвестиційних проектів і 

реалізації інвестиційних пріоритетів підприємства. Насамперед – це 

вимоги, пов'язані з переходом до прийнятих у всьому світі принципу і 

технології управління за результатами (з чіткою постановкою цілей, 

виділенням критеріїв, що вимірюють їх досягнення, що контролюються, 

оцінкою впливу на результати наслідків усіх рішень, що приймаються 

тощо), почавши зведення відсутніх поки обов'язкових форм документів, 

що дають можливість оцінити і проконтролювати результати проектів, 

до внеску в розв'язання соціально-економічних проблем. До них 

належать: перехід до активної політики (не обмежуватися принципом 

«дайте ваші пропозиції», а активно «зверху» формулювати проблеми і 

вимоги до результатів, а також впливати на формування пропозицій до 

проектів); затвердження «правил гри» (підбір орієнтованих на кінцеві 

результати критеріїв, правил прийняття рішень, механізмів), що 

максимізують об'єктивність оцінок; планування розподілу фінансових 

ресурсів між підрозділами, відділами, цехами і дочірніми 

підприємствами на базі аналізу ефективності витрат; контроль 

результатів проектів і витрат на них з коректуванням побудованих 
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механізмів (за необхідністю); поетапне створення цілісної наскрізної 

системи, комплексу алгоритмів формування і реалізації інвестиційної 

політики підприємства. 

Для реалізації цих і ряду інших вимог необхідно створити 

узгоджену, за всіма рівнями і тимчасовими етапами, методику 

формування інвестиційних пріоритетів підприємства, що являє собою 

конкретні правила прийняття рішень, які конструктивно реалізовуються 

на основі певної аналітичної і початкової інформації. Основою цього 

узгодження повинна бути орієнтація на кінцеві результати і відповідні 

процедури оцінки впливу на ті чи інші варіанти рішень. 

Слід відзначити, що не плани є головним результатом планування, 

а сааме визначення цілей розвитку підприємства, перспектив його 

розвитку, шляхів їх досягнення і розподілу ресурсів між структурними  

підрозділами. Планові рішення, порядок дій, необхідна лінія поведінки, 

етапи досягнення цілей, методи, які потрібно використати, - все це і є 

комплексний план. 

При інвестиційній бездіяльності прибутковість вкладених засобів з 

часом знижується внаслідок морального і фізичного старіння 

виробничого апарату, погіршення організації виробництва тощо. 

Пасивне інвестування передбачає підтримку незмінного рівня 

розвитку підприємства, призводить до відставання від середнього, по 

галузі, рівня і буде мати в майбутньому ті ж наслідки. 

Активна інвестиційна стратегія, що забезпечує зростання 

прибутковості до середньогалузевого рівня вкладень, припускає добір і 

реалізацію різного роду інноваційних проектів, активну поведінку на 

ринку. 

Ефективна, або випереджаюча, стратегія пов'язана вже з 

інноваціями, що реалізують принципово нові технологічні рішення, які 

відрізняються і значним ступенем ризику таких вкладень. 

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється при 

перетині взаємних інтересів як самого підприємства, так і його 

потенційного стратегічного інвестора. А інвестиція являє собою 

особливий товар, що обертається на ринку. Тому можливість її 

одержання в тому або іншому вигляді часто залежить від розуміння й 

урахування взаємних інтересів партнерів, від уміння бачити об'єкт 

інвестування з позицій стратегічного інвестора й оцінювати його 

інвестиційну привабливість. 
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Головним правилом підприємницької діяльності є отримання 

прибутку чи інших кінцевих економічно вигідних фінансових 

результатів, що в свою чергу являється одним із основних критеріїв 

інвестиційної діяльність підприємства, за допомогою якої досягаються 

рішення багатьох завдань, наприклад вдосконалення структури 

виробництва та прискорення темпів його розвитку, збалансованості та 

ефективності галузей економіки, отримання найбільшого приросту 

продукції і доходу (прибутку) та інших. Особливого значення набувають 

вкладення засобів на підвищення кваліфікації працівників, їх знань і 

практичного досвіду. 

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють 

науково обґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування, 

як індикатор стабілізації, успішності і стійкості господарського 

підприємства. Саме на пріоритетні напрями науково-технічного 

прогресу слід максимально націлювати інвестиційну й інноваційну 

діяльність та ресурси. Інвестиційна політика підприємства дозволяє 

суттєво підвищити ефективність всього процесу управління в тому числі 

й інвестиційною діяльністю. 

Література: 

1. Вандорен В. Вибір правильної стратегії реалізації 

проекту / В. Вандорен, П. Новіцкі // Мир компьютерной автоматизации. 

—2012.—№ 1.— С. 14—16. 

2. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления 

бизнесом. - К. 2012. – 312 с. 

3. uk.wikipedia.org/wiki/Інвестиція 

 

Максим Богун, 

викладач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

Черкаського державного бізнес-коледжу (м. Черкаси) 

 

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

В Україні сьогодні ведуться різні дискусії, якою має бути бюджетна 

і грошово-кредитна політика.  Однак теоретичнийогляд питань цих 

видів політики стосовно актуальних завдань розвитку на сучасному етапі 

є недостатньою, оскільки проблеми розподілу фінансових ресурсів, 

оптимізації структури оподаткування зберігають свою високу 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F&frc=purplecrow13&via_page=1&sig=a8b6b2d54c2e35ffab70947e0b2eb362&redir=http%3A//uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F
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актуальність.  У даній статті розглянута найпростіша модель структури 

економіки і те, як в ній розподіляються фінансові ресурси, дана оцінка 

впливу цієї структури і фінансових інститутів на економічне зростання в 

аспекті розвитку популярногоявища «фінансової репресії». 

Доцільність державного втручання в економічні процеси служила 

предметом дискусій довгі роки як в науковому співтоваристві, так і в 

середовищі експертів-практиків.  На сучасному етапі еволюції 

економічної думки можна констатувати визнання необхідності участі 

держави в стимулюванні економічного зростання і сталого просторового 

розвитку країни за рахунок впливу фінансових інститутів на національну 

економіку. 

Ретроспективний аналіз існуючої економічної літератури 

демонструє ряд підстав для використання державних механізмів та 

інструментів підтримки економічного зростання: забезпечення 

довгострокових інвестицій в економіку;  нівелювання «провалів» ринку 

в частині високоризикових і низькодохідних галузей і сегментів; 

комплексний вплив на фактори стійкого економічного зростання при 

одночасному вирішенні виникаючих соціальних і екологічних проблем. 

Подібна участь потрібна протягом усіх економічних циклів 

незалежно від рівня розвитку країни.  При цьому, безумовно, етап 

розвитку, на якому знаходиться країна в певний момент часу, визначає 

стратегічні цілі державного впливу і відповідні їм ініціативи. 

У більшості країн світу одним із суб'єктів, що реалізують ці 

ініціативи, є фінансові та нефінансові інститути розвитку, в тому числі 

національні банки розвитку.  Ідея створення державою системи 

підтримки збалансованого сталого розвитку економіки на основі 

формування інститутів розвитку отримала практичне втілення в 

глобальному масштабі. 

Звісно ж некоректна така постановка проблеми, коли одну систему, 

що має велике значення в будь-якій економіці, відокремлюють від 

економіки як такої, виділяючиі механізм придушення, що розгортається 

з боку цієї підсистеми на все національне господарство.  Дійсно, 

фінансові системи країн, що розвиваються слабкі, але потрібночітко 

уявляти, що сила такої системи є похідною силою економіки (за 

рідкісними винятками, коли країна спеціалізується на фінансовій 

системі як основномувиді діяльності - якісь острівні країни - фінансові 

офшори і т.д., з великимизастереженнями - система швейцарських 
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банків).  Інша справа, що стан сфери фінансівможе виявитися в 

середньому гірший, ніж стан інших секторів економіки, тоді знижена 

ефективність фінансової системи і ринків, звичайно, можуть стати і в 

більшостівипадків в сучасній економіці стають гальмом розвитку.  Нові 

комбінація неотримують належного (потрібного) кредитування, щоб 

ефективно розвиватися, а й старі комбінації мають труднощі з 

отриманням необхідного фінансового ресурсу, навітьв умовах нестачі 

нових комбінацій, які начебто повинні були запозичитичастина ресурсу, 

відволікаючи його з розвитку старих комбінацій.  Фінанси стають 

приблизно таким же ресурсом, як вода, повітря, тільки більш 

релевантним, оскільки в залежності від цього ресурсу буде надано той чи 

інший обсяг води, матеріалу (ліси), повітряна створення тих чи інших 

благ або послуг.  І вже, звичайно, специфічний або інтерспецифічний 

ресурс буде створений або надано тільки в силу наявності якогось обсягу 

фінансового ресурсу.  Таким чином, чітко виявляється ресурсна ієрархія, 

де фінансизаймають верхню позицію.  Проблема лише в тому, що 

фінансовий ресурс створюєтьсяв економіці частково незалежно від 

інших благ, частково в залежності від виробництваінших благ і послуг, 

тобто, одночасно з новою комбінацією (засобів виробництва в сенсі 

Шумпетера [3]).  Отже, ефективність фінансової системи неможе бути 

«незалежною ефективністю». 

Слабкість і сила фінансової системи визначаються її можливостями 

кредитуватирозвиток і стійкістю до різних внутрішніх і зовнішніх 

(непередбачених) шоків.  Гроші повинні створюватися пропорційно 

зростанню числа транзакцій, благ (товарів і послуг, що надаються), з 

урахуванням інституційно визначеної для даного моментусередньої 

швидкості їх обігу (оскільки видів грошей існує безліч, що знаходить 

відображення в кількох агрегатах обліку грошової маси).  Саме ця 

відповідністьє вкрай невизначеною в сучасній економіці.  У той же час 

стійкістьфінансової системи визначається станом бухгалтерських 

балансів банків, зміною процентних ставок, станом фондового ринку, 

величиною власного капіталу агентів фінансового та нефінансового 

ринків, динамікою цін і навіть довіроюдо фінансової політики уряду 

(зростання або зниження державного боргу) і банківської системи 

(останнє здатне блокувати банківську паніку).  Негативна зміна однієї 

або сукупності перерахованих характеристик може провокувати 
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спадекономічної активності агентів, впливати на їх адаптаційні 

характеристики. 

Фінансова система відображає реальний статус-кво в області 

банківського кредитування різних видів діяльності.  Інститути 

регулювання банківського сектора повинні так змінювати цю структуру, 

щоб зростання економіки відбувалося за рахунок необхідної зміниїї 

базисної структури.  Це рішення не дає ринок, бо він запропонує інше 

рішення,тобто направить ресурс туди, де ймовірність віддачі і 

повернення буде вище (щоб несприятливий відбір і моральний ризик 

були нижче), при цьому втративши всі інші види діяльності (з 

урахуванням мультиплікатора втрат, бо скорочення фінансування 

якихосьвидів діяльності забезпечить згортання більшого числа видів 

діяльності). 

Таким чином, рішення задачі реструктуризації економіки не 

підпадає під виключно «ринкову логіку» розподілу фінансового ресурсу 

і рівнозначнуїй оцінку сили / слабкості фінансової системи.  Це завдання 

зводиться до проектуванняекономічної структури.  Іншими словами, 

економічна політика повинна виходитиз завдання формування 

структури, під яку необхідно створювати нові стимулиі, ймовірно, 

фінансові інститути та інструменти.  «Фінансова репресія» виникає,як 

було сказано, в силу загальних заходів грошово-кредитної і фінансової 

політики, колиростові можливості різних підсистем економки в силу тих 

чи інших причин придушуються.   

Підводячи підсумок аналізу впливу фінансової структури і 

фінансових інститутів на зростанняекономіки, потрібно відзначити, що 

економічна політика на всіх рівнях повинна бутиузгодженої і 

припускати якусь послідовність її реалізації. 

Крім кількісних параметрів важливість має і якість стану системи 

якв початковий момент, так і в процесі її зміни.  Щоб організувати нову 

модельзростання в Україні, прив'язану до структурних змін, слід 

створити інструментивпливу на економічну структуру, такі, які б 

призводили до зростання, тобто, зробити структурні зміни умовою 

зростання.  Це означає отримання рішення з розподілу грошової маси за 

секторами діяльності,зняття обмежень на «фінансову репресію» і 

організацію правил розподілуфінансових ресурсів на мікрорівні щодо 

конкретних видів діяльності. 
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МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКУ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: 

КЛАСИЧНИЙ МОНІЗМ АБО ДУАЛІЗМ? 

Важливе значення в процесі оновлення механізму правового 

регулювання національного ринку косметологічних послуг мають такі 

юридичні категорії як принципи, форми і методи права. Принципи 

формують засади, ідеологічну основу адміністративно-правового 

регулювання ринку косметологічних послуг, тимчасом як форми 

визначають конкретні дії уповноважених суб’єктів, за допомогою яких 

забезпечується функціонування цього ринку, а методи − це ті правові 
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засоби, котрі використовуються для упорядкування численних процесів і 

процедур у сфері краси. 

Достатньо важливим елементом адміністративно-правового 

регулювання є засоби та способи, за допомогою яких стає можливим 

здійснення такого впливу на суспільні відносини, зокрема ті, що 

виникають у межах ринку косметологічних послуг. Одним із 

найважливіших засобів адміністративно-правового регулювання 

виступають методи адміністративного права, які характеризуються 

власними особливостями. В теорії права існує декілька підходів щодо 

визначення поняття «метод правового регулювання», серед яких 

заслуговують на увагу такі: «підхід до впорядкування певної сфери 

суспільних відносин, що зумовлює використання того чи іншого 

комплексу юридичних засобів» [1, с. 100] (М. І. Козюбра); «сукупність 

засобів і способів правового впливу на суспільні відносини» [2, с. 254] 

(О. Ф. Скакун). За допомогою методів права його норми приводяться в 

дію та можуть справити необхідний ефект на суспільні відносини, 

стимулювати їх розвиток або припинити. Ба більше, часто методи які 

використовує та чи інша галузь права в конкретній сфері окреслює межі 

впливу правових норм, а також сприяють диференціації прав і обов’язків 

учасників правовідносин. 

Існують два основні методи правового регулювання імперативний і 

диспозитивний. Сутність першого методу полягає у здійсненні впливу на 

суспільні відносини за допомогою чіткої та детальної регламентації 

діянь їх учасників, встановлення правил щодо їх діяльності та 

визначення конкретної моделі поведінки чи сукупності здійснення 

певних послідовних дій. У такій конструкції учасники правовідносин по-

суті не мають можливості діяти на свій власний розсуд. Імперативний 

метод правового регулювання характерний для публічних галузей права, 

зокрема адміністративного права [3, с. 10], яка регулює сферу ринку 

косметологічних послуг, в частині упорядкування відносин між 

державою та суб’єктами надання косметологічних послуг [1, с. 100]. 

Диспозитивний метод правового регулювання передбачає 

можливість самостійно обирати модель поведінки та діяти на власний 

розсуд у межах процедур визначених нормами права. Даний метод є 

більш гнучким і демократичним, а тому характерний для приватних 

галузей права, наприклад цивільної, за допомогою норм якої 

регулюються правовідносини між суб’єктом, котрий надає 
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косметологічні послуги та споживачем. На цьому наголошує і 

М.І. Козюбра: «диспозитивний метод передбачає вільну саморегуляцію 

суб’єктами їхньої поведінки на основі принципів права, встановлює 

тільки межі та процедури такої саморегуляції» [1, с. 100]. Цей метод під 

час адміністративно-правового регулювання ринку косметологічних 

послуг доцільно застосовувати для надання можливості суб’єктам 

надання таких послуг на власний розсуд вирішувати питання пов’язані з 

організацією їхньої професійної діяльності. 

Окрім основних методів правового регулювання також існують і 

додаткові – методи рекомендацій і заохочень [1, с. 100; 4, с. 255]. Слід 

зауважити, що з огляду на специфіку сфери ринку косметологічних 

послуг, такі додаткові методи не можуть призвести до ефективного 

юридичного впливу в процесі адміністративно-правового регулювання. 

Встановлення рекомендацій і заохочень вбачається малоефективним, 

тому що правовідносини, які потенційно можуть вплинути на стан 

здоров’я споживача чи порушити його права і свободи не доцільно 

регулювати за допомогою рекомендацій, а підприємницька 

характеристика цих відносин апріорі виключає можливість заохочення в 

частині надання косметологічних послуг. Наприклад, виглядає 

абсурдною рекомендація суб’єктам які надають косметологічні послуги 

мати відповідну кваліфікацію та документи, котрі її підтверджують, для 

забезпечення прав і свобод, особистої безпеки громадян і охорони їх 

життя та здоров’я, адже це повинно бути не рекомендацією, а їх 

обов’язком. 

Н. Б. Писаренко зазначає, що адміністративне право, за допомого 

якого здійснюється адміністративно-правове регулювання, 

використовує обидва методи (імперативний і диспозитивний), шляхом: 

надання дозволів, встановлення заборон і приписів [4, с. 49-50]. Так, під 

час адміністративно-правового регулювання за допомогою методу 

надання дозволу стає можливим реалізовувати соціально корисну 

діяльність, із мінімальною вірогідністю заподіяння шкоди здоров’ю та 

життю людини. Встановлення заборон повинно мати місце насамперед 

для попередження порушення прав і свобод громадян, зокрема таких як 

життя і здоров’я, бо окремі косметологічні процедури можуть заподіяти 

невідворотну шкоду здоров’ю людини. Зі свого боку за допомогою 

приписів на нормативному рівні встановлюються основні правила 
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діяльності пов’язані з наданням косметологічних послуг, наприклад 

вимоги до осіб які надають такі послуги чи їх перелік. 

Необхідно розмежувати сферу впливу адміністративного права на 

процес регулювання ринку косметологічних послуг, яка окреслюються 

його предметом. Так, під регулювання норм адміністративного права 

підпадає не вся косметологічна сфера, а лише питання пов’язані з: 

організаційними засадами функціонування ринку косметологічних 

послуг; визначенням вимог до порядку надання косметологічних послуг 

і суб’єктів, які їх надають; організаційними аспектами здійснення 

косметологічних послуг; притягненням до відповідальності суб’єктів, що 

надають неякісні косметологічні послуги. В такому контексті постає 

логічне питання про правове регулювання іншої складової 

функціонування ринку косметологічних послуг – відносин між 

суб’єктом, котрий надає такі послуги та їх споживачем. Вони (відносини) 

є приватними, а не публічними, з огляду на їх суб’єктний склад (їх 

учасниками виступають фізичні особи), мають специфічний характер – 

договірний, і як правило є майновими, оскільки споживачі повинні 

оплачувати надання косметологічних послуг. Зазначене, в сукупності з 

іншими характеристиками, свідчить, що вони регламентуються 

нормами цивільного законодавства, котрі охоплюють «особисті 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 

учасників» [5] (ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України) [6, с. 13]. Можна 

зробити такий висновок: відносини між державою і суб’єктами надання 

косметологічних послуг регламентуються саме нормами 

адміністративного законодавства, тимчасом як відносини між 

споживачем і суб’єктом надання вказаних послуг урегульовуються за 

допомогою норм цивільного права. 

Щодо методів регулювання ринку косметологічних послуг, то 

необхідно констатувати застосування обох видів – як імперативного, так 

і диспозитивного. Перший (імперативний) метод є провідним, він 

використовується під час адміністративно-правового регулювання ринку 

косметологічних послуг, тобто для врегулювання відносин між 

державою та суб’єктами, котрі надають такі послуги. Інший 

(диспозитивний метод) застосовується для врегулювання відносин між 

суб’єктом надання косметологічних послуг і їх споживачами. Водночас 

не можна стверджувати, що адміністративно-правове регулювання 
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ґрунтується лише на імперативному методі, оскільки, як було зазначено 

вище, раціональним вбачається також застосування диспозитивного 

методу при наданні можливості суб’єктам вирішувати питання власної 

професійної діяльності самостійно. 
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НАУКА I ТЕХНIКА В СИСТЕМI СОЦIАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Двадцяте століття докорінно змінило роль науки і техніки в житті 

суспільства. Якщо раніше ці види діяльності перебували на периферії 

загальносоціального розвитку, не були визначальними (широкі верстви 

суспільства зовсім не відчували на собі їх впливу), то тепер спостеріга- 
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ється протилежна тенденція. Наука стала однією з продуктивних сил 

суспіль- ства, яка забезпечує добробут і життєвий рівень людства. Не 

випадково виник собливий розділ філософської теорії – філософія науки 

і техніки, знайомство з яким сьогодні потрібне кожній людині, особливо 

вченим та фахівцям з вищою освітою для котрих науково-технічне 

знання визначає характер їхньої праці. Вивчення саме цього розділу 

філософії набуває для них особливого значеня.  

Мета роботи – проаналізувати соціокультурний, історичний вплив 

науки та техніки на соціальні практики людства.Використовано методи 

компаративного аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення та інші. 

Прогрес науки і техніки багатогранно впливає на життя кожного з 

нас, сприяючи постійному поліпшенню різних сторін дійсності. Обидва 

ці фактори (наука і техніка) набули такої соціальної значущості, що не 

брати їх до уваги, аналізуючи розвиток суспільства та його перспективи, 

просто неможливо. Ця обставина ніяк не може ігноруватися 

філософською теорією як своєрідною квінтесенцією людського знання 

кожної істоичної епохи.  

Наука – це складна багатовимірна система. Вона є підґрунтям 

цивіліза- ційного розвитку. У ХХІ ст. гостро постала проблема не лише 

рефлексії над наукою з метою усвідомлення її потужності та досягнень, а 

й розв’язання складнішої проблеми – формування нового типу наукової 

раціональності, на основі якого стали б можливими нові форми 

цивілізаційного та культурного розвитку людства, які б не призводили 

до деструктивних процесів.  

Наука – це складний феномен, що потребує філософського 

осмислення. Філософія розглядає найістотніші вияви науки як 

багатоаспектного феномену – як системи знань, як діяльності, як 

соціокультурного та цивілізаційного явища. Питання: “Що таке наука? 

Чому вона виникла? Якою є специфіка її пізнання світу? Чи існують 

закономірності розвитку науки?” є важливими і потребують відповіді. 

Щоб їх досліджувати і знайти обґрунтовані відповіді слід вийти за межі 

науки як такої – в галузь, що може сформувати цілісний образ науки, 

розкрити її сутнісні характеристики, тобто у сферу філософію, оскільки 

категорії сутності, причини, змісту – це предмет філософії, як 

зазначають видатні науковці і філософи Дж. Бернал, В.І. Вернадський, 

В.С. Степин [1, с. 25; 3, с. 48; 7, с. 26].  
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Класичне розуміння філософії науки ґрунтується на традиції 

позитивізму та напрямах і концепціях, що з неї виростають, часто-густо 

виходячи за її межі. Ретроспективний погляд на філософію науки 

дозволяє означити її вихідний момент у ХІХ ст. на ґрунті методологічної 

програми, що була обґрунтована Оґюстом Контом та на основі якої 

планувалося чітке визначення науковості знання, на відміну від 

метафізики. Подальший розвиток філософії науки спостерігаємо в 

неокантіанстві (Фрайбурзька школа), прагматизмі, конвенціоналізмі, 

конструктивізмі та інших методологічних програмах. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. розгорнулася наукова революція. 

Вона породила потребу перспективних методологічних програм. 

Позитивістська програма у філософії науки була відроджена школою 

емпіріокритиків, заснов- никами якої були Е. Мах та Р. Авенаріус. 

Подальша доля позитивістських намірів у філософії науки виявилася в 

наступності та трансформаціях вихідних задумів, у дослідженнях 

Віденського кола (неопозитивізм) – М. Шліка, О. Ней- рата, Р. Карнапа, 

Г. Рейхенбаха та інших, концепціях Б. Рассела, котрий розгля- дав 

методологічні проблеми  математики, та Л. Вітгенштайна, викладе-них 

ним у “Логіко-філософському трактаті”. Згодом філософія науки вийшла 

далеко за межі позитивізму, що представлено у критичному 

раціоналізмі К. По- пера, історицизмі Т. Куна, науковій парадигмі І. 

Лакатоса, у науковому реалізмі С. Кріпке, Г. Патнема та в працях інших 

сучасних авторів.  

За межами позитивістських побудов філософії науки залишаються 

фено- менологічний образ науки, оцінки науки з позицій філософії 

екзистенціалізму, постмодерністський образ науки і т.д. Крім того, 

впродовж ХХ ст. сформу- валися такі гілки філософії науки, як 

філософія економіки, філософія екології, філософія біології, філософія 

географії тощо, не кажучи вже про сформовану раніше філософію 

математики. Ці галузі досліджують проблеми, що є фунда- ментальними 

для відповідних наук, але, водночас, мають відчутну філософську 

складову, можуть використовувати методологічний інструментарій 

філософії. 

Концепції, які представляють зазначені галузі філософії науки, 

грунту- ються на різних методологічних традиціях. Так, у філософії 

математики, фізики проблеми розглядають у руслі аналітичної 

філософії, логіцизму, конвенціо- налізму, конструктивізму. У філософії 
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геології, географії, біології використо- вують голізм, системний підхід, 

структурний аналіз, еволюціонізм тощо [5, с. 44].  

Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. окреслилися нові тенденції 

рефлек- сування над наукою. Ідеться про постнекласичний погляд на 

науку. Він ґрунтується на нелінійному мисленні та на методології 

синергетики, які дозволяють представити сучасну науку як складну 

багатовимірну систему. Специфіку її процесу пізнання пов’язують з 

об’єктами дослідження – складни- ми самоорганізованими системами, 

залученням аксіологічних принципів у процес дослідження. 

Сформувалася постнекласична методологія, що виявляє потужні 

методологічні можливості щодо дослідницьких ситуацій у сучасній 

науці – полідисциплінарних, міждисциплінарних і 

трансдисциплінарних.  

Отже, сфера постнекласики може бути визнана гілкою сучасної 

філософії науки. Оскільки науку в сучасній філософії науки розглядають 

як складну багатовимірну систему, то її теоретична реконструкція 

передбачає комплексний підхід. Він дозволяє досліджувати науку як 

смислові вектори за такими напрямами: а) наука – система знань; 

б) наука – дослідницька діяльність; в) наука – соціальний інститут; 

г) наука – цивілізаційний і культурний феномен. 

Наука є системою об’єктивних знань про світ і, відповідно, 

діяльністю, що націлена на їх нарощування. Філософська рефлексія 

дозволяє розкрити специфіку наукового пізнання порівняно з 

ненауковим: буденним, міфологіч- ним, художнім тощо. Як галузь 

людського пізнання світу, наука має свій предмет  та методи, тобто 

правила, засоби дій дослідника.  

Вивчаючи, як здійснюється наукове пізнання, як обираються 

методи, якими є пізнавальні можливості методів наукового пізнання та 

їхні межі, філософія формує таку галузь, як методологія наукового 

пізнання. Серед важливих методологічних аспектів науки слід 

виокремити дослідження структури наукового знання; можливостей і 

взаємодії емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання; форм 

знання: факт, гіпотеза, теорія.  

Як самостійна сфера пізнання наука означилася за Нового часу 

(приблизно з ХVІІ ст.) виокремленням природничих наук із 

натурфілософії на основі диференціації знання у відповідь на соціо-

практичні потреби. Сформувалися власні предмети та методи наук. 
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Якщо слідувати плину історичного часу, то першою з натурфілософії 

виокремилася механіка, потім інші фізичні науки. Незабаром – хімія, 

біологія, геологія, географія. Згодом – гуманітарні науки. У ХХ ст. – 

технічні науки. Процес розподілу – диференці- ації – знання 

доповнювався зворотним процесом – його інтеграцією.  

На межі двох або кількох наук виникли синтетичні галузі: біохімія, 

біофізика тощо.  

Якщо кваліфікувати науки за визначенням їхніх предметів, то 

сучасна наука являє собою систему об’єктивних знань, що охоплює: по-

перше, математику і математичні науки; по-друге, природничі науки; 

по-третє, суспільно-історичні і гуманітарні науки;  по-четверте, технічні 

та технологічні науки. 

Наука, техніка і технологія вступають у складні зв’язки з 

провідними сферами суспільного життя, а їх вплив на розвиток 

суспільство зростає.  

Специфічний різновид наукового знання, про який варто згадати 

окремо, пов’язаний із сферою техніки і технологічними можливостями. 

Технікою (від грец. techne – мистецтво, майстерність) називають 

сукупність створених людьми знарядь виробництва, а також навички і 

прийоми, що використовую- ться в цьому процесі. На відміну від знань 

про суто природні об’єкти (які існують незалежно від суспільства) 

технічне знання своїм предметом має конкретне перетворення 

природних явищ людиною, її майстерністю.  

Цей бік проблеми органічно пов’язаний з роллю наукового знання 

в розвитку продуктивних сил суспільства. Нагадаємо, що від самого 

початку історії людства будь-який прояв прагнення пізнавати дійсність 

об’єктивно мав практичне підґрунтя, практично пристосувальні мотиви 

(хоч не відразу це було усвідомлене і навіть нині, при сучасному рівні 

гносеологічної рефлексії, не завжди розуміється суб’єктивно). Саме сила 

почуттів і розуму, пізнавальні здібності і весь психічний потенціал 

людини становлять найгострішу її зброю в боротьбі за виживання, за 

краще пристосування до умов навколишнього оточення. Звичайно, при 

цьому не відкидається і природна допитливість, але не вона є рушійною 

силою людського пізнання, а саме потреба оптимально пристосуватися 

до світу. І якщо доволі переконливо це виявляється на рівні 

елементарного, буденного пізнання, то ще виразніше і вагоміше – в 

науці. 
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Історія розвитку наукових пошуків – яскраве свідчення того, як 

пізнава- льні здібності людини можуть служити практиці виробництва і, 

водночас, як вони самі розвиваються, вдосконалюються в цьому процесі. 

Уже в Стародав- ньому світі зародки математичного знання і 

природознавства (астрономії, географії, геодезії, механіки, основ 

агрокультури тощо) так чи інакше були причетні до становлення 

продуктивних сил суспільства. Стародавні цивілізації Єгипту, Ассирії, 

Вавилонії, Індії, Китаю, Ірану та ін., а згодом Греція і Рим дають безліч 

прикладів практичного використання здобутків людського знання. Далі, 

з плином часу, темпи цього процесу невпинно зростали [6, с. 5]. 

Багато тисячоліть наші далекі предки жили за рахунок збирання 

того, що природа дарує у готовому вигляді, та мисливства, 

використовуючи примітивну зброю, природного походження, інколи 

удосконалену власними зусиллями. Десять тисяч років тому зародилася 

аграрна культура: люди усвідомили, що надійніше забезпечити себе 

певним запасом рослинної та тваринної їжі, який завжди був би під 

рукою. Згодом було зксвідомлено, що найродючіші ґрунти утворює 

намул, нанесений по берегах річок; до того ж саме тут найлегше 

розв’язувалася проблема постачання води. Ось чому аграрна культура 

починала свій шлях з долин великих рік – Нілу, Тигру, Євфрату, Інду, 

Гангу, Хуанхе, Дніпра та ін. Проте ці ріки періодично розливалися, і 

повені знищували як посіви, так і поселення людей. Спостереження 

переконували в повторюваності цих катастроф та їх залежності від 

природних явищ (танення снігів, злив тощо), тобто від ритмів природи, 

від пори року. Саме практичні потреби сільського господарства, а також 

інші життєві потреби людини сприяли зародженню астрономічного 

знання, формуванню календаря. У Стародавньому Єгипті тривалість 

року становила 365 діб, а доба була поділена на 24 години; єгиптяни 

винайшли водяний та сонячний годинники. Розвиток математичної 

астрономії у Вавилоні дав змогу визначити тривалість року з точністю, 

яка дивує і сьогодні: 365 діб 6 годин 15 хвилин 41 секунда! Обробіток 

землі, іригаційні роботи, будівництво дамб і гребель потребували 

інженерно-механічних знань. Водночас, прогрес аграрної культури був 

би неможливим без знання біологічних процесів і закономірностей у 

світі рослин і тварин.  

Близько 3 тисяч років до н.е. людина винайшла бронзу і, оцінивши 

властивості цього сплаву, почала виробляти з нього зброю, знаряддя 
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праці, предмети побуту, прикраси тощо. Ще через півтора тисячоліття 

настала доба заліза, але його тріумфальній ході по нашій планеті у 

вигляді чавуну та сталі передувало те, що люди навчилися знаходити 

відповідну руду, виплавляти з неї метал і виготовляти з нього 

різноманітні вироби. Значення цих двох подій у розвитку матеріальної 

культури важко переоцінити. Недарма вони дали назви епохам, що 

стали помітними щаблями історії людства.  

Загалом вплив технічних інновацій на розвиток людини і 

суспільства масштабніший та глибинніший, ніж може здатися на 

перший погляд. Саме технічні інновації – визначальні чинники 

соціальних революцій, які приводять до зміни типу культури. Досить 

згадати античний світ, коли пізнання секретів технології масового 

виробництва заліза стало рушієм соціальних змін. Вияви- лося, що 

переваги заліза над міддю та бронзою слід шукати не тільки у його 

твердості, а передусім у відносній дешевизні та масовій доступності. 

Поширен- ня залізних знарядь сприяло збільшенню масштабів та 

розширенню географії рільництва, відчутному зростанню його 

продуктивності, вдосконаленню суспільних відносин класичного 

рабства. Рільництво вийшло за межі понизь річок, де м’який ґрунт був 

особливо придатний для обробітку. Відбулася децентралізація 

суспільного життя, з’явилися численні господарські центри, посилився 

обмін результатами діяльності, що в кінцевому підсумку інтенсифі- 

кувало господарську діяльність та сприяло розвиткові класичного 

рабства.  

3 найдавніших часів дуже важливою сферою діяльності людей було 

будівництво житла, палаців правителів і знаті, храмів, різного роду 

громадських споруд. Оформлення селищ і міст вимагало чималих знань 

у галузі архітектури, механіки, будівельного мистецтва, математичних та 

інженерних розрахунків. І сьогодні вражають шедеври стародавньої 

архітектури і будівництва. Візьмімо хоч би єгипетські піраміди, які в 

античні часи назвали одним із семи чудес світу. Найбільша з них – 

піраміда фараона Хуфу (в Європі він відомий як Хеопс) – складена із 2 

млн 300 тис. кам’яних брил, кожна з яких важить понад 2 т. Висота 

піраміди – 146,6 м, довжина кожної сторони основи – 233 м, загальний 

об’єм споруди – понад 2,5 млн м3. І при цьому абсолютна правильність 

геометричної форми! А збудована вона в 28 ст. до н.е., майже 5 тисяч 

років тому. Із 70–80 пірамід, споруджених у ті далекі часи, багато 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  386   Полтавський інститут економіки і права  

 

вціліло донині. Недарма в арабів, які прийшли в Єгипет набагато 

пізніше, в VII ст. н.е., виникло прислів’я: “Все на світі боїться часу, час 

боїться пірамід” [5, с. 48]. І це не виняток в історії культури людства. 

Феноменальні споруди (неповторні у своїй оригінальності) протягом 

тисячоліть зводилися у багатьох країнах та районах світу – в стародавніх 

Месопотамії і Персії, Індії і Китаї, в Центральній та Південній Америці 

(цивілізації майя, тольтеків, ацтеків, інків), в Греції і Римі, на Близькому 

Сході і в Середній Азії. Отже, народи поступово нагромаджували 

необхідні знання у цій галузі.  

Європейське середньовіччя, а згодом і Новий час успадкували 

естафету досягнень розуму від античності. Справжній вибух 

підприємливості людини стався у добу Відродження. Серед її титанів 

височіє фігура Леонардо да Вінчі – славетного італійського живописця, 

скульптора, архітектора, котрий водночас був теоретиком експери- 

ментально-дослідного вивчення природи і талановитим інженером. 

Його безпосередньо цікавили проблеми математики, механіки, оптики, 

гідротехніки, будівництва, військово-інженерної справи. Відомо, що 

Леонардо працював над конструкціями літальних апаратів, що важчі за 

повітря, а також подав ідею парашута.  

У XVI–XVII ст. під впливом ідей і досягнень Відродження вперше в 

історії здійснюється усвідомлена орієнтація людського пізнання на 

експеримен- тальне дослідження природи та використання його 

результатів у практиці. Відтоді виникає наука у сучасному тлумаченні 

терміна – як дослідне природо- знавство, озброєне математичним 

апаратом. Засновником методології цієї науки був великий англійський 

філософ Френсіс Бекон, автор праці “Новий Органон, або Істинні 

вказівки для витлумачення природи” (1620 р.) і циклу праць з 

“природничої історії” (“Готування до природничої та експеримен- 

тальної історії”, “Історія вітрів”, “Історія життя і смерті” та ін.). Йому 

належить відомий вислів “Знання є сила”. І ще одна важлива ідея: в 

утопічній повісті “Нова Атлантида” Ф. Бекон виводить, по суті, прообраз 

наукових товариств та академій – науково-технічний центр суспільства з 

функціями планування всіх наукових досліджень та впровадження їх 

результатів у практику життя. Стараннями багатьох учених в різних 

галузях знань європейська наука Нового часу не лише швидко 

просувалася вперед у теорії, а й набувала приклад-ного характеру. 

Дедалі більше вона служила розвиткові продуктивних сил. Досягнення 
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природознавства і математики підготували грунт для “зливи” відкриттів 

і технічних винаходів XVIII–XIX ст., що стали передумовою промислової 

революції і потім активно розвивали її. Початком було створення 

парової машини як перетворювача енергії. Першу парову машину 

винайшов англійський технік Томас Ньюкомен (1712 р.), але вона не 

була універсальною, могла працювати лише як помпа. Універсальну 

парову машину створив у 1784 р. Джеймс Уатт, удосконаливши машину 

Ньюкомена – відокремивши конден- сатор пари від циліндра. Такі 

машини почали широко використовуватись у текстильній та інших 

галузях промисло- вості. Англія стала “фабрикою світу” завдяки 

швидкому зростанню продук- тивності праці. “Революцію пари” 

продовжили американський винахідник Роберт Фултон, котрий створив 

колісний пароплав (1806 р.), та англійський конструктор Джордж 

Стівенсон (Стефенсон), котрий збудував на руднику перший паровоз 

(1814 р.). У 1825 р. під його керівництвом в Англії споруджується перша 

залізниця.  

Другий етап промислової революції – це початок машинного 

виробництва машин, зародження машинобудування [2, с. 358; 4, с. 367; 

5, с.118;]. 

Завдяки досягненням Гальвані, Вольта та інших учених у вивченні 

електрики XIX століття стає часом становлення електротехніки. Уже 

його початок (1800 р.) був ознаменований відкриттям першого джерела 

постійного струму, “вольтового стовпа”. Всесвітньо відомі праці Фарадея, 

Ампера, Ома, Ерстеда, Максвелла, Якобі, Сіменса, Кірхгофа, Петрова, 

Столєтова, Яблочкова, Лодигіна, Едісона та інших учених створили 

надійну наукову основу для швидкого прогресу електротехніки. Важко 

навіть перелічити всі суто практичні наслідки її розвитку: електричні 

двигуни в промисловості, електроосвітлення і опалення, телеграф і 

телефон, електрокари і багато іншого. У 1879 р. Сіменс будує 

експериментальну електричну залізницю в Берліні, а вже в 1890 р. в 

Лондоні був збудований перший метрополітен. У 1892 р. у Києві 

(колишня Російська імперія) було збудовано перший трамвай. Інше 

важливе досягнення науково-технічного прогресу XIX ст. – швидке 

поширення двигунів внутріш- нього згоряння. Перший такий двигун на 

газі сконструював у 1860 р. французький механік Е. Ленуар. У 1876 р. 

німецький винахідник Н.Отто збудував досконаліший чотиритактний 

газовий двигун і встановив його на автомобіль. У 1897 р. німецький 
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інженер Р. Дизель запропонував двигун на рідкому паливі (з 

нафтопродуктів). У 1901 р. в США створено перший трактор з двигуном 

внутрішнього згоряння [4, с. 484; 5, с. 360].  

Отже, у XVIII-XIX ст. наукове пізнання дедалі тісніше 

поєднувалося з розвитком техніки і промислової практики, що цілком 

відповідає характеру нової доби цивілізації: починаючи з другої 

половини XVIII ст. домінувала вже не аграрна, а науково-технічна 

компонента. Помітно зростала питома вага і роль технічного знання та 

прикладних галузей природознавства. У цей період швидко 

прогресували також теоретичні дослідження фундаментальних проблем 

математики, фізики, хімії, біології, філософії, психології, соціально-

гуманітар- них наук. І це зрозуміло: фундаментальні дослідження не 

можна протиставляти прикладним, кожна з цих сфер завжди живить 

іншу, і лише їх органічний взаємозв’язок є передумовою досягнення 

оптимальних результатів [5, с. 370].  

XX століття позначилося новими відкриттями, які суттєво 

вплинули на розвиток продуктивних сил суспільства. Радіотехніка і 

мікроелектроніка, традиційна та ядерна енергетика, хімічні технології та 

синтез матеріалів з наперед заданими властивостями, точне 

приладобудування, інформаційно-обчислювальна техніка і 

телекомунікації, лазерна техніка і оптоелектроніка, робототехніка і 

практична космонавтика – усі ці галузі науково-технічного знання 

визначають технологічні можливості як сучасного виробництва, так і 

найважливіших інфраструктурних підрозділів економіки (з’язку, 

транспорту, шляхів сполучення тощо). Тобто, протягом тисячоліть в 

історії людства виразно проявилася тенденція посилення залежності 

продуктивних сил суспільства від розвитку наукового пізнання світу. 

Ще на початку ХХ століття люди не могли собі навіть уявити, що 

таке атомна електростанція, комп’ютер чи інтернет, мобільний 

телефонний зв’язок, лазер, томографія, молекулярні мікрочіпи, 

реактивна авіація, телебачення, синтез пластмас, нанотехнології, 

радіолокація, термоядерний синтез – це далеко не повний список 

досягнень ХХ століття. Технічні відкриття цього століття стали 

безпосередньою продуктивною силою, що зумовило якісні зміни в житті 

людини. Але ці відкриття були б неможливими без попередніх 

досягнень науки і техніки: парового двигуна, електрики, автомобіля 

тощо.  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                389 

 

За період ХХ століття було впроваджено більше науково-технічних 

розробок, ніж за всі попередні століття.  

Філософія досліджує “суспільне буття науки”, що здійснюється в 

системі соціальних практик. З огляду на це наука постає для 

філософського вивчення як основа науково-технологічного прогресу та 

цивілізаційного розвитку. Наведені приклади є переконливим 

підтвердженням можливостей науки та її цивілізаційних впливів через 

новітні технологічні практики. 
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МОРАЛЬНІ, МОРАЛЬНІСНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА 

Може скластися враження, що предмет філософія є 

рудиментарним для інженерних спеціальностей. Питання, щодо 
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доцільності вивчення цього предмету студентами інженерних 

спеціальностей, виникають природним чином: якщо інженер це той, хто 

використовує досягнення науки (або принаймні досвід) для реалізації 

певних технічних задач, то логічно припустити, що для цього потрібно 

робити акцент на предметах, що стосуються тієї чи іншої галузі інженерії 

та точних науках, які лежать в основі спеціалізованих предметів. 

Гуманітарні науки при цьому залишають на периферії не розуміючи їх 

значущості. Однак є серйозні причини (навіть необхідність) у вивченні 

філософії студентами інженерних спеціальностей.   

Обґрунтувати необхідність вивчення циклу філософських 

дисциплін для успішної дільності інженера. 

Використано методи компаративного аналізу, синтезу, 

абстрагування, узагальнення та інші. 

Серед чинників, що обумовлюють необхідність для інженера мати 

знання з філософських дисциплін, в зарубіжній літературі наводяться 

переконливі докази. Наприклад, Luis Manuel Valdés-Villanueva в праці 

[20] наводить наступні: 

– Знання філософії необхідне інженерам для того, щоб вміти 

захищати себе від критики з філософського боку. Вже довгий час 

інженерів критикують за створення ядерної зброї; розробку систем 

комунікації, що збільшують контроль над людьми з боку уряду та 

корпорацій; створення комп’ютерів, що деперсоналізують людське 

життя; забруднюють світ, виготовляючи безглузді предмети та ін.. В 

деяких випадках доходить до того, що інженерну справу безпосередньо 

називають аморальнісною та експлуататорською відносно природи. Щоб 

захиститись від подібних закидів, необхідно знати філософію. 

– Знання філософії необхідне для врахування впливу своєї 

діяльності на людство. В цьому пункті йдеться про питання моралі, 

моральнісності та права. 

– Інженерія моделює нову філософію життя. Тобто, принципи 

інженерної діяльності стають принципами життя людини. 

Окрім того, варто зазначити, що філософія потрібна для загального 

розвитку людини. Вища освіта передбачає всебічний розвиток 

особистості, тому знання філософії потрібне для її розвитку. Тим більше, 

що філософські питання виникають в інженерії не так рідко, як може 

здатися на перший погляд. 
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Найважливішим, на нашу думку, є аспект моралі та моральнісності  

в інженерній діяльності. Він передбачає вирішення проблем, які 

виникають в інженерії не інженерним шляхом, а шляхом філософських 

роздумів.  

Розглянемо цей аспект детальніше на конкретних прикладах. 

Перший приклад з автомобілем Ford Pinto. 

Цей невеликий популярний автомобіль (рис.1) випускався 

компанією Ford в 70-х роках минулого століття. 

 
Рис.1. Ford Pinto [14] 

Він мав серйозний дефект в конструкції, а саме: бак з бензином 

знаходився за задніми сидіннями та при аваріях, в яких відбувалося 

зіткнення з задньою частиною цього автомобіля, бак легко 

пошкоджувався, а бензин що при цьому спалахував фактично спалював 

пасажирів живцем. Досить велика кількість людей постраждала в 

аваріях з цим авто. Через кілька років після випуску Pinto на ринок, був 

поданий колективний позов до суду на компанію Ford. В ході судового 

процесу виявилось, що в компанії Ford знали про цю проблему. Було 

навіть заплановано встановити захисний металевий щиток для бака з 

бензином. Вартість цього щитка складала всього 11 $. Але ця деталь не 

була встановлена на автомобілі. Фахівці компанії Ford співставили 

аналіз зисків і витрат та дійшли до висновку, що економічно не вигідно 

буде встановлювати цю деталь. Коли на суді був представлений 

розрахунок, який виконали в Ford для прийняття рішення про 

встановлення чи не встановлення  деталі за 11 $ на Pinto, присяжні 

звинуватили компанію в безсердечності та аморальності а суд виніс 

вирок на користь позивачів, зобов’язавши Ford виплатити їм велику 

суму компенсації [1; 5]. Розглянемо цей розрахунок компанії. 
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Таблиця 1 [1] 

Зиски Витрати 

49530000$ 

Оцінено як економію від 

попередження 180 смертей (кожна 

по 200000$) + 180 травм опіків 

(кожна по 67000$) + витрати на 

ремонт автомобілів (кожна по 

700$) 

137000000$ 

Оцінено як витрати на 

встановлення щитків на Pinto та 

авто зі схожою конструкцією (по 11 

$ на 12500000 авто) 

 

Очевидно, що компанії економічно вигідно було не встановлювати 

деталь на автомобілі, а виплатити компенсації постраждалим та 

виділити гроші на ремонт авто після аварій. 

Проблема Ford полягає в тому, що вони підійшли до вирішення 

цього питання з суто прагматичної точки зору, тим самим звівши 

цінність людського життя до 200000 $. На момент виконання цього 

розрахунку, питання про те чи варто і якщо так, то яким чином можна 

оцінити людське життя не ставилось. Можливо на нього взагалі не 

можна встановлювати ціну. Але у Ford вирішили з цим не розбиратись, а 

питання моралі були відкинуті. Хоч компанія Ford і не вчинила нічого 

незаконного (тестування випущених на ринок машин проводились за 

регламентом), але законність не означає правильність вчинку. І 

результат судового розгляду це показав [1; 5]. 

Другий приклад. Затоплення Нового Орлеану в 2005 році. 

Через торнадо “Катріна” система дамб Нового Орлеану не 

витримала та відбулось затоплення значних територій. Це призвело 

до ~2000 жертв та ~100 млрд. $ збитків [11].  

До цієї катастрофи призвела велика кількість факторів. Не будемо 

їх всі розглядати, звернемо увагу лише на інженерний бік справи та 

поглянемо на цифри, які не потребують коментування. Дамби Нового 

Орлеану були спроектовані так, щоб витримувати найбільший шторм в 

найближчі 100 років. У світі є регіони, які мають схожі проблеми з 

необхідністю встановлення дамб, наприклад Нідерланди. Дамби в 

Нідерландах проектуються (в деяких регіонах) так, щоб витримувати 

найбільший шторм в найближчі 10000 (!) років [11; 19]. 
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Рис.2. Супутникові знімки Нового Орлеану до (ліворуч) і після 

затоплення (праворуч) [21] 

Зрозуміло, що у багатьох випадках інженери є виконавцями а 

моральний бік справи лягає на плечі замовника. Але не можна також 

відкидати особисту відповідальність, адже без неї інженери стають не 

краще звичайних найманців. Маємо на увазі те, що для того, щоб 

виникла катастрофа такого масштабу потрібно щоб багато речей пішли 

не так, як треба. Тому важливо не забувати людям, що їх дії матимуть 

наслідки.  

Особиста відповідальність несе також наслідки в собі. Варто 

згадати інженера Петра Пальчинського, котрий відмовився відділити 

питання моралі та моральнісності від інженерії та був за це страчений 

радянською владою [6].  

Третій приклад. Обвал проходу в готелі Hyatt Regency 

міста Канзас. 

У 1981 році в готелі Hyatt Regency в місті Канзас стався обвал, що 

став однією з найбільших будівельних катастроф в Америці.  

В атріумі готелю були розміщені підвішені на сталевих стрижнях 

проходи. Прохід на другому поверсі був розташований прямо під 

проходом четвертого поверху. Прохід третього поверху був зміщений в 

сторону. Обвал стався наступним чином: з’єднання, що утримувало 
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прохід четвертого поверху не витримало (виділено на рис.3), 

конструкція проходу при цьому розламалась на три частини та впала 

разом з проходом другого поверху на людей, що знаходились на 

першому поверсі [17].  

В результаті загинуло більше ніж 100 людей, отримали травми 

~200 людей. Розслідування показало, що в процесі побудови була 

зроблена зміна оригінального дизайну з’єднань, що з’єднували прохід 

другого поверху з четвертим [12]. 

 
Рис.3. Схематичне зображення проходів, розташованих в готелі Hyatt 

Regency міста Канзас до катастрофи [17] 

 Оригінальний дизайн передбачав використання одного довгого 

стрижня, в результаті зміни дизайну його було замінено на два стрижні 

меншої довжини. Це суттєво зменшило міцність з’єднання, що призвело 

до його руйнування. Затвердження зміни дизайну відбулося через 

телефон (!). Причиною цього можуть бути різні обставини, наприклад 

бажання зекономити час та ресурси (при внесенні змін до дизайну 

конструкції потрібно виконувати повторні розрахунки та переглядати 

супутні креслення, що може займати  довгий час). В результаті це 

рішення призвело до послаблення конструкції, що і спричинило її 

падіння [12]. “З’єднання мало настільки очевидний дефект, що це 
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зрозумів би будь-який студент першокурсник. Якби тільки його 

перевірили.” – зауважив інженер, що працював над цим готелем [13]. 

В цьому випадку варто також звернути увагу на той факт, що навіть 

якби спорудження конструкцій відбулося згідно з оригінальним 

дизайном, він би відповідав будівельним нормам лише на 60%. 

Передумовою виникнення цієї трагедії стало зокрема загальне 

недбальство при виконанні проекту [17].  

Тобто видно, що до цієї катастрофи також призвели неправильні 

дії на багатьох рівнях. На інженерному рівні бачимо, що питання 

безпеки було відсунуте на задній план, ігнорувались будівельні норми. 

На передньому плані залишилось прагнення завершити проект, 

зекономити час (ресурси), вкластись в терміни та ін., що є недопустимим 

в інженерній справі. 

Четвертий приклад. Катастрофа космічного човника 

“Челенджер”. 

Зранку 28 січня 1986 року відбувся запуск космічного човника 

“Челенджер”. Це був звичайний ранок, хіба що трохи холодний. Через 73 

секунди після запуску відбувся вибух човника, весь екіпаж якого 

загинув. 

До катастрофи призвело те, що гумове ущільнювальне кільце у 

твердопаливному ракетному двигуні не забезпечувало достатньої 

герметичності, внаслідок того, що втратило свої властивості через 

низьку температуру навколишнього середовища. Потік розпечених газів, 

що виривався з двигуна був спрямований в сторону зовнішнього 

паливного бака з рідким киснем та воднем, це призвело до 

катастрофи [10]. 

 

 
Рис.4. Вибух “Челенджера” [8] 
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Ущільнювальні кільця були виготовлені компанією “Morton 

Thiokol”. Менеджери цієї компанії знали про те, що кільця можуть не 

витримати низьких температур, не зважаючи на це, вони прийняли 

рішення дозволити запуск човника. Декілька інженерів цієї компанії 

активно намагались не допустити запуску човника. Зокрема Роджер 

Бойсджолі. Бойсджолі зробив все, що було в його силах, як інженер 

компанії. Він висловлював своє занепокоєння з приводу того, що 

ущільнювальне кільце може не витримати низьких температур, 

підкріплюючи це відсутністю даних, що доводили протилежне. Він 

неодноразово заявляв про свої сумніви щодо запуску “Челенджера”. 

Однак це рішення за ієрархією компанії належало зробити 

менеджменту. Вони, знаючи занепокоєння Бойсджолі та інших 

інженерів прийняли неправильне рішення. Ситуація є неоднозначною. 

Тобто Бойсджолі зробив все, що міг на місці інженера, але цього 

виявилось замало. Він повинен був, наприклад, повідомити про те, що 

може статися аварія засобам масової інформації, представникам НАСА, 

навіть самим астронавтам. В такому випадку він був би героєм, що 

врятував життя. Проте він цього не зробив, тому що це виходило за 

рамки його службових обов’язків та, що важливіше, могло 

супроводжуватись спробою помсти зі сторони компанії (та, можливо, і 

інших сторін), в якій він працював, оскільки такі його дії 

скомпрометували б цю компанію [3].  

Однак в нього було, принаймні, достатньо мужності для того, щоб 

висловитися після катастрофи. За це він одержав нагороду “AAAS 

Scientific Freedom and Responsibility Award” “За зразкові та багаторазові 

зусилля виконати свої обов’язки як інженера повідомляючи інших про 

проблему в дизайні космічного човника “Челенджер”, що загрожувала 

життю людей та за непохитні рекомендації проти трагічного запуску в 

січні 1986 року” [18]. 

З наведених випадків бачимо, що ігнорувати питання моралі та 

моральнісності не варто, а потрібно звертати на них увагу та намагатися 

свідомо зробити те, що є правильним з боку моральних норм.  

Для глибшого розуміння вказаних проблем необхідно розглянути 

співвідношення моралі, моральнісноті і права, як форм людської 

культури, які постійно супроводжують життя особи і суспільства. В 

літературі дуже часто ототожнюють мораль, моральнісність та етику. 

Насправді це різні форми духовності, які вказують на специфічні 
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аспекти взаємовідносин суспільства і окремої особи. Мораль, моральні 

норми фіксують історичний досвід багатьох поколінь народу чи певних 

спільнот людей. А так як жити в соціумі і бути незалежним від нього 

неможливо, то моральні норми (традиції, табу, звичаї, настанови і т. д.) 

мають виконуватися всіма членами суспільства. Не виконувати їх 

вважається аморальним, по відношенню до пам’яті своїх пращурів: їхніх 

звичаїв, традицій, побажань, настанов, етикету, відношення до старших, 

дітей, жінок, престарілих, людей інших народів тощо, адже саме 

пращури в процесі історичного розвитку сформували моральні норми 

певного народу чи певної спільноти. Потрібно лише зазначити, що 

виконання моральних норм, які панують в суспільстві, завжди 

відбувається добровільно, без примусу. Тому бути морально стійким 

означає лише одне і тільки одне: людина дотримується існуючих у 

соціумі норм поведінки. Але мораль не розкриває причини такої 

поведінки. Одна людина дотримується існуючих норм моралі, адже 

глибоко переконана у їх необхідності, а інша є пристосуванцем. Тому 

вона виконує норми моралі не через внутрішнє переконання, а за 

людське око: щоб їй не дорікали та не звинувачували у нехтуванні 

заповітів своїх предків. Показовим в цьому сенсі стало відвідування 

церков публічними людьми, особливо політиками, які враз поголовно 

стали віруючими. Так поступають і відверті кар’єристи. Вони 

пристосовуються до нових обставин, нових віянь в політиці, моралі 

тощо. Принагідно нагадаємо такий анекдот. За радянських часів 

приймають у партію робітника. Задають йому трафаретне питання: чи 

мав справу з різного роду партійними ухилами, чи хитався у проведенні 

генеральної лінії партії. Відповідь була блискучою: хитався 

неодноразово, але разом з генеральною лінією партії. Зміна позиції не 

завжди означала аморальне поводження. Все залежало від настанов 

влади.  

Певна категорія громадян виконує моральні настанови через 

внутрішнє переконання. Такі поступки позначаються терміном 

моральнісніть. (В російській мові ці два терміни відтінені більш 

рельєфно: мораль і нравственность). Високо моральнісна особа ніколи 

не піде проти свого, особистісного розуміння добра і зла, справедливого 

чи несправедливого. 

Терміном “Етика” позначають науку про мораль. Наука “Етика” 

пояснює як виникає мораль, які відносини між соціумом і особою 
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відтворює мораль, як історично вона розвивається, які конкретно-

історичні настанови відтворює у кожного народу чи спільноті тощо. 

Тому не зовсім доречно, на наш погляд, говорити про етичні норми 

поведінки інженера чи вчителя, робітника чи політика. Мова має йти 

саме про моральні норми поведінки. 

Мораль співвідноситься також із правом. Моральні норми, які 

стали обов’язковими для виконання всіма громадянами суспільства, 

стають правовими нормами. Якщо громадянин їх не виконує, то до нього 

застосовуються норми права. 

Особливо гостро постає питання застосування норм права до 

високоморальнісних громадян, які не розділяють деяких положень 

стратегічної лінії Верховної Ради, рішень Уряду, розпоряджень 

Президента тощо, але глибоко переконані у своїй правоті та готові їх 

відстоювати. Наприклад, Верховна Рада прийняла Закон про Голодомор. 

Не визнавати його – означає порушувати Закон, який є обов’язковим 

для виконання всіма громадянами України. Водночас, частина громадян 

України вважає його некоректним. Вихід із цієї складної правової 

ситуації можливий лише через політичне поле, адже політика є вищою 

формою суспільної свідомості, аніж мораль чи навіть право. Тому в 

Україні часто суто правові колізії розв’язуються політичним шляхом. 

Зроблені пояснення дають основу для моральних, моральнісних і 

правових оцінок інженерної дільності. Інженери мають силу і здібності 

змінювати хід всієї справи. Якщо професійних повноважень для цього не 

достатньо, вони можуть, врешті-решт, відмовитись ухвалювати 

невідповідні зміни до дизайну; відмовитись працювати над проектом, 

що виконується з порушенням чинних норм; скаржитись на 

неправомірні дії керівництва, звертатись до представників преси, 

телебачення і т. д. Коротше кажучи, потрібно мати певну моральну і 

моральнісну основу для своїх дій. Інакше відбувається відділення 

інженерної справи від моралі та моральнісності, що може привести до 

жахливих наслідків. Виходом з даної ситуації є наявність чіткої 

моральної і моральнісної основи, здатність відрізняти добро від зла, що є 

питанням, власне, філософським або навіть релігійним. 

Часто в інженерії можна зустріти утилітарний підхід [4; 9; 15]. 

Тобто, при наявності моральної дилеми, обирати потрібно той варіант, 

що приносить найбільше користі найбільшій кількості людей. Підхід 

непоганий, але недосконалий. Зокрема, з деякого боку можна побачити 
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утилітарний (грубий, але все ж) підхід в справі Pinto. Іншим, більш 

яскравим випадком аморального утилітаризму є випадок зі звітом 

тютюнової компанії Philip Morris [16]. В цьому звіті проводиться аналіз 

впливу тютюнопаління на економіку Чехії. В результаті цього аналізу 

виявилось, що тютюновий бізнес приносить позитивний ефект на 

економіку країни, в порівнянні з його відсутністю. Позитивний 

фінансовий ефект є результатом зокрема економії коштів, що йдуть на 

утримання людей похилого віку; економії коштів на охорону здоров’я; 

економії коштів на пенсію та інші соціальні витрати (це все внаслідок 

ранньої смертності людей). Випадок не інженерний, але вартий уваги. 

Існують також інші підходи [7], такі як кантіанський – правильним 

є те, що даватиме хороший результат, якби це робили всі. Так званий 

“категоричний імператив”. Наприклад красти погано, адже якби всі 

крали, не було б довіри між людьми, поваги до особистої власності, що 

призвело б до повалення людських спільнот (тому що вони працюють на 

основі довіри), насильства, вбивств і т. д. Підхід правовий (Лок) – 

вчинок є моральним, якщо при цьому поважаються права всіх людей, 

що пов’язані з цим вчинком. Підхід чеснот (Аристотель) – вчинок 

моральний, якщо він реалізує або підтримує чесноти того, хто його 

вчиняє. Можуть бути також інші підходи. Зрозуміло, що вони мають свої 

плюси та мінуси та не завжди дають однаковий результат при 

прикладанні до певних ситуацій. Тому одним з виходів є прийняття 

якоїсь однієї позиції, але як було описано вище, моральні системи 

можуть давати різний результат при їх використанні.  

Для полегшення (чи ускладнення) життя інженерів існують так 

звані кодекси поведінки (Code of Conduct) інженерів. Вони не є 

стандартизованими та відрізняються навіть в межах конкретної країни, 

залежно від регіону та інших факторів. Наприклад, Європейська 

Федерація Національних Інженерних Асоціацій (European Federation of 

National Engineering Associations – FEANI) висуває короткий список 

принципів, який рекомендує включати до кодексів поведінки 

конкретних асоціацій інженерів в країнах Європи, враховуючи 

національні обставини [2]. Однак ці принципи не є обов’язковими та 

можуть бути заміненими на інші, оскільки немає юридичного 

затвердження цих рекомендацій. І це нормально, адже моральні 

приписи завжди реалізуються лише добровільно! 
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Кодекси поведінки можуть не мати єдиного вихідного принципу, а 

можуть бути симбіозом різних систем, іншими словами – приймати 

плюралістичну позицію. Зокрема, у вищезгаданому списку принципів 

FEANI є такі положення:  

– інженери повинні підтримувати свої навички на належному рівні 

та виконувати тільки ті задачі, які відповідають їх компетенції; 

– інженери не повинні брехати щодо їх освіти та професійних 

кваліфікацій; 

– інженери повинні забезпечувати своїх роботодавців або клієнтів 

неупередженими судженнями та аналізом, уникати конфліктів інтересів 

та уважно ставитись до обов’язків конфіденційності; 

– інженери повинні виконувати свою роботу так, щоб вона була 

безпечною, не шкодила здоров’ю людей та навколишньому середовищу 

(коли цього можна уникнути); 

– інженери повинні брати на себе відповідну відповідальність за 

свою роботу та за роботу, яка відбувається під їх наглядом; 

– інженери повинні поважати особисті права людей, з якими вони 

працюють та поважати цінності культури та ті цінності, які визначені 

законом суспільств, в яких інженери виконують свою роботу; 

– інженери повинні бути готовими вступати в публічні дебати на 

тему технічного розуміння у сферах, яких вони мають компетенцію. 

Отже, кодекси поведінки інженерів не є беззаперечними 

стандартами. Вони переважно містять рекомендації до вирішення 

питань, що можуть виникнути в інженерній діяльності. За порушення 

цих кодексів передбачається менша відповідальність, аніж за порушення 

законів (в залежності від конкретного кодексу). Хоча наприклад, в 

деяких випадках порушення кодексу призводить до такого суттєвого 

наслідку, як втрата ліцензії інженера [7]. 

Моральний і моральнісний бік інженерної справи є досить 

важливим. Тому не варто самоусуватися від розв’язання моральних 

проблем, адже ігнорування, як було продемонстровано, призводить до 

катастрофічних наслідків. Формальне ставлення до виконання 

моральних приписів також може призвести до непередбачуваних 

наслідків. Вирішення моральних проблем у сфері інженерної діяльності 

є складним завданням, яке передбачає філософські роздуми. Певною 

мірою при вирішенні моральних проблем вибору, інженеру допоможуть 
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знання історичних прикладів розв’язання проблем що виникали в 

інженерії; знання та розуміння моралі та кодекси поведінки інженерів. 

Література: 

1.  Dennis A. G. Pinto Fires and Personal Ethics: A Script Analysis of 

Missed Opportunities. Journal of Business Ethics. 1992. Vol. 11, № 5/6, Р. 

379–389. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00870550 

2. FEANI position paper on Code of Conduct: Ethics and Conduct of 

Professional Engineers. 2006. URL: 

https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/FEANI%20Code

%20of%20Conduct%20-

%20Ethics%20and%20Conduct%20of%20Professional%20Engineers.pdf 

(дата звернення: 17.11.2020). 

3. Goldberg S. THE SPACE SHUTTLE TRAGEDY AND THE ETHICS 

OF ENGINEERING. Jurimetrics. 1987. Vol. 27 № 2. P. 155–159. URL:  

http://www.jstor.org/stable/29762001 

4. Guerrero R. A Utilitarian Approach to Engineering: Iterative Design 

Decisions. SCU. 2018. URL: https://www.scu.edu/ethics/focus-

areas/more/engineering-ethics/ethical-considerations-in-the-senior-design-

project/a-utilitarian-approach-to-engineering/ (дата звернення: 17.11.2020). 

5.  Harvard University. Justice: What's The Right Thing To Do? Episode 

02: "PUTTING A PRICE TAG ON LIFE". YouTube. 2009. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=0O2Rq4HJBxw (дата звернення: 

17.11.2020). 

6. jlredford. Peter Palchinsky (1875-1929) Russian Mining. Doomed 

Engineers. 2016. URL: 

https://doomedengineers.wordpress.com/2016/01/19/peter-palchinsky-

1875-1929-russian-mining/ (дата звернення: 17.11.2020). 

7. Jordan W., Napper S., Elmore B. Using Moral Theories To Evaluate 

Engineering Codes Of Conduct. 2002 Annual Conference: матеріали 

конференції. (Montreal, Canada, черв. 2002). P. 7.18260.1–7.1266.13 DOI: 

https://doi.org/10.18260/1-2--10062 

8. Kennedy Space Center. Challenger explosion. Wikipedia. 1986. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Challenger_explosion.jpg (дата 

звернення: 17.11.2020). 

9.  Knowledge base. What are the types of Utilitarian ethics followed in 

Engineering? Tutorialspoint. 2019. URL: 

https://doi.org/10.1007/BF00870550
https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/FEANI%20Code%20of%20Conduct%20-%20Ethics%20and%20Conduct%20of%20Professional%20Engineers.pdf
https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/FEANI%20Code%20of%20Conduct%20-%20Ethics%20and%20Conduct%20of%20Professional%20Engineers.pdf
https://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/website/FEANI%20Code%20of%20Conduct%20-%20Ethics%20and%20Conduct%20of%20Professional%20Engineers.pdf
http://www.jstor.org/stable/29762001
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/engineering-ethics/ethical-considerations-in-the-senior-design-project/a-utilitarian-approach-to-engineering/
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/engineering-ethics/ethical-considerations-in-the-senior-design-project/a-utilitarian-approach-to-engineering/
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/more/engineering-ethics/ethical-considerations-in-the-senior-design-project/a-utilitarian-approach-to-engineering/
https://www.youtube.com/watch?v=0O2Rq4HJBxw
https://doomedengineers.wordpress.com/2016/01/19/peter-palchinsky-1875-1929-russian-mining/
https://doomedengineers.wordpress.com/2016/01/19/peter-palchinsky-1875-1929-russian-mining/
https://doi.org/10.18260/1-2--10062
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Challenger_explosion.jpg


Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  402   Полтавський інститут економіки і права  

 

https://www.tutorialspoint.com/what-are-the-types-of-utilitarian-ethics-

followed-in-engineering (дата звернення: 17.11.2020). 

10. Larry Heimann C. F. Understanding the Challenger Disaster: 

Organizational Structure and the Design of Reliable Systems. The American 

Political Science Review. 1993. Vol. 87 № 2. P. 421–435. DOI: 

https://doi.org/10.2307/2939051 

11.  Main K. Failure of New Orleans Levee System during Hurricane 

Katrina. Medium. 2019. URL: https://medium.com/@mainkl/failure-of-new-

orleans-levee-system-during-hurricane-katrina-5b010f5e25da (дата 

звернення: 17.11.2020). 

12.  McFadden C. Understanding the Tragic Hyatt Regency Walkway 

Collapse. Interesting Engineering. 2017. URL: 

https://interestingengineering.com/understanding-hyatt-regency-walkway-

collapse (дата звернення: 17.11.2020). 

13. Montgomery R. 20 years later: Many are continuing to learn from 

skywalk collapse. The Kansas City Star.  2001. 15  лип. 

14. Morven. Ford Pinto. Wikipedia. 2004. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Pinto.jpg (дата звернення: 

17.11.2020). 

15. Nelson, C. If You’re an Engineer, You’re Probably a Utilitarian. 

Issues in Engineering: Journal of Professional Activities. 1982. Vol. 108 № 1. 

P. 13–18. 

16. Philip Morris CR. Public Finance Balance of Smoking in the Czech 

Republic. 2010. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Public-

Finance-Balance-of-Smoking-in-the-Czech-

Cr/64dc9336188444d3ace5e3d24bce568993d74252 (дата звернення: 

17.11.2020). 

17. Roddis W. M. K. Structural Failures and Engineering Ethics. Journal 

of Structural Engineering. 1993. Vol. 119 № 5, 1539–1555. DOI:  

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1993)119:5(1539) 

18. Roger M. Boisjoly AAAS awards and honors. AAAS. URL: 

http://archives.aaas.org/people.php?p_id=331 (дата звернення: 

17.11.2020). 

19. Rose A. The 10,000 Year Storm. The Long Now Foundation. 2011. 

URL: https://blog.longnow.org/02011/03/09/the-10000-year-storm/ (дата 

звернення: 17.11.2020). 

https://www.tutorialspoint.com/what-are-the-types-of-utilitarian-ethics-followed-in-engineering
https://www.tutorialspoint.com/what-are-the-types-of-utilitarian-ethics-followed-in-engineering
https://doi.org/10.2307/2939051
https://medium.com/@mainkl/failure-of-new-orleans-levee-system-during-hurricane-katrina-5b010f5e25da
https://medium.com/@mainkl/failure-of-new-orleans-levee-system-during-hurricane-katrina-5b010f5e25da
https://interestingengineering.com/understanding-hyatt-regency-walkway-collapse
https://interestingengineering.com/understanding-hyatt-regency-walkway-collapse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Pinto.jpg
https://www.semanticscholar.org/paper/Public-Finance-Balance-of-Smoking-in-the-Czech-Cr/64dc9336188444d3ace5e3d24bce568993d74252
https://www.semanticscholar.org/paper/Public-Finance-Balance-of-Smoking-in-the-Czech-Cr/64dc9336188444d3ace5e3d24bce568993d74252
https://www.semanticscholar.org/paper/Public-Finance-Balance-of-Smoking-in-the-Czech-Cr/64dc9336188444d3ace5e3d24bce568993d74252
https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1993)119:5(1539)
http://archives.aaas.org/people.php?p_id=331
https://blog.longnow.org/02011/03/09/the-10000-year-storm/


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                403 

 

20. Valdés-Villanueva L. M. The Importance of Philosophy to 

Engineering.  Teorema: Revista Internacional de Filosofía. 1998. Vol. 17, № 

3, P. 27–47. 

21. Vybr8. New Orleans. Wikipedia. 2009. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Orleans_msi_9mar2004_3

1aug2005-Merge.gif (дата звернення: 17.11.2020). 

 

Леонід Бігунов-Новіков, 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ) 

 

СІТЬОВА БІЗНЕС-СТРУКТУРА ЯК НОВА ОДИНИЦЯ 

КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ 

ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Починаючи з другої половини ХХ століття сітьовий принцип 

організації став одним із символів загальносвітових революційних змін в 

управлінні конкурентоспроможністю компаній, що пов’язано, перш за 

все, з переходом до постіндустріального суспільства, де ключовими 

активами і факторами виробництва стають інформація та знання[1, 156].  

Гнучкі, горизонтальні, альтернативні до вертикальної та 

горизонтальної інтеграції (угод злиття та поглинань) автономні сітьові 

бізнес-структури, учасники яких зберігають стимули до ринкової 

торгівлі паралельно із поглибленням взаємних інтеграційних процесів, 

стають найбільш ефективними формами управління трансакціями та 

інноваційного виробництва через сучасні механізми передачі та 

застосування знань, ноу-хау, технологій, виконання складних завдань 

спеціалістами із різних галузей. 

Однак, аналіз літератури, ключових наукових течій, які пояснюють 

феномен формування та розвитку сітьових бізнес-структур свідчить про 

те, що на даний момент такі структуру є найменш вивченими. Ще менш 

дослідженим є вивчення сітьових бізнес-структур з точки зору не 

окремої компанії-учасниці такої форми автономної взаємодії фірм, а 

сітьової структури в цілому як окремої нової конкурентної одиниці 

аналізу, де, очевидно, принцип максимізації прибутку окремої компанії 

повинен бути змінений принципом максимізації прибутку чи вартості 

усієї сіті для досягнення довгострокових конкурентних переваг (сітьових 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Orleans_msi_9mar2004_31aug2005-Merge.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Orleans_msi_9mar2004_31aug2005-Merge.gif
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рент) по усьому ланцюгу створення вартості, а не короткострокових 

вигід окремих компаній. 

Сітьова бізнес-структура (далі – СБС) – це особлива, відмінна від 

ринку та ієрархії, форма організації управління виробничим процесом 

та трансакціями між автономною обмеженою групою господарських 

суб’єктів, яка виникає на базі особливих сітьових контрактів між 

учасниками сітьової взаємодії, в умовах високого рівня невизначеності 

підприємницької діяльності, що дозволяє таким учасникам мінімізувати 

свої трансакційні та трансформаційні витрати, досягаючи, таким чином, 

довгострокових конкурентних переваг і сітьових рент. 

Наукове обґрунтування природи функціонування і існування СБС, 

фактично, змінює більшість уявлень про практику прийняття 

управлінських і, в тому числі, інвестиційних рішень та практику 

управління ризиками. Якщо раніше суб’єкт прийняття рішень 

знаходився в двовимірній постановці задачі «виробляти самому чи 

віддати на аутсорсинг», то тепер така модель може бути розширена за 

рахунок СБС як нової конкурентної одиниці аналізу. Для цього 

розглянемо сітьові ренти і конкурентні переваги СБС, які отримує фірма, 

що налагоджує трансакції через сітьові контракти.  

Зокрема, до них відносимо мінімізацію трансакційних та 

трансформаційних витрат при високому рівні невизначеності. За 

високих ризиків невизначеності СБС здатні бути більш ефективними 

формами управління, ніж ринки та ієрархії, через менші трансакційні 

витрати. СБС страхують ризики опортунізму та асиметрії інформації 

через втрату частини майбутніх доходів проекту на користь усіх 

учасників такого проекту, використовуючи механізм сітьових контрактів 

(принципу спільних інтересів).  

Трансакційні витрати відображають невизначеність шляхом 

включення премії за ризик, розміри якої залежать від ймовірності 

порушення партнером угоди і, відповідно, виникнення додаткових 

витрат у іншої сторони[3, 45]. В таблиці 1 нижче, практично, зобразимо 

ці витрати через механізми страхування ризиків невиконання угод в 

рамках різних структур управління трансакціями для загальних ситуацій 

при реалізації нових бізнес-проектів. 
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Таблиця 1 

Витрати структур управління трансакціями, пов’язані зі 

страхуваннями ризиків при обміні 

Витрати 
Структури управління трансакціями 

Ринок Ієрархія Сіть 

Витрати, 

необхідні для 

страхування 

ризиків обміну 

(трансакційні 

витрати) 

Витрати на 

страхування 

ризику 

невиконання 

договірних 

зобов’язань* 

Витрати на 

організація 

нового  робочого 

процесу при 

вертикальній 

інтеграції, 

створення 

робочих місць, 

пошук 

персоналу, 

написання 

посадових 

інструкцій, 

ліцензування 

діяльності тощо 

Втрата частини 

майбутніх 

доходів проекту 

Додаткові 

трансформаційні 

витрати (крім 

власних) 

Витрати за 

контрактом на 

купівлю 

необхідних 

активів (товарів 

та послуг) для 

реалізації 

проекту, яких 

бракує 

Інвестиції у 

вертикальну 

інтеграцію: нове 

обладнання, 

оренда/купівля 

нових 

приміщень, 

сировини, 

комплектуючих  

 

- 

Додаткові 

витрати 

Витрати, 

пов’язані з 

проблемою 

передачі знань, 

технологій та 

інших 

нематеріальних 

активів 

Втрата часу 

виходу на ринок 

та, відповідно, 

певної долі 

ринку 

- 
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* Витрати на страхування ризику невиконання договірних 

зобов’язань повинні враховувати як exante страхові витрати, пов’язані зі 

сплатою страховику страхових внесків за прямі збитки за контрактом, 

втраченою вигодою та додатковими витратами, які виникають разом з 

цим (пошук нового постачальника, судові тяжби тощо), а також 

expostвитрати, які неможливо покрити за рахунок страхування. До них 

відносяться переважно витрати, які виникають через непередбачувані 

обставини, не прописані в ринковому класичному договорі та через 

оцінку результатів виконання такого договору: витрати на тяжби, які 

виникають, якщо обидві сторони докладають зусиль до ліквідації еxpost 

збоїв в контрактних відносинах із залученням третіх сторін, не судів 

(консультанти, аудитори, оцінщики і т.д.); витрати щодо виміру та 

контролю реалізації контрактних зобов’язань, особливо, якщо мова йде 

про довгостроковий контракт; судові спори у разі неможливості 

приватного порядку вирішення конфліктних ситуацій.  

Враховуючи часовий розрив між витратами за проектом та 

отриманням потенційних майбутніх доходів, можемо вивести «аксіому» 

переваг СБС перед іншими формами організації трансакцій (ринком і 

ієрархією): при 100% ризику провалу проекту – СБС являються 

найменш збитковими механізмами організації трансакцій. Іншими 

словами, при невдачі (провалі) проекту або суттєвому недосягнені 

проекту планових показників дохідності, сітьові бізнес-структури є 

найменш збитковими, оскільки кожна фірма-учасниця сітьового 

контракту інвестує зазвичай тільки у власний виробничий процес у 

вигляді певного обсягу оборотних коштів. 

Таким чином, 100% ризик не реалізації проекту – це реперна 

точка, яка дозволяє проводити подальші розрахунки зменшуючи ступіть 

невизначеності щодо доцільності реалізації того чи іншого проекту. 

Якщо аналізувати проекти з високим рівнем невизначеності, тоді 50% 

досягнення планових показників проекту можна вважати тим рівнем 

ризику, який доцільно брати за основу аналізу. В такому разі, 

доцільність реалізації високо ризикованого проекту через той чи інший 

механізм управління трансакціями буде визначатися наступною 

очевидною логікою з позицій суб’єкта прийняття рішень для двох 

рівноправних учасників. Вибір на користь СБС:Прогнозовані доходи 

проекту*0,5/2 – власні витрати фірми>Прогнозовані доходи 

проекту*0,5 – Витрати проекту через ринкову організацію 
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трансакцій (ВР) – власні витрати фірми>Прогнозовані доходи 

проекту*0,5 – Витрати проекту через ієрархічну організацію 

трансакцій (ВІ) – власні витрати фірми 

Вибір в сторону ринку та ієрархії відповідно продиктований 

аналогічною логікою щодо більших потенційних прибутків, 

реалізованих через ту чи іншу структуру управління трансакціями.  

За рахунок можливості мінімізації ризиків СБС здатна 

реалізовувати більшу кількість проектів, що обумовлюється двома 

факторами. 

По-перше,СБС як менш ризикований спосіб реалізації трансакцій  

можуть вважати прийнятними для реалізації високоризивані проекти, 

які б були відхилені при розгляді на рівні ринку чи ієрархії. Окрім 

економічно обґрунтованих нами аргументів щодо мінімізації ризиків в 

рамках СБС, Найт[2, 345] виділяє і суто психологічний момент з області 

прийняття рішень в умовах високої невизначеності, який можна назвати 

«ефектом лотереї».  Суть такого ефекту зводиться до того, що індивід 

набагато більше схильний інвестувати в більш ризиковані шанси 

отримати виграш, якщо сума інвестицій відносно невелика в порівнянні 

з більшими інвестиціями, ризики за якими суттєво менші. 

По-друге, порівняно більш швидке досягнення точки 

беззбитковості дозволяє кожній фірмі в рамках СБС збільшувати 

коефіцієнти оборотності власного капіталу, тим самим збільшуючи свою 

виручку і можливості для реінвестування отриманих доходів.  
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Активи підприємства являють собою частину виробничого 

капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт 

повністю і повертається підприємству в грошовій формі в кінці кожного 

кругообігу капіталу. В умовах ринкових відносин активи набувають 

особливо важливого значення. Наявність у підприємства достатніх 

необоротних та оборотних активів виступає важливою передумовою 

забезпечення неперервного процесу виробництва та нормального 

функціонування підприємства. Таким чином, активи є важливим 

критерієм у визначення прибутку підприємства. 

В умовах формування ринкових відносин принципово змінюється 

філософія господарювання. Вона базується не на витратному механізмі 

господарювання, а на реальному аналізі попиту та пропозиції продукції, 

товарів, робіт та послуг. 

Кардинальним чином змінюється і стратегія управління фінансами 

підприємств, у тому числі їх активами. Ця стратегія орієнтована 

переважно на власні кошти у формі чистого прибутку й амортизаційних 

відрахувань. 

Власники взаємно фінансують один одного через надання 

комерційного кредиту, випуск і розміщення емісійних цінних паперів, 

фінансовий лізинг; використання інших форм взаємовідносин. Суб'єкти 

господарювання в ринковому середовищі несуть повну матеріальну 

відповідальність своїми доходами і майном за фінансову політику, яку 

вони проводять. Це положення означає й іншу особливість управління 
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фінансами підприємств – необхідність аналітичного підходу до його 

діяльності. Мається на увазі оцінка ефективності управління фінансами, 

зокрема активами підприємства. Відсутність такої оцінки може 

призвести до втрати фінансової стійкості підприємства, його 

неплатоспроможності в результаті дефіциту грошових коштів і до інших 

негативних наслідків [2, с. 60]. Без оцінки ефективності управління 

активами неможливо правильно вибрати обґрунтовану стратегічну і 

тактичну політику управління фінансами підприємства. 

Як показують проведені вченими дослідження, на 80 % 

підприємств фінансова стійкість залежить від якості довгострокових і 

середньострокових управлінських рішень щодо управління активами [1, 

с. 77]. 

Процес прийняття управлінських рішень показано на рис. 1. Що 

стосується ефективності управління активами підприємства, то його 

мета – визначити оптимальну структуру активів підприємства. 

Вважається, що чим вищий коефіцієнт співвідношення оборотних 

активів і основних засобів підприємства, тим вища ліквідність 

підприємства і тим нижчий ризик неплатоспроможності за умови, що 

інші фактори є незмінними. 

 

Вибір мети 

 

Оцінка зовнішнього і внутрішнього 

економічного середовища 

 

Оцінка альтернативних варіантів 

 

Прийняття рішення 

 

Реалізація рішення 

 

Коригування мети 

 

Рис. 1. Процес прийняття рішень на підприємстві  

щодо управління активами 

Важливим моментом розробки раціональної фінансової стратегії є 

діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища. Діагностика 
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внутрішнього середовища включає розроблення заходів щодо 

управління оборотними і необоротними активами підприємства. 

Ефективне управління оборотними активами передбачає вибір 

оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів з 

урахуванням специфіки діяльності кожного підприємства. При цьому 

найбільш загальними умовами забезпечення раціональної структури 

оборотних активів для всіх підприємств незалежно від організаційно-

правових форм господарювання та форм власності є такі. По-перше, 

вартість оборотних активів (без урахування грошових коштів) має бути 

більшою або дорівнювати сумі кредиторської заборгованості за 

товарними операціями. По-друге, сума дебіторської заборгованості на 

визначену дату за балансом повинна бути меншою або дорівнювати 

загальній сумі кредиторської заборгованості на відповідну дату. 

Також вибір оптимального рівня джерел формування оборотних 

активів, ураховуючи при цьому ефективність використання оборотного 

капіталу та ризику, який впливає на фінансову стійкість і 

платоспроможність підприємства. 

У складі механізмів управління оборотними активами важлива 

роль має відводитися системам і методам їх внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль формування та використання оборотних активів 

являє собою процес перевірки, що організується підприємством, 

виконання всіх управлінських рішень в цій області фінансової діяльності 

з метою реалізації розробленої стратегії і забезпечення ефективного 

розвитку. 

В останні роки в практиці країн з розвиненою ринковою 

економікою значне поширення отримала нова прогресивна комплексна 

система внутрішнього контролю, що організується в компаніях і фірмах, 

яка називається «контролінг». Цей досвід доцільно впроваджувати і на 

досліджуваному  нами підприємстві. 

У загальній системі контролінгу на підприємстві виділяється одне з 

центральних його напрямків – фінансовий контролінг, в межах якого 

створюється блок контролінгу формування та використання капіталу, а 

він, в свою чергу, містить контролінг оборотних активів. 

Контролінг активів – це прогресивна, комплексна, контролююча 

система фінансового планування, внутрішнього фінансового контролю 

та аналізу, загального формування інформаційної бази для керівництва 

підприємства, що забезпечує концентрацію контрольних дій на 
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найбільш пріоритетних напрямках формування та використання 

оборотних активів, своєчасне виявлення відхилень фактичних 

результатів цих дій від передбачених і прийняття оперативних 

управлінських рішень з їх використанням. 

До основних функцій контролінгу активів можна віднести: 

спостереження за ходом реалізації завдань з формування та 

використання оборотних активів, що встановлені системою відповідних 

планових показників і нормативів; вимір ступеня відхилення фактичних 

результатів діяльності підприємства від передбачених; діагностика за 

розмірами відхилень серйозних погіршень у фінансовому стані 

підприємства і суттєвого зниження темпів його економічного розвитку в 

зв’язку з неефективним формуванням і використанням оборотних 

активів; розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації 

процесу формування та використання активів відповідно до 

передбачених цілей і завдань. 

З урахуванням перерахованих принципів контролінг формування 

та використання оборотних активів будується за наступними основними 

етапами: визначення об’єкту контролінгу – це управлінські рішення з 

головних аспектів фінансової діяльності підприємства в цій області; 

визначення видів і сфери контролінгу. Контролінг використання 

оборотних активів ділиться на три види: стратегічний, поточний та 

оперативний контролінг (табл. 1). 

Таблиця 1  

Характеристика окремих видів контролінгу використання 

оборотних активів підприємства 

Види 

контролінгу 
Основна сфера контролінгу 

Контрольн

ий період 

1. Стратегічний 

контролінг 

Контроль реалізації стратегії 

використання оборотних активів та 

його цільових показників 

Квартал, рік 

2. Поточний 

контролінг 

Контроль виконання показників 

використання оборотних активів в 

системі поточних фінансових 

планів 

Місяць, 

квартал 

3. Оперативний 

контролінг 

Контроль виконання бюджетів з 

питань використання оборотних 

активів 

Тиждень, 

декада, 

місяць 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  412   Полтавський інститут економіки і права  

 

Формування системи пріоритетів показників, що контролюються. 

Ця система зображена на рис. 2. Система пріоритетів контролю за 

ефективністю оборотного капіталу складається з показників  

ефективності його формування та рівня використання.  

Контроль за ефективністю формування оборотних активів 

здійснюється  у розрізі загальної його величини (нормований оборотний 

капітал, дебіторська заборгованість, грошові активи) та структури 

джерел формування оборотних активів (власний та позиковий 

оборотний капітал). До нормованого оборотного капіталу відноситься 

величина виробничих запасів. Також до показників нормованого 

оборотного капіталу відноситься розмір незавершеного виробництва та 

готової продукції на складі. 

Контрольними показниками, що характеризують суму грошових 

активів, виступають сукупний рівень залишку грошових коштів та рівень 

ефективності сформованого портфеля короткострокових фінансових 

вкладень підприємства. 

Власний оборотний капітал підприємства слід контролювати за 

такими пріоритетними показниками як сума власного оборотного 

капіталу, що формується з внутрішніх джерел, та сума власного 

оборотного капіталу, що формується з зовнішніх джерел.  

Контроль за капіталом слід здійснювати через такі показники: 

сума залученого підприємством банківського кредиту, товарного 

(комерційного) кредиту та позиковий капітал, що залучається з інших 

джерел. 

Рівень використання оборотних активів характеризується 

наступними пріоритетними показниками: рівень рентабельності 

оборотних активів (запасів, матеріалів та напівфабрикатів, запасів 

готової продукції, дебіторської заборгованості, грошових коштів та 

іншого оборотного капіталу); період обороту оборотних активів (запасів, 

матеріалів та напівфабрикатів, запасів готової продукції, дебіторської 

заборгованості, грошових коштів та іншого оборотного капіталу). 

До головних специфічних методів контролінгу належать такі: 

1. Опитування (анкетування) працівників усіх структурних 

підрозділів та керівництва підприємства. 

2. Факторний аналіз відхилень – це визначення та оцінка причини 

відхилень фактичних показників витрат від нормованих (планових). 

Відхилення може виникнути в результаті дії трьох основних факторів: 
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зміни обсягів виробництва продукції; зміни ціни на ресурси; зміни норм 

витрат на одиницю продукції. Аналіз відхилень вважається основним 

інструментом оцінювання діяльності центрів витрат (прибутковості). 

3. Аналіз точки беззбитковості – визначення мінімального обсягу 

реалізації продукції (у разі незмінних цін та умовно-постійних витрат), 

за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну 

діяльність у короткостроковому періоді. Точка беззбитковості 

характеризує такий обсяг виробництва й реалізації продукції, якому 

відповідає нульовий прибуток підприємства – виручка від реалізації 

продукції дорівнює валовим витратам на її виробництво та реалізацію. 

4. Бенчмаркінг – це безперервний процес порівняння товарів 

(робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів 

досліджуваного підприємства з аналогічними об’єктами інших 

підприємств. Бенчмаркінг повинен знайти  відповідь  на запитання:  

чому  інші  працюють  успішніше  ніж наше підприємство. 

5. Вартісний аналіз – це метод оперативного контролінгу, який 

полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції, що 

виробляється з погляду еквівалентності їх вартості та корисності. 

Розглядають два основні завдання вартісного аналізу: зменшення 

вартості окремих компонентів продукції без зменшення обсягів її 

виробництва та реалізації; поліпшення функціональних параметрів 

продукції за мінімальних витрат. 

6. Портфельний аналіз, цей інструмент використовується з метою 

оптимізації портфеля цінних паперів інвестора. В основу портфельного 

аналізу покладено  два оцінні критерії: теперішня вартість очікуваних 

доходів від володіння цінними паперами (проценти, дивіденди) та 

рівень ризикованості вкладень. 

7. АВС – аналіз полягає у виявленні та оцінюванні кількісних 

значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності 

найбільша.   

8. Аналіз за моделлю Дюпона передбачає розклад показника 

«коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу» на ряд часткових 

фінансових коефіцієнтів його формування, які взаємопов’язані в єдину 

систему. 

9. SWOT – аналіз – дослідження характеру сильних та слабких 

сторін підприємства відносно можливостей використання його 
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оборотного капіталу, а також позитивного та негативного впливу 

окремих зовнішніх факторів на умови його використання. 

Отже,  впровадження на підприємстві системи контролінгу 

ефективності використання активів та управління ними дозволить 

суттєво підвищити ефективність всього процесу управління за рахунок 

прискорення оборотності, що є першочерговою задачею підприємств у 

сучасних умовах, яка має вирішуватися на кожній стадії їх кругообігу. 

Воно досягається наступними шляхами: впровадження економічно 

обґрунтованих норм; торгівлі активами; реалізація непотрібних, 

залежалих товарно-матеріальних цінностей; упровадження 

прогресивної техніки і технології, збільшення питомої ваги продукції, 

що користується підвищеним попитом; удосконалювання системи 

розрахунків, тощо.  

Наступним фактором ефективності управління активами є 

наявність чистого оборотного капіталу, який дає змогу забезпечити 

рівень ліквідності балансу підприємства (абсолютної, поточної, 

загальної). Визначені коефіцієнти повинні перевищувати оптимальні 

значення або дорівнювати їм. Слід зазначити, що в практиці 

господарювання мінімальна величина чистого оборотного капіталу має 

бути не нижче 10 % загального обсягу оборотних активів. Інакше 

підприємство може втратити платоспроможність. У разі від'ємного 

значення чистого оборотного капіталу підприємство змушене залучати 

кредити комерційного банку. 

Відмітимо також забезпеченість підприємства оптимальним 

розміром грошових коштів, який залежить від обсягу виробництва та 

швидкості оборотності оборотних активів, у тому числі і грошових 

коштів. Ефективне управління оптимальним розміром грошових коштів 

досягається прискоренням надходження грошових коштів на поточний 

рахунок підприємства, скороченням періоду для здійснення розрахунків 

за відвантажену продукцію, підвищенням ефективності від вкладених 

грошових коштів. Завдання підвищення ефективності використання 

грошових коштів може бути досягнуте через інвестування у 

високоліквідні фінансові інструменти або зберігання тимчасово вільних 

грошових коштів на депозитних рахунках комерційних банків. 

Підвищується ефективність використання грошових коштів за рахунок 

мінімізації сукупних витрат на їх утримання і зворотної конвертації 

короткострокових вкладень у готівкові засоби платежу. 
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Необхідною умовою є вибір оптимального операційного і 

фінансового циклів через скорочення виробничого процесу, 

прискорення оборотності дебіторської заборгованості та уповільнення 

оборотності кредиторської заборгованості. 

Оптимізація параметрів розрахункових операцій на основі вимог та 

потреб моделі управління дебіторською заборгованістю, а також строку 

іммобілізації фінансових ресурсів у сферу обігу, мінімізація тривалості 

обороту оборотного капіталу, здійснення розрахунків з постійними 

покупцями шляхом періодичних платежів, тобто періодичних грошових 

переказів. 

Підвищення ефективності управління необоротними активами 

полягає в такому: формування необхідного рівня інтенсивності 

оновлення окремих груп операційних необоротних активів за рахунок 

правильно обраної амортизаційної політики; визначення необхідного 

обсягу оновлення операційних необоротних активів (на простій чи 

розширеній основі; вибір найефективніших форм оновлення окремих 

груп необоротних активів (шляхом зіставлення вартості оновлення в 

розрізі його окремих груп). 

Отже, аналіз зовнішнього середовища здійснюється за такими 

параметрами, як вивчення динаміки цін на необоротні та оборотні 

активи, аналіз процентних ставок щодо банківських кредитів, 

оцінювання діяльності конкурентів за результатами проведеного аналізу 

виявляються можливі альтернативні варіанти, проводиться їх 

оцінювання і приймаються остаточні управлінські рішення. 

Література: 

1. Демчук Л. А. Нормування оборотних засобів 

сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 56-61. 

2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 4-ге 

вид., дот. і перероблене. Київ : КНЕУ, 2014.624 с. 

 

 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  416   Полтавський інститут економіки і права  

 

Ольга Стельмах, 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Науковий керівник: Віра Черкас,  

старший викладач кафедри правознавства та фінансів  

Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку  

людини «Україна» (м. Полтава) 

 

БАНКРУТСТВО ЯК КІНЦЕВА СТАДІЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Поняття банкрутства притаманне ринковим відносинам 

сьогодення. Адже проблема банкрутства у умовах вітчизняної економіки 

особливо актуальна у період загострення фінансової кризи, яку може 

відчувати в нашій країні протягом  останнього десятиріччя, що в свою 

чергу ускладнюється негативним впливом циклічних коливань світової 

економіки.  

Отже, виникає потреба детального дослідження та аналізу сутності 

питання банкрутства, адже більшість моментів стосовно нього в сучасній 

вітчизняній літературі носять доволі теоретичний характер. Це викликає 

важливість дослідження змісту даного поняття на дискусійному рівні.  

У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і 

форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний 

фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи 

контрагентів. 

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його 

неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які призводять 

до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового 

результату чи навіть банкрутства.  

В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають 

постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, 

поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати 

структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно 

перейти від «ринку продавця», який діяв за адміністративної системи 

господарювання, до «ринку покупця». Керівники багатьох суб'єктів 
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господарювання за браком належної кваліфікації (або зумисне) довели 

свої підприємства до межі банкрутства [5]. 

Банкрутство – визнана Арбітражним судом нездатність боржника 

відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом 

вимоги кредиторів не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної 

процедури [1]. 

Банкрутство (фінансовий крах, розорення) – це визнана 

арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі 

задовольняти вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями і (чи) 

виконувати обов'язки зі сплати інших обов'язкових платежів [4]. 

Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства 

забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня 

настання терміну платежу. Після закінчення цього терміну кредитори 

дістають право на звертання в арбітражний суд про визнання 

підприємства – боржника банкрутом. 

Банкрутство зумовлене самою сутністю ринкових відносин, 

пов'язаних із невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком 

утрат. 

Неспроможність суб'єкта господарювання може бути: «нещасною» 

не зі своєї провини, а в наслідок непередбачених обставин (стихійні 

лиха, воєнні дії, політична нестабільність суспільства, криза в країні, 

загальний спад виробництва, банкрутство боржників та інші зовнішні 

фактори); «фальшивою» (корисливою) внаслідок навмисного 

приховування власного майна з метою уникнення сплати боргів 

кредиторам; «необережною» внаслідок неефективної роботи, 

здійснення ризикованих операцій. 

У першому випадку держава повинна надавати підприємствам 

допомогу, спрямовану на вихід із кризової ситуації. Злочинне 

банкрутство підлягає кримінальному покаранню. Найбільш поширений 

третій вид банкрутства [2]. 

«Необережне» банкрутство настає, як правило, поступово. Для того 

щоб вчасно передбачити його і запобігти йому, необхідно систематично 

проводити аналіз фінансового стану, що дозволить знайти його 

«больові» точки і вжити конкретних заходів для фінансового 

оздоровлення економіки підприємства [4]. 

Передумови банкрутства різноманітні: це результат взаємодії 

численних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Їх можна 
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класифікувати в такий спосіб. 

Зовнішні фактори: 

1. Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад 

виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання 

цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і 

банкрутство партнерів. Однією з причин неспроможності суб'єктів 

господарювання може бути неправильна фіскальна політика держави. 

Високий рівень оподатковування може виявитися непосильним для 

підприємства. 

2. Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньо 

економічна політика держави, розрив економічних зв'язків, утрата 

ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недосконалість 

законодавства у сфері господарського права, антимонопольної політики, 

підприємницької діяльності й інших проявів регулюючої функції 

держави. 

3. Посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком 

науково-технічного прогресу. 

4. Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень 

добробуту народу, культурний уклад суспільства, що визначають розмір і 

структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види 

товарів і послуг. 

Внутрішні фактори: 

1. Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної 

виробничо-комерційно діяльності чи неефективної інвестиційної 

політики. 

2. Низький рівень техніки, технології й організації виробництва. 

3. Зниження ефективності використання виробничих ресурсів 

підприємства, його виробничої потужності і як наслідок високий рівень 

собівартості, збитки, «проїдання» власного капіталу. 

4. Створення наднормативних залишків незавершеного 

будівництва, незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової 

продукції, у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється 

оборотність капіталу й виникає його дефіцит. Це змушує підприємство 

залазити в борги і може бути причиною його банкрутства. 

5. Погана клієнтура підприємства, яка платить із запізненням чи 

не платить зовсім через банкрутство, що змушує підприємство самому 

залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство. 
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6. Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингової 

діяльності з вивчення ринків збуту продукції, формування портфеля 

замовлень, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, 

вироблення цінової політики. 

7. Залучення позикових засобів в оборот підприємства на 

невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниження 

рентабельності господарської діяльності і здатності до 

самофінансування. 

8. Швидке і неконтрольоване розширення господарської 

діяльності, у результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість 

зростають швидше, ніж обсяги продажів. Виникає потреба в залученні 

короткострокових позикових засобів, що можуть перевищити чисті 

оборотні активи (власний оборотний капітал), внаслідок чого 

підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів і може 

постати перед загрозою банкрутства. 

Банкрутство є, як правило, наслідком спільної дії внутрішніх і 

зовнішніх факторів. За даними країн з ринковою економікою, стійкою 

економічною і політичною системою, розорення суб'єктів 

господарювання на 1/3 пов'язане із зовнішніми факторами і на 2/3 – із 

внутрішніми [3]. 

Нерівномірний розвиток економіки і, тим більше, окремих її 

частин, зміна обсягів виробництва і збуту, значне падіння виробництва, 

що характеризується як кризова ситуація, слід розглядати не як збіг 

незадовільних ситуацій (хоча для окремого підприємства це буде саме 

так), а як деяку загальну закономірність, властиву ринковій економіці. 

Запобігання цьому стану потребує застосування спеціальних 

процедур або припинення діяльності даного підприємства та його 

ліквідації, що, як свідчить світова практика, також неможна вважати 

випадковістю. Банкрутство значної частини фірм, особливо нових, 

зафіксовано в усіх країнах, де ведеться така статистика. Наприклад, 

англійські дослідники підкреслюють, що близько 70-80 % нових фірм 

припиняють свою діяльність в кінці другого року існування. З 

закономірностями ринкової економіки і пов’язаний характер життєвого 

циклу підприємства, який також характеризує виникнення кризових 

ситуацій і банкрутств. Для кожного підприємства існує межа зростання 

обсягів діяльності, причому одні й ті ж процеси можуть виступати і 

стимуляторами розвитку, і факторами, які стримують розвиток. 
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Банкрутство – складний процес, який може бути 

охарактеризований з різних боків: юридичного, управлінського, 

організаційного, фінансового, обліково-аналітичного тощо. Власне, 

процедура банкрутства є кінцевою стадією невдалого функціонування 

підприємства, якій, зазвичай, передують стадії нормальної ритмічної 

роботи і фінансових ускладнень. Банкрутство рідко буває несподіваним, 

особливо для досвідчених фінансистів та менеджерів, які намагаються 

регулярно відслідковувати тенденції у розвитку власних підприємств і 

найбільш важливих контрагентів та конкурентів. 
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БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА САНАЦІЙНОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу 

для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало 

відомі. Лише в період реформування економіки відчутними стали такі 
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економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність 

підприємств.  

Дослідженню проблем банкрутства підприємств у своїх працях 

приділяли увагу вчені-економісти. Серед них слід відмітити Терещенка 

О. О., Швиданенка Г. О., Дмитренка А. І., Фокіну Н. П., Бокія В. І., 

Головіна М. та багатьох інших видатних науковців, які висвітлювали 

дану тему.  

Банкрутство – це один з ключових елементів ринкової економіки і 

інститут розвиненої системи громадянського та торговельного права, це 

механізм, який дає можливість уникнути катастрофи та вигідно 

розпорядитися засобами. Ситуація банкрутства підприємств є типовою 

для економіки не лише країн, що розвиваються, а й будь-якої з 

розвинутих країн. На жаль, в економіці України частина таких 

підприємств постійно зростає[3].  

Фактори, які є передумовою банкрутства підприємств можна 

поділити на зовнішні по відношенню до підприємства, на які воно не 

має можливості впливати або цей вплив дуже слабкий, та внутрішні, які 

безпосередньо залежать від організації роботи на самому підприємстві. 

Банкрутство підприємства є наслідком одночасного впливу на нього усіх 

цих факторів. Втім у розвинутих країнах з ринковою економікою, з 

стійкими політичною та економічною системами, банкрутства звичайно 

на 1/3 зумовлені зовнішніми факторами і на 2/3 – внутрішніми.  

Згідно з дослідженням Світового банку Doing Business 2020 

(рейтинг простоти ведення підприємницької діяльності) за показником 

«врегулювання неплатоспроможності» Україна залишається на вкрай 

низькому – 146 місці серед 190 країн світу, хоча у «загальному заліку» 

займає 64 місце (у 2019 р. – 145 та 71 відповідно). Головними 

причинами, через які Україна посідає низьке місце, є: 

1) занадто тривала процедура банкрутства – 2,9 роки (Східна 

Європа та Центральна Азія – 2,3; розвинуті країни – 1,7). Найкраща 

країна – 0,4 року (Ірландія); 

2) висока вартість процедур – 40,5 % від вартості майна боржника 

(Східна Європа та Центральна Азія – 13,1 %; розвинуті країни – 9,1 %). 

Найкраща країна – Норвегія (1 %); 

3) низька ефективність процедур банкрутства (індекс 

стягнення/центів на долар) – 9,6 (Східна Європа та Центральна Азія – 

38; розвинуті країни – 71,2). Найкраща країна – Норвегія (93,1) [2].  



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  422   Полтавський інститут економіки і права  

 

Законодавство України передбачає фінансове оздоровлення 

боржника до ініціювання процедури банкрутства боржником або 

кредитором. Процедура санації включає відчуження активів боржника 

шляхом заміни активів, що передбачає створення нового ділового 

партнерства з подальшою передачею активів і зобов’язань.  

Головним завданням фінансового оздоровлення підприємств є 

розробка бізнес-плану. На основі дослідження фінансового стану та 

аналізу причин кризової ситуації формулюються стратегічні цілі санації 

і системний прогноз проведення фінансового оздоровлення 

підприємства. Обов'язково формується бізнес-план фінансового 

оздоровлення підприємства. 

Головним критерієм прийняття рішення щодо санації 

підприємства є його санаційна спроможність. Санаційна спроможність – 

це наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, 

фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які 

визначають його здатність до успішного проведення фінансової 

санації [4]. 

Санаційно-спроможним підприємство буде тоді, коли 

продисконтована очікувана вартість майбутніх активів перевищуватиме 

вартість його ліквідність. Завдання оцінки санаційної спроможності 

підприємства наступні: аналіз виробничо-господарської діяльності 

підприємства; аналіз фінансового стану підприємства; визначення 

причин та глибини фінансової кризи, можливостей її подолання; аналіз 

сильних та слабких сторін підприємства; оцінка ризиків, пов’язаних з 

реалізацією санаційної концепції; формування висновку про доцільність 

санації чи ліквідації підприємства [5]. 

Санаційно-спроможним підприємство буде в тому разі, якщо воно 

здатне підтримувати фінансову рівновагу в довгостроковому періоді, 

тобто коли є достатні передумови для відновлення та збереження 

стабільної платоспроможності, щоб у кредиторів не було підстав 

звертатися до господарського суду із заявою щодо порушення справи 

про банкрутство. 

Важливим елементом визначення санаційної спроможності 

підприємства є аналіз виробничо-господарської діяльності 

підприємства [5]. 

Санаційну спроможність підприємства слід визначати за чотирма 

основними показниками: показником поточної платоспроможності; 
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коефіцієнтом забезпечення власними засобами; коефіцієнтом покриття; 

коефіцієнт Бівера. 

Оперативний аналіз санаційної спроможності пропонується 

здійснювати за допомогою поєднання SWOT – аналізу з розрахунком 

ключових фінансових коефіцієнтів. СВОТ – аналіз необхідно проводити 

для того, щоб, виявляючи та ліквідуючи наявні слабкі місця, 

нарощувати потужність та уникати можливих загроз. 

На сьогоднішній день в Україні спостерігається стійка тенденція до 

збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Наслідком 

незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств 

стало катастрофічне збільшення їхньої кредиторської та дебіторської 

заборгованості. Неплатоспроможність, у свою чергу, є підставою для 

оголошення підприємства банкрутом.  

Отже, головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових 

ресурсів для відновлення платоспроможності та ліквідності; формування 

фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-

технічного характеру. Використання внутрішніх фінансових резервів та 

інструментів стабілізації дозволяє не тільки суттєво знизити загрозу 

банкрутства, а й зменшує потребу в залученні капіталу з зовнішніх 

джерел Тобто, санаційна спроможність визначається здатністю 

підприємства до виживання. 
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ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ 

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічний розвиток підприємства характеризується 

покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення 

зумовлюється дією внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних 

чинників. 

Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори 

взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. 

Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його 

господарської діяльності. 

Традиційна практика фінансового аналізу підприємства 

напрацювала певні прийоми й методи його здійснення. 

Можна назвати шість основних прийомів аналізу [1]: 

горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з 

попереднім періодом; вертикальний (структурний) аналіз - визначення 

структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на 

кінцевий результат; трендовий аналіз — порівняння кожної позиції 

звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто 

основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу 

індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду 

здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на 

перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз 

фінансового стану); аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — 

розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями 
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різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; 

порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський аналіз зведених 

показників звітності за окремими показниками самого підприємства та 

його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз 

показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із 

середньо-галузевими та середніми показниками; факторний аналіз — 

визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний 

показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не 

мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний 

аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний 

показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли 

його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник. 

Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси 

підприємства, їх формування та використання. Для досягнення основної 

мети фінансового аналізу підприємства - об'єктивної його оцінки та 

виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення 

ефективності формування й використання фінансових ресурсів — 

можуть застосовуватися різні методи аналізу. 

Методи фінансового аналізу — це комплекс науково-методичних 

інструментів та принципів дослідження фінансового стану 

підприємства[2]. 

В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів 

економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема. 

Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та 

формалізовані методи аналізу. 

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні 

аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних 

взаємозв'язках та залежностях. До неформалізованих належать такі 

методи: експертних оцінок і сценаріїв; психологічні; морфологічні; 

порівняльні; побудови системи показників; побудови системи 

аналітичних таблиць. 

Ці методи характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них 

велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика. 

До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в 

основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, 

тобто методи: ланцюгових підстановок; арифметичних різниць; 

балансовий; виокремлення ізольованого впливу факторів; відсоткових 
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чисел; диференційний; логарифмічний; інтегральний; простих і 

складних відсотків; дисконтування. 

У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні 

методи економічної статистики (середніх та відносних величин, 

групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів 

динаміки), а також математико-статистичні методи (кореляційний 

аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних 

компонентів)[3]. 

Для отримання необхідної аналітичної інформації розв'язують 

групу аналітичних задач, яку можна зобразити як загальну модель. В 

економіці існує дуже багато таких моделей.  

Вихідним етапом фінансового аналізу підприємств є аналіз майна 

підприємства [4]. Він передбачає загальну оцінку майна з виділенням 

оборотних мобільних коштів і поза оборотних (іммобілізованих). 

Відомості про розміщення наявного в розпорядженні підприємства 

майна містяться в активі балансу. 

У структурі балансу особлива роль належить найбільшим засобам, 

до складу яких входять: наявні гроші, цінні папери, дебіторська 

заборгованість, матеріально-виробничі запаси. До поза оборотних 

активів відносять: реальні основні засоби, довготермінові інвестиції і 

нематеріальні активи. 

Завданням аналітика є оцінка структури найбільших та 

іммобілізованих засобів, а також зміни їх наявності за аналізований 

період. 

В ході аналізу майна підприємства визначають також джерела його 

утворення. При цьому дається оцінка структури власних і позичених 

засобів. До власних коштів, за рахунок яких відбувається придбання, 

надходження і створення майна, відносять статутний фонд і прибуток. У 

склад власних джерел можуть ввійти також засоби, отримані від 

держави, орендодавців, інших підприємств, окремих осіб, зацікавлених у 

розвитку підприємства. 

Основним джерелом фінансування мобільних активів є власні 

оборотні кошти, якими підприємство розпоряджається в момент його 

заснування. Спрямовуючи фінансові результати в основні й оборотні 

кошти, виходять з економічної доцільності: розмір власних оборотних 

коштів повинен забезпечувати мінімальну потребу протягом одного 

виробничого циклу у виробничих запасах, заділах незавершеного 
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виробництва, залишках готової продукції. Єдиним джерелом 

збільшення власних оборотних коштів є прибуток підприємства. 

До позичених засобів належать отримані в кредит від державних, 

комерційних і кооперативних банків та інших підприємств. Позичені 

кошти поділяються на кошти тривалого використання і кошти 

короткотермінового використання. В процесі аналізу позичених коштів 

оцінюється ефективність їх використання та можливість своєчасного 

повернення. 

Важливими показниками, які характеризують ефективність 

використання своїх коштів, є показники оборотності оборотних коштів. 

Оборотність оборотних коштів характеризується такими показниками, 

як оборотність у днях, кількість обертів, коефіцієнт закріплення 

оборотних коштів. 

Аналіз оборотності оборотних коштів передбачає виявлення 

ступеня прискорення (або сповільнення) оборотності і суми коштів, 

додатково залучених в оборот (вилучених з обороту). 

Аналіз фінансової сталості підприємства передбачає визначення 

ступеня фінансової незалежності від зовнішніх позичених джерел. 

Одним з важливих показників, які характеризують фінансову сталість 

підприємства, є показник питомої ваги всієї суми зобов'язань по 

залучених (позичених) коштах у вкладеннях в активи власних коштів. 

Цей показник отримав назву "коефіцієнт автономії". Він показує, 

наскільки підприємство є незалежним від позичених коштів. 

На основі коефіцієнта довгострокового залучення позичених 

коштів судять про стабільність тієї частини коштів, яка утворюється за 

рахунок довготермінових кредитів. 

Важливим показником фінансової сталості підприємства є 

коефіцієнт маневрування. Цей показник дає змогу оцінити структуру 

розподілу власних засобів шляхом визначення питомої ваги власних 

оборотних коштів у загальній сумі джерел власних коштів. Коефіцієнт 

маневрування дає відповідь на питання, яка частина власних коштів 

підприємства не закріплена в цінностях іммобілізованого характеру і 

перебуває в стані, який дає змогу більш або менш вільно маневрувати 

цими коштами. 

Аналіз платоспроможності дає змогу визначити здатність 

підприємства до швидкого погашення своїх короткотермінових 

зобов'язань [3]. При цьому прискіплива увага приділяється такому 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  428   Полтавський інститут економіки і права  

 

показнику платоспроможності, як загальний коефіцієнт покриття, що 

характеризує відношення мобільних засобів до короткотермінової 

заборгованості. Коефіцієнт покриття дає змогу з'ясувати, чи достатньо у 

підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення 

своїх короткотермінових зобов'язань. 

Частковим показником загального коефіцієнта покриття є 

коефіцієнт абсолютної ліквідності, який характеризує відношення 

найбільш ліквідної частини оборотних засобів (грошових коштів та 

цінних паперів) до поточних зобов'язань. Цей коефіцієнт дає відповідь 

на запитання, яка сума короткотермінових зобов'язань підприємства на 

звітну дату може бути погашена негайно. 

Певну аналітичну цінність має проміжний коефіцієнт покриття[3]. 

Він визначається як відношення суми грошових засобів, цінних паперів і 

дебіторської заборгованості разом взятих до короткотермінових 

зобов'язань підприємства. Таке співвідношення показує, чи достатньо 

цієї суми для погашення короткотермінових боргів. Оцінюючи цей 

показник, слід врахувати тривалість короткотермінового кредиту при 

закупівлі товарно-матеріальних цінностей і продажу продукції 

підприємства. 

Для оцінки загальної ефективності господарської діяльності 

підприємства визначені показники рентабельності. Вони показують, 

наскільки прибутковою є діяльність підприємства. 

Аналіз показників рентабельності передбачає оцінку рівнів 

рентабельності, визначення динаміки рентабельності, причин і 

факторів, які впливають на її зміну, і ступеня їх впливу на цю зміну. 

Заключним етапом аналізу рентабельності є розробка заходів щодо 

мобілізації резервів підвищення рентабельності. 

Виділяють такі основні показники рентабельності: рентабельність 

капіталу (майна),  рентабельність фондів (рентабельність виробництва), 

рентабельність продукції. 

Завершальним етапом фінансового аналізу підприємства є 

розробка заходів щодо зміцнення фінансового стану. У кожного 

підприємства завжди є резерви поліпшення фінансового стану. 

З'ясувавши в ході аналізу причини фінансових труднощів, їх слід 

згрупувати за основними напрямами. 

Головними з них є виробничі фактори: обсяги виробництва, якість 

та асортимент продукції, що випускається, відповідність термінів її 
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поставки термінам, передбаченим договорами. Важливу роль відіграють 

також фактори, пов'язані зі стабільністю матеріально-технічного 

постачання, наявністю ринків збуту і загальногосподарські. 

Можна говорити і про власні фінансові фактори. Це насамперед 

рівень рентабельності, який багато в чому визначається рівнем цін на 

продукцію підприємства. Якщо рівень цін не забезпечує підприємству 

необхідного для його нормального розвитку рівня рентабельності, то 

слід подумати про перехід на випуск більш вигідної продукції, а також 

про пошук таких покупців (в тому числі на нових ринках збуту), які 

можуть придбати продукцію за вищою ціною. 

Другою важливою об'єктивною причиною фінансових труднощів 

може бути погана забезпеченість виробничого процесу фінансовими 

ресурсами. У цьому випадку слід потурбуватися про реалізацію 

понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, ліквідацію 

надлишкових і мало використовуваних основних фондів, реалізацію 

наявних у підприємства цінних паперів. Серед інших засобів збільшення 

фінансових результатів мобілізація наявних у підприємства засобів 

спеціальних фондів, в тому числі резервного, створюваного спеціально з 

такою метою. Необхідно вивчити можливість отримання кредитів у 

банках, постачальників, покупців. 

Вирішальним способом підвищення ефективності може стати 

зміна форми господарювання або форми власності. 

Фінансовий аналіз підприємства завершується складанням 

конкретного плану зміцнення його фінансового стану, який містить 

виробничі, технологічні та організаційні заходи. 
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ПРОМИСЛОВИЙ СЕРВІС (OUTSOURCING) ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

ДОПОМІЖНИМ ВИРОБНИЦТВАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У сучасному світі компанії постійно відчувають посилення 

конкурентного тиску з боку ринку. Виживають і домагаються успіху ті, 

хто веде свій бізнес найбільш ефективним способом, домагаючись 

зниження витрат при збереженні високої якості товарів і послуг. 

Однією з форм організації бізнесу в сучасних умовах став 

промисловий сервіс або аутсорсинг(outsourcing)– практика, що 

допомагає компаніям мінімізувати витрати на функціонування і 

розвиток в умовах ринкової економіки шляхом скорочення витрат, 

поліпшення якості продукції і послуг [1]. 

Аутсорсинг – це передача сторонньому підрядчикові деяких бізнес-

функцій підприємства. Сутність аутсорсинга полягає в розподілі 

функцій, що складають діяльність підприємства, відповідно до 

принципу «залишаю собі тільки те, що можу робити краще інших, 

передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще інших». 

Концепція аутсорсинга заснована на теорії віртуальної організації. 

У 1980-х роках теоретики менеджменту довели, що найважливішим 

фактором збереження конкурентоздатності компанії є розподіл її 

функцій на основну і другорядні та подальша передача цих другорядних 

функцій зовнішньому фахівцеві в цій області. Згодом ця теорія 

розширилася до передачі спеціалізованим компаніям усіх, у тому числі й 

основних, функцій фірми. 
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Концепція аутсорсинга зводиться до трьох основних принципів [2]: 

кожний повинен займатися своєю роботою і мати можливість 

сконцентруватися тільки на ній; рішення супутніх задач потрібно 

доручити тому, хто справиться з ними краще; такий розподіл роботи 

заощаджує кошти замовника і приносить доход виконавцеві. 

Стрімкий розвиток аутсорсинга почався з XX століття зі сфери 

інформаційних технологій: функції програмування, адміністрування 

мереж і підтримки інформаційних систем передавалися великим 

інформаційним фірмам, для яких цей вид діяльності був основним. 

Передача деяких функцій виробництва фахівцями з боку вже 

багато років успішно практикується компаніями усього світу під різними 

назвами: виробництво за контрактом, керування потужностями, 

аутсорсинг або інсорсинг. 

Друга хвиля інтересу до аутсорсингу виникла кілька років назад і 

зв'язана з активізацією галузевої кооперації. Аутсорсинг став широко 

застосовуватися в рамках схеми B2B або BtoB (businesstobusiness): бізнес 

взаємодіє з бізнесом прямо, без посередників і великих управлінських 

структур, виникає могутня рухливість бізнесу. 

На противагу схемам групового керування, конкретним утіленням 

яких є холдинги, концерни, або синдикати, схема B2B припускає 

незалежність партнерів, що створюють стійкий операційно-виробничий 

ланцюжок. Кожний з учасників ланцюжка має дуже вузьку 

спеціалізацію, при цьому між ними немає ніяких відносин, крім 

договірних. Такі ланцюжки стійкі, але в той же час значно залежать від 

якості: як тільки якість виконання функцій стає неприйнятним, 

ланцюжки B2B починають автоматично оптимізуватися, виникає 

рухлива кооперація. 

Аутсорсинг традиційно зводиться до передачі функцій, що 

забезпечують основний бізнес (бухгалтерський облік, інформаційно-

технічне обслуговування, вантажні перевезення, допоміжне 

виробництво й ін.) зовнішньому виконавцеві. У зв'язку з поширенням 

мережних схем організації бізнесу усе ширше застосовується аутсорсинг 

по технологічних переділах, коли компанії-партнерові передаються вже 

не тільки допоміжні (забезпечуючі), а й основні бізнесфункції. 

Розрізняють три основних види аутсорсинга: функціональний 

(передача функцій керування), операційний (передача виробничих 

функцій) і ресурсний (придбання зовнішніх ресурсів замість 
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використання внутрішніх). У залежності від обсягу переданих 

сторонньому виконавцеві функцій кожний з перерахованих видів 

аутсорсинга може мати визначену класифікацію. 

Максимальний або повний аутсорсинг використовується для 

позначення договору, по якому штат співробітників, а можливо й 

активи, що відносяться до основної діяльності компанії, передаються 

постачальникові послуг на час дії контракту. Частковий або вибірковий 

аутсорсинг припускає, що значна частина підрозділів залишається у 

веденні клієнта. 

При спільному аутсорсингу сторони угоди залишаються 

партнерами. Останнім часом термін «спільний аутсоринг» часто 

використовується у випадку, якщо організація, що володіє високим 

рівнем кваліфікації своїх фахівців, передає керування своїми 

підрозділами третій стороні. 

При трансформаційному аутсорсингу організація запрошує 

постачальника послуг, що цілком реалізує роботу підрозділу, 

розробляючи і створюючи новий кінцевий продукт, потім передаючи 

його клієнтові. Він відрізняється від повного тому, що перехід 

співробітників і активів не остаточний – після завершення проекту 

клієнт знову знаходить повний контроль і вступає у свої обов'язки. Такі 

послуги ідентичні послугам звичайних консультантів. Розходження в 

тім, що при трансформаційному аутсорсингу постачальник діє досить 

незалежно від персоналу клієнта. 

Аутсорсинг спільного підприємства має на увазі створення нової 

компанії для розвитку майбутніх ділових можливостей. Надалі персонал 

і активи клієнта будуть переведені цьому спільному підприємству, а не 

постачальникові послуг. Ціль цієї схеми – не тільки підвищення якості 

роботи переведеного підрозділу, але і розробка товарів і послуг, що 

будуть продані третій стороні. Потім замовник і постачальник послуг 

можуть цілком використовувати свої можливості по створенню нового 

продукту, а клієнт розділить з ним витрати на його розробку. Спільне 

підприємство одержує переваги, користуючись спеціалізованими 

знаннями клієнта про свій ринок. 

Деякі взаємозв'язки, що виникають у результаті аутсорсинга, 

підсилюються тим, що клієнт або постачальник одержує частку в 

акціонерному капіталі партнера. Якщо постачальник одержує частку в 

акціонерному капіталі партнера. Якщо постачальник йде на це, значить 
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він має намір діяти в інтересах свого клієнта. Якщо клієнт одержує 

частку в акціонерному капіталі постачальника, це часто служить 

додатковим засобом забезпечення безпеки спільного бізнесу. 

Основні причини звертання усе більшої кількості як закордонних, 

так і вітчизняних компаній до аутсорсингу – ускладнення 

комунікаційного середовища і бізнеспроцесів, що створює неприйнятні 

для компаній навантаження, прагнення одержати максимальну якість 

виконання бізнес-функцій і скоротити при цьому власні витрати, а 

також можливість визволити ресурси і зосередитися на основній 

діяльності. 

В даний час спостерігається тенденція широкого використання 

аутсорсинга у всіх галузях і секторах економіки. Основні напрямки 

застосування цього виду послуг – виробничий аутсорсинг, аутсоринг 

бізнес-процесів (BPO – BusinessProcessOutsorsing) і інформаційно-

технологічний IT – аутсорсинг (ITO – IT Outsorsing). 

Виробничий аутсорсинг звичайно застосовується в тих випадках, 

коли компанія-виробник вирішує передати окремий процес по 

виготовленню проміжного продукту зовнішньому виробникові. Крім 

того, можливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим 

компаніям і подальша взаємодія з ними вже в рамках аутсорсинга. При  

цьому найчастіше використовують кілька варіантів співробітництва. 

Перший – партнери надають сировину і технології, а фірма – 

устаткування і робітників. У цьому випадку партнери замовляють фірмі 

продукцію і вона, використовуючи свої технології, сировину, людей, 

робить свій продукт під чужою торговельною маркою. 

Як приклад використання виробничого аутсорсинга можна 

привести японську компанію Тойота (Toyota), що у даний момент 

займається фактично тільки проектуванням, зборкою і реалізацією 

продукції, а велика частина деталей і комплектуючих виробляється 

сторонніми, найчастіше невеликими підприємствами. Дякуючи 

гнучкості і мобільності свого бізнесу японські автомобільні компанії 

стрімко завойовують ринок. 

Ключові тенденції, що будуть визначати розвиток промислових 

компаній у найближчі кілька років в області аутсорсингу є 

наступними:1. Буде активно розвиватися ринок промислового сервісу 

за рахунок виділення цехів зі складу підприємств, створення на їхній 

базі спеціалізованих компаній і приходу закордонних гравців; 
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Розвиток ринку промислового сервісу – це, з одного боку, 

можливість для компаній відмовлятися від власних непрофільних 

виробництв за рахунок переходу на альтернативних постачальників, а з 

іншого боку – це поява нових ринків збуту для тих, хто вирішить 

зробити ставку на стратегію субпостачальника; 

Крім внутрішнього ринку, існує потенціал для виходу на 

міжнародний ринок компонентів; 

До переваг, що одержує підприємство при передачі непрофільних 

функцій стороннім організаціям, варто віднести наступні. 

По-перше, фокусування власних ресурсів на основних видах 

діяльності. Функції, що забезпечують бізнес, делегуються стороннім 

компаніям, що надають послуги аутсорсинга в конкретній області. 

Аналогічно при використанні аутсорсинга може відбутися перерозподіл 

ресурсів, раніше задіяних на другорядних напрямках. 

По-друге, зниження собівартості функцій, переданих аутсорсеру. 

Це може відбуватися за рахунок вузької спеціалізації фірми-аутсорсера, 

що, з одного боку, знижує вартість за рахунок «оптової» продажу знань і 

умінь, а з іншої, забезпечує якість функцій за ту ж ціну через 

конкуренцію. 

По-третє, доступ до новітніх технологій. Фірма аутсорсер завдяки 

ефектові «оптових» продажів своїх послуг має більше стимулів і 

можливостей для придбання й освоєння нових технологій роботи, що в 

рамках окремого підприємства може бути нерентабельно. 

По-четверте, надійність. Аутсорсинг припускає виконання фірмою-

аутсорсером численних однотипних задач клієнтів, що забезпечує 

нагромадження практичного досвіду. 

По-п’яте, передача відповідальності за виконання конкретної 

функції – це стратегія диверсифікованості ризику між компанією й 

аутсорсером. 

І нарешті, підвищення частки інвестицій в основну інфраструктуру 

підприємства, оскільки аутсорсинг знижує необхідність інвестування в 

підтримку другорядних функцій і в розвиток діяльності, що не 

забезпечує основну частку прибутку компанії. 

В умовах конкуренції, що підсилюється, поступальний розвиток 

бізнесу стає можливим багато в чому завдяки ефективному керуванню 

активами, у т.ч. шляхом концентрації ресурсів на профільній діяльності. 

Аутсорсинг виробництва – це напрям у сучасній світовій економіці, що 
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найбільш динамічно розвивається і представляє собою елемент стратегії 

підприємства, при якому воно на тривалий термін передає сторонній 

організації цілком функцію виробництва окремих складових своєї 

продукції або операції по забезпеченню виробництва, тобто окремий 

бізнес-процес. 

Незважаючи на те, що аутсорсинг завоював широке визнання в тій 

частині світової економіки, що побудована на ринковій основі, у нашій 

країніприкладів подібної практики до останнього часу було небагато. 

Пояснення тому можна знайти в широко розповсюдженій думці, що 

розвиткові аутсорсинга в Україні заважають наступні об'єктивні 

обставини: по-перше, бізнес українських підприємств не завжди 

утворювався виходячи з економічних розумінь, і часто організація 

виробництва не відповідає ринковим економічним принципам; по-

друге, правове середовище не дозволяє з перших контактів 

установлювати довірчі стосунки зі сторонніми організаціями; по-третє, 

рівень розвитку постачальників послуг аутсорсинга недостатній, щоб 

забезпечити необхідне підприємствам-замовникам якість. 

Дійсно, приходиться визнати, що зазначені обставини властиві 

нашій економіці, але, незважаючи на це, за останні 3–4 року ситуація з 

поширенням аутсорсинга початку мінятися в кращу сторону. Це 

порозумівається тим, що: а) за цей час відбулися значні якісні зрушення 

в економічному і громадському житті країни; б) інші шляхи оптимізації 

виробництва, альтернативні аутсорсингу, багатьма підприємствами уже 

випробувані, у той час як конкуренція в бізнесі не тільки не слабшає, але 

і підсилюється. 

Крім того, необхідно прийняти в увагу, що критерій цінового 

виграшу від використання аутсорсингових послуг у порівнянні з 

виконанням робіт самотужки, не обов'язково є визначальним. У 

більшості випадків у початкової економії на аутсорсингу не відбувається, 

перехід на аутсорсинг – це стратегія на зростання прибутковості і 

конкурентоздатності в довгостроковій перспективі. 

Література:  
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Побудова та діяльність системи економічної безпеки підприємства 

повинна здійснюватися на основі принципів, що визначають базові 

орієнтири для впровадження відповідних заходів з організації системи 

захисту. У зв’язку з цим виникає проблема узагальнення та 

систематизації існуючих підходів до формулювання принципів 

економічної безпеки підприємства. 

Принципи економічної безпеки підприємства широко висвітлені у 

наукових працях вчених [1-11]. Незважаючи на значну кількість 

досліджень науковців, питання формулювання змісту та сутності 

принципів економічної безпеки підприємства залишаються 

дискусійними. 

На сьогодні існують декілька підходів до формулювання принципів 

економічної безпеки підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Принципи економічної безпеки підприємства у наукових працях вчених 

[складено авторами за [1, с. 4; 5, с. 59; 7, с. 201; 8, с. 142; 9, с. 224; 10, с. 

225; 11, с. 85] 

Автор Принципи 

Азаренкова Г. Ф., 

Білокомірова Я. М. 

Комплексність, конфіденційність, координованість, 

законність, економність, компетентність, 

безперервність, плановість  

Іванова Н. С. 

 

Пріоритет заходів попередження, законність, 

комплексне застосування сил і коштів, координація 
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та взаємодія ззовні й усередині підприємства, 

компетентність, економічна доцільність, планова 

основа діяльності, системність  

Локотецька О. В. 

 

Законність, економічна доцільність, 

безперервність, взаємодія й координація, 

компетентність, контроль  

Мойсеєнко І. П., 

Шолок О.О. 

 

Законність, економічна доцільність, комплексність, 

своєчасність, безперервність, активність, 

обґрунтованість, самостійність й відповідальність, 

централізація управління, взаємодія й 

координація, спеціалізація  

Троц І. В. 

 

Комплексність, вчасність, безперервність, 

законність, плановість, економність, взаємодія, 

компетентність, поєднання гласності та 

конфіденційності  

Франчук В. І. 

 

Законність, своєчасність, централізація управління, 

взаємодія й координація, спеціалізація, поєднання 

конфіденційності й гласності, системність, 

гнучкість, достатність  

Якубович З. 
Законність, економічна доцільність, своєчасність, 

вдосконалення, гнучкість  

 

На особливу увагу заслуговує позиція І. В. Больботенко [2, с. 38]., 

Л. О. Корчевської [6, с. 44], які систематизували принципи організації 

системи економічної безпеки підприємства на шість блоків: цільові 

принципи – досяжність, конкретність, гнучкість, вимірність, сумісність; 

структурні принципи – принцип одночасності «чотирьох ролей», 

поєднання централізації і децентралізації, ієрархічність, пріоритет 

об’єкта над суб’єктом, координованість, єдиноначальність, мінімальна 

складність структури, персональна відповідальність; функціональні 

принципи – автономність, актуалізація, зосередженість, 

багатофункціональність, нейтралізація; процесні принципи - комбінація 

превентивних та реакційних заходів, комбінація гласності й 

конфіденційності, законність, економічна доцільність, еквіфінальність; 

операційні принципи – пропорційність, прямоточність, рівномірність, 

паралельність, безперервність, спеціалізація; системні принципи  - 
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цілеспрямованість, комплексність, емерджентність, відкритість, 

зв’язність, адаптивність. 

Узагальнення існуючих методичних підходів до формулювання 

змісту та сутності принципів економічної безпеки підприємства 

дозволило авторам уточнити їх сутність з метою створення передумов до 

побудови системи економічної безпеки підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2  

Характеристика принципів організації системи економічної безпеки 

підприємства[складено авторами за [4, с. 331-332] 

Принцип 

Характеристика принципів 

організації системи економічної безпеки 

підприємства 

1 2 

Адекватності 

реагування 

Заходи по реагуванню на погрози економічним 

інтересам підприємства повинні розроблятися у 

відповідності з визначеними критеріями 

Адаптивності Елементи системи управління економічною безпекою 

підприємства повинні адаптуватися до зміни факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовищ  

Активності Реалізація активних дій і заходів захисту економічних 

інтересів підприємства з використанням нестандартних 

форм і способів захисту 

Безперервності Процес управління економічною безпекою 

підприємства повинен проходити безперервно 

Варіативності Кожне управлінське рішення в сфері економічної 

безпеки підприємства має розроблятися в декількох 

альтернативних варіантах, враховуючи певні критерії 

Гнучкості 

управління 

Управлінські рішення повинні швидко коригуватися, 

якщо цього вимагають зміни зовнішнього або 

внутрішнього середовища підприємства 

Економічної 

доцільності 

Ефективність роботи системи безпеки повинна бути 

вище її вартості 

Ефективності 

управлінських 

рішень 

Витрати на заходи з ліквідації, нейтралізації або 

мінімізації загроз економічним інтересам підприємства 

повинні бути менше, ніж можливі збитки від їх 

реалізації 

Законності Прийняті управлінські рішення з розробки системи 
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економічної безпеки підприємства не повинні 

суперечити чинному законодавству 

Збалансова 

ності 

Забезпечення збалансованості економічних інтересів 

підприємства, окремих його підрозділів, персоналу 

Інтегрованості Система управління економічною безпекою 

підприємства повинна бути інтегрована в загальну 

систему менеджменту підприємства 

Комплексності Вирішення питань економічної безпеки із залученням 

усіх суб’єктів і активів підприємства 

Координації і 

взаємодії 

Координація заходів щодо забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві; організація взаємодії заходів 

зі всіма підрозділами підприємства і здійснення 

єдиного управління процесом його безпеки, організація 

взаємодії з державними та правоохоронними органами 

Обґрунтова 

ності 

Заходи безпеки повинні проводитися з використанням 

сучасних досягнень науки і техніки, надавати надійний 

захист на певних рівнях безпеки 

Об’єктивності Управлінські рішення повинні розроблятися з 

урахуванням об’єктивних економічних законів, на 

основі глибокого аналізу ситуації із застосуванням 

наукових методів пізнання 

Оперативності 

і динамічності 

Система управління економічною безпекою 

підприємства повинна забезпечувати швидку його 

реакцію на появу реальних і потенційних загроз і 

своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень 

Оптимізації  

витрат 

Витрати на попередження та/або подолання загроз 

повинні бути адекватними за їх рівнем та обсягом 

Постійного 

моніторингу 

Постійний моніторинг зовнішнього середовища 

підприємства з метою своєчасного виявлення та 

ідентифікації загроз економічним інтересам 

підприємства 

Результативно

сті 

Своєчасне попередження та/або ефективне подолання 

негативного впливу загроз, при цьому забезпечуючи 

розвиток підприємства 

Розвитку і 

вдосконалення 

Здатність системи економічної безпеки підприємства 

до розвитку та вдосконалення 
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Системності 

побудови 

Елементи системи управління економічною безпекою 

підприємства повинні бути взаємопов’язані та 

узгоджені 

Спрямованості 

на стратегічні 

цілі 

Прийняті управлінські рішення не повинні суперечити 

загальній стратегії економічного розвитку 

підприємства 

Стимулювання 

і відповідаль 

ності 

Повинна бути розроблена дієва і ефективна система 

стимулів і відповідальності посадових осіб за стан 

економічної безпеки підприємства 

Централізації Єдиний підхід до виконання своїх функцій учасниками 

процесу забезпечення безпеки при координуючої ролі і 

методичному керівництві з боку підрозділу економічної 

безпеки підприємства 

 

Таким чином, з’ясовано сутність та зміст принципів організації 

системи економічної безпеки як базових орієнтирів, яких має 

дотримуватися система економічної безпеки підприємства для 

досягнення своїх цілей. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

Для ефективного функціонування вітчизняних підприємств у 

сучасних умовах важливою ланкою є управління фінансовою діяльністю, 

як однієї зі складових господарського механізму, що охоплює процеси 

формування та використання фінансових ресурсів, підтримку стратегії 
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розвитку. Необхідність посилення фінансової діяльності підприємств 

спричиняють процеси реформування вітчизняної економіки для 

сприяння управління підприємством та адаптацією до зовнішнього 

середовища. Належне формування інформації, пошук нових методів її 

відображення дозволить підвищити якість управління фінансовими 

ресурсами, конкурентоспроможністю, прибутковістю, фінансовою 

стійкістю аграрних підприємств.  

Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на 

достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. В сучасних 

умовах ефективна діяльність суб’єктів господарювання практично 

неможлива за стовідсоткового фінансування лише власними 

фінансовими ресурсами і в більшості випадків економічно невигідна, 

тому необхідною її складовою стають фінансові операції. Перспективи 

розвитку підприємства визначаються його можливостями у нарощенні 

та залученні фінансових ресурсів. Таким чином, управління фінансовою 

діяльністю як одна з основних функцій апарату управління 

підприємством набуває ключової ролі в умовах ринкової економіки. 

Більшості суб’єктів господарювання в процесі ведення фінансово-

господарської діяльності доводиться використовувати позичковий 

капітал, зокрема, у формі банківських кредитів. Необхідно відзначити, 

що всупереч досить поширеній думці, кредити не завжди можуть 

приносити додатковий прибуток. При цьому важливим критерієм є 

ефективність використання такого капіталу. Враховуючи, що основною 

часткою позичкового капіталу більшості вітчизняних підприємств є саме 

кредити банків, ефективне управління портфелем банківських кредитів 

в системі управління структурою капіталу набуває особливої 

актуальності. 

Перехід економіки нашої країни до ринкових відносин сьогодні 

зумовлює необхідність максимально ефективного управління 

фінансовими ресурсами, яка у свою чергу, суттєво залежить від 

обґрунтованості застосовуваних методів управління. При цьому 

розвиток фінансового управління в Україні необхідність розширення 

переліку, насамперед, таких методів управління, які можливо успішно 

застосовувати на практиці з урахуванням особливостей управління 

фінансовими ресурсами в умовах українського сьогодення.  

Зазначимо, що в науковій літературі відсутня єдність думок із 

приводу класифікації методів управління фінансовими ресурсами. 
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Аналіз літературних джерел дозволив розробити класифікаційну схему 

поділу методів управління фінансовими ресурсами підприємств всіх 

форм власності на традиційні та прогресивні (рис. 1) [5, 3, 2].  

 

Методи управління фінансовими ресурсами 
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Схема розподілу методів управління капіталом підприємств на 

традиційні та прогресивні 
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Одним із найбільш актуальних питань в сфері формування 

капіталу підприємства є визначення такої його структури, яка б 

дозволила досягнути основної мети діяльності підприємства – 

досягнення максимального економічного ефекту [4]. 

Шляхи підвищення ефективності використання капіталу – це те, на 

що треба впливати, щоб підприємство отримувало максимальний 

прибуток при мінімальних витратах і додаткових вливань з боку. 

Головною метою для підвищення ефективності використання 

капіталу є, в загальному випадку максимізація прибутку на вкладений 

капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності 

підприємства. Однак завдання максимізації прибутку на вкладений 

капітал та забезпечення високої платоспроможності в певній мірі 

протистоять один одному.  

З точки зору підвищення ефективності використання капіталу 

найбільш значущими є питання, пов’язані з формуванням і 

використанням оборотних активів, оптимізацією їх структури. 

Підвищення використання активів, в cвою чергу, може бути забезпечено 

вирішенням наступних завдань: зменшенням або перекриттям переходу 

активів у дебіторську заборгованість; зниженням залишків готової 

продукції; оптимізацією обсягу закупівель сировини, матеріалів і 

комплектуючих виробів. 

Всі критерії оцінки ефективного використання капіталу важливі 

для отримання позитивного кінцевого результату. Практично 

впливаючи шляхом прийняття управлінських рішень на прийняття 

стратегій використання капіталу можна добитися значного поліпшення 

його використання. 

Враховуючи результати проведених теоретичних та аналітичних 

досліджень пропонується впровадити наступні заходи по удосконаленню 

структури капіталу підприємства: 

1) забезпечити відповідність капіталу, який залучається, обсягу 

активів, які формуються на підприємстві, тобто оборотних і необоротних 

активів; 

2) забезпечити оптимальність структури капіталу з позицій 

ефективного функціонування; 

3) забезпечити мінімізацію витрат з формування капіталу з різних 

джерел, така мінімізація здійснюється в процесі управління вартістю 

капіталу і структурою капіталу; 
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4) забезпечити високоефективне використання капіталу в процесі 

господарської діяльності. 

Основні напрями прискорення оборотності капіталу: 

1. Скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок 

інтенсифікації виробництва (використання нових технологій, 

механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня 

продуктивності праці, більш повне використання виробничих 

потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів тощо). 

2. Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення з 

метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними 

матеріальними ресурсами та скорочення часу знаходження капіталу в 

запасах. 

3. Скорочення часу знаходження коштів в дебіторській 

заборгованості. 

Перелічені заходи дадуть змогу отримувати більше коштів від 

реалізації продукції за рахунок зменшення періоду оборотності капіталу. 

Для підвищення рентабельності грошові кошти (які є абсолютно 

ліквідними активами) повинні бути вкладені у відповідні оборотні та 

необоротні активи (сировина, матеріали, будівлі, споруди, машини та 

устаткування, акції, облігації та ін.) з свідомо більш низькою ліквідністю. 

Для забезпечення стійкої платоспроможності на розрахунковому 

рахунку підприємства постійно повинна знаходитися деяка сума коштів, 

вилучена з обігу і достатня для забезпечення поточних платежів. 

Головна мета підвищення ефективність використання капіталу є, у 

випадку максимізація доходу (прибутку) на вкладений капітал 

забезпечивши стійкій і достатньої платоспроможності підприємства. 

Проте завдання максимізації прибутку на вкладений капітал та 

забезпечення високої платоспроможності певною мірою протистоять 

одна одній. На підвищення рентабельності кошти (є абсолютно 

ліквідними активами) повинні прагнути бути вкладено на відповідні 

оборотні і необоротні активи (сировину, матеріали, будинку, споруди, 

машини та устаткування, акції, облігації та інших.) з явно дешевше 

ліквідністю. Задля більшої стійкою платоспроможності на 

розрахунковий рахунок підприємства постійно повинна бути деяка сума 

коштів, вилучена з обігу субстандартні та достатня задля забезпечення із 

поточних платежів [2, с. 48]. 

Отже, один із шляхів підвищення ефективності використання 
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капіталу полягає у тому, щоб збалансувати співвідношення критеріїв 

дохідності і платоспроможності у вигляді підтримки відповідних ж 

розмірів та структури активів. За сучасних умов функціонування 

підприємства проблема підтримки оптимального розміру і структури 

активів носить пріоритетний характер. 

Істотно впливає на дохідність підприємств впливають 

позареалізаційні доходи і доходи втрати, утворювані переважно 

внаслідок безгосподарності. Це втрати, як штрафи, пені, неустойки, 

списання нестач, розтрат, розкрадань, дебіторську заборгованість. 

Підприємства споживчій кооперації вкладають свій капітал із 

метою отримання прибутку у різні види активів: нерухомого майна й 

інші необоротні активи, які становлять кошти, призначені для 

довгострокового використання підприємством; поточні (оборотні) 

активи (дебіторська заборгованість, товарно-матеріальні запаси й ін.), 

призначені палестинцям не припиняти непередбачених обставин, 

наприклад, сезонні потреби у готівки, коли вклади накопичуються 

протягом періоду застою, та був їх ліквідують, коли високі потреби у 

готівки (сплата податків). 

З погляду підвищення ефективність використання капіталу 

найбільш значимими є питання, пов'язані з формуванням та 

використанням оборотних активів, оптимізацією їх структури. 

Підвищення використання активів, в вию чергу, може бути забезпечене 

рішенням наступних завдань: зменшенням чи перекриттям переходу 

активів в дебіторської заборгованості; зниженням залишків готової 

продукції; оптимізацією обсягу закупівель сировини, матеріалів і 

дистрибуції комплектуючих виробів. 

Основними шляхами підвищення ефективність використання 

капіталу є: збільшення товарообігу; прискорення товарообігу; надання 

населенню платних послуг; реорганізація, і оптимізація структури 

управлінського апарату; визначення реальну вартість основних фондів; 

вдосконалення оплати праці; здійснення контролю над статками і 

видатками підприємств; посилення ролі фінансового контролю; 

моніторинг погашення поточних зобов'язань; вдосконалення 

комерційної праці та т. д. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і 

складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління 

підприємством. 
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Структура капіталу впливає на рівень економічної та фінансової 

рентабельності підприємства; визначає систему коефіцієнтів  фінансової 

стійкості та платоспроможності, тобто рівень основних фінансових 

ризиків, а також формує співвідношення ступеня прибутковості та 

ризику в процесі розвитку підприємства [1]. 

Таким чином, основними напрямами удосконалення структури 

капіталу підприємства мають бути: забезпечення відповідності капіталу, 

який залучається, обсягу активів, які формуються на підприємстві; 

забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного 

функціонування; забезпечення мінімізації витрат з формування 

капіталу з різних джерел, що здійснюється в процесі управління 

вартістю і структурою капіталу; забезпечення високоефективного 

використання капіталу в процесі господарської діяльності. 

Отже, один із шляхів підвищення ефективності використання 

капіталу полягає в тому, щоб збалансувати співвідношення критеріїв 

прибутковості і платоспроможності допомогою підтримки відповідних 

розмірів і структури активів. У сучасних умовах функціонування 

підприємства проблема підтримки оптимальних розмірів і структури 

активів носить пріоритетний характер. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ  

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Значні економічні коливання та їх тривалий характер суттєво 

впливають на добробут та якість життя населення, ефективність ведення 

бізнесу, кон’юнктуру ринку, вони є джерелом невизначеності та 

створюють макроекономічні труднощі як для підприємництва та 

громадян, так і для держави загалом. За допомогою норм фінансового 

права держава прагне організувати та врегулювати дані суспільні 

відносини, надати їм відповідної форми і змісту. У результаті цього такі 

відносини стають фінансово-правовими, тобто урегульованими нормами 

фінансового права економічними відносинами, що виникають, 

змінюються та припиняються в процесі мобілізації, розподілу й 

використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових 

ресурсів і мають державно-владний, майновий характер [1, с. 12]. 

Важливим завданням сучасної науки фінансового права є 

визначення теоретичних засад правового впливу державної бюджетно-

податкової політики на формування доходів і витрат бюджетної системи 

нашої держави, оскільки натепер в Україні податковий механізм є 

найбільш ефективним засобом забезпечення доходів держави та 

повинен удосконалюватись у процесі побудови сучасної, орієнтованої на 

європейські стандарти розподільної податкової системи. 

Значна кількість досліджень вітчизняних науковців у галузі 

фінансового права, економіки, фінансів, державного управління, що 

стосуютьсяосновоположних засад призначення, побудови та дієвості 

системи оподаткування, а також особливостям формування та 
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функціонування бюджетної системи в нашій державі займалися такі 

вчені: Г. Бех, І. Ватуля, Л. Воронова, О. Дмитрик, Д. Кобильнік, 

В. Курило, П. Кучерявенко, О. Лукашев, В. Мушенок, І. Педь, А. Нечай, 

О. Орлюк, Л. Савченко та ін. Проте, на нашу думку, у науковій літературі 

обмежена кількість праць щодо особливостей впливу наявної 

вітчизняної податкової політики на формування доходів і витрат 

бюджетної системи. Елементи такого позитивного взаємозв’язку, який, 

на наше переконання, міг би змінити вектор фіскальної державної 

податкової політики на стимулюючу та регулюючу, не знайшов свого 

відображення в оновленому бюджетному та податковому законодавстві. 

У більшості наукових праць сучасних вітчизняних науковців у 

галузі права, економіки, державного управління діяльність держави у 

сфері нормативно-правового регулювання всієї сукупності суспільно-

економічних відносин визначається як державна політика.   

Здійснюючи теоретико-правовий аналіз податкової політики, слід 

зазначити, що першим нормативними актом, в якому закріплені основні 

засади такої політики нашої держави, є Постанова Верховної Ради 

України від 04.12.1996 «Про Основні положення податкової політики в 

Україні» [4]. У цій постанові викладена теоретично сприятлива для усіх 

верств суспільства модель побудови та розвитку державою системи 

оподаткування. Зокрема, визначено, що основною метою реформування 

системи оподаткування є сприяння стабілізації матеріального 

виробництва, підвищення його ефективності і на цій основі задоволення 

державних та соціальних потреб. 

Система оподаткування повинна забезпечити оптимізацію 

структури розподілу і перерозподілу національного доходу. Граничний 

рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений 

бюджет України не повинен перевищувати 40-45 відсотків. 

Реформуванню підлягають правові норми, що визначають форми, 

методи, механізми регулювання і встановлення величини та порядку 

справляння податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів, 

необхідних державі для виконання її функцій [4].  

Основоположним актом сучасності, який визначає основні засади 

податкової політики нашої держави з 2011 року, є Податковий кодекс 

України. Даний акт не містить окремої статті «Податкова політика», 

однак скомпоновано визначає її суть у окремих статтях: «Сфера дії 

Податкового кодексу України» (стаття 1); «Податкове законодавство 
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України» (стаття 3); «Основні засади податкового законодавства 

України» (стаття 4); «Співвідношення податкового законодавства з 

іншими законодавчими актами» (стаття 5) тощо [5]. Слід зазначити, що 

на противагу наявності досить широкої характеристики податкових 

правовідносин у вищезазначених нормативних актах відсутня 

комплексна характеристика структури податкової політики, що потребує 

подальшого дослідження шляхом аналізу наукових здобутків.  

М. Кучерявенко зазначає, що бюджетно-податкова політика 

виконує три основні функції: – фіскальну, яка є найважливішою та 

згідно з якою податки виконують своє основне призначення – 

насичення доходної частини бюджету (доходи держави) для 

задоволення потреб суспільства та діяльності органів державної влади; – 

економічного регулювання – полягає у використанні податків та 

видатків бюджету як інструментів управління економікою; – 

вирівнювання доходів – полягає у використанні бюджетного 

регулювання як інструмента перерозподілу валового внутрішнього 

продукту між усіма соціальними верствами населення [2, с. 40]. 

На продовження аналізу досліджуваної правової категорії І. Ватуля 

зазначає, що залежно від тривалості періоду і характеру завдань, що 

вирішуються, бюджетно-податкова політика поділяється: на бюджетну 

стратегію як довгостроковий курс бюджетної політики, розрахований на 

перспективу, що передбачає вирішення глобальних завдань, визначених 

економічною стратегією, а також на бюджетну тактику, яка є 

швидкодіючим механізмом бюджетної політики в країні, гнучким 

методом пошуку короткострокової рівноваги, стабілізації та 

пристосування до умов, які постійно змінюються [3, с. 234].  

Виходячи з цього, зазначимо, що основною метою податкової 

політики, тобто стратегії правового регулювання бюджетно-податкових 

відносин у державі, є оптимальний розподіл валового внутрішнього 

продукту та національного доходу між галузями економіки, соціальними 

групами населення, територіями. Саме на цій основі, на нашу думку, має 

забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її 

структури, створення умов для розвитку господарюючих суб’єктів різних 

форм власності.  

Правове регулювання бюджетно-податкової політики доходів і 

витрат повинно здійснюватись таким чином, щоб могло забезпечувати 

нормальний стан державного бюджету, у якому витратна частина 
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дорівнює доходній. Такий стан визначає нормальний економічний 

розвиток держави та раціональне адміністративно-правове управління 

фінансами держави. Дефіцитний стан державного бюджету виникає у 

разі перевищення витратної частини бюджету над дохідною, а 

фінансування дефіциту державного бюджету здійснюється, зокрема, в 

Україні шляхом: підвищення податкового тиску на платників податків 

для збільшення податкових надходжень до бюджету; грошово-кредитної 

емісії; внутрішньої і зовнішньої позики та інших непопулярних для 

суспільства та нераціональних для розвитку національної економіки 

методів. 

Ефективність правового регулювання впливу бюджетної системи 

на розвиток економіки залежить, передусім, від її стану, чіткого режиму 

економного використання коштів бюджету і спрямування зекономлених 

коштів у пріоритетні галузі виробництва, а стабільність бюджетної 

системи – від стабільності бюджетно-податкової політики держави.  
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ В СТЯГНЕННІ  

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Якщо розглядати податкову систему України в цілому, то податок 

на додану вартість (ПДВ) заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є 

основним джерелом наповнення Державного бюджету України і в той 

же час одним із найбільш корумпованих податків України. ПДВ в 

Україні став стабільним джерелом доходів Державного бюджету. Це 

зумовлено тим, що він є податком на споживання, і кінцевий споживач є 

платником цього податку [1]. 

Насьогодні ПДВ застосовують понад 135 держав світу. Наявність 

податку є однією з обов'язкових умов вступу країн до Європейського 

Союзу. Ставки ПДВ дуже часто коригуються і зазнають змін залежно від 

макроекономічних умов. 

З метою поповнення державного бюджету, ПДВ було введено і в 

Україні. На початку 90-х років його ставка складала 28%, на 

сьогоднішній день її зменшено до 20%.  

Функціонування ПДВ в Україні породжує велику кількість проблем 

для системи державних фінансів. З одного боку, він має переваги разом 

з іншими типами податку з обороту, а саме: високу фіскальну 

ефективність, можливість регулювати ціни, стримує кризу 

надвиробництва і витісняє з ринку слабких виробників, має вбудований 

механізм взаємної звірки платниками податкових зобов’язань і вносить 

гармонізацію у торгівлю із іншими країнами. 

З іншого – це найбільш проблемний податок, а саме: як податок на 

кінцеве споживання він лягає на населення і бюджетну сферу, ПДВ при 

досить високій ставці і високих темпах інфляції може перетворитися в 
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один із факторів, що стримують розвиток виробництва; може 

стимулювати інфляційніпроцеси; існує можливість ухилення від сплати 

податку та зловживання задопомогою різних схем і фіктивних ланцюгів 

постачання; є масовим регресивним податком на товари і послуги 

широкого споживання, що є тягарем для бідних верст населення [3]. 

Актуальною на даний момент є проблеми відшкодування ПДВ 

спрямована на вирішення двох її сторін: по-перше, доцільно спростити 

порядок такого відшкодування з метою повернення сплачених сум ПДВ 

добросовісними платниками (проблеми з відшкодуванням ПДВ, з точки 

зору платників податків, створюють перешкоди для нормального 

товарообігу, заважають розвитку економічних відносин, обмежують 

свободу договору і підприємницької діяльності); по-друге, законодавець 

повинен забезпечити такий порядок відшкодування ПДВ, який не 

допустить зловживань у сфері відшкодування податку з боку 

недобросовісних платників податків, оскільки ситуація, що склалася, з 

незаконним його відшкодуванням з бюджету завдає відчутного збитку 

економіці держави. 

Водночас, необґрунтоване копіювання зарубіжного законодавства 

про ПДВ у вітчизняну практику є недопустимим. Сьогодні, виступаючи 

податком на кінцеве споживання, ПДВ при досить високій ставці і 

стрімкій інфляції стає одним із факторів, що стримують розвиток 

виробництва. У зарубіжних країнах ПДВ використовується у 

фіскальному і регулюючому аспектах як засіб стримування кризи 

перевиробництва, витіснення з ринку «слабких» товаровиробників і 

наповнення національної казни. 

Дедалі загострюється проблема несвоєчасного відшкодування ПДВ 

з бюджету, що спонукає до збільшення ухилень від його сплати. Тому, 

удосконалення дієвих засобів боротьби з такими негативними явищами 

має відбуватись поступово, з урахуванням національних правових 

традицій. 

Рівнятись до промислово розвинених країн і переймати досвід 

застосування ПДВ, не враховуючи особливостей розвитку не лише 

податкової системи, а й економіки України, неможливо. Проблему 

зловживань у сплаті ПДВ необхідно ефективно вирішувати узгодженими 

діями органів виконавчої влади, на які покладено функції справляння 

ПДВ [4]. 
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ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ 1918-20 РОКІВ 

Економіка є основою розвитку сучасного суспільства. Чим більше 

вона розвинена, тим сильніше держава і багатіші його громадяни. Але, в 

останні роки економіка всього світу відчуває вплив різних 

несприятливих факторів: економічних криз, військових конфліктів, а в 

останній рік - світової пандемії КОВІД-2019.  Світова історія пережила 

вже не одну пандемію. Чому ж пандемії навчили людство? 

Метою роботи  є дослідження результатів світової пандемії 1918-20 

рр.та оцінка їх впливу на економіку. 

Навіть сьогодні відсутні у відкритому доступі реальні показники 

економічного життя Російської імперії столітньої давнини. Пов'язано це 

і з революцією, і зі світовою війною, і з громадянською війною, і з 

http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqabase/catalog
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=5tn382&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.fhayBZ4Z2OL0IfF7958e7VQ4Jseboao0hgH_Jmkwht0dO4Y8onNP-SF-DW_l3mEzPy0dOMi7etT_QRmCHi4nu1wc2RGIA0HKMMOiN-m_8PNgJFZDBXiq9SVvxgvzZPRldWdycWZzbG11cndoZWphbA.b1e71bc05414cfd7825b88f86612f66838f2bc55&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAodKwj5GNmBRTzlX-50VkRTcP4hjJP57YTLXrwo3f85vhkDVfNY4DqzTiBhJ1Oc7YfeCQN11cHHZG94TijZHWMl5U6Xq5ssZDNdCdPSZxOOXZ4cuIfsTjRa1AmEXTkd-CQfUs_ksBctiJqmSb7fpP91E_yA159NQ4AnKYERnZerqcG1wvK9OzESKOzAA6URzFPIRPnvklM6fyzmHZ2JtufoIYZlaH_5XNayAAQg29owP-mHptA-6kyjRlWYAr9JMoJkZB6_evp7uJVb2ZB_yVoG5VCIzDmBcduS8zeQP8T4MkIFagKTDIH15vVwa3N--SMvBeBuonDN7QlEpq_EXmLn30c1QQltE_H-VtbFm5rBueapjVcJQFgY2R6WhEokBbrwBwzJvNmVMVWA7kAPXFyaxvjvqlvFEeakPHFPiWTnW4Pq_s8SsPR6tPdKWTZhFnJ82WKxmc93PkpTegeXnGrx6k2pRS5hxzvXKfzZOUNQWhLRTS58Xw9VtXXdhw39ba0yP5kIJ2COOcDIQ9KhucwiwLaUW90qnMxW1Sw6iEgs18SrsNLj0tYode6Jrk3aElmjulLF4iToDXHsGvdivGQsDkSma_PKbIiSsAQJ0lAEZHTUMLsNCBbmKcld3A1KzO6ZISxqxh5StLU9XCKDB5QcpWFniXN6AfLREENj7Ttgo1PzObEfPRBvzxxiRZ8wjSeSipQAKeu6kqN0gYXPP2Wa626Uls4HnC76Jldd-cjPfTlJMEYQWsAFPUoqpPxsGZRPXeS9vkZ4j991hTpPcgVhtTzcQFY0yOFSWOa1ZQGYmhhetL1limCJkovwT5NMnMDN1piI1J2VjuIISST078KHpPTW_AhDIFjgEiiKuggI8qbtrdYnOkcPBPq3hEgzsKzbAtnPhzS_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQS0ydTF4elpabXhvWGstOUFab19sRXdzVms4X2pBTmhJY3lxZFJfUldvb0RCWjdKQzhFa2xiZkowTllFNEN0a0ZpY3UyNjJ5OEZNZGFGVWh2blJqYWswZTdNbFoxU2FOSWQ1YXlwNWV4dlpwNVNUZlRQQWNJOUtxV1hVVUdXdTNEbmd4Vld6V1lqUGVBMG5yOVI3YnpOdXpsMnFlblJERHkzaTJnTzZRSUdtSUVGRXZkTHhfejAs&sign=7c75a4d4ba64b52eed29603289396bdd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVC3mm9iwifyIBJp1lrr6n08Bp_BaD1IxSVYOs6XVWk_h00UqUQXLs8pTm283EdoqCWzVHWRyuGh9zBAdtl4zBF5DN7VpQN4GM1gENReuPJgSYFstIyATMY5mS7MFjvec-3dg4wtEw0K8NBF9KdIxqk4uAUMv8ymoA4iBYdUAGIJe63wa2D-LjHilHM_Fbu96v339DNkRyd__LPCpMm_-CR73nuGE7wC9Norc6zESgg3145ee7ASLMMTPpi2QSiR3Zu1Gb7jwdVnrOk_a-63wc5H97bclf7JvzbUPu1-zOmvjAxuSlLyzDHZORtynwoI0xEshYamf_Vn6fKsaFExGvhH5DOwOWUEOm&l10n=ru&cts=1606689754352%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%252
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іншими факторами. Потому цікаво розглянути вплив світової пандемії 

1918-20 рр.на кров економіки – на трудові ресурси.  

Пандемія іспанки забрала життя близько 5% населення земної 

кулі. Якщо раніше хвороби вражали в першу чергу бідняків, то 

«іспанка» соціальних кордонів не мала. Вона не пощадила ні звичайних 

людей, ні знаменитостей: від іспанки пішли з життя Віра Холодна, Гійом 

Аполлінер, Яків Свердлов, Едмон Ростан, Макс Вебер, сім'я Петра 

Леонідовича Капіци (батько, дружина і двоє дітей) і багато інших. 

Епідемія іспанського грипу жахала тим, що вона не обійшла стороною 

жоден регіон світу і жодну соціальну групу.  

Якщо зазвичай будь-яка епідемія винищувала людей з 

найслабшим імунітетом-людей похилого віку і дітей, то з іспанкою все 

було по-іншому. Жертвами захворювання в основному ставали здорові 

чоловіки 20-30-річного віку і жінки, дітородного віку. Природне 

питання: «Чому звичайний вірус грипу мутував в таку смертоносну 

форму?» 

Швидше за все, основною причиною послужила Перша світова 

війна. В умовах того часу, зі слабкими засобами пересування людини, 

вірус грипу поширювався досить повільно і не викликав смертності 

більше 1-2%. Але в умовах бойових дій, ситуація була зовсім іншою. 

Захворювання ніяк не впливало на соціальну активність пацієнтів — їм 

доводилося воювати і переміщатися по театру бойових дій.  

На думку більшості істориків, саме іспанка прискорила завершення 

Першої світової війни. Армії всіх воюючих країн змушені були укласти 

перемир'я, так як солдати були не в силах воювати. 

Ефективні санітарні заходи, ізоляція хворих і вимирання найбільш 

схильних до іспанки вікових категорій населення призвели до 

повсюдного загасання епідемії. Однак, відразу ж після повернення 

солдатів з передової, деяким країнам довелося дуже непросто, адже 

разом з собою вони забирали на батьківщину і смертоносний грип. 

Особливо дісталося країнам з низьким доходом населення. 

Наприклад, в Індії від іспанки загинуло до - 7%, а в колоніальній 

Замбії – більше 20% населення. 

Вважається, що в Україну іспанський грип принесли німці. У 

березні 1918 р.вони підписали з більшовиками Брестський мирний 

договір. Хоча населення Києва до Першої світової війни становило 

менше 400 тис. осіб, медичні записи вказують, що грипом перехворіло 
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понад 700 тис.осіб. Очевидно, що в їх число потрапили військові і жителі 

передмість. Смертність від «іспанки», згідно з тими ж записами, 

перевищила 10 тис. чоловік [3, с. 72] 

До чого ж призвела епідемія? Як відомо, до переділу світу. До 

різкого зниження світового ВВП, посиленого нечуваними рівнями 

інфляції ряду країн, до зміни світової валюти. І, найголовніше, до 

різкого скорочення тривалості життя в ряді держав, в тому числі і в 

Україні. За даними джерел [1 і 2], смертність активного населення у віці 

20-40 років в 1919-20 рр.була істотно (на 12-13%) вище, ніж аналогічні 

показники довоєнного часу. Це не враховує поправки на призваних в 

армію і неабияке переміщення евакуйованого населення, викликане 

наступом німецьких військ. 

Зважаючи на неможливість реальної оцінки економічних втрат, 

викликаних епідемією іспанки в 1918-20 рр., раціонально дихотомічно 

порівнювати смертність ідентичних груп населення Російської імперії 

того часу (і України в тому числі), порівнюючи дані по довоєнному і 

післявоєнному періодах. 

Смертність активного населення України у віці 20-40 років була під 

час світової пандемії істотно (на 12-13%) вище, ніж аналогічні показники 

довоєнного часу. 

Спираючись на історичний досвід, широке впровадження захисних 

заходів самого різного порядку дозволить зберегти життя і здоров'я 

громадян України і, тим самим, зробити істотний вплив на викорінення 

пандемії і на відновлення економіки держави. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Вже майже вісім місяців Україна та світ живе в карантинних 

заходах, що зумовлюють низку проблем у різних секторах економіки. 

Впровадження заходів задля стримування поширення COVID негативно 

позначилися на національній та світовій економіці, зокрема досить 

відчутна втрата доходів домогосподарств, зростання безробіття, 

згортання економічної діяльності підприємств.  

 Сільське господарство також підпало під удар пандемії, що 

спровокувало значні втрати прибутку, а також надходжень до 

державного бюджету від приватних підприємців у даному секторі. 

Впродовж жорсткого карантину більшість населення залишилося без 

робочих місць, як наслідок спостерігалася втрата попиту на 

сільськогосподарські продукти. Тому більшість фермерів були 

зобов’язані зменшити оптову ціну на сільськогосподарські продукти, що 

привело до зменшення доходів підприємця. Так, станом на 13 листопада 

2020 року середня ціна з ПДВ на яйця складала 20,37 грн./кг., під час 

жорсткого карантину (15 травня 2020 року) дана ціна становила 16,43 

грн./кг. (відбувається приріст показника на 24%). Задля більш 

детального аналізу середньої ціни на даний вид сільськогосподарської 

продукції, розглянемо ціну станом на 17 травня 2019 року вона 

становила 22,13 грн./кг..  Під час пандемії знизилася ціна й на пшеницю, 

зокрема у травні 2019 року ціна за тонну  пшениці 4 класу становила на 

5,1% більше ніж у травні 2020 року, тобто 5655 грн./тон. [1-3] 

Однією із головних причин зменшення обсягу доходів фермерів – 

це втрата доступу до ринків, через жорсткий карантин. Близько 80% 

овочів та городини продається на ринках малими 

сільськогосподарськими товаровиробниками, адже вони не допущені до 
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мереж продовольчих супермаркетів. [4] Внаслідок даних обмежень, в 

Інтернеті можна було побачити досить велику кількість світлин, де 

підприємці були змушені викидати продукти через неможливість їх 

продати. 

Внаслідок зменшення обсягу реалізації сільськогосподарської 

продукції, знизилась кількість податків, що сплачують фермери.За 

данимиДержавноїказначейськоїслужби на травень 2020 

рокуситуаціяізнаповненнямбюджету відподаткових та 

митнихорганівсклали 88% аналогічногоперіодуминулого року і тільки 

65% від плану цього року. Загаломза першепівріччя 2020 доходи 

Державного бюджету за загальним фондом буловиконано на 92,1% і 

вабсолютному виміріскладали 450,9 млрд грн.[5] 

 Так, згідно із новою редакцією Державного бюджету 2020 році 

доходи державного бюджету складали на 277,5 млрд. менше ніж у 2019 

році [6]. Дана тенденція обумовлена суворим карантином впродовж 

довготривалого періоду. Впродовж 2019-2020 року спостерігається що 

кількість видатків державного бюджету перевищують доходи, найбільш 

значною була різниця впродовж 2020 року —290590048,3 тис. грн. [7]. 

Загальна кількість видатків державного бюджету порівняно 2020-2021 

роки повинна збільшились на  60844442,6 тис. грн. [8].  У 

результатіграничний дефіцит державного бюджету збільшено з 96,3 

млрд до 298,4 млрд грн у 2020 році. Покриватизростаючийдефіцит 

бюджету планують за рахунокзапозичень. Дозволений ліміт державного 

боргу станом на 31 грудня2020 збільшиться з 2,045 трлн до 2,387 трлн 

грн. 

Внаслідок скорочення Державного бюджету скоротилися й 

інвестиції до різних секторів економіки. У першому кварталі 2020 року 

інвестиції в економіку зменшилися на 29%, а у сільське господарство на 

35,3%.  До прикладу, у першому кварталі 2019 року обсяг інвестицій у 

сільське господарство складали 10,9 млрд. грн..,у січні – березні 2020 

року дана сума становила 7,0 млрд.грн. Даний показник вважається 

одним із найнижчих за останні 5 років. Найбільше зниження обсягів 

інвестицій у сільському господарстві було у сфері лісового господарства 

та лісозаготівлі – до 33,5 млн. грн. [9].   

Отже, пандемія COVID-19 вважається однією із основнихзагроз 

розвитку сільського господарства. Зокрема найбільш негативна 

тенденція спостерігалась під час жорсткого карантину, коли були 
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введенні обмеження, що не дозволяли фермерам реалізовувати власну 

продукцію.  Важливо пам’ятати, що сільське господарство вважається 

одним із ключових секторів національної економіки, тому досить 

важливо підтримувати даний сектор та вводити обмеження, які не 

будуть перешкоджати нормальній діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 
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Олена Ільченко, 

доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

Українські волонтери за останні кілька років зробили багато для 

країни. Сьогодні вони продовжують допомагати армії, рятувати дитячі 

життя, допомагати безхатченкам та пропагувати здоровий спосіб життя. 

Опитування українців 2020 р. засвідчило, що майже 1/3 населення 

займаються волонтерство, близько 70% їхніх пожертвувань 

спрямовувалися на підтримку військових зони АТО, хворих дітей, 

біженців. Такий «вибух» організованої приватної волонтерської 

діяльності є проявом «глобальної суспільно-соціальної революції», 

пов’язаної з активним формуванням громадянської свідомості, 

зростанням самовизначення і самореалізації особистості в сучасному 

світі. Тож, виховання милосердя, кордоцентризму, підготовка молоді до 

волонтерської діяльності як фактору формування громадянської позиції 

у складний для України час гостро постають у сучасних умовах. 

Актуальність розглядуваної проблеми підкреслюється низкою 

суперечностей, між: 

– зростанням активної громадянської позиції суспільства та 

окремими проявами серед молоді соціальної безвідповідальності, апатії 

й нігілізму; 

– прагненням української спільноти до динамічних інтеграційних 

процесів, входження у європейський простір та недостатнім рівнем 

суспільного визнання волонтерської діяльності як важливого атрибута 

цивілізованої демократичної країни; 
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– необхідністю зміцнення духовно-моральної природи 

волонтерства, його опертя на людиноцентристські життєві позиції та 

надмірною комерціалізацією і “прагматизацією” сучасного життя, що 

загрожує проявами бездуховності, меркантильності, жорстокості; 

– активними демократичними і правовими процесами в країні та 

потребою удосконалення юридично-правової бази благодійності. 

Волонтерство (від лат. voluntarius – «добровільно») [1] – це 

добровільна діяльність на благо широкої громадськості, що не 

передбачає грошової винагороди. Згідно із Загальною декларацією 

волонтерів, прийнятою на ІІ Конгресі Міжнародної Асоціації Волонтерів 

14 вересня 1990 р. в Парижі, волонтерська діяльність розглядається як 

один із інструментів соціального, культурного, економічного розвитку 

країни; у документі підкреслюється, що волонтерство – це добровільний 

вибір, який відображає особистісні погляди і переконання людини. 

Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» [2, ст. 435], 

«волонтерство – це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, 

неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та 

волонтерськими організаціями шляхом надання відповідної допомоги» 

[там само]. 

Отже, волонтерство, ідеологічною основою якого є 

добровільність, безкорисливість, милосердність, співчутливість, 

солідарність, відповідальність, розглядаємо як один із видів благодійної 

діяльності, що не вимагає від особи (волонтера) фінансових пожертв, а 

базується переважно на використанні його часу і навичок, які надаються 

на безоплатній основі. Волонтерство не має вікових, статевих, 

релігійних, етнічних, політичних і географічних обмежень. А отже – 

брати участь у волонтерській діяльності може кожний.  

В руслі заявленої теми, волонтерство в діяльності закладів вищої 

освіти розглядаємо у двох значеннях: тактичному і стратегічному. 

Перше значення волонтерства розкривається через надання 

безпосередньої допомоги нужденним у формі офіційного надання 

послуг, безкоштовного виконання робіт, збору речей, ліків, обладнання 

та інших форм громадської участі. 

Стратегічна роль волонтерства у виших навчальних закладах, 

зокрема педагогічних, дозволяє його усвідомити: по-перше, як 

невід’ємний складник виховної роботи, фактор виховання національної 

свідомості і патріотизму студентства, формування його соціальної 
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відповідальності та обов’язку; по-друге, як важливий засіб зміцнення 

активної громадянської позиції та критерій її сформованості; по-третє, 

як один із шляхів розвитку і популяризації волонтерського руху в 

молодіжному середовищі; просування іміджу благодійності в країні; й, 

по-четверте, як засіб фахової підготовки педагогічних кадрів з метою 

культивування добра, миру і щиросердності серед людей; побудови 

справедливого і гуманного суспільства, його соціального, культурного та 

економічного розвитку. 

Практика засвідчує, що на сьогодні існують різні форми організації 

волонтерства у вишах. Це – Волонтерський клуб Волинського 

державного університету імені Лесі Українки, Центр соціальної 

ініціативи і волонтерства Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Волонтерський загін «Сова» 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; заходи 

волонтерського спрямування здійснює Спудейське братство при 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Спілка 

студентів та молоді при Харківському національному педагогічному 

університету імені Г.С. Сковороди та ін. 

Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка не стоїть осторонь прогресивних тенденцій. Як 

університетська організація, довгий час у виші працював 

Волонтерський загін «АКОРД» – активне Короленківське об’єднання – 

Рука Допомоги, з травня 2013 р. у зв’язку із розширенням повноважень 

студентського самоврядування й понині, працює Волонтерський сектор 

Студентської ради. Метою цієї структури є насамперед допомога 

соціально вразливим категоріям дітей та молоді – дітям із 

малозабезпечених та незабезпечених родин, дітям-сиротам, 

напівсиротам, інвалідам, хворим; а в умовах загостреної військово-

політичної обстановки в країні – це допомога і підтримка воїнів зони 

антитерористичної операції.  

В рамках зазначеного волонтерський сектором студентської ради 

було проведеного численну кількість благодійних заходів: благодійні 

бали «Живи добром – твори дива», «Допомогти так легко»; благодійні 

акції «Збери макулатуру – врятуй життя солдату», «Зроби світ 

кольоровим» до дня святого Миколая, «Студенти – дітям», «Тепло 

студентських сердець»; благодійні концерти, зокрема концерт по збору 
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коштів для Анастасії Колодяжної, благодійний звітний концерт «Ми 

разом»; благодійні фотовиставки, аукціони, ярмарки тощо. 

Періодично проводилися благодійні збори коштів, зокрема для 

лікування колишнього випускника ПНПУ імені В. Г. Короленка 

Олександра Коби, який постраждав у зоні АТО; придбання спорядження 

для викладача кафедри теорії і методики основ викладання спортивних 

дисциплін Олександра  Кречетова; підтримки сімей загиблих на 

Майдані Незалежності; для спорудження пам'ятника Т.Г. Шевченку в 

с. Абазівка тощо. За кошти, зібрані студентською радою (упродовж 2014-

2015 н.р. це приблизно 30 тис. грн.) було придбане медичне обладнання, 

ліки для полтавського військового шпиталю, військова форма для 

постраждалого бійця зони АТО, організовано плетіння маскувальної 

сітки для БТР. Значна кількість студентів брала участь у наданні 

донорської допомоги пораненим бійцям. І це не повний перелік добрих 

справ Волонтерського сектору студентської ради. У плані роботи 

студентської ради ПНПУ імені В. Г. Короленка волонтерським сектором 

заплановано низку заходів: «Волонтер! Що воно таке і з чим його 

їдять?», «Благодійний забіг», «Добра світлина», «Літературний вечір», 

«Толерантні обійми», «День проти насилля», «День пам’яті жертв 

голодомору», «Добро без обмежень», «День волонтера», «Зроби світ 

кольоровим», «Серце до серця», «Я – донор», «Розробка соціальних 

роликів» та ін. 

Отже, переконані, що волонтерство в діяльності закладів вищої 

освіти є вимогою часу і нерозривно пов’язано із вихованням нової 

генерації молоді – патріотів України, людей духовно багатих, 

відповідальних, справедливих, гуманних! Тож маємо продовжувати 

кращі традиції милосердя й благодіяння українського народу, поєднані з 

прогресивними тенденціями волонтерства світових та європейських 

країн. 
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ОРДЕН ЄЗУЇТІВ ТА ЙОГО ПРАВОЗАХИСНІ ІНІЦІАТИВИ 

 Сьогоднішній переконливий успіх вітчизняної євроінтеграційної 

ініціативи ставить на порядок денний питання про необхідність глибокої 

трансформації суспільних взаємин на засадах правозахисних цінностей, 

вмотивовує значимість розбудови правозахисної діяльності на широкій 

організаційній основі. У реалізації таких завдань українська спільнота 

відчуває гостру потребу у вивченні та творчому переосмисленні 

західноєвропейського досвіду організації діяльності щодо захисту прав і 

свобод особистості. Тому розкриття правозахисного контексту сучасної 

місії католицького ордену єзуїтів (Товариства Ісуса), без сумніву, 

становить значний інтерес, є виправданим і своєчасним.   

Мету запропонованої статті ми вбачаємо у розкритті організаційно-

ідеологічних засад сучасної правозахисної ініціативи ордену єзуїтів. 

Зокрема увагу слід приділити аналізові офіційних документів головного 

ордену католицького світу на предмет правозахисних ініціатив, показу 

шляхів їхньої реалізації та визначення місця і ролі правозахисної роботи 

ченців ордену у розбудові соціокультурних координат сучасності.  

У попередніх публікаціях ми зазначили, що сучасна місія 

Товариства Ісуса представлена широкою духовно-просвітницькою, 

церковно-пастирською, освітньо-інтелектуальною, соціальною та 

інформаційною роботою в суспільстві [2, с. 94-95]. Її здобутком є те, що 

орден зумів вдало адаптувати власний багатовіковий досвід суспільної 

діяльності до реалій сучасного світу. Це зокрема виявилося у відведенні 

правозахисній роботі належного місця серед головних пріоритетів 

сучасної місії єзуїтів.  

Зміст програмних документів сучасного Товариства Ісуса свідчить, 

що єзуїти приділяють значну увагу осмисленню, теологічному 

обгрунтуванню та захисту прав і свобод особистості. У центрі їхньої 

уваги – права на рівність і соціальну справедливість, право кожної 

людини на самоактуалізацію та свободу вибору, право усіх культур і 
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релігій на самовизначення і розвиток, право людства на мир, діалог і 

співпрацю.  

Права рівності та соціальної справедливості єзуїти розглядають у 

теологічному взаємозв’язку. «Бог, – зазначалося у Декретах (головних 

нормативно-правових актах) ХХХV Генеральної Конгрегації (вищого 

законодавчого органу ордену єзуїтів), – створив світ із різними 

мешканцями. І це добре. Але така різноманітність перетворюється у 

проблему коли одні люди починають жити за рахунок інших» [4, с. 8]. 

Тому захист права на соціальну справедливість єзуїти вважають 

теологічно виправданим та проголошують головним завданням своєї 

сучасної місії: «Наша мета – служіння вірі та впровадження соціальної 

справедливості. Несправедливість яка породжує бідність обумовлена 

структурними причинами» [3, с. 2; 5, с. 1].  

Відповідно до теологічних засад сучасного католицизму єзуїти 

розглядають й права на самовизначення та співіснування різних 

культур, а також обов’язок міжкультурного діалогу: «Ми, – зазначалося 

у згадуваних документах, – живемо у світі множинності культур і релігій. 

Розмивання традиційних релігійних уявлень і тенденція до гомогенізації 

культур загострили різні форми рілігійного фундаменталізму. Віра в 

Бога все більше використовується різними силами для розділення 

людей і суспільств, для створення полярностей і протиріч» [5, с. 5]. Вихід 

із ситуації що склалася ченці ордену вбачають у широкому діалозі між 

різними культурами і релігіями. Така позиція Товариства Ісуса свідчить 

про глибоку трансформацію його організаційно-ідеологічних засад. Як 

зауважувала сучасна дослідниця Н. Свиридова, орден, створений (XVI 

століття) для боротьби з єресями, еволюціонував до ініціатора діалогу і 

взаємного партнерства з іншими релігіями, проголосивши екуменізм і 

толерантність головними принципами своєї суспільно-релігійної 

діяльності [9, с. 69-70]. 

До здобутків правозахисних ініціатив ордену варто також віднести 

їхні ідеї щодо виправаності права людини на самоактуалізацію, на 

свободу вибору, на вільне світобачення. У програмних документах 

ордену відзначено:  «Глобалізація пришвидшила широкий доступ 

людей до інформації та знань, загострила почуття індивідуальності та 

свободи вибору, обумовила відкритість людей до нових ідей і цінностей 

усього світу. Для нашого апостольства це стало новим викликом і 

можливістю, обумовило новий контекст нашої місії» [5, с. 5]. 
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Яскравою сторінкою правозахисної роботи єзуїтів стало піклування 

про захист прав молодого покоління, яке набуло організаційного 

оформлення у широкій та багатовекторній молодіжній політиці. 

Зародившись у ранньомодерний час [див. дет.: 1], молодіжна ініціатива 

Товариства Ісуса зазнала значної трансформації у відповідності до 

глибоких змін сучасності. Так, Генеральний настоятель ордену 

П.Х. Кольвенбах зауважував: «Сучасна молодь відчуває страх перед 

майбутнім. Девальвація цінностей та ідеалів позбавила її міцної 

життєвої опори. Шкодування про те, що нинішнє покоління не таке, як 

нам хотілося б нічого не змінить. Слід прийняти сучасну молодь такою, 

якою вона є, тобто як покоління, що вимагає інших, нетрадиційних 

методів підтримки» [7, с. 119-120]. 

Відтак єзуїти проголосили підтримку та піклування про права 

молоді одним із головних векторів свого місіонерського служіння: «Ми, 

– зазначалося у згадуваних декретах, – повинні уважно поглянути на те, 

як проводимо своє освітнє та пастирське служіння, особливо серед 

молоді. Наше завдання – супроводжувати молодь, допомогти їй 

віднайти сенс і спрямування свого життя» [5, с. 5]. Реалізації наведеного 

завдання сприяє просвітницька ініціатива єзуїтів, організація літнього 

відпочинку орденської молоді, туризм, викладання у світських та 

духовних вишах тощо.  

Уваги заслуговує й трансформація положень єзуїтської доктрини 

щодо вирішення питання гендерної рівності. Якщо перші єзуїти у XVІ 

столітті забороняли жінкам доступ до домів і колегій ордену [8, с. 118], а 

засновник єзуїтів Ігнатій Лойола радив уникати спілкування з 

представницями жіночої статі [6, с. 90] (за такі погляди 

історіографічний остракізм звинуватив засновника ордену у мізогінії), 

то сучасні єзуїти значно змінили своє бачення гендерного питання. Так у 

«Додаткових Нормах до Конституцій Товариства Ісуса» які були 

затверджені на ХХХІV Генеральній Конгрегації у 1993 році зазначалося: 

«В сучасному світі особливої уваги заслуговує становище, в якому 

перебувають жінки. Наш внесок у ліквідацію несправедливих структур 

полягає у навчанні про засадничу рівність жінок і чоловіків, у турботі 

про належне залучення жінок до нашого служіння, у сприянні освіті 

жіночої статі» [8, с. 274]. 

Піклування про захист прав біженців – ще один напрям 

правозахисних ініціатив ордену. У Декретах XXXV Генеральної 
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Конгрегації визначено: «Сьогодні явище вимушеної міграції по різних 

причинах набуло неймовірно широкого поширення. Такі масштабні 

переміщення людей спричиняють великі страждання мільйонам. Відтак 

Конгрегація підтверджує те, що піклування про потреби мігрантів, у 

тому числі біженців, вимушених переселенців і жертв торгівлі людьми, 

залишається одним із апостольських пріоритетів Товариства» [5, с. 9].  

Як бачимо, пошук правових шляхів досягнення соціальної 

справедливості, розкриття аксіологічного змісту та теологічне 

обгрунтування права на рівність, на мир, на співпрацю між культурами і 

релігіями, піклування про захист прав молоді та реалізація широкої 

молодіжної політики, ініціатива щодо вирішення гендерних проблем, 

підтримка біженців – це ті головні напрями, які становлять зміст 

сучасної правозахисної роботи єзуїтів. Така ініціатива у виконанні 

головного ордену католицького світу, без сумніву, становить важливе 

соціокультурне значення, яке варто розглядати у площині прецеденту 

успішної релігійної модернізації: внутрішньозамкнутий й утаємничений 

орден латинського світу розпочав модернізацію власних організаційно-

ідеологічних засад, обравши одним із пріоритетів саме правозахисну 

ініціативу.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАТО 

І УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДЯН У 

ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

Уже понад 70 років НАТО боронить країни та народи Європи, 

постійно адаптуючись до нових викликів. Альянс було створено для 

вирішення криз і запобігання перетворенню сучасної кризи у сфері 

охорони здоров’я на кризу в галузі безпеки. НАТО є оборонним 

Альянсом, який захищає майже 1 мільярд громадян. Після вступу 27 

березня 2020 року Республіки Північна Македонія, 

Північноатлантичний альянс нараховує 30 країн, і кожна з них має 

різний стан внутрішньої безпеки.  
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Пандемія коронавірусу максимально загострила питання стану 

системи біологічного захисту, особливо цивільного населення. Провідні 

країни світу успішно використовують збройні сили для протидії 

коронавірусу, в тому числі й медичні потужності армії. Нестабільне 

становище з біологічною безпекою існує по обидва боки Атлантичного 

океану – ще на початку пандемії США і Канада розсварилися з приводу 

ембарго на постачання медичного обладнання.У часи сучасної пандемії 

військові НАТО відіграють важливу суспільну роль. Як в усьому 

суспільстві, у деяких цивільних працівників та військових НАТО 

виявлені позитивні результати тестів на COVID-19, проте основна 

військово-політична робота НАТО не зупиняється. Сьогодні вже 

зрозуміло, що збройні сили держав НАТО є складовою національних 

заходів проти COVID-19. 

Карантинні заходи в Україні через коронавірус вимагають 

складних рішень. У нинішній ситуації активним суб’єктом протистояння 

коронавірусу в державі виступили Збройні Сили.Співпраця з країнами-

членами НАТОта міжнародними організаціями залишається важливою 

для координаціїспільних дій у COVID-19. 

Огляд сучасної преси [5; 9; 10] засвідчує, що країни світу, які 

перейшли в фазу експонентного зростання кількості хворих, активують 

свої мілітарні можливості [11]. Так, у Швеції збройні сили почали 

розгортати військово-польові госпіталі для прийому хворих, яких щодня 

стає все більше. В Іспанії армія вже давно стала частиною 

протиепідеміологічних сил – вона патрулює вулиці, слідкувала за 

дотриманням карантину та допомагає в логістиці. У Франції не лише 

розгорнули військово-польовий госпіталь в Мюлузі, але й оголосили 

військову операцію по боротьбі з коронавірусом. В Ізраїлі, де військові 

традиційно грають потужну роль в забезпеченні країни, вони 

допомагають медикам швидкої допомоги та займаються локалізацією 

осередків епідемії. 

Аналіз останніх публікацій [4; 6; 8]виявив, що пандемія 

коронавірусу поставила під сумнів стан боєздатності окремих передових 

підрозділів оборони країн-членів НАТО, а також виявила відсутність 

цілісної системи «цивільного захисту», що існувала в період «холодної 

війни». Формальне завершення «холодної війни», а також підписання 

Договору про заборону хімічної і біологічної зброї у 1990 році занадто 

«розслабили» більшість країн-членів НАТО і це призвело до зникнення 
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цілісної системи «цивільного захисту». Серед європейських країн-членів 

Альянсу, окремі її елементи збереглися у Польщі, але загалом НАТО не 

готовий на достатньому рівні забезпечувати біологічну безпеку 

цивільного населення в умовах пандемії. Практичне вирішення цієї 

проблеми покладене на національні уряди країн-членів Альянсу [10]. 

Метою наукової роботи є виявлення шляхів посилення співпраці 

Збройних сил України (далі – ЗСУ) і НАТО у залученні армії до боротьби 

з COVID-19. Завданням дослідження є розкриття діяльності  

військовослужбовців НАТО та ЗСУ, а також їхньої співпраці у сфері 

здоров’язбереження громадян у період пандемії. 

Діяльність військовослужбовців НАТО у сфері 

здоров’язбереження громадян у період пандемії. Військові 

спроможності НАТО від початку пандемії Covid-19 використовуються 

для підтримки зусиль цивільних структур у протидії поширенню 

вірусу – і це триватиме й надалі.2 квітня 2020 р. на телеконференції 

міністрів оборони країн Альянсу всі учасники погодилися нарощувати і 

прискорювати спільну роботу [6]. Було визнано, що тільки спільними 

силами можна забезпечувати доставку хворих через кордони, 

перевозити матеріали та медичне обладнання.  

Від початку світової епідеміологічної кризи ми бачимо як військові 

спроможності спрямовуються на підтримку цивільних зусиль у боротьбі 

з Covid-19. Країни-союзники визначають, якої саме допомоги вони 

потребують і як використовувати збройні сили з цією метою. НАТО 

допомагає координувати такі зусилля у пошуку шляхів, аби діяти 

швидше. Боротьба з вірусом може тривати довгий час, тож НАТО 

зважує, куди спрямовувати основні зусилля для стримування та 

подолання пандемії[5]. 

Військові спроможності єі будуть частиною цивільних зусиль 

протягом наступних тижнів і місяців. Сили НАТО продовжують 

координувати та організовувати допомогу країнам-членам, намагаються 

робити це на випередження, навіть швидше, ніж вони надсилають 

запити про допомогу 

Військові формування НАТО забезпечують надійне, ефективне 

стримування та оборону, підтримують національні та міжнародні 

зусилля щодо подолання пандемії. У відповідь на COVID-19 союзники 

продовжують допомагати один одному і демонструють солідарність. 

Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на 
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природні лиха та катастрофи (EADRCC) є важливим інструментом з 

надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях[9]. Це 

основний механізм НАТО з реагування на надзвичайні ситуації 

цивільного характеру в євроатлантичному регіоні. Цілодобово Центр 

координує запити союзників та партнерів НАТО про допомогу і 

пропонує підтримку для подолання великих криз, таких як пандемія 

COVID-19. Зокрема, забезпечено повітряні перевезення найважливіших 

медичних виробів та обладнання, узгоджуються запити про допомогу з 

пропозиціями союзників і партнерів, впроваджуються інноваційні 

рішення. Двостороння допомога між союзниками залишається істотною 

складовою міжнародного реагування і демонструє силу солідарності 

НАТО. Наприклад Чимало членів Альянсу, в тому числі Чехія, Італія, 

Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Румунія, Словаччина, 

Іспанія користуються сьогодні цією підтримкою. Турецькі медичні 

вироби були направлені до Іспанії на запит, спрямований до 

Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні 

лиха та катастрофи. Повітряні сили Німеччини перевозять італійських 

та французьких пацієнтів на лікування, а лікарі з Польщі та Албанії 

прямують допомагати італійським колегам[13].  

На прохання держав НАТО Верховний головнокомандувач НАТО в 

Європі генерал Волтерс координує необхідну військову підтримку для 

боротьби з кризою та використовує швидкі шляхи у повітряному 

просторі Європи для військових літаків, що перевозять медичні вироби. 

У всьому Альянсі професійні, висококваліфіковані збройні сили 

відіграють надважливу роль у підтримці національних цивільних заходів 

з протидії COVID-19. Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) 

відіграє провідну роль у реагуванні на кризу[9]. NSPA забезпечує 

логістичну підтримку та організує перевезення важливих матеріалів, 

обладнання державам-членам Альянсу, партнерам та іншим 

міжнародним організаціям. Це стосується також логістики та 

планування, польових лікарень, транспортування пацієнтів, дезінфекції 

громадських територій, роботи на прикордонних переходах. Надаючи 

допомогу союзникам, НАТО продовжує виконувати свою головну місію: 

безпека та оборона майже 1 мільярда людей.  

На сьогодні збройні сили країн Північноатлантичного альянсу 

провели понад кількасот повітряних місій з перевезення медичного 

персоналу та предметів медичного призначення, сприяли будівництву 
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25 польових госпіталів, забезпечили понад 25 тис. додаткових ліжко-

місць, і понад 4 тис. особового складу медичних служб беруть участь у 

підтримці громадянських зусиль[3]. 

З початку спалаху пандемії НАТО вжила жорстких заходів для 

обмеження розповсюдження вірусу та мінімізації ризиків для військових 

і цивільних громад, де вони служать. Справжньою несподіванкою стали 

факти зараження COVID-19 екіпажів американського авіаносця 

«Франклін Рузвельт» і французького авіаносця «Шарль де Голль» – 

вони були вимушені перервати навчальні походи і повернутися на бази, 

а більшість військовослужбовців відправили на карантин [10]. Пандемія 

поставила під сумнів стан боєздатності окремих передових підрозділів 

оборони країн НАТО. Ряд навчальних заходів НАТО та союзників було 

змінено або скасовано. Це розумні запобіжні заходи, адже безпека 

військових і цивільного населення – головний пріоритет. Військово-

медичний персонал Альянсу залишається пильним і відстежує будь-які 

потенційні наслідки для військових, які виконують операції. НАТО 

постійно оцінює ситуацію та робить усе необхідне, щоб завадити 

розповсюдженню вірусу. 

Цивільні дії військових НАТО підтримуються діяльністю польових 

лікарень, транспортуванням пацієнтів, дезінфекцією громадських 

територій та роботою на прикордонних переходах. Здоров’я та безпека 

військових мають велике значення для забезпечення готовності НАТО 

стримувати загрози та захищати країни Альянсу.НАТО – це ще і 

майданчик для обміну інформацією та найкращими практиками серед 

союзників. Збройні сили держав-союзників відіграють суттєву роль у 

підтримці національних цивільних дій.  

Виклики в сфері безпеки не зменшилися через пандемію. Навпаки, 

потенційні противники Альянсу намагаються використовувати ситуацію 

для просування своїх інтересів. Можуть осміліти терористичні 

угруповання. Обстановка в сфері безпеки в Афганістані і Іраку 

залишається нестабільною. Не знижуються темпи військової активності 

Росії.Саме тоді як сили НАТО продовжують вживати всіх необхідних 

заходів для захисту збройних сил від коронавірусу, оперативна 

готовність Альянсу залишається непорушною. І сили НАТО зберігають 

готовність, пильність і підготовленість для реагування на будь-яку 

загрозу[8]. Північноатлантична рада на рівні міністрів оборони 

обговорила 15 квітня 2020 року важливість протидії дезінформації з 
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боку як державних, так і недержавних суб'єктів, які намагаються посіяти 

розкол в Північноатлантичному альянсі і Європі [6]. Так, Росія 

спробувала зіграти на випередження і направила «військових медиків» 

до Італії [3]. Ефективність їхньої роботи в умовах пандемії у цій країні 

ще потребує оцінки. Водночас, уряд Італії досить критично поставився 

до «недостатньої» ресурсної і технічної допомоги НАТО й Європейського 

союзу, а Брюссель навіть вибачився перед Італією з цього приводу [7]. 

Ситуація з пандемією вкотре актуалізувала питання удосконалення 

роботи підрозділів швидкого реагування НАТО, причому не лише у суто 

військовому аспекті, але й з точки зору протидії різним епідемічним 

надзвичайним станам. Вирішити таке завдання можливо за умов 

повноцінного відновлення сил цивільного захисту. На 22-24 травня 2020 

року в Києві заплановане засідання Міжпарламентської асамблеї НАТО 

[10]. Ймовірно, воно буде проведене у форматі відеоконференції. Це буде 

гарна нагода відверто обговорити нагальні питання, включно з 

проблемами біологічної безпеки цивільного населення та ролі Альянсу у 

її забезпеченні» 

Альянс готується до довгострокових наслідків пандемії. Висновки 

робити зарано, але вже очевидно, що країни НАТО повинні ще більше 

зміцнити стійкість своїх товариств низкою відповідних рекомендацій, 

спрямованих на зміцнення такої стійкості, ґрунтуючись на уроках, 

витягнутих з кризи Covid-19. 

Діяльність військовослужбовців України у сфері 

здоров’язбереження громадян у період пандемії. Сьогодні 

епідемія COVID-19 в Україні набрала обертів й, на жаль, маємо усі 

підстави вважати, що захворюваність продовжує зростати за 

експоненціальною моделлю, якій притаманне стійке зростання кількості 

інфікованих. Носіями вірусу сьогодні стають у більшості ті люди, які не 

виїжджали за межі України. Зокрема, саме такий сценарій ми бачили в 

Італії, Іспанії та Великобританії. Водночас, слід визнати, що вітчизняна 

медична система не готова одночасно зреагувати на значний сплеск 

захворюваності цивільного населення й, навіть, вияви волонтерства та 

благодійності не рятують ситуацію. Єдиний вихід український політик 

Ігор Смешко вбачає у плануванні і підготовці до широкого залучення 

ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії і Служби безпеки України 

для протидії коронавірусу [11]. Збільшення кількості хворих в Україні 
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показує, що ресурси військових довелося задіяти вже впродовж перших 

двох тижнів вжиття карантинних заходів. 

Наразі в Україні завершено інвентаризацію усіх наявних ресурсів 

ЗСУ, Нацгвардії та Служби безпеки України, які можуть бути застосовані 

в протидії пандемії, особливо засобів захисту, військово-польових 

шпиталів та обладнання для них. Урядом країни позитивно оцінюється 

здатність системи територіальної оборони до активації в рамках 

боротьби з коронавірусом. У стислі терміни спільно з Міністерством 

оборони, Генштабом, Міністерством Внутрішніх справ та Службою 

безпеки України апаратом Ради національної безпеки і оборони 

розроблений план задіювання збройних формувань в 

протиепідеміологічних заходах. На сьогодні військову інфраструктуру 

завчасно підготовлено до цього [11]. Окрім Міністерства оборони інших 

резервів в Україні і для боротьби з цією проблемою, немає.  

Масштабність та неочікуваність пандемії примусила керівництво 

України залучити армію до виконання поліцейських функцій. 

Насамперед для дотримання режиму карантину, надзвичайної ситуації 

чи надзвичайного стану – з огляду на брак особового складу поліції. 

Армія, на думку Сергія Згурця, непомітно стає важливим актором у 

внутрішньополітичному житті [4]. Не виключено, що армія, мабуть, все 

частіше і ширше буде «підпирати» поліцію протягом якихось 

загальнонаціональних криз,що вимагає оновлення правової бази у 

деяких унікальних випадках для мінімізації ризиків для демократичних 

прав та свобод громадян у період пандемії.  

У рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, 

запроваджених з метою запобіганню поширенню в Україні 

коронавірусної інфекції, для підтримання громадської безпеки та 

порядку з 22 березня у населених пунктах та військових гарнізонах 

країни вийшли на патрулювання посилені наряди Військової служби 

правопорядку ЗСУ, що діють у взаємодії з працівниками Національної 

поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України [1]. 

Разом з тим, широке залучення армійських підрозділів до поліцейських 

чи рятувально-карантинних функцій може певною мірою послабити 

базовий функціонал збройних сил. 

17 березня 2020 р. за рішенням Міністра оборони України Андрія 

Тарана при Міністерстві оборони України було розгорнуто Центр 

координації та взаємодії державних органів влади з військовим 
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командуванням з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу. 

Основним завданням Центру є підтримання взаємодії Міністерства 

оборони з державними органами з питань обміну інформацією про стан 

епідеміологічної обстановки у державі та Збройних Силах. Також Центр 

узагальнює та оперативно інформує керівництво оборонного відомства 

про епідеміологічну ситуацію у Міноборони та Збройних Силах України. 

Аналогічні центри розгорнуті у Збройних Силах України. 

З березня військово-транспортними літаками Повітряних Сил 

Збройних Сил України Іл-76МД розпочато доставка в Україну з КНР 

партій тестів для виявлення коронавірусної інфекції та засобів, 

необхідних для боротьби з поширенням COVID-19[1].  

В умовах необхідності протистояння масштабним викликам, 

пов’язаним зі світовою пандемією коронавірусу та недопущення 

поширення цієї хвороби у світі та в Україні зокрема, Міністерство 

оборони України залучає військовослужбовців запасу, волонтерів, 

небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній 

сфері, а також студентів-медиків та інтернів до спільної роботи з 

протидії випадкам коронавірусної інфекції. 

Під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі 

Міністерства оборони і Збройних Сил, надається посильна допомога від 

фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів. Це допомагає 

медичній службі Збройних Сил мобілізувати не лише матеріальні, а 

передусім людські ресурси – усіх небайдужих, хто має досвід роботи за 

напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, 

терапія, представників інших дефіцитних та вузькопрофільних 

медичних спеціальностей – аби забезпечити національну безпеку і не 

допустити погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в умовах 

спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

У цей час, військові медичні заклади усіх рівнів готуються 

прийняти потенційно інфікованих. Медичний персонал проходить 

додаткові спеціалізовані тренування. Командний склад медичної служби 

Збройних Сил організовує і проводить навчання. 

Армія має найбільший і найефективніший досвід співпраці з 

громадянським суспільством в умовах, коли потреба у такій співпраці 

стоїть найбільш гостро, ще з часу початку російської агресії на сході 

нашої держави в районі проведення Операції Об’єднаних Сил, особливо 
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на лінії зіткнення, де тільки Збройні Сили можуть надати допомогу 

цивільному населенню. 

Всі ці масштабні заходи проводяться в умовах, коли Збройні Сили 

України є ключовим елементом стримування триваючої російської 

агресії. 

Співпраця військовослужбовців НАТО і України у сфері 

здоров’язбереження громадян у період пандемії. Заходи 

міжнародного оборонного співробітництва спрямовані на перегляд 

поточних пріоритетів в сторону надання виключної переваги 

збереженню життя та здоров’я особового складу і цивільного населення. 

Співробітництво Україна-НАТО у військовій сфері здійснюється 

відповідно до вимог Річної національної програми співробітництва 

Україна – НАТО[15] та Робочого плану Військового комітету Україна – 

НАТО[12] на поточний рік. Серед іншого воно включає забезпечення 

участі підрозділів та особового складу Збройних Сил України у операціях 

з підтримання миру та безпеки та Силах реагування НАТО, а також 

застосування механізмів військової співпраці, консультацій та взаємодії, 

проведення заходів з інформування громадськості. 

Реалізація зазначеного напряму здійснюється шляхом проведення 

заходів, спрямованих на удосконалення системи управління та зв’язку 

Збройних Сил України для забезпечення її взаємосумісності та 

продовження обміну даними про повітряну обстановку в рамках 

Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ASDE)[12]. 

Обмін даними здійснюється в автоматизованому режимі  через 

контактні пункти прийому-передачі інформації у містах Львів та Одеса 

(Україна), а також Веспрем (Угорщина) та Ерзурум (Туреччина). Це дало 

змогу ефективно здійснювати повітряні перевезення найважливіших 

медичних виробів та обладнання рейсами військово-транспортних 

літаків Іл-76МД Повітряних сил ЗС України, один з яких, наприклад,  на 

прохання румунської сторони, залучався для доставки гуманітарного 

вантажу з КНР до Румунії в рамках операції НАТО з протидії COVID-

19[2]. 

Альянс сьогодні використовує українські літаки Мрія і Руслан для 

стратегічних повітряних перевезень і розглядає можливість посилення 

партнерства. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 

Україна забезпечує стратегічні повітряне перевезення для країн НАТО 

під час пандемії корона вірусу [14]. Характеризуючи залучення країн-
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партнерів до операції НАТО з протидії COVID-19 з урахуванням 

використання найбільших у світі українських літаків Ан-124 

Руслан та Ан-225 Мрія, Столтенберг зазначив, що Україна допомагає 

союзникам НАТО завдяки своїм літакам. Українські літаки 

демонструють, як НАТО співпрацює з Україною яккраїною-партнером, 

щоб здійснювати повітряні перевезення союзникам альянсу. Ці літаки 

вже довгий період часу є дуже важливими для перевезення медичного 

обладнання з Китаю навколо світу в країни-члени НАТО в Європі.  

Застосування механізмів військової співпраці, консультацій та 

взаємодії ЗСУ та Альянсу в сучасних умовах включає здійснення заходів 

військово-політичного діалогу, проведення робочих зустрічей та 

консультацій на всіх рівнях, розвиток військового співробітництва та 

гармонізацію двосторонньої співпраці. Міністр оборони України та його 

заступники особисто контактують зі своїми візаві в країнах-партнерах та 

міжнародних організаціях з метою поступового вироблення 

багатонаціональних планів по боротьбі з новою загрозою, яка швидко 

поширюється. Так, Головнокомандувач Збройних сил України генерал-

полковник Руслану Хомчаку квітняїі обговорив з начальником 

Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки 

генералом Деніелем Змеко питання протидії поширенню коронавірусу в 

армії, а також про підтримку військовими місцевих прикордонників, 

поліції та громадян [2]. Очільники збройних сил двох держав 

домовилися скоригувати план двостороннього співробітництва в 

частині, що стосується спільних заходів та навчань на 2020 рік та участі у 

спільному реагуванні на кризові ситуації. з огляду на пандемію. 

Covid-19 являє собою безпрецедентний виклик для європейських 

держав. Він здійснює глибокий вплив на населення і економіку наших 

країн. Унаслідок кризи міжнародна система зазнала історичних 

потрясінь, у яких можуть бути довгострокові наслідки. Криза 

продемонструвала стійкість і згуртованість держав Альянсу та 

можливість  посилення їхнього партнерства з Україною, Збройні сили 

якої сьогодні грають ключову роль у наданні підтримки національним 

цивільним зусиллям у боротьбі проти коронавірусу. 
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РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ У КОНТЕКСТІ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАДИЦІЇ 

Питання підвищення якості освіти, досягнення її передових 

стандартів видаються надзвичайно актуальним в умовах прискорення 

євроінтеграційних процесів, до яких сьогодні прагне прилучитися 

Україна. Ми пропонуємо підійти до цих проблем з історико-педагогічної 

точки зору, беручи до уваги базисні традиції освіти й виховання, що 

склалися в Європі впродовж багатьох століть і слугували еталоном не 

лише для неї, а й для всього світу. Ці традиції завжди відзначалися 

гнучкістю, здатністю до динамічного розвитку, відповідали духові 

індустріального й постіндустріального суспільства, мали властивість 

адаптуватися до різноманітних соціокультурних умов. 

Для розгляду нами обрана епоха європейського Відродження 

(друга половина XIV – початок XVII століття) – своєрідний і 

неповторний етап історії, коли відбувався перехід від Середньовіччя до 

https://nato.mfa.gov.ua/ukrayina-ta-nato/spivrobitnictvo-ukrayina-nato-u-vijskovij-sferi
https://nato.mfa.gov.ua/ukrayina-ta-nato/spivrobitnictvo-ukrayina-nato-u-vijskovij-sferi
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/2004-Factsheet-Russia-Myths-COVID-19_ukr-1.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/2004-Factsheet-Russia-Myths-COVID-19_ukr-1.pdf
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4217592-ukraina-dopomahaie-nato-u-borotbi-proty-COVID-19
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4217592-ukraina-dopomahaie-nato-u-borotbi-proty-COVID-19
http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/Programi_ta_granti


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                481 

 

Нового часу, модернізувалися парадигми педагогічного мислення і 

закладалася гуманістична освітньо-виховна традиція. Спробуємо 

з’ясувати, що дав розглядуваний час для становлення сучасної системи 

освіти Заходу, формування вимог до якості знань. 

1. Перемога світського знання над схоластикою. Світські 

знання та освіченість цінувалися в європейській культурі ще в часи 

Середньовіччя, що не заважало поєднувати їх із релігією. Починаючи з 

ХІ-ХІІ століть, унаслідок диференціації вони виокремлювалися у 

самостійну галузь. Це спричинило розвиток таких дисциплін, як 

юриспруденція, медицина, математика, географія, історіографія, 

риторика. Швидкий і досить упевнений процес секуляризації науки був 

доведений до логічного кінця в епоху європейського Відродження і став 

основою її культури. Культ знань, розуму, освіченості притаманний 

самому духові Ренесансу. Під цим кутом зору осмислювалися поняття 

гідності, благородства, земного призначення людини. По-новому 

розумілася й освіченість, усвідомлювалася її соціальна роль, зростала 

пріоритетність. Ренесансні мислителі пов’язували з освітою сподівання 

на оновлення суспільного життя, прогрес в усіх його ланках. 

2. Початок гуманізації освітньо-виховного простору 

Європи. Ренесансний гуманізм поставив у центр уваги людину, “міру 

всіх речей”, і сприяв гуманізації освіти. Цей процес мав численні 

прояви — від перебудови навчальних програм і винесення на перше 

місце studia humanitatis, людинознавчих наук, до заборони тілесних 

покарань у школах. Важливою особливістю гуманістичної освіти було те, 

що вона розумілася як складова всебічного й гармонійного розвитку 

особистості, її інтелектуальних, фізичних і духовних сил. Античні ідеї 

encyclios paideia (енциклопедична освіта) і humanitas (людяність) 

переживали друге народження, наповнюючись конкретно-історичним 

змістом епохи. 

Яків Буркгардт, один із перших дослідників італійського Ренесансу, 

увів поняття “універсальної людини” як характерного типу особистості 

XV століття. У педагогічній інтерпретації воно означало цілісність 

формування особистості. Освіта розумілася не як самоціль, а як засіб 

виховання – морального, громадянського – і разом із фізичним 

становила ланцюг компонентів гармонійного розвитку людини. Ця ідея 

прийшла перевірку в гуманістичних школах Італії, яких, на жаль, було 

небагато. Згодом, у постренесанський період, її заступили інші, більш 
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прагматичні завдання, проте прагнення до цілісності, взаємозв’язку 

знань і моральності, освіти й виховання не було втрачено 

європейськими педагогами, теоретиками й практиками освітянської 

справи. Можна навести чимало прикладів, які підтверджують наявність 

такої тенденції. Ми обмежимося лише двома, що стосується вищої 

освіти. В. Гумбольдт, засновник Берлінського університету, керувався 

концепцією Bildung, що передбачала дещо більше, ніж освіту – всебічне 

плекання цілісної особистості [3, с.170], а сучасна університетська Хартія 

(Magna Charta Universitarum), стратегічний міжнародний документ 

вищої освіти, визначає як головні цінності традиції гуманізму [3, с.17]. 

На зламі ХХ-ХХІ століть ці традиції як складова західних 

стандартів і підходів до освіти починають поширюватися й на 

пострадянському просторі. У проекті Закону України «Про виховання 

дітей та молоді» (2004 рік) «забезпечення всебічного розвитку, 

гармонійності і цілісності особистості” визначається як стратегічна 

виховна мета» [2, с. 4]. 

3. Зміст освіти та проблема універсальності знань. Якщо 

проаналізувати освітні програми гуманістичних шкіл епохи 

європейського Відродження, то можна побачити суттєві зміни, внесені в 

традиційну середньовічну систему «семи вільних мистецтв». 

Розширився тривіум, її гуманітарна частина. Головну роль починають 

відігравати моральна філософія (етика), риторика, поезія, історія. 

Велике значення надавалося мові, умінню правильно писати й говорити. 

Чітко простежувалася лінія на пристосування освіти до виконання її 

виховної функції. 

Проте ставлення до природничих наук було дещо стриманішим. 

Лише у XVI столітті, коли гуманізм став більш зрілим, діапазон знань 

розширився, педагоги почали охоче звертатися до фізики, у курс 

математики ввійшли оптика, архітектура, ґрунтовніше вивчалися праці 

натурфілософів і медиків. Х.Л. Вівес, видатний іспанський педагог і 

мислитель епохи європейського Відродження, запропонував детально 

розроблений навчальний план і програму школи, де послідовно 

втілювався принцип енциклопедичності знань. Він уважав, що, крім 

тривіуму, дітям необхідно давати початкові відомості з астрономії, 

географії, гідрографії, біології, медицини, а також економіки й політики. 

Їх варто познайомити з господарським досвідом ремісників і селян. Усе 

шкільне навчання, як правило, тривало до 25 років, після чого молода 
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людина могла присвятити себе певній професії. Заслугою гуманіста було 

й те, що він уперше в педагогіці поставив питання про різницю між 

навчальними предметами та науковими дисциплінами, встановив 

порядок і послідовність їх викладання за концентричним принципом. 

Отже, погляди на зміст шкільної освіти в епоху європейського 

Відродження були різні, вони змінювалися з часом, відбивали прогрес 

природознавства. 

Проблема універсальності знань може бути розглянута крізь 

призму двох знакових постатей італійського Ренесансу: Л.Б. Альберті та 

Леонардо да Вінчі. Обидва відзначилися широтою ерудиції й наукових 

інтересів, універсальністю талантів й майстерності. Це були живі 

емблеми «homo universal». Різниця полягала лише в тому, що Леонардо 

цінності класичної освіти не визнавав, а латину вивчив лише у 42 роки й 

лише задля занять фізикою. Його «універсальність» мала інший 

характер і методологічне підґрунтя. «Механічні мистецтва» тепер 

протистояли «вільним мистецтвам». Загалом «ренесансна 

універсальність, – на думку укладачів американського словника з історії 

ідей, – і логічно, і хронологічно займає проміжне місце між теологічним 

синтезом середньовічного знання і сучасним раціонально 

обґрунтованим філософським синтезом» [6, с.443]. Цей синтез був 

досягнутий наприкінці епохи європейського Відродження Ф. Беконом, а 

в педагогіці обґрунтований Я.А. Коменським (ідея пансофічної школи і 

повного всезагального знання). 

4. Класична освіта. Це те, що надовго укорінилося в 

європейській освітньо-виховній практиці й збереглося аж до початку 

ХХ століття (антитеза «реальної»). Вона реалізувалася через систему 

шкіл, що склалася в середині XVI століття і проіснувала понад двісті 

років без суттєвих змін: гімназії у Німеччині, граматичні школи в Англії, 

коледжі у Франції [4, с.76]. Так, зразковою уважалася Страсбурзька 

гімназія Й. Штурма (у 1578 році вона мала близько 3000 вихованців). 

Педагог присвятив життя втіленню програми класичної освіти — такої, 

яку отримували грецькі та римські юнаки. Тут плекали чисту латинську 

мову, читали Цицерона, Овідія, вправлялися в риториці. А школа 

В. Тротцендорфа (Німеччина) навіть устроєм нагадувала римську 

державу (консули, сенатори, директор як довічний сенатор). Елементи 

«класичної» освіти запозичили єзуїти, які тримали лідерство у розбудові 

шкільництва, починаючи з другої половини XVI століття. У 
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колоніальній Америці (майбутні Сполучені Штати Америки) так само 

захоплювалися греко-римськими старожитностями й вивчали класику в 

латинських граматичних школах [7, с.226]. Класична освітня традиція 

вплинула на практику європейських і вітчизняних братських шкіл, 

(школи “братів спільного життя” у Нідерландах, Німеччині, українські та 

білоруські братські школи). 

5. Приципи та методи навчання, якість знань. У 

гуманістичній педагогіці принципи та методи навчання 

підпорядковувалися головній меті — вихованню всебічно розвиненої 

особистості. Орієнтація на природу дитини, урахування вікових та 

індивідуальних особливостей, гуманність стосунків учителя й учня, 

стимулювання самовиховання, самостійності, самодисципліни — все це 

було новим і прогресивним на тлі загальної картини середньовічної 

школи. Еразм Роттердамський обстоював доступність, розумне 

дозування завдань, раціональний вибір рівня вимогливості, 

різноманітність методів і прийомів. І він, і інші гуманісти пропонували 

метод гри, змагання і все те, що робить навчання легким і приємним. 

Педагоги усвідомлювали корисність екскурсій (до речі, їх ініціатором 

став італійський купець Дж. Ручеллаї), дослідів, спостережень, 

унаочнення. У Німеччині наочні посібники з різних предметів активно 

використовувалися вже у XV столітті (карти, гравюри, муляжі тощо). У 

XVI століття освіта поступово втрачала винятково книжковий характер. 

У той же час намітилася тенденція наукового підходу до питань 

організації навчального процесу, пошуків його природних 

закономірностей як підстави для ефективної методики. Х.Л. Вівес 

першим пішов цим шляхом і переніс акцент із механічної подачі 

матеріалу на дослідження психологічних і ментальних чинників 

засвоєння знань. Він розглянув навчання як рух, у якому послідовно 

задіяні почуття, воля, уява, мислення. Дидактика зробила свої перші 

кроки й за допомогою індуктивного методу Ф. Бекона, який також став 

основою для освітньо-виховної системи німецького педагога В. Ратке. 

Педагогів епохи європейського Відродження хвилювала також 

проблема якості знань, отриманих під час навчання. Для гуманістів, 

відповідно до їх концепції, критерієм була сама особистість учня, 

всебічно розвинена й підготовлена до життя у соціумі. Ф. Петрарка 

визнавав якісними лише ті знання, які “переходять в дію”, і не на словах, 
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а у справах виправдовують себе. Якість освіти визначалася й соціальною 

значимістю людини, тим місцем, яке вона виборола в суспільному житті. 

Мислителі й педагоги епохи європейського Відродження багато 

уваги приділяли розливальному навчанню, яке сприяє критичності 

мислення, творчому ставленню до знань, формуванню власних 

переконань. Це теж частина освітньої традиції, залишеної у спадок 

європейським Відродженням. Ніколи не втратять актуальності 

настанови М. Монтеня, який закликав учителя вимагати від учня не 

лише слів затвердженого уроку, а розуміння сенсу, сутності, пропонував 

говорити про якість знань дитини «не за показниками пам’яті свого 

вихованця, а за його життям» [5, с.190-191]. 

6. Імідж учителя епохи європейського Відродження. 

Ренесансному гуманізмові європейська педагогіка завдячує змінами у 

ставленні до вчительства, зростанням його авторитету, принаймні 

усвідомленням необхідності фахової підготовки. Гуманісти висували 

високі вимоги до ерудиції та професійної майстерності вчителя, але 

головним вони вважали його моральний рейтинг. Спокійний, лагідний 

характер, витримка, доброзичливість, любов до дітей і розуміння їх — 

таким тоді хотіли бачити справжнього наставника, таким він бачиться 

нам і сьогодні. У гуманістичній концепції учитель не тільки передає 

знання, а й виховує. У розглядуваний період виховання цінувалося 

більше ніж освіченість. Тому, окрім культури та ерудиції, вимагалися 

знання дитячої психології, природних задатків, нахилів учня, уміння 

впливати на його розум, волю, почуття. Історія знає багато імен 

талановитих, відданих справі педагогів епохи європейського 

Відродження. Серед них: Вітторіно да Фельтре, Гуаріно да Верона, 

Гаспаріно Барцица, Хуан Луї Вівес, Джованні Конверсіні да Равенна, 

Роберт Ешем та інші. Проте багато діячів освітянської галузі періоду 

Ренесансу й у наш час залишаються невідомими широкому 

педагогічному загалу. 

Поряд із гострою критикою на адресу тогочасної школи та її 

вчителів, гуманісти порушували питання про суспільний статус останніх, 

протестували проти злиденного становища й соціальної незахищеності, 

низької оцінки їх праці. Т. Еліот уважав “безглуздим парадоксом” той 

факт, що респектабельні англійці презирливо кривляться, коли мова йде 

про вчителя, і більше уваги приділяють підбору слуг, кучерів, поварів. 

Про підготовку вчительських кадрів у Європі тоді ще ніхто не дбав. 
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Навіть у “просвіченій” Франції наприкінці XVII століття діяла єдина на 

всю країну семінарія Св. Шарля, яка випускала щорічно 20-30 фахівців. 

У Німеччині перший такий заклад відкрився лише в 1778 році. 

Проте усвідомлення обов’язковості фахової підготовки 

вчительських кадрів повільно, але неухильно зростало. Англійський 

учитель Мюлькастер неодноразово зверстався до властей з пропозицією 

створити при університеті педагогічний факультет [1, с.82]. І хоча до 

повноцінної системи підготовки вчительських кадрів було ще далеко, 

перші кроки були зроблені в епоху Ренесансу. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що епоха європейського 

Відродження дала багато цінного для розвитку освітньої традиції 

Західної Європи. Завдяки зусиллям гуманістів освіта почала 

сприйматися як самозначуща цінність цивілізованого суспільства. Культ 

розуму та науки, ідеал homo eruditus, звільнення світського знання з-під 

опіки церкви, його більша доступність широким колам суспільства — 

усім цим Європа завдячує європейському Відродженню. 

Із Ренесансом пов’язаний початок гуманістичної традиції 

європейської педагогіки, руйнування старої системи освіти з її 

схоластикою й жорсткими методами. Гуманісти висловили низку 

продуктивних педагогічних ідей, прагнули пов’язати процес набуття 

знань із вихованням, пристосовувати його до дитячого сприйняття. 

Деякі з цих ідей випереджали час і не могли бути тоді реалізованими в 

масовому масштабі. Але вони не забулися і сьогодні знову є цікавими 

для нас. 
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НЕНАВʼЯЗЛИВІ ІМПЕРАТИВИ ГАМЛЕТА ЗІНЬКІВСЬКОГО: 

ФЕНОМЕН ФІЛОСОФСЬКОГО СТРІТ-АРТУ 

Стріт-арт – галузь сучасного мистецтва, яка стрімко розвивається в 

усьому світі, особливо в Західній Європі та США. На теренах колишнього 

СРСР протягом останніх 30 років стріт-арт став уже звичним явищем 

настільки, що у великих містах (скажімо, Росії чи України) гості скоріше 

здивуються не наявності відповідних зображень на парканах, стінах чи 

інших вертикальних поверхнях, а їх відсутності, якщо, прогулюючись, 

довго не бачитимуть ознак вуличного образотворчого мистецтва.  

Стріт-арт – надзвичайно різнопланове явище і навіть 

різностильове. Деякі його зразки тяжіють до графіті і виконані в такій 

стилістиці, інші носять явно декоративний характер (такі твори зазвичай 

виконуються на замовлення владних чи бізнесових структур), можуть 

містити політичний чи політизований контент і являють собою мурали 

(панно, виконані на зовнішній стіні з кольорових плиток чи в техніці 

фрески) або трафаретні малюнки і тексти; манери виконання цих творів 

перегукуються з багатьма сучасними стилями – від хіп-хопу (в якості 

інструменту використовуються аерозольні балони або спеціальні 

маркери, традиційні для «бомбістів»  – граферів) до новітніх різновидів 

сюрреалізму і кубізму, а також реалізму. Якість виконання творів стріт-

арту теж різна: є і цілком банальні за сюжетом і композицією 

зображення, виконані недбало, і справді оригінальні, майстерно 

зроблені витвори мистецтва. До останніх можна віднести роботи 

всесвітньо відомого дуету киян «Interesni Kazki» – Володимира Манжоса 

(Waone) та Олексія Бордусова (Aec), а також  Романа Мініна, Віталія 

Греха (Dilk), Сергія Греха (Feros), Володимира Федусіва (Keno), Сергія 

Радкевича, Дмитра Ткаченка  (Tabu) та деяких інших. 
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Однак серед усього цього розмаїття стріт-арту в Україні 

вирізняється постать одного художника, якого не сплутаєш ні з ким – 

настільки, що він вже може (принаймні в Харкові) не підписувати свої 

твори, бо всі й так зрозуміють: це Гамлет. Хтось із журналістів назвав 

його «харківським Бенксі», і це справедливо лише в одному відношенні 

– в сенсі популярності творів молодого митця, проте стиль Бенксі і 

манера Гамлета не мають між собою нічого спільного. 

Взагалі це вдається далеко не кожному митцеві – виробити свій 

власний стиль, свій неповторний почерк, свою унікальну манеру письма, 

коли можна сказати:  «Ех ungue leonem (pingere)» («лева пізнають по 

кігтях»).  

Про вітчизняний стріт-арт існує вже чимало досліджень. 

Простежено його походження, звʼязок зі світовими тенденціями. Він 

вивчається як самостійне явище і у контексті «вуличних культур» [1, 3, 

4]. Найчастіше стріт-арт приваблює увагу мистецтвознавців та 

культурологів як феномен, споріднений із графіті. У жовтні 2020 р. 

відбувся захист кандидатської дисертації з історичних наук Ольги 

Грицюк на тему «Графіті в сучасному місті: освоєння публічного 

простору та візуалізація цінностей (на прикладі м. Києва)», де стріт-арт 

розглядається як більш широке явище, а графіті як одна з його форм [2]. 

Утім, більшість дослідників цікавлять лише артефакти – і 

зрозуміло чому: адже значна частина вуличного мистецтва анонімна. 

Автори (райтери і художники) зазвичай в якості підписа ставлять свій 

«авторський знак» (тег) або пишуть нік чи вдовольняються ініціалами. 

Повністю імʼя і прізвище українською бачимо лише зрідка, частіше – 

латиницею пишуть тільки прізвище (наприклад – minin). Тому 

персоналістична характеристика графіті та стріт-арту майже не 

зустрічається.  

Один із небагатьох винятків – творчість Гамлета Зіньківського 

(1986 року народження): журналісти час від часу беруть у художника 

розлогі інтервʼю, знімають про нього фільми, телесюжети, студенти 

пишуть про стріт-арт харківʼянина курсові та дипломні роботи, фани 

укладають маршрути по «гамлетівських місцях» Харкова і викладають в 

Інтернеті цілі галереї фотографій його вуличних картин, з мапою 

розташування на додачу, а науковці присвячують творам митця свої 

академічні студії.  Автор цих рядків також нещодавно опублікував 

англомовну статтю «Візуальна  філософія вуличного художника Гамлета 
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Зіньківського» [5], і в даній розвідці хотів би більш-менш докладно 

розкрити специфіку «послань» художника реципієнтам і одночасно 

зʼясувати, що ж собою являє його філософія, зафіксована на вулицях 

міста.  

Гамлет Зіньківський, який двічі представляв Україну на 

престижній Венеційській бієнале, насправді малює не тільки на стінах і 

парканах. У нього  достатньо і звичайних графічних робіт, які він 

демонструє в галереях, і ілюстрацій до книг (наприклад, Сергія Жадана), 

і різних концептуальних проєктів (зокрема інсталяцій). Власне, в кожній 

його стріт-артівській роботі обовʼязково є певний концепт. А взагалі 

вуличні картини Гамлета принципово не відрізняються від більшості 

його творів, хіба що розмірами, місцем розташування, постійністю 

експонування і тим, на чому вони намальовані. 

Саморефлексія Гамлета якнайкраще втілилася у галерейному 

проєкті «Наодинці з собою», назва якого повторює назву щоденника, 

який вів славетний стоїк Марк Аврелій. Ці малюнки кульковою ручкою 

на папірцях демонструвалися 2013 р. на 53-й Венеційській бієнале і були 

візуально-текстовим щоденником автора, звітом самому собі про перебіг 

подій івласну реакцію на них. 

Однак Зіньківському галерей мало, навіть найпрестижніших.   

Фактично він перетворив рідне місто на власний щоденник, куди 

періодично заносить найінтимніше – плоди духовної роботи, і коли ми в 

підписах до зображень знаходимо імперативи («ти можеш...», «не 

чіпляйся...» тощо) – це в першу чергу розмова з самим собою, а не 

настанова чи, боронь Боже, повчання  перехожим.  

Зробити місто своїм записничком – чи не надто зухвала ідея? Хіба 

звичайний блокнот чи альбом не підійшов би для самоспостережень ще 

краще – хоча б тому, що ніхто в ньому ці нотатки і начерки не замалює, 

не допише до них ніяких дурниць, не знищить їх, врешті-решт.  У 

випадку Гамлета – ні. Він не завойовує міський простір для 

самопрезентації, не шукає слави, не самостверджується, не маркує 

чужий простір як свій. Просто для нього межі власного «Я» давно 

розширилися до розмірів міста, і він у вуличному просторі почувається 

вільно, як у власній квартирі. Це те, про що писав Уолт Уітмен: «Я не 

помещаюсь между шляпой и башмаками». Художник взагалі не 

вміщується в  хронотоп буденного існування, просто у кожного митця 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  490   Полтавський інститут економіки і права  

 

свої непрості стосунки з Часом і Простором. Комусь і Всесвіт — 

тіснуватий... 

Гамлет є автором десятків стріт-артівських творів, і не тільки в 

Харкові (наприклад, низка його вуличних картин є в Ужгороді, Дніпрі, 

Бердянську, Маріуполі, Тернополі, Хмельницькому, Одесі, Ізюмі...). 

Частина з них залишилася тільки на світлинах. Деякі знищували колеги-

«концептуалісти», деякі – мешканці будинків або комунальники. На 

щастя, Інтернет зберігає більшість із втраченого і того, що й сьогодні 

«працює» в реалі. Ми в короткій статті зробимо огляд лише деяких із 

цих робіт, а саме таких, в яких найбільше втілений екзистенційний сенс і 

означена діалогічність.  

Особливість творчого почерку Гамлета полягає в тому, що він 

гармонійно поєднує вербальний компонент (сентенцію, афоризм) із 

візуальним (графічним рисунком). Причому обидва компоненти 

виконані мінімалістично. Що цікаво, на відміну від більшості своїх 

колег, митець ігнорує багатоколірність – чорного і білого йому цілком 

достатньо, щоб втілити свої багатогранні образи, і це самообмеження – 

теж прояв мінімалізму і свідомого ускладнення художніх завдань. Хоча 

перші його стріт-артівські роботи, виконані у співдружності з Романом 

Мініним, були кольоровими, а пізніше він лише зрідка робив 

повнокольорні вуличні картини (наприклад, в Одесі), які, між іншим, з 

колористичної точки зору були вельми цікавими і досконалими. 

Графіка Гамлета не експресивна, взагалі не динамічна – всупереч 

тренду вуличних художників. Вона виконана в абсолютно спокійній 

манері, фігури і речі статуарні, застиглі – наче знаходяться в стані 

медитації. Власне, роботи художника і пропонують глядачеві 

зупинитися хоча б на хвилинку і помедитувати – отут, серед міської 

метушні. Це чимось нагадує дзен-буддистські методи «пробудження 

свідомості». А Гамлет навіть передбачив і облаштував «Место для 

медитации»  — в арці старого будинку на вулиці Римарській у Харкові 

він побачив нішу, виділив її фарбою і зробив відповідний напис, звісно, 

для людей із почуттям гумору.  
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«Место для медитации» 

Ключовою для творчості Гамлета ми вважаємо стріт-артівську 

картину «Кажется, я нашел себя. Не потерять бы его».  

 
«Кажется, я нашел себя. Не потерять бы его» 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  492   Полтавський інститут економіки і права  

 

Ця робота була знищена мешканцями сусіднього будинку, чиї 

естетичні уподобання і, вочевидь, життєві принципи надто відрізнялися 

від втілених у малюнку. Автор у цьому творі говорить про дві 

найголовніші проблеми: 1) як знайти себе? 2) як не втратити себе?  

Маленька фігурка людини на великій долоні – так можна уявити 

спілкування з Богом (і сучасні релігійні митці не раз використовували 

цей образ). Однак у Гамлета йдеться про самоаналіз: людина дивиться 

на саму себе наче з Вічності, наче Гулівер на ліліпута. Дуже важливе у 

написі слово «кажется»: наявність сумніву – ознака того, що людина 

знаходиться у духовному пошуку і не перестає задавати сама собі болючі 

питання відносно того, а куди, власне, вона рухається. Звісно, це радісна 

подія – знайти самого себе, однак і тривожна: втратити себе, зневіритися 

у власних силах чи напрямку руху – така перспектива теж завжди 

залишається актуальною (про що мало хто думає). Фігурка авторського 

Alter Ego на величезній долоні тендітна і беззахисна. Але цей чоловічок 

знаходиться у стані глибокої задуми і тому мимоволі викликає симпатію 

і повагу до себе: ми віримо, що він напружено осмислює своє існування і 

наповнює чимось значущим власне буття.  

«Для самопознания любой город подойдет» – таку назву має 

стріт-артівській малюнок Гамлета, розташований в арці одного з 

харківських будинків.  

 
«Для самопознания любой город подойдет» 

Цей месидж може здатися банальністю, та й малюнок надто 

схематичний, не розрахований на те, щоб запамʼятовуватися. Однак 

сучасні люди схильні змінювати міста і країни проживання у пошуках 
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кращої роботи, кращих житлових умов тощо, не здогадуючись, що 

можливість пізнавати себе, а значить наповнювати сенсом і щастям 

кожну мить свого буття, є скрізь і не залежить насправді від рівня 

побутового комфорту. Саме про це ненавʼязливо і нагадує собі і 

випадковим глядачам урбан-художник. Не погоджуючись із відомою 

приповідкою «добре там, де нас немає», Гамлет стверджує: «Мне 

хорошо там, где я есть». 

 
«Мне хорошо там, где я есть». 

Ще з часів І. Канта філософи люблять говорити про проблему 

моральної автономії особистості. Власне, Особистість і починається з 

проявів моральної автономії, тобто з вчинків, які обумовлюються тільки 

світоглядом персони, тільки її волевиявленням. Якщо говорити про 

імперативність робіт Гамлета, то один із його закликів до самого себе 

звучить постійно: будь самим собою! В цьому річищі можна сприймати 

картину «Отсекай все лишнее», де намальовані великі ножиці.  

 
«Отсекай все лишнее» 
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Варіація на цю тему носить назву «Вчусь відсікати все зайве» 

(слово «вчусь» одне з найулюбленіших у митця і зустрічається у кількох 

його роботах, що свідчить про свідому життєву роль автора — Вічного 

Учня). Складно це чи ні – психологічно, морально — відсікати зайве? 

Авжеж: як здогадатися, що – зайве, хто зайвий у твоєму житті? Як не 

помилитися? І як знайти в собі сили це зробити, якщо вже зрозумів, що 

якісь стосунки стали тягарем? Адже різати прийдеться «по живому»... До 

речі, Гамлет колекціонує ножиці і робить із них фантастично цікаві 

інсталяції в галерейному просторі. Випадковість?   

 
«Гамлет на тлі інсталяції з ножиць» 

«Залишаюсь островом в морі буття» – така графічна робота із  

зображенням острова демонструвалася Гамлетом на виставці у 

харківській галереї «Єрмілов-центр» у лютому 2020 року.  А що як не 

острів може бути найкращою ілюстрацією поняття «моральна автономія 

особистості»? І хоч Джон Донн і Ернест Хемінгуей намагалися 

переконати людство, що жоден з людей – не острів, проте «острівність» і 

«неострівність» в кожному з нас існують – причому в різному 

співвідношенні у всіх людей, а у різному віці і в залежності від 

душевного стану в кожному з нас переважають то відцентрові, то 

доцентрові тенденції.   

«Я пытаюсь увидеть правду» – зізнається автор графіті-

інсталяції, що зображує окуляри з дзеркальцями. Коли глядач стає 

перед цією роботою, він бачить у дзеркальцях самого себе або фрагмент 

вуличного життя, що змінюється вже у наступну мить. Якщо справді 

надіти такі окуляри, ми нічого не побачимо.  
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«Я пытаюсь увидеть правду» 

Але ж недарма в історії людства пророками та прозорливцями 

часто були сліпі люди. Отже, може, щоб побачити правду, треба іноді 

заплющувати очі і вдивлятись не в суєту, а в себе? Пошук істини – доля 

будь-якого інтелектуала і взагалі людини, яка прагне бути культурною, 

адже з часів Платона тріада Істина-Добро-Краса визнана фундаментом 

гармонійного існування як індивіда, так і суспільства: хто порушує один 

із цих принципів, одночасно нищить і два інших. І наївне, майже дитяче 

зізнання Гамлета – прекрасне у своїй беспафосності (взагалі всі його 

тексти такі – без жодного знаку оклику) і беспретензійності. Тут головне 

слово – «пытаюсь»: людина не претендує на те, що їй відома «істина в 

останній інстанції», але вона намагається не заплющувати очі на певні 

явища буття, прагне зустрічати будь-що «з відкритим забралом», для 

чого, до речі, треба мати мужність і вміти дивитися вглиб себе. А скільки 

людей і не намагаються навіть побачити правду, цілком 

вдовольняючись тим, що їм хтось розкаже, як насправді треба 

сприймати ті чи інші події, ту чи іншу особу? 

«Не чіпляйся до чужих думок», –  ніби посміхаючись, закликає 

митець себе і всіх перехожих, зображуючи величенькі біндери 

(«крокодили», як називають їх художники). У цій прескрипції – і повага 

до чужої автономії (до права кожної людини на власну думку), і 

прагнення зберегти власну самостійність – адже так легко причепитися 

до чужої думки і не помітити, як вона вже стане твоєю – без жодного 

аналізу, без тіні сумніву. Біндери, до речі, щонайменше двічі 

зʼявляються в інших роботах художника як символ навʼязливості. 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  496   Полтавський інститут економіки і права  

 

 

 
«Не чіпляйся до чужих думок» 

Незалежність думки і поведінки виробляється зазвичай у людини 

роками (якщо виробляється), але починається цей процес із вміння 

слухати самого себе. Так і називається робота Гамлета – «Вчуся 

слухати самого себе». Великий чутливий мікрофон на рисунку 

Гамлета не підсилює чийсь голос, а прислухається до власного, який, 

ймовірно, звучить в зображених навушниках.   
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«Вчуся слухати самого себе» 

Іронія і самоіронія – характерна риса особистості Гамлета, і 

частина його картин просякнута саме таким настроєм. Робота «Вчуся 

відпочивати від самого себе» зображує людину у горизонтальному 

положенні – з руками, ногами, у куртці, але без голови і шиї.  

 
«Вчуся відпочивати від самого себе» 

Цю картину можна сприйняти просто як жарт чи наслідування 

Рене Маґрітта. Насправді художник змушує замислитися над серйозною 

психологічною проблемою: як поглянути на себе збоку, як спробувати 

побути в інших життєвих ролях, як змінюватись і водночас залишатися 

самим собою? А ще – як не стати тираном для самого себе, як не 
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перетворитися на заложника власних амбіцій, нестримних бажань, 

моноідей, тобто – як вести діалог із самим собою, не стаючи 

шизофреником? Вигнаний з третього курсу Харківської державної 

академії дизайну та мистецтв за незданий залік з психології, 

Зіньківський задається такими питаннями, які, можливо і не ставили 

собі його викладачі з цієї дисципліни. 

«Ты можешь быть лучше»  – цей текст, навіть без малюнка, але 

з авторським підписом «Гам лет» і датою можна сприйняти як 

педагогічну нотацію, однак це також радше шпаргалка для самого себе, і 

в ній – імпульс до самовдосконалення, до «роботи над помилками».   

«Берегите человеческое тепло» – такі слова поруч із 

зображенням батареї сприймаються цілком природньо, однак насправді 

конфліктують із картинкою: адже ледь не на кожному кроці в місті, 

особливо ближче до зими, ми зустрічаємо рекламу теплої підлоги, 

обігрівачів, зовнішнього утеплення будинків, на дверях у деяких 

підʼїздах багатоповерхівок ще з радянських часів залишилися залізні 

таблички «Бережіть тепло – закривайте двері». Однак на противагу 

господарникам Гамлет наголошує на зовсім іншій цінності, 

нематеріальній, яку берегти значно складніше, ніж тепло в підʼїзді.  

 
«Берегите человеческое тепло» 

Батареї ще двічі зʼявляються в інших вуличних роботах митця, і 

одна з цих картин має назву «Мою батарею никто не отключит». 

Тут теж велика автономістська ідея: митець добуває тепло з себе! 

«Лови течение» – цей напис поруч із зображенням човна 

зафарбували червоним двірники будинку, який у 1930-ті роки носив 

горду назву «Індустріальний професор».  
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«Лови течение» 

Сенс цього «послання» можна було сприйняти по-різному. 

«Ловити течію» – бути «в тренді», «в моді» або взагалі – «плисти за 

течією», тобто бути як всі, людиною натовпу. Щось не віриться, щоб 

Гамлету були симпатичні обидва значення цього виразу. І справді – він 

про інше, про те, що добре розуміли давньокитайські мудреці. У даному 

випадку «ловити течію» – входити в резонанс із космосом, жити єдиним 

ритмом із природою, вибудовувати гармонію внутрішнього світу 

(мікрокосму), докладаючи постійні зусилля до пізнання гармонії 

макрокосму. Про це також — інша його робота з промовистою назвою 

«У растений можно учиться тишине». 

 
«У растений можно учиться тишине» 
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 А мотив тиші — улюблений у художника, який парадоксально 

заявляє, зображуючи людину, котра намагається якомога щільніше 

затулити вуха: «Мне нужен самый лучший в Мире усилитель 

тишины». І знов парадокс: лише періодично затуляючи вуха, ми 

можему чути і Всесвіт, і себе, і оточуючих. 

 
«Мне нужен самый лучший в Мире усилитель тишины» 

До філософського стріт-арту тяжіють і «Interesni Kazki», і деякі 

інші вуличні художники, яким притаманна схильність до абстракцій і 

постмодерністських «наворотів». Їх твори зовсім не призначені для 

пересічного глядача. Девіз же Гамлета – ПРОСТОТА, причому не 

удавана і не хитрувата. Його стріт-артівські роботи прості, але говорять 

вони про дуже складні речі. І перший шар, який «на раз» сприймає 

майже будь-хто, навіть неосвічений глядач,  насправді часто ховає ще 

безліч шарів смислових асоціацій, які відсилають до світової історії 

мистецтва, філософії, релігії, бо зовсім не на простачка розраховані 

«прості» метафори майстра стріт-арту. 

Підсумовуючи, можна сказати, що Гамлет у своїх ненавʼязливих 

імперативних візуально-вербальних стріт-артівських композиціях (деякі 

з них можна назвати навіть «філософськими притчами») постає як 

особистість, яка більш за все цінує внутрішню свободу, прагне до 

перманентного самопізнання, самовдосконалення, гармонії з великим 

світом Природи, розуміння його глобальних закономірностей. Проте це 
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не філософія ніцшеанської «надлюдини», більше вона нагадує резюме 

життєвого шляху Григорія Сковороди – «Світ ловив мене, та не 

впіймав». Про ловушки набридливого соціуму митець думає постійно, 

що так само постійно відбивається у його творах. Однак «інші» для 

Гамлета – не привід для роздратування, не лише ті, хто чіпляється до 

нього зі своїми думками, емоціями, пропозиціями, намагається 

використати його на користь собі (чи навпаки – засіб для використання 

ним самим). Художник саме тому й звертається у своїх роботах до інших 

як до себе (і до себе як до інших), що поважає (авансом) кожного як 

Особистість, яка прагне того самого, що й він – свободи і самореалізації. 

І в цьому велика гуманістична сутність і цінність вуличного мистецтва 

Гамлета Зіньківського.  
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СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШИХ НАУКОВИХ 

ТОВАРИСТВ ХАРКОВА 

Починаючи з другої половини ХІХ ст. спостерігається інтенсивний 

приріст наукових знань у галузі природничих наук. Створення наукових 

товариств при університетах стало однією з особливостей організації 

науково-дослідної діяльності того часу та отримало широке 

розповсюдження  в Російській імперії, в тому числі і в Україні. Яскравим 

прикладом є активна позиція та організаційна діяльність науковців 

Харківського університету. Їхні дослідження у галузі природничих наук, 

активна громадська робота, стали важливою складовою українського 

науково-освітнього простору. Професорсько-викладацький склад 

університету сприяв створенню наукових товариств Харкова [1,c.114]. 

Досвід діяльності цих наукових товариств в популяризації наукових 

знань не втратив актуальності і сьогодні. 

Ці організації мали фінансову незалежність, оскільки існували за 

рахунок переважно членських внесків і приватних пожертв, менш 

контролювалися владними структурами [1,c.159]. Товариства мали 

статути, створювалися різноманітні комітети, комісії в інтересах 

розвитку наук та координації діяльності науковців, різноманітної 

громадської роботи.  Однією з головних форм діяльності товариства 

були наукові засідання, де читалися реферати, доповіді, робилися 

повідомлення про нові відкриття, що зроблені у європейській та світовій 

науці, відбувалися дебати по складним проблемам. Засідання 

проводилися майже що місяця і носили публічний характер. Особливо 

урочисто проводилися річні збори, де заслуховувалися звіти голови 

товариства, затверджувалися програми наступних досліджень, кошторис 

прибутків і витрат.Організовували наукові експедиції, в ході яких 

збиралося багато колекцій, які надходили до фонду університету 
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[2,c.318]. Університет надавав приміщення  і щорічну субсидію ( за 

винятком Товариства дослідників природи, що отримували гроші з 

державних установ – 2500 крб. щорічно, а саме фізико-хімічному – 250 

крб., наукової медицини та гігієни – 300 крб. [2, c.319]. 

Найбільш плідно з 1869 р. працювало Товариство дослідників 

природи, метою якого став розвиток природознавства. Чільне місце на 

початкового етапи зайняли дослідження регіонального характеру – 

дослідження флори та фауни Харківщини, а також роботи у галузі 

геології, мінералогії та палеонтології. Все це сприяло систематизації  

наукових досліджень, які мали соціально-економічне значення для 

розвитку Слобідської України. Першим головою  було обрано О. В. 

Черная – видатного фахівця в галузі зоології. З 1870 р. до 1893 р. 

головував І. Ф. Леваковський – видатний вчений в галузі геології. 

За 37 років діяльності Товариство випустило 38 томів «Праць», 

опубліковано понад 400 робіт за всіма галузями природознавства. 

Постійно діяли різноманітні наукові студії: геологічні студії проводили 

О. В. Гуров, П. П. П`ятницький; в галузі ботаніки А. О. Потебня та 

ін.[3,c.529]. Прогресивні  діячі товариства А. М. Краснов, 

В. Я. Данилевський, Л. С. Ценковський були прихильниками ідеї про 

необхідність організації природничих курсів для широкої аудиторії. На 

жаль,  ця прогресивна ідея не була підтримана значною частиною членів 

товариства. 

 Інше наукове об`єднання було утворено у 1872 р. – товариство 

фізико-хімічних наук, до складу якого увійшли дві секції: фізико-хімічна 

та медична. Однак, далі у 1893р. перетворено на окремі товариства 

фізико-хімічних наук та наукової медицини і гігієни.Першим головою 

фізико-хімічних наук було обрано професора А. П. Шимкова, а роботою 

хіміків опікувався відомий у наукових колах М М. Бекетов[4,c.172]. Під 

час засідань обговорювалися результати теоретичних та 

експериментальних досліджень з хімії, фізики та мете реології. М. М. 

Бекетов  плідно співпрацював з товариством, багато виступав на 

засіданнях (34 доповіді) по результатам власної наукової роботи. Не 

менш результативною була робота учня вченого І. П. Осипова. За 27 

років головування в товаристві фізико-хімічних наук ним багато було 

зроблено для зміцнення матеріальної бази товариства, розширена 

видавнича база та залучення молодих науковців до роботи у товаристві. 
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Найбільш активна та результативна діяльність товариства 

припадає на початок 1890-х року. В той час повертаються з закордонних 

відряджень провідні науковці, відкриття ХПТІ (далі ХТІ) у 1885 р., 

викладачі якого стали активними членами товариства: В.О. Гемиліан 

(учень Д.І. Мендєлєєва), В.Н. Джонс,  І.Д. Жуков, Ю.Л. Зубашев, В. Л. 

Кирпичов, М.П. Клобуков, Г. О. Латишев, О.П. Лідов, О.К. Погорєлко, І.А 

Красуський та ін..[4,c.174]. Значна частина виступів науковців 

супроводжувалася демонстраціями нових фізичних приладів, завдяки 

яким були зроблені дослідження та відкриття. Потім викладачі ХТІ 

демонстрували студентам навчального закладу, матеріали багатьох 

досліджень були включені у програму навчальних та практичних занять 

[5,c.238]. Товариство надавало допомогу середній школі. Так, 

наприклад, у 1903 р. М. Д. Пильчиков демонстрував проекційний ліхтар 

з лампою «Ліліпут», змонтований в майстерні фізичного кабінету 

технологічного інституту для першої гімназії Харкова[5,c.240]. 

Також активними дійсними членами цього товариства були вчені-

хіміки ХТІ. На засіданнях товариства доповідали про результати власних 

досліджень, пошуків. Так, наприклад, професор В. Ф. Тимофєєв зробив 

39 доповідей, під час яких продемонстрував різні фізико-хімічні 

дослідження властивостей як органічних так і неорганічних сполук. 

Доповіді вчених ХТІ охоплювали великий спектр практичних питань 

стосовно методі отримання, вивчення властивостей і використання 

різноманітних хімічних речовин. Також у виступах приділялася значна 

увага історичному розвитку хімічної науки і науковому доробку 

видатних вчених того часу, зокрема М. М. Бекетова, П. Д. Хрущова, 

О. М. Щукарьова, В. Ф. Лугініна у розбудову науки і техніки. 

У 1879 р. при Харківському університеті було створено 

Математичне товариство, яке сприяло розробці наукових і педагогічних 

питань у галузі математичних наук. Його головою у різні часи були 

видатні математики, як В. Г. Імшенецький, К.А Андрєєв, А.М. Ляпунов, 

В.А. Стеклов, Д. М. Сінцов. Товариство видавало звіти про засідання і 

додатки до звітів, де друкувалися окремі роботи його членів, займалися 

розробкою наукових і методичних питань. Склад товариства щорічно 

зростав. У 1889 р. до його складу входило 43 дійсних члена, 3 почесні 

члени, 8 членів-кореспондентів. За період з 1900 по 1906 р. відбулося 35 

засідань товариства, де заслухано понад три десятка повідомлень по 
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різним питанням – математичному аналізу, геометрії, математично 

фізики та ін. 

Протягом перших 2-3-х десятиліть діяльності наукові товариства 

Харкова продемонстрували активну, плідну та результативну роботу. 

Створені за власної ініціативи, існуючі за рахунок приватних та 

членських внесків  науковці публікували статті, наукові праці, купували 

новітні прилади, устаткування для здійснення наукових дослідів та 

залучення талановитої молоді у науково-дослідну сферу. 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОБОТИ ТА ПОБУТУ 

ОСТАРБАЙТЕРІВ У ТРЕТЬОМУ РЕЙХУ 

Законодавство є однією з найважливіших складових суспільства 

адже регламентує відносини між громадянами і організаціями між 

особою та з державою. Нормативно-правові акти нацистської Німеччини 

щодо остарбайтерів дозволяють прослідкувати передумови 
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використання праці східних робітників безпосередньо на території 

Німеччини, організацію побуту та їхній правовий статус на різних етапах 

другої світової війни. Використання праці робітників з окупованих 

територій СРСР на території Третього Рейху регламентувалося за 

допомогою нормативно-правових документів різного рівня та 

походження, які визначали правове поле застосування примусової праці 

східних робітників.  

Історик П. Полян відзначає, що спочатку німецька влада 

розрізняла тринадцять категорій іноземних робітників, а 28 грудня 

1942 р. спільним наказом Г. Геринга та Ф. Заукеля затверджено 

спрощений підхід до градації іноземної робочої сили. У результаті 

залишилося чотири категорії іноземців: західні робітники, польські 

робітники, остарбайтери, євреї та цигани [2, с. 93].Права й обов’язки 

іноземних робітників на території Третього Рейху прямо залежали від 

їхньої належності до однієї з цих категорій. Примусових робітників з 

території СРСР поділяли на вихідців із «старорадянських» (мається на 

увазі територія СРСР до 1939 р.) та «новорадянських» (колишні країни 

Естонія, Латвія, Литва та дистрикт «Галичина») областей. Найбільші 

застереження та недовіра стосувалися саме перших.  

Побут та умови праці остарбайтерів формували, організовували й 

максимально коригували «згори». Прибувши на територію Третього 

Рейху, українські робітники отримували вказівки щодо умов 

проживання та праці в новій країні. Для регламентації їхнього 

повсякдення створювали загальнонімецькі та місцеві спеціальні органи 

чи окремі відділи, призначали відповідальних та контролерів на місцях 

роботи і проживання. 

Загальнонімецькими органами, що займалися організацією та 

контролем щодення східних робітників, були Рейхсміністерство праці й 

економіки, Рейхсміністерство озброєнь і боєприпасів, Міністерство 

східних окупованих територій, ділова група працевикористання 

відомства з чотирирічного плану. Вони долучалися до створення 

законодавчої бази регламентації праці іноземних робітників. 

Своєрідним координаційним органом, який виступав посередником між 

цими установами, був спеціальний департамент іноземців Імперської 

служби безпеки (РСГА) (нім. Reichssicherheitshauptamt), який у лютому 

1942 р. розробив законопроект про універсальний розпорядок життя 
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остарбайтерів. Керівником департаменту призначено Б. Баатца [1, с. 96-

97]. 

Ідеологічною сферою життя іноземців опікувалася Робоча комісія з 

питань іноземців при РСГА, а розподілом робочої сили між галузями та 

регіонами — окреме управління Центру з планування [2, с. 162]. З 

21 березня 1942 р. основним органом, що відповідав за східних 

робітників, стало Імперське бюро з використання робочої сили на чолі з 

Ф. Заукелем. Воно регулювало умови проживання, праці та заробітку 

іноземців-робітників на території Третього Рейху [3, с. 194]. 

Організацією побутових умов остарбайтерів займався Німецький 

Трудовий Фронт (ДАФ) (нім. DeutscheArbeitsfront (DAF). Зокрема, він 

відповідав за їхнє харчуванням, санітарно-гігієнічні норми, дозвілля, 

листування, вирішення різних поточних проблем [1, с. 115]. 

Улітку 1942 р. при Міністерстві східних окупованих територій 

(нім. ReichsministeriumfьrdieBesetztenOstgebiete) створено нову 

організацію — Центральне бюро зі східних народів, яку очолював Г. фон 

Менде. Основна її функція — нагляд за іноземцями у Третьому Рейху [2, 

с. 101]. 

Контроль за утриманням і харчуванням остарбайтерів, які 

працювали у сільськогосподарських підприємців, та хатніми 

робітницями здійснювала німецька організація «Державна установа 

харчування» або Міністерство харчування 

(нім. Reichsernhrungsministerium) [1, с. 115]. При установі функціонували 

відділи для представників кожної нації. 

Умови праці остарбайтерів організовували й регламентували 

керівники підприємств, домовласники та власники 

сільськогосподарських угідь. Згідно з указом Ф. Заукеля від 5 лютого 

1943 р., якщо на підприємстві працювало понад 20 остарбайтерів, то на 

ньому призначали відповідальну за них особу, до якої вони мусили 

звертатися в разі потреби. Цей відповідальний мав право вносити 

пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення працездатності 

та оптимізації роботи східних робітників, а також надавати їм окремі 

пільги за гарну роботу (дозвіл виходити за територію табору, отримувати 

тютюн, додаткові продукти харчування тощо). Керівники підприємств 

також подавали заявки до відповідних господарських установ на 

купівлю одягу та взуття для остарбайтерів.Усі німецькі робітники на 

підприємствах виконували функцію нагляду за остарбайтерами [1, 
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с. 103]. У сільській місцевості такі зобов’язання мали господарі та 

установи праці. 

Умови проживання й дозвілля східних робітників регулювало 

керівництво таборів праці. Керівник табору організовував загальні 

щоденні зібрання, де повідомлялися різні новини, вирішувалися 

нагальні потреби. Він давав різноманітні вказівки остарбайтерам, 

стежив за їхнім листуванням, дотриманням правил проживання, 

чистоти та порядку в таборі; вирішував питання про надання медичної 

допомоги східним робітникам, займався організацією їхнього дозвілля.  

Начальник охорони табору відповідав за виконання наказів, 

безпеку, дисципліну в таборі та по дорозі на роботу. З важливих питань 

він отримував накази районного відділу гестапо, а в разі виникнення 

надзвичайної ситуації обов’язково повідомляв про неї [4, с. 94-95]. 

Питаннями безпеки, розшуку та покарання східних робітників 

займалися гестапо, СС і поліція. У кожному поліцейському відділенні 

створювали спеціальний «Відділ росіян». Він призначав гестапівця 

(політичного уповноваженого з питань безпеки) на кожне підприємство, 

де працювали остарбайтери [1, с. 98]. До співпраці з поліцейськими 

органами залучали все німецьке населення, особливо членів нацистської 

партії. Вони організовувалися в спеціальну службу контролю з метою 

стеження та інформування про поведінку й настрої іноземних 

робітників [1, с. 102-103].  

Отже, різні міністерства та установи Рейху контролювали як 

заводи, де використовувалася праця остівців, так і умови їхнього 

проживання та побуту. Зокрема, вони повинні були відвідувати табори, 

лікарні, збірні пункти тощо. Усі ці організації мусили інформувати 

Ф. Заукеля й діяти спільно. Загалом, німецька нормативно-правова база 

щодо східних робітників була розгалуженою, постійно змінювалася 

залежно від потреб воєнного часу та під впливом внутрішньо- і 

зовнішньополітичних обставин у Третьому Рейху. 

Література: 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ  

КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Можемо відзначати, що за роки незалежності було сформовано 

значну законодавчу базу покликану врегулювати юридичні аспекти 

функціонуваннясфери культури.Разом із тим зауважимо, що ціла низка 

правових проблем у ційгалузі залишається невирішеною. Зокрема, 

спостерігаємо неузгодженість норми різних законодавчих актів, 

відсутність механізмів реалізації законодавчих приписів, низка 

законодавчих положень відзначається декларативністю. Суттєвою 

проблемою є те, що законодавство про підприємництво, про працю, про 

податкову систему не завжди враховує особливості культурних 

процесівй, як наслідок, не сприяє розвиткові культурних інституцій які 

не орієнтовані на одержання прибутку. Управління в 

сферікультуриреалізується переважно в адміністративній та фінансовій 

площині без врахування соціокультурних інтересів та запитів 

громадськості, що почасти є наслідком однобокої правової політики. 

Тож вважаємо, що правове регулювання культури в Україні 

безперечно існує проте, воно потребує вдосконалення та збалансування. 

Щоб правильно обрати напрямок змін необхідно проаналізувати вже 

існуючу правову систему регулювання сфери культури. Питання 

нормативно-правового забезпечення культурної сфери досліджували Ю. 

Богуцький, В. Карлова, П. Ситник, В. Трощинський, О. Стороженко Н.  

Фесенко, О. Гриценко, В. Зуй, В. Малиновський, В. Солодовник та інші. 

Втім зауважимо, що значна частина публікацій є публіцистичними, а 

наукових розробок цього питання явно бракує.  
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Насамперед відзначаємо, що нормативно-правові акти, що 

регулюють функціонування культури можемо розділити на такі 

категорії: базові законодавчі акти; галузевої нормативно-правові акти; 

місцеві програми розвитку галузей культури. 

До основних законодавчих актів, що регулюють загальні питання 

функціонування культурної сфери, належать Конституція України та 

Закон України «Про культуру». Стаття 11 Конституції України фіксує, що 

«держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її 

історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України» [1]. Конституційні приписи, як відомо, 

належать до норм прямої дії, проте, водночас носять декларативний 

характер. Отож, ключовим є Закон України «Про культуру» від 

14.12.2010 року, котрий замінив, «Основи законодавства України про 

культуру», прийняті на зорі незалежності у 1992 році. 

Закон України «Про культуру»визначає правові засади діяльності у 

сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням, 

використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини 

та культурних цінностей, і спрямовані на забезпечення доступу до 

них [2].У ньому сформульовано права і обов’язки громадян у сфері 

культури,зокрема право на доступ до культурних цінностей та 

культурних благ, свободу творчості, об’єднання у творчі спілки і 

національно-культурні товариства, збереження і розвиток культурної 

самобутності українського народу,здобуття культурно-мистецької освіти. 

Окремі статті присвячено створенню єдиного культурного простору 

України,що передбачає забезпечення охорони культурної спадщини, 

повернення незаконно вивезених з території України культурних 

цінностей, підтримку вітчизняних виробників у сфері культури. У законі 

окреслено зміст і засади функціонування базової мережі закладів 

культури, що забезпечує розвиток усіх жанрів і видів мистецтва, а також 

цілісність національної культури. 

До другої категорії відносимо нормативно-правові акти, що 

регулюють окремі галузі культурної сфери: бібліотечну, музейну, 

театральну, архівну, видавничу, кінематографію тощо. Головними 

законами тут є: «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та 

музейну справу», «Про кінематографію», «Про театри і театральну 

справу», «Про національний архівний фонд та архівні установи», «Про 
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видавничу справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

археологічної спадщини», «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки», «Про національну раду України з питань телебачення та 

радіомовлення», «Про охорону і використання пам’яток історії та 

культури», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про державну 

підтримку книговидавничої справи в Україні» та інші. 

До останньої категорії відносимо регіональні та обласні програми 

розвитку галузей культури. Вони є важливим елементом правової бази 

функціонування культури та практичною основою для роботи установ 

цієї сфери. Тож на позір маємо широку правову базу покликану 

забезпечити нормальне функціонування сфери культури. 

Водночас звертаємо увагу на недоліки котрі має ця правова 

система. Так, Закон «Про культуру» не визначає повноважень Верховної 

Ради України,Президента України,Кабінету Міністрів 

України,центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в площині організаціїта реалізації державної 

політики у сфері культури. Отож маємо парадоксальну ситуацію, коли 

згідно зі ст. 19 та ст. 23 Закону, «Про музеї та музейну справу» на 

Міністерство культури покладено функцію визначення порядку обліку 

пам’яток Музейного фонду України та їхнього страхування, тоді як у 

законі «Про культуру» про них не згадано взагалі [3]. 

Відзначаємо також, що не всі галузі культурної сфери достатньою 

мірою законодавчо врегульовані. Наприклад, не ухвалено Закон України 

«Про цирки та циркову діяльність в Україні», Закону України «Про 

виставкову діяльність в Україні» тощо. 

Головним недоліком уже прийнятих законодавчих актів, які 

визначають напрями розвитку окремих галузей культурної сфери в 

Україні, вважаємо нечітко прописану систему фінансування. 

Вищезгадані законине завжди враховують регіональну специфікута 

неузгоджені між собою.  

Щодо обласних і регіональних програм розвитку галузей культури 

то відзначаємо, що на сьогодні вони прийняті в більшості областей 

України. Втім, адміністративно-територіальні зміни, що відбуваються в 

нашій країні суттєво впливають на їхню реалізацію. 
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ОХОРОНА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ТА 

РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ 

В сучасних умовах розвитку українського суспільства, більш гостро 

постає проблема збереження культурної спадщини та історичної пам’яті. 

Значною складовою вітчизняного культурного надбання є археологічна 

спадщина, яка представлена величезним комплексом різночасових 

пам’яток на теренах як всієї України так і Полтавщини зокрема. В силу 

історичних, географічних, суспільно-політичних обставин територія 

нашої області тривалий час була прикордонною, транзитною зоною 

стику двох цивілізацій – кочової та осілої. Відповідно нашарування 

археологічних культур досить значне, а розмаїття їх історичної 

спадщини представлено курганними могильниками, городищами, 

поселеннями, давніми стоянками, селітроварними майданами та 

іншими об’єктами. Всі ці складові археологічного спадку області 

потребують всеохопного захисту та охорони, задля збереження їх 

історико-культурного значення. 

Охорона археологічної спадщини є стратегічним завданням 

держави, яке завжди вимагає її підвищеної уваги; це має бути важливою 

складовою державної політики у галузі культури. Здається, необхідність 

збереження археологічної спадщини України офіційно не ставиться під 

сумнів. Однак слід зазначити, що її доля ніколи не була під такою 

загрозою. Проблема справді нагальна і кричуща. Ми досягли межі, після 

якої зобов’язання щодо збереження археологічної спадщини як джерела 

знань про минуле, що належить усьому людству, закріплені у 

міжнародному та національному законодавстві, втрачають будь-який 

сенс, якщо вони не підкріплені конкретними дієвими правовими 

нормами що дійсно зупинить грабунки та знищення нашої спадщини.  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                513 

 

Не всі розуміють, що археологічні розкопки є в першу чергу 

джерелом інформації про минуле, яке неможливо відновити. Втрата 

кожного з орієнтирів рівнозначна втраті частини нашої пам’яті. Саме 

цим є безцінний археологічний об’єкт, а не кількість дорогоцінного 

металу чи навіть художня досконалість. І цю інформацію можна 

отримати лише науковими методами. Археологія – це галузь науки, а не 

романтичне хобі чи прибуткова торгівля. Дуже часто праця археологів 

сприймається лише як пошук скарбів або просто романтичний пошук 

чогось невідомого.  

Г. Ю. Івакін на сьогодні виділяє три основні блоки проблем, які 

існують у питанні збереження археологічних пам’яток: 

1. Гостра нестача професійних археологів та матеріальної бази. 

Якщо виникне необхідність одночасно провадити широкомасштабні 

дослідження в різних регіонах країни, у нас просто не вистачить 

фахівців. Це наслідок провалів 90-х років, коли відбувся надзвичайно 

сильний відтік з науки, у тому числі з археології [4, с .86].  

2. Діяльність будівельного лобі та нових землевласників. На 

замовлення будівельних структур особливо з 2009 р. велася 

цілеспрямована робота з руйнації чинного законодавства України з 

охорони археологічної спадщини. У 2012 р. прийнято Закон «Про 

регулювання містобудівної діяльності», яким внесено зміни до 

Земельного кодексу України, Законів «Про охорону культурної 

спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини» і фактично 

зруйновано механізм контролю за будівельними та земляними 

роботами, що тепер потребує якнайшвидшого відновлення [2]. Сьогодні 

органи культурної спадщини фактично відсторонені від погодження 

проектів будівництва поза межами заповідних та охоронних зон 

пам’яток або історичних місць. Тобто під охороною, хоч на папері, 

перебуває зовсім незначний відсоток культурної спадщини [4, с. 87]. 

3. Організований наступ певних структур за право вільного обігу 

археологічних знахідок (недобросовісні колекціонери, «шукачі» з 

металодетекторами). Хвиля «чорної» археології накрила Україну. 

Відбулася її структуризація. Є замовники – колекціонери, посередники 

та організовані групи «шукачів», озброєних технікою. Йдеться лише про 

колекціонерів саме археологічних предметів, причому 

«недобросовісних», які бачать в археології лише засіб збагачення [4, 

с. 87]. 
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Основними методами та прийомами збереження історико-

археологічної спадщини, в сучасних умовах розвитку українського 

суспільства є: подолання правового та державного нігілізму та 

вироблення дієвих механізмів запобігання розграбування пам’яток 

археології; унормування правової бази захистку пам’яток археології та 

введення адекватної відповідальності за руйнування та знищення 

археологічного надбання; популяризація пам’яток археології – шляхом 

проведення культурних, просвітницьких заходів, залучення журналістів, 

громадських діячів до висвітлення культурних надбань області; 

комунікативна взаємодія на рівні області, районів, громад з метою 

зацікавлення місцевих територіальних одиниць популяризувати та 

захищати власні археологічні надбання (контроль за діяльністю 

«чорних» археологів»). 

Останні два методи досить активно впроваджує Комунальний 

заклад «Центр охорони та дослідження пам’яток археології» 

Полтавської обласної ради, який окрім охорони археологічної 

спадщини, в межах чинного законодавства, займається популяризацією 

та створення бази археологічних об’єктів Полтавської області [3]. 

Крайнім потужним проектом стала розробка інтерактивної мапи 

пам’яток археології області – «Віртуальні мандрівки пам’ятками 

археології та історії Полтавщини» [1], зреалізована за сприяння 

«Українського культурного фонду» [6] та Родинного фонду Великих 

історій «Zagoriy Foundation» [7]. 

На мапі користувачі зможуть віртуально пересуватися, 

подорожувати туристичними маршрутами та знайомитися з історико-

культурним надбанням регіону, зокрема через віртуальні кабінети 

оцифрованих пам’яток археології. Також було розроблено комплекс 

електронних наукових і пам’яткоохоронних досьє на 200 пам’яток та 

об’єктів культурної спадщини області, 30 сферичних панорам, 10 3D-

візуалізацій, 2 3D-моделі реконструкції поховань, 5 авторських 

туристичних маршрутів пам`ятками археології та історії [5]. 

Загалом такі проекти є досить важливим та знаковими для 

розвитку пам'яткоохоронної та популяризаторської діяльності на 

теренах Полтавщини. А туристичний аспект такої діяльності лише 

сприяє залученню більшої кількості відвідувачів та приверне увагу 

державних структур до потреби збереження власної історико-

археологічної пам’яті. 

https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
https://zagoriy.foundation/
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ПЛАГІАТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЕЛІМІНАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

В умовах розвитку сучасної системи освіти розробка нової та 

вдосконалення чинної нормативно-правової бази є важливим 

завданням не лише законодавчого органу влади, а й науковців, які 

здійснюють ґрунтовні дослідження в цій сфері. Не менш актуальними 
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https://ucf.in.ua/
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завданнями є пошук шляхів виявлення академічної нечесності та 

подолання плагіату в академічному середовищі. 

На сучасному етапі історичного розвитку плагіат постає як 

соціальний, економіко-юридичний феномен, здатний здійснювати 

вагомий вплив на всі сфери суспільного життя та набувати 

різноманітних форм. Із огляду на вказане постає необхідність 

вироблення системного підходу, спрямованого на дієву профілактику та 

запобігання подальшому розповсюдженню плагіату. 

Дослідженню й осмисленню проблеми плагіату в контексті 

академічної доброчесності та юриспруденції приділяли увагу такі 

українські й зарубіжні вчені, як: А. Артюхов, Н. Брагінська, Б. Буяк, 

М. Вронський, М. Гельфандт, А. Ґромковська-Мелосік, 

Р. Зендеровський, С. Капральський, М. Краєвський, І. Литвинчук, 

Т. Лічман, Т. Павленко, В. Теремецький, Т. Фішман, К. Хоффштадт, 

Т. Червінський та інші. 

Однак сьогодні, незважаючи на значну кількість наукових 

публікацій, практично відсутні ґрунтовні праці, у яких би дослідники 

виокремлювали стратегію протидії плагіату в академічному середовищі 

в рамках державної освітньої політики та визначали правовий 

інструментарій боротьби з плагіатом, як негативним явищем. 

Вважаємо, що поняття плагіату й академічної доброчесності між 

собою взаємопов’язані та співвідносяться як часткове і загальне. 

Плагіат, як досить неоднозначне явище, є надзвичайно поширеним 

у суспільстві, суть якого полягає у привласнення не теми чи ідеї, а 

самобутньої форми її висловлення, тобто авторського способу її 

представлення. 

У національному законодавстві плагіат – це прояв порушення 

авторського права. Так, захист інтелектуальної власності та авторського 

права гарантуються статтями 41, 54 Конституції України, Законом 

України «Про авторське право та суміжні права», статтею 512 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, статтями 433-456 

Цивільного кодексу України, а також статтею 176 Кримінального кодексу 

України [1]. 

У статтях 50-51 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права» закріплено визначення плагіату та визначено порядок 

відповідальності за його здійснення. Згідно з наведеним тлумаченням 

поняття «плагіат» – це оприлюднення (опублікування), повністю чи 
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частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору. За 

вказані дії передбачається відповідальність згідно з адміністративним, 

цивільним та кримінальним законодавством [2]. 

Однією з причин, що сприяють розповсюдженню плагіату є 

відсутність належної координації у діяльності структур, причетних до 

розвитку інституту інтелектуальної власності. За висновками Комітету з 

питань науки і освіти Верховної Ради України таке положення склалось 

із-за недостатньої ефективності охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності, що перешкоджає розвитку інноваційної діяльності, 

утворенню в Україні цивілізованого ринку інтелектуальної власності [3, 

с. 446]. 

Академічна доброчесність покликана протидіяти надмірній 

комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації, які 

руйнують не лише спроможність виконати свою соціальну місію, але й 

логіку їх існування. Порушення принципів академічної взаємодії, підрив 

корпоративної солідарності і довіри, скорочення професійного 

залучення, низька зацікавленість в активній діяльності академічної 

спільноти –  все це стає наслідком обмеженості автономності 

академічного простору [4, с. 6]. 

З-поміж проявів академічної нечесності (зокрема, академічного 

шахрайства, примусу до співавторства, несанкціонованої співпраці, 

зловживання конфіденційною інформацією, корупції тощо) 

найпоширенішим є «плагіат». Система запобігання та боротьби з яким 

повинна орієнтуватися, перш за все, на допомогу учасникам освітнього 

процесу, а не на переслідування і покарання. 

Академічний плагіат, як окремий різновид плагіату 

характеризується певними особливостями. Однією з головних його 

ознак виокремлюють функціонування в академічній, тобто науково-

освітній сфері. Це дає можливість стверджувати й про інші його 

характеристики і параметри. Варто акцентувати увагу на тому, що освіта 

і наука не можуть існувати та розвиватися поза науковою спадщиною, 

що постійно оновлюється і вдосконалюється. Із огляду навчальної 

сфери, слід зауважити, що знайомство студентів зі здобутками науковців 

– це  ключова складова та невід’ємний атрибут освіти. Поряд з тим, 

дослідник у своїй науковій діяльності користується ретельно 

опрацьованим доробком попередників. Тож, необхідність запозичень, у 

певній мірі, закладено у природу наукового пізнання. Академічне 
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середовище виділяє певні норми і зазначає правила використання 

інформації, здобутої у процесі опрацювання наукових досліджень. У 

науково-освітньому середовищі сформувалась відповідна професійна 

етика, порушення якої вважається академічним безчестям. Зокрема, 

присвоєння авторства – це один із розповсюджених видів порушень, 

санкції за який передбачені як моральним осудом у суспільстві, так і 

виключенням із академічної спільноти. 

Поєднання правових, економічних та технологічних важелів в 

сполученні з комплексом заходів морального впливу становлять основу  

сучасної технології боротьби з академічним плагіатом. У контексті 

вказаного, зарубіжний досвід у сфері правового регулювання плагіату в 

контексті академічної доброчесності пропонує значну кількість підходів, 

якими варто скористатися при розробці вітчизняної концепції. 

Визначивши особливості в системі академічної доброчесності США, 

можемо запевнити, що студенти визначають систему честі та 

контролюють її дотримання, а всі члени університетської спільноти, 

зокрема викладачі, працівники та адміністрація, відіграють свою 

важливу роль. Загалом усі члени спільноти розуміють та підтримують 

систему честі, а кожне нове покоління студентів намагається виправдати 

довіру та стати зразком для наслідування. 

Підсумовуючи здобутки освітньої системи України, узагальнюючи 

практику з питань плагіату як складової академічної доброчесності, а 

також аналізуючи стратегічні та практичні зміни, пропонуємо здійснити 

такі перетворення: 

1) закріпити в юридичному, економічному та соціальному 

контексті існування та розвитку сучасних українських університетів 

правила культури академічної чесності, що необхідні для дотримання та 

виконання українськими викладачами, студентами, аспірантами та 

науковими співробітниками; 

2) запровадити сучасні програмні рішення для розвитку 

академічної культури, боротьби з академічним плагіатом та 

забезпечення якості освіти; 

3) проводити систематичне моральне оцінювання вчинених 

негативних дій щодо виявлення академічної нечесності та сприяти 

подоланню плагіату в академічному середовищі. 

Вбачається, що майбутнє українського правового суспільства 

значною мірою залежить від дотримання академічної доброчесності, яка 
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впливає не лише на розвиток освіти та її ціннісні орієнтири, але і на 

суспільство, котре опирається на систему етичних норм, цінностей та 

принципів, загалом. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА РОЗВИТОК 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ТА 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Прагнення української держави стати повноправним членом 

світового співтовариства, яка розбудовує власну правову державу на 

засадах гуманізму та справедливості, інтегруючись у світове і 

європейське співтовариство, досліджує, змінює, відповідно до реалій 

сьогодення, та наповнює реальним змістом значну кількість правових 

понять та правових явищ. Сьогодні в Україні відбуваються масштабні 

перетворення необхідні для становлення правової держави. Серед них 

http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/plahiat-v-internet-zmi-krayinypravove-rehulyuvannya.html
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актуальною проблемою є взаємодія громадянського суспільства і 

правової держави.  

Проблематика визначення особливостей громадянського 

суспільства звертала на себе увагу багатьох вчених-теоретиків, проте, 

найбільший вклад у дослідження даного інституту зробили такі науковці 

як М. Баймуратов, В. Барков, Є. Бистрицький, К. Волинка, Ю. Оборотов, 

М. Орзіх, В. Погорілко, Т. Розова, Ю. Тодика, О. Фрицький та ін.  

Мета  публікації є аналіз особливостей взаємодій громадянського 

суспільства й держави в провідних країнах світу та використання цього 

досвіду у ході формування української моделі громадянського 

суспільства, яка націлена на досягнення високих стандартів якості життя 

і реалізацію демократичних прав та свобод людини й громадянина в 

суспільстві. 

У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання. Методи аналізу і синтезу, дедуктивний та 

індуктивний методи, метод аналогій та узагальнення. 

Трансформаційні процеси в Україні невід’ємні від процесів 

переходу до демократії на всьому європейському континенті та від 

глобальних змін у світі, тому особливої актуальності набувають процеси 

становлення громадянського суспільства, розвитку взаємовідносин між 

органами публічної влади і інститутами громадянського суспільства в 

період переходу від авторитарних та тоталітарних форм правління в 

державах до демократичних.  

Термін «громадянське суспільство» є одним з найбільш 

дискусійних наукових категорій. Існує цілий ряд підходів до його 

сучасного тлумачення. Перший підхід базується на тому, що 

громадянське суспільство складається з державних органів і населення, 

що об’єднане в соціальні групи. Це держава особливого типу, в якій 

юридично забезпечені і політично захищені основні права і свободи 

особистості . Такої думки дотримуються автори З. Голенкова, В. Витюк, 

Ю. Гридчин, А. Черних, Л. Романенко, О. Габріелян. 

Другий підхід до поняття полягає в тому, що «громадянське 

суспільство» визначається як система суспільних відносин, що існують 

поза державою. Так характеризують громадянське суспільство 

Дж. Л. Коен і Е. Арато, Н. Нижник, В. Піча, О. Скрипнюк, В. Нікітін, 

Д. Ольшанський, В. Федоренко. 
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Третій підхід: громадянське суспільство характеризується як 

система громадських інститутів. Так вважають А. Брегеда, В. Безродна, 

О. Нездюров, О. Сунгуров, А. Рамонайте. 

Це – комплексний соціокультурний та суспільно-політичний 

феномен, який включає наявність та розвиненість 1) соціальних 

інститутів, що інституціонально репрезентують громадянське 

суспільство 2) його соціальних практик та дискурсів, а також – 

3) громадянських цінностей та чеснот (у певній мірі ступінь розвитку 

соціального капіталу) [3, с. 334]. Громадянське суспільство – 1) має 

відношення до громади; 2) проміжна в суспільстві сукупність асоціацій, 

бізнесу, церкви, громадських груп, клубів, освітніх закладів та спілок, що 

знаходяться між сім’єю та державою; 3) суспільство здатне до 

самоорганізації (самоврядування) на демократичних принципах; 

4) суспільство, в якому впроваджуються та забезпечуються права та 

свободи громадян передбачені Конституцією України; 5) суспільство, де 

люди в теорії і на практиці є носіями влади і усвідомлюють це; 

6) організація суспільних відносин, яка передбачає демократичні 

принципи підготовки, прийняття та контролю за виконанням рішень 

при активній участі громадян [1, с. 23]. 

Проаналізувавши вказані наукові підходи, можна дійти  висновку, 

що громадянське суспільство - система незалежних від влади суспільних 

інститутів, що функціонують на демократичних засадах, яка вступає з 

владою у економічні, соціальні, культурні, духовні, правові і політичні 

відносини, що проявляється у процесах підготовки, прийняття рішень та 

контролі за їх виконанням. 

Розглядаючи громадянське суспільство як певну соціальну систему, 

що саморегулюється, і головною компонентою котрої виступають 

«люди – відносини», доцільно виокремити такі її характеристики: мету, 

принципи та результати.  

Мета громадянського суспільства полягає в досягненні свободи - 

умови і способу само існування людини як активного та повноправного 

члена співтовариства, «рівного серед рівних», здатного формулювати 

ціннісні орієнтири та здійснювати свої різноманітні інтереси за тими 

нормами і правилами, що встановлені в суспільстві. Що стосується 

громадянського суспільства сучасної України, то його метою постає 

захист невід’ємних прав і свобод особистості, забезпечення її природних 

і соціальних потреб та інтересів, що відповідно корелює з конституційно 
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проголошеною головною метою незалежної демократичної Української 

держави.  

Найбільш суттєві принципи громадянського суспільства склалися 

історично і сформульовані науковцями як його загальні ідеї: по-перше, 

економічна свобода, багатоманітність форм власності та ринкові 

відносини; по-друге, безумовне визнання і захист природних прав 

людини і громадянина, що передбачає рівність усіх перед законом; по-

третє, відкритість та саморегуляція; по-четверте, розвиток демократії як 

політичного ідеалу і механізму життєдіяльності цієї системи; по-п’яте, 

наявність (розбудова) правової держави, яка ґрунтується на ідеї 

верховенства права, принципах поділу і взаємодії гілок влади та 

невтручання держави у приватне життя [2, c. 121]. 

Сучасні дослідники виділяють декілька загальних об’єктивних 

чинників, що генерують процес формування та історичного розвитку 

громадянського суспільства. Охарактеризуємо найголовніші з них.  

Першим є чинник існування і статусу приватної власності у системі 

господарства конкретної країни. Саме приватна власність у всьому 

різноманітті її конкретних форм є найбільш розвиненим інститутом 

демократичного громадянського суспільства, отже, вона визначає та 

робить необхідним його існування. 

Другим відповідно є історико - економічний чинник, пов’язаний зі 

становленням ринкової економіки в будь-якій країні. Демократичне 

суспільство, розвиваючись, поряд з іншими свободами передбачає 

встановлення такої системи господарських відносин, що діє за власними 

економічними законами; тільки дотримуючись їх, можна успішно вести 

підприємницьку діяльність. 

Нарешті, третій чинник, який сприяє процесам суспільної 

консолідації свідомої громади, полягає у розвитку демократії як 

суспільного стану і політичної технології. Демократія як суспільно-

політичний лад у тих чи інших історичних формах не просто робить 

громадянське суспільство необхідним, а й безпосередньо стимулює його 

виникнення і розвиток у будь-якій країні. 

Але,  слід зазначити, що процеси становлення над інтегрованої 

політико-правової системи в Європі, що розгортаються протягом 

декількох десятиліть сучасної історичної доби, надають унікальну 

можливість спостерігати непростий, але безперечно перспективний 

шлях будівництва спільного «Європейського дому». В підґрунті 
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європейської інтеграції лежать, з одного боку, стихійне посилення 

взаємозалежності національних економік і «національних ринків», 

процеси розвитку і поглиблення міжнародного поділу праці, а з 

другого – цілеспрямоване, сумісне регулювання урядами країн Європи 

ускладнених, взаємних економічних зв’язків, утворення 

наднаціональних структур з управління інтеграційними процесами. 

Крім того, спостерігаються як об’єктивне зближення народів, соціальних 

спільнот і груп, які стають дієвими співучасниками сучасних 

інтеграційних процесів в Європі, так і посилення конфліктів і проблем, 

спричинених зіткненнями інтересів і прагнень різноманітних груп 

(статусних, політичних, економічних, національно-етнічних, 

релігійних), що складають диференційовану структуру європейських 

суспільств.  

Громадянське суспільство неможливо просто проголосити, в 

Європі воно історично формувалося ще на ґрунті загальних 

гуманістичних ідей та принципів доби Відродження, що надало поштовх 

первісному накопиченню капіталу і становленню раннього капіталізму: 

це, по-перше, економічні свободи, багатоманітність форм власності та 

ринкових відносин; по-друге, безумовне визнання і захист природних 

прав людини і громадянина, що передбачає рівність усіх перед законом; 

по-третє, поступова розбудова правової держави, яка спирається на 

принципи поділу та взаємодії гілок влади і невтручання держави у 

приватне життя людей [4, c. 195]. 

У конституціях післявоєнних європейських країн закріплювалися 

правовим чином ідеї та принципи, що складають фундамент 

громадянського суспільства. Так, Конституція ФРН 1949 р. у ст. 20 

проголосила Німеччину «демократичною і соціальною федеральною 

державою», а ст. 23 містить тезу, що «для утворення об’єднаної Європи 

ФРН бере участь у розвитку Європейського Союзу, який є прихильним 

до принципів демократії, правової, соціальної та федеративної 

держави». 

Згідно з Конституцією 1958 р. Франція є «неподільною, світською, 

соціальною, демократичною Республікою». Функції та обов’язок 

держави в галузі забезпечення добробуту і соціальних прав громадян 

прописано в Конституції Швеції. Після повалення диктаторських 

режимів Іспанія та Португалія з середини 70-х рр. XX ст. проголосили у 

своїх країнах правову, демократичну, соціальну державу, що ставить на 
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меті розбудову вільного, справедливого і солідарного суспільства. 

Відповідно до ст. 22 Конституції Греції «труд складає право і 

знаходиться під захистом держави, яка піклується про створення умов 

повної зайнятості для усіх громадян»; Конституція Італії 1948 р. у ст. 2 

наголошує: «Республіка визнає і гарантує невід’ємні права людини — як 

приватної особи і як члена громадських об’єднань, в яких виявляється її 

особистість, — і вимагає виконання непорушних обов’язків, що 

випливають з політичної, економічної та соціальної солідарності» [5, 

c. 57] .  

Проте сучасне громадянське суспільство як потужна сфера 

автономної життєдіяльності соціуму стає противагою цільовим чи 

вимушеним прагненням державної влади посилення свого панування. З 

метою виконання цієї місії громадськість демократичних країн вживає 

такі засоби, як публічна артикуляція громадської думки через незалежні 

ЗМІ, активна і свідома участь у виборах та референдумах, соціальний 

контроль за виконанням функцій державною службою, організація 

«кампаній опору» або «непокори» відносно непопулярних заходів уряду 

чи місцевої влади. 

Якщо класифікувати «групи інтересів», які діють з середини 90-х 

рр. XX ст. і нині на терені Євросоюзу, взявши за індикатор мотивацію їх 

консолідації (основна групо утворююча ознака), то можна виділити 

об’єднання, що представляють: - інтереси виробників, бізнесу 

(комерційні) - вони виступають від імені підприємців, лобіюють 

максимально сприятливі умови для поступального економічного 

розвитку ЄС, об’єктивно сприяють соціальній політиці трудової 

зайнятості, прагнуть збільшення своєї конкурентоспроможності і 

отримання стійких прибутків; - інтереси невиробничого 

(некомерційного) сектору - в їх складі представлені добровольчі 

організації та професійні асоціації, а також групи більш широких 

суспільних, зокрема правових, інтересів (антиглобалісти, екологісти, 

іммігранти тощо); або ті групи, що лобіюють прямі інтереси своїх членів 

(наприклад, пільги за професіями, привілеї та ін.); – інтереси регіонів чи 

їх об’єднань, що поєднують у своїй діяльності обидва типи мотивацій, — 

безпосередню матеріальну зацікавленість (наприклад, у просуванні тих 

чи інших проектів) і збільшення питомої ваги регіональної складової в 

європейському будівництві в цілому 
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Сутність проблеми полягає у тому, що само ідентифікація суб’єктів 

підготування і ухвалення політичних рішень в ЄС, як і раніше, 

прив’язана до необхідності їх схвалення громадськістю на 

національному рівні; проте зміст і наслідки цих рішень мають 

наднаціональний характер. Крім того, політична еліта європейських 

країн, які обрали за перспективу вектор інтеграції, за критерієм 

«конфлікту інтересів» диференціювалася на так званих євро лобістів та 

євро скептиків. З огляду на це, розпочалося впровадження моделі 

«результативної демократії», мета якої — досягти легітимізації в соціумі 

системи євро відносин через ухвалення ефективних рішень, що стало 

вимагати активізації суспільно значущих демократичних інститутів. На 

рівні Євросоюзу наявність цих інститутів демократії розглядають як 

критерій легітимності системи, що служить координації значущих 

результатів дії з найбільш важливими очікуваннями громадян Європи 

Висновки. Отже, більшість сучасних тлумачень сутності 

громадянського суспільства дозволяє стверджувати, що це - людська 

спільнота, яка формується і розвивається у демократичних державах і 

представлена сукупністю недержавних відносин (економічних, 

соціальних, політичних, етнічних, духовно-культурних, конфесійних, 

правових, інформаційних, організаційних тощо) та мережею 

добровільно створених у різних сферах життєдіяльності позадержавних 

структур - об’єднань, організацій, спілок, асоціацій, клубів, центрів, 

фондів тощо. 

Відповідно європейська «модель» громадянського суспільства, що 

складалася протягом століть виорювання соціальних свобод і прав, у 

наш час - це вільний, плюралістичний ринковий соціум, де немає місця 

режиму особистісної влади, тоталітаризму, насильству над людьми, де 

цінують мораль і традиції, поважають закон, принципи справедливості 

та гуманізму і де центральне місце в соціально - політичній системі 

посідає громадянин, особистість. Через один з елементів демократії – 

громадянське суспільство легітимізується державна влада в 

європейських країнах. 
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ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

У сучасних умовах поширення на території України коронавірусної 

хвороби COVID-19з урахуванням введення карантину та обмежувальних 

заходів відбувся перегляд форм та умов трудових відносин.Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-IX було закріплено за 

роботодавцем можливість доручити працівниковівиконувати протягом 

певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома [1]. 

Наступним же Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесені зміни до Кодексу законів 
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про працю України (далі – КЗпП України) [2]. Так, запроваджена 

обов’язкова письмова форма при укладенні трудового договору про 

дистанційну (надомну) роботу (п.6-1 ч.1 ст.24КЗпП України), змінено 

ст.60 «Поділ робочого часу на частини» на «Гнучкий режим робочого 

часу» з викладенням її в новій редакції. Зокрема, вказано, що на час 

загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, 

техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну 

(надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може 

встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або 

уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій 

формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу. У 

проаналізованій статті вводиться у законодавчий обіг поняття 

«дистанційна (надомна) робота» з наступним її визначенням як форми 

організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його 

проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза 

приміщенням роботодавця. При дистанційній (надомній) роботі 

працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не 

поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше 

не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість 

робочого часу не може перевищувати нормальної тривалості робочого 

часу (40 годин на тиждень) або скороченої тривалості (у разі 

працевлаштування особи до 18 років чи роботи зі шкідливими умовами 

праці) [3]. 

Практика застосування нових статей КЗпПУкраїни 

продемонструвала їх недосконалість: відсутність чіткого розмежування 

між дистанційною та надомноюпрацею та, як наслідок, фактичне 

прирівнювання працівників невисокої кваліфікації до 

висококваліфікованих; відсутність чіткості в поширенні на дистанційних 

працівників правил внутрішнього трудового розпорядку; відсутність 

положень про порядок надання робочого обладнання, відшкодування 

його витрат, а також забезпечення належних, здорових та безпечних 

умов праці при виконанні роботи працівником дистанційно і т.д.  

Швидкою реакцією на виявлені недоліки став проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» №4051 від 

04.09.2020 [4], прийнятий Верховною Радою України у першому 
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читанні 03.11.2020. Вказаним законопроєктом пропонується внести 

зміни до КЗпП України та Закону України «Про охорону праці» для 

розмежування поняття надомної та дистанційної праці; встановлення 

обов’язку ознайомлення працівника з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку та колективним договором, а також з вимогами 

щодо охорони праці при роботі з обладнанням та засобами, 

рекомендованими або наданими цим роботодавцем;визначення 

особливостей режиму праці та строків повідомлення про переведення на 

режим гнучкого робочого часу; запровадження необхідності укладення 

письмових договорів про повну матеріальну відповідальність з 

працівниками, що виконують роботу за трудовим договором про 

дистанційну або надомну роботу та ін.  

Отже, можемо констатувати, що запровадження у вітчизняному 

трудовому законодавстві можливості переходу до дистанційної роботи є 

позитивним зрушенням, та все ж,воно мало стихійний характер, тому і 

містить чимало неузгодженостей, які в майбутньому покликаний 

виправити проєкт Закону України №4051 від 04.09.2020.Можливим 

також є звернення до міжнародного законодавства у питанні 

дистанційної роботи та аналізу законодавчих дій інших країн як реакції 

на кризу, що спричинена коронавірусною хворобою. 
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СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 

(XIX – СЕРЕДИНА XX СТ.) 

На сьогоднішній день проблема вивчення іноземної мови стоїть 

досить гостро. Але за цим стоїть досить велика робота підбору методів 

навчання, оскільки кожна людина має свої розумові можливості, 

психологію навчання та інші особливості. Не одне століття вчителі та 

науковці працюють над вивченням впливу навчання, зокрема методів та 

технік на формування іншомовної компетентності. За останні 

десятиліття виникло багато технік навчання, що були засновані на 

певних вимогах до результатів навчання учнів. 

З давніх часів викладачі мали враховувати індивідуальні здібності 

учнів та застосовувати релевантні техніки та методи навчання. У 

науковій літературі зустрічаємо різні тлумачення поняття «метод 

навчання». 

Метод – це базисна категорія методики, що в загальному має таке 

значення: спосіб досягнення цілі визначеним порядком дій [6]. Так, 

І. Бім трактує поняття так: «метод» – це методична система, що вміщує в 

себе цикл засобів та технік для учіння; друге значення – це техніка 

досягнення результатів учня в навчанні [1]. 

У свою чергу всі методи проходили певні етапи розвитку. Так, 

викладач К. Керр виділяє чотири періоди розвитку методів навчання. 

Протягом виокремленого ним першого періоду навчання було домашнє 

і трансформувалося в навчання з професійними викладачами. Другий 

період – заміна усного навчання на писемне. Характерним для третього 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69838
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стало навчання друкованим словом. Результати четвертого ми можемо 

спостерігати зараз, тому що сьогодні характерними є часткова 

автоматизацію та комп’ютеризація процесу навчання [2; 5]. 

Методи навчання поділяються на загальні та спеціальні. Також їх 

можна поділити на словесні, наочні та практичні методи. Таку 

класифікацію подавали Є. Голант, І. Огородніков, С. Петровський [2; 3; 

4]. 

Ю. Бабанський поділяє методи навчання на групи: а) методи 

організації та управління навчальним процесом; б) методи 

стимулювання та мотивації; в) методи контролю та самоконтролю. 

М. Махмутов розробив систему методів, що є проблемно-

розвиваючі в навчанні. Також у його систему входять монологічний, 

показовий, діалогічний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний і 

програмований методи [3]. 

Зміни в методах навчання іноземним мовам зумовлювалися 

вимогами та очікуваними результатами. Так в історії методів можна 

виділити ряд основних методів, що використовувались для вивчення, а 

саме: перекладні методи; прямий метод; англійські методи 1940-х рр.; 

змішані методи; аудіолінгвальний; аудіовізуальний; комунікативний та 

методи інтенсивного вивчення іноземних мов. Перекладні методи в 

свою чергу включали в себе два основних: граматико-перекладний та 

текстуально-перекладний. 

Граматико-перекладний метод виник у XIX ст., метою якого був 

розвиток логічного мислення за допомогою граматики. Поряд з цим 

вимагали знання слів та граматичних конструкцій для самостійного 

конструювання речень, а також на досить високому рівні читання 

іншомовного тексту. Такі результати задовольняли стандарти знання 

іноземних мов, оскільки в XIX ст. не були розповсюджені туристичні 

поїздки в інші країни. Оскільки для навчання використовували 

Євангеліє та підручники, усного мовлення в такому методі не існувало. 

Наприкінці XIX ст. ситуація в світі змінюється і результати навчання 

також. Тож від учнів вимагали знання мови на розмовному рівні, що 

спричинило різкий переворот у вивченні іноземних мов. 

На зміну граматико-перекладному методу прийшов текстуально-

перекладний, основною метою якого був загальноосвітній результат. 

Цей метод базується на читанні та перекладі автентичних текстів, що дає 
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змогу запам’ятовувати слова та відтворювати їх у житті. Саме так було 

досягнуто і виконано основну вимогу в ті часи – усне мовлення.  

На зміну текстуально-перекладному методу прийшов прямий. 

Відповідно до епохи «Реформ» у цей час виникало безліч методів 

навчання, основні з них були антиграматичний, раціональний, 

коректний, натуральний, наглядно-інтуїтивний, прямий та інші. Ці 

методи розглядалися як ідентичні один одному, але в загальному 

значенні використовували прямий метод. Кожен метод мав схожі цілі 

навчання, а саме розуміння іншомовного мовлення та висловлювання 

своїх думок іноземною мовою. Для навчання використовували тільки 

активну лексику, що відповідала нормам діючої мови, також у навчанні 

уникали винятків з правил та використовували для навчання тільки 

актуальні тексти, жарти, оповідання для опанування повною мірою 

живої лексики. Таким чином учень мав змогу отримати тільки актуальні 

знання, а при використанні такої лексики не відрізнятися від носіїв 

мови. 

Найбільш відомими представниками прямого методу були 

М. Берліц, Ф. Гуен та М. Вальтер. Результатами їх праці були практичні 

посібники та праці з теорії навчання. Так, Максиміліан Берліц 

виокремлював три методи навчання іноземній мові: конкретне через 

наочне (лексика перших його уроків містила переклад предметів, що 

оточують учнів); абстрактне через зв’язок ідей (лексика, що могла 

допомогти описати предмети навколо); граматика через контекст 

(вважалось, що коли людина має досить великий багаж лексики, може 

опанувати та використовувати граматичні конструкції). 

Макс Вальтер є одним із найяскравіших представників прямого 

методу, оскільки його мета володіння мовою як в усному форматі, так і в 

читанні. Він заснував «зразкову школу» в місті Франкфурт-на-Майні, де 

проводив навчання за своєю методикою. У процесі навчання він не 

використовував спеціальні підручники, а самостійно обирав фонетичний 

матеріал для поглибленого вивчення фонетики. 

Кінець використання прямого методу як техніки навчання 

припадає на 1910 р., саме тоді починається нова ера становлення методів 

формування іншомовної компетентності. 

У період 1920–1940 рр. були досить яскраві представники, чиї 

методи стали взірцями – Гарольд Пальмер та Майкл Уест. Кожен з них 

акумулював методи в цілу систему методів, які були названі в їх честь. 
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Методична система Гарольда Пальмера містила два варіанти 

вивчення мови. Він поділив мову на рівні, які й зараз використовуються 

у викладанні. Ділення курсів залежало від рівня та об’єму знань, які були 

б результатами опанування мовою. Так, свої курси він ділив так: 2,5 роки 

курс; поглиблений курс –6,5 років. Першочергово його метою було 

навчання розумінню мови,розрізнення звуків, вивчення мінімальних 

фонетичних, граматичних та етимологічних навичок. 

Отже, протягом усієї історії методи розроблялися залежно від 

вимог учнів та отримання певних результатів. Так,у XIX ст. була потреба 

виключно листуванням іноземною, методи були пристосовані до такого 

результату. Головне в кожному методі те, що вони були впорядковані 

так, щоб було можливо досягти тієї мети, яка поставлена перед 

викладачем та учнем. 
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ВІЗУАЛЬНІ МЕДІАТЕКСТИ ТОТАЛІТАРНОЇ ПРОПАГАНДИ 

ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

Системна криза інформаційної безпеки стала однією з провідних 

рис сучасного світу. У контексті суспільно-політичної нестабільності 

загострюється актуальність проблеми впливу політичної пропаганди на 

масову політичну свідомість і поведінку. Сучасна пропаганда, як і сто 

років тому, є переважно візуальною. Телебачення, художні й 

документальні фільми, плакати, листівки, фотографії, преса тощо, не 

втратили своєї актуальності. Додалася мережа «Інтернет», що дозволила 

проводити агресивну пропаганду у не бачених досі масштабах. 

Дослідження доробку радянських пропагандистів особливо актуальне в 

умовах сучасної гібридної війни. Потрібно зважати на і свідоме 

використання старих ідей-наративів сучасними пропагандистами. Вони 

адаптують укорінені ще з доби СРСР в побуті та культурі деструктивні 

ідеї заради розбалансування та деконструкції  соціального 

інформаційного імунітету. Отже, вивчення механізмів регулювання 

соціальної свідомості за допомогою візуальної пропаганди доби СРСР є 

актуальним і корисним у процесі формування соціального імунітету 

проти інформаційних атак. 

Поняття «пропаганда» в літературітрактується як процес 

поширення і навіювання поглядів, ідей, думок з метою позитивно або 

негативно налаштувати аудиторію (будь-якого складу – від декількох 

людей до мас і навіть суспільства в цілому) і стимулювати її реакції в 

бажаному напрямку [1]; ідейний вплив на широкі маси або певні групи 

людей, націлений на зміну світогляду адресата, пропозиція власного 

варіанту осмислення подій і фактів [2, с. 53–65].Політичну пропаганду 

розглядають як систематичний вплив на свідомість індивідів, груп, 
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суспільства в цілому для досягнення певного, наперед визначеного 

результату в галузі політичної дії [3, с. 111]. 

Більшість визначень пропаганди мають декілька спільних аспектів: 

конструктивний і деструктивний психологічний впливи, спрямування на 

масову аудиторію,  поширення ідей, переконань і поглядів. 

Обов’язковим наслідком інфікування ідеями є їх інтерпретація та оцінка. 

Суспільна думка мас коригується в руслі офіційного потрактування 

соціальних та політичних проблем.Поширена думка, про опору 

радянської пропаганди на брехню та маніпуляції не повністю відповідає 

дійсності. Маніпуляції з інформацією в роботі радянських 

пропагандистів займали чільне місце, але не були самоціллю. немає 

чіткої межі між пропагандою, яка спирається на правду чи використовує 

брехню для досягнення поставленої мети. Зазвичай більш ефективним є 

поширення інформації, що загалом відповідає дійсності, але все 

залежить від майстерності її викладу та нав`язування певних нюансів.  

Характерними рисами візуальної пропаганди в СРСР 

були:примусове розповсюдження ідеологічних переконань і практика 

інформаційного терору,  тотальний контроль наративуєдиним 

політичним центром. Заради завоювання віри секуляризованого 

населення використовували прості та повторювані ідеї. На «озброєнні» 

пропагандистів були: короткі, яскраві гасла, символи (знаки ідей, речей, 

дій тощо), текст як засіб ідеологічної комунікації та політичної реклами. 

Невигідні факти змінювали, цензурували, або просто приховували від 

суспільства. Пропаганді слугувало майже все у повсякденному оточенні 

людини, більшість її були візуальною. Кінофільми, будинки та 

архітектурні ансамблі, статуї, значки, елементи одягу, плакати, реклама, 

листівки, марки, монети, світлини тощо були частками державного 

контролю свідомості мас. Інструментами пропаганди є навіювання, 

підштовхування до певних дій, натяки, непрямі формулювання певних 

ідей, звертання до бажань суспільства, елемент авторитету [4]. Так 

більшість компонентів візуальної пропаганди використовує у наративі 

концепції навіювання «краще-гірше», «друг-ворог». Вони, в свою чергу, 

варіюються у часі «теперішнє-майбутнє», гендері «чоловік-жінка» тощо. 

Основні напрямки візуальної пропаганди охоплювали релігійний, 

економічний, суспільний, дипломатичний, військовий, моральний, 

відволікальний аспекти. Особливе місце візуалізація «політично 

коректних» образів займає у формуванні свідомості освітян 
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[6].Візуальна пропаганда є ефективною і часто вживаною. Вона може 

застосовувати загальновідомі символи, кольори, скорочення назв, 

предмети вжитку [5]. Візуальну пропаганду легко транслювати, 

розмножувати, вона діє у просторі та часі, формує свідомість суспільства 

та без зайвих проблем видозмінюється у відповідності до потреб партії. 

Між візуальною пропагандою і мистецтвом дуже хитка грань. 

Політика і мистецтво взаємопов`язані та взаємозалежні, і застосування 

творів у якості візуальної пропаганди сприяє досягненню політичних 

цілей. Що до художньої значущості таких агітаційних творів, то вона 

переважно, має меншу художню цінність, оскільки не є вираженням 

естетичних переживань його творця.Аналіз пропаганди в мистецтві є 

особливо актуальним у наш час, і розглянута тема передбачає широкі 

перспективи подальшого дослідження. 
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ВПЛИВ ЗОРОВОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ПСИХІЧНИЙ  

РОЗВИТОК ДИТИНИ 

Для України проблема дитячої сліпоти та слабкозорості є досить 

актуальною, оскільки ці порушення стану здоров’я посідають четверте 

місце серед основних причин інвалідизації дітей в нашій країні. У 2019 

році в Україні було зафіксовано 316 тис. дітей віком до 17 років із 

порушенням гостроти зору, в тому числі дошкільного віку – близько 30 

тис. дітей [1]. 

Складна структура основного дефекту зумовлює виникнення 

вторинних порушень у психічному та фізичному розвитку, що 

гальмують навчально-пізнавальний процес і подальший розвиток 

загалом. Систематичний дефіцит рухів призводить до зниження всіх 

життєво важливих функцій організму та працездатності [8]. 

Питання, пов’язані з особливостями фізичного та психічного 

розвитку дітей з патологією зорового аналізатора, вивчали такі сучасні 

вітчизняні та закордонні дослідники, як Р. Бутов, Є.Клопота, 

В. Кобильченко, І.Нікуліна, С.Савлюк, Л. Солнцева, О.Форостян та ін. 

Факт відновлення психологічного та соціального статусу особистості під 

впливом адаптивної фізичної культури підтвердили своїми науковими 

розвідками Л.Бровченко, А.Гета,Т. Рускан, Н. Стратійчук, Н. Козік, 

М. Розторгуй та ін.  

Ряд науковців стверджують, що можна розглядати особистість 

дитини з глибокими порушеннями зору як депривовану особистість. 

Депривація - психічний стан, коли відсутня змога задовольнити свої 

основні (життєві) потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу. 
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Діти з порушеннями зору перебувають у стані сенсорної депривації, 

тобто у психічному стані, що виник як наслідок «сенсорного голоду» та 

викликаний неможливістю задовольнити потребу у враженнях у зв’язку 

з обмеженням зорових стимулів [4; 6 та ін]. 

Особистість дитини, яка обтяжена сенсорним дефектом (в т.ч. 

порушенням зору), зазнає, окрім впливу внутрішніх (біологічних), ще й 

вплив несприятливих зовнішніх (соціальних) чинників. Ці діти часто 

знаходяться в психічному стані, який визначають як «соціальну 

депривацію», що є наслідком порушень контактів із соціумом. Це 

стосується дітей, які перебувають в соціальній ізоляції, наприклад, у 

спеціальних школах. Будь-яка тривала депривація в житті дитини 

уповільнює її психічний і соціальний розвиток [4]). 

Глибина та характер ураження зорового аналізатора 

відображаються на розвитку сенсорної системи, визначають провідний 

тип пізнання оточення, його модальність, точність, повноту образів 

зовнішнього світу. У зв’язку з цим психологічна система відображення 

останнього різноманітна при різних ураженнях зорового аналізатора. 

Велику роль у психічному статусі дітей із вадами зору відіграє час появи 

дефекту [7]. 

Компенсація зорової недостатності представляє собою створення 

на кожному етапі розвитку дитини нових, складних систем зв’язків і 

взаємовідношень сенсорних, моторних, мисленнєвих структур, які 

дозволяють сприймати інформацію, що надходить із зовнішнього світу, 

та використовувати її для найбільш адекватного його відображення та 

побудови поведінки у відповідності до умов життя та діяльності. 

Особливостями психічного розвитку дітей із порушеннями зору є 

слабкість абстрактно-логічного мислення, обмеженість знань і уявлень 

про оточуючий світ. Характерний малий об’єм почуттєвого досвіду, 

формальний словниковий запас і недостатньо точне предметне 

співвідношення слів. У залежності від ступеня ураження зорових 

функцій порушується цілісність сприйняття. У слабозорих домінує 

зорове-рухове-слухове сприйняття. У незрячих і дітей із залишковим 

зором основними формами сприйняття є тактильно-рухова та зорова-

рухова-слухова. При даній патології відмічається словесно-логічний і 

наочно-образний тип мислення, досить високий об’єм слухової та 

тактильної пам’яті [2]. 
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Незрячі люди зіштовхуються з труднощами в орієнтації в 

міжособистісній взаємодії, відчувають скутість, невпевненість, страх 

бути не сприйнятими або незрозумілими зрячими людьми[3]. 

Діти з порушеннями зору в дошкільному віці починають розуміти 

свою відмінність від здорових дітей, а в підлітковому - переживають 

свою фізичну недосконалість, що й набуває особистісного значення. 

Вони намагаються «приховати» або заперечують свій дефект, 

відчувають себе скуто, неприродно та дискомфортно в оточенні здорових 

однолітків, соромляться звертатися за допомогою, болісно сприймають 

критику [7] . 

В основі появи «комплексу неповноцінності» лежить відчуття 

«переживання дефекту» незрячою дитиною, яка знаходиться серед 

здорових. Причинами неадекватного самосприйняття є реакція 

особистості на хронічну посттравматичну ситуацію, що обумовлена 

розумінням своєї неспроможності та обмеженням контактів. Порушення 

контактів призводить у більшості випадків до формування соціально 

негативних рис характеру, таких як викривлення в динаміці потреб, 

звуження кола інтересів, відсутність або обмеження зовнішнього прояву 

внутрішніх станів. Школярі з порушеннями зору здатні аналізувати себе 

та представляти значущу інформацію про себе гірше, ніж здорові 

однолітки. Вони більше сумніваються в цінності своєї особистості, 

власного «Я», консервативні, конформні. Однак, деякі вчені вважають, 

що при даній патології можливі не лише недооцінювання своїх 

можливостей, але й їх переоцінка, яка значно виражена, ніж у здорових 

[5]. 

Особливості самооцінки дітей із порушеннями зору пов’язані з 

невизначеністю життєвих орієнтирів і планів, що обмежує процес 

особистісного самовизначення, крім цього у них складається 

несформований образ змісту майбутнього через причину нестачі 

позитивних образів і перспектив в умовах дефіциту інформації про 

можливості та способи успішної самореалізацїї. Так, на своєрідність 

формування самооцінки у цьогоконтингенту впливають зорова 

недостатність, як сильний психотравмуючий фактор, особливості 

шкільного та сімейного виховання[5]. 

Основна причина виникнення аномалії розвитку емоцій і почуттів 

(відсутність відповідальності, егоїзм, негативізм, ворожнеча) полягає в 
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неадекватному вихованні та відношенні до дитини з порушеннями 

зору[5; 7]. 

Органічні розлади зорового аналізатора, порушуючи соціальні 

відносини, змінюючи статус дитини, провокують виникнення в неї ряду 

специфічних установок, таких як уникнення здорових однолітків та ін. 

На фоні виникнення значних комунікативних труднощів розвиваються 

складні системи поведінкових відхилень, які проявляються 

тривожністю, невпевненістю, пасивністю, самоізоляцією, 

демонстративністю, агресією. Для багатьох дітей притаманний 

астенічний стан, що характеризується зниженим інтересом, нервовою 

напругою, підвищеною втомлюваністю. Висока емоційна напруга, 

відчуття дискомфорту в окремих випадках можуть викликати емоційні 

розлади, порушення процесів збудження та гальмування в корі 

головного мозку. Афективні реакції ускладнюють соціальну адаптацію та 

розцінюються з позицій медичної теорії як патохарактерологічні реакції 

особистості. Характер афективних реакцій визначається соціально-

педагогічним середовищем, конституціональними особливостями 

психіки та супутніми зоровому дефекту вродженими нейроаномаліями 

центральної нервової системи дитини [4]. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив з’ясувати, що патологія 

зору впливає на різні компоненти структури особистості. Заняття 

адаптивною фізичною культурою вирішують завдання відновлення, 

зміцнення та підтримання здоров’я дітей, їх соціальної адаптації, 

виховання психічних і моральних якостей, раціональної організації 

дозвілля, активного відпочинку та спілкування. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 

Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократизацію 

та гуманізацію, зумовлює необхідність впровадження інноваційних 

технологій, зокрема, в освіті людей з особливими потребами. Інклюзія є 

однією з основних тенденцій розвитку зазначеного типу освіти в Україні. 
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Звісно, інклюзивна освіта як педагогічна інновація переживає на шляху 

становлення чимало труднощів, до яких належать професійна 

непідготовленість педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітній школі, 

архітектурна непристосованість споруд, недостатній ступінь розвитку 

нормативно-правої бази, неналежне додаткове фінансування 

інклюзивних закладів, академічна перевантаженість навчальних 

програм, які важко адаптувати до освітніх потреб зазначеної категорії 

дітей, низький рівень методичного забезпечення, негативне ставлення 

батьків повносправних дітей до інклюзивного навчання. 

 Ще один чинник, здатний затримувати розвиток цього виду 

освіти, – недостатнє опрацювання вітчизняного і зарубіжного досвіду 

педагогічної роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного 

розвитку. На сьогодні в нашій країні спостерігається парадоксальна, але 

загалом типова для трансформаційного періоду ситуація, що 

характеризується наявністю законодавства, яке декларує права дітей з 

особливими потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну 

інтеграцію і водночас повною мірою не вказує на практичні механізми їх 

реалізації . Такий стан справ пов’язаний передусім з тим, що інклюзивна 

освіта і за кордоном, і особливо в Україні, має нетривалу історію 

розвитку. [1] Зокрема, в нашій країні початок інтеграції особливих дітей 

до масової шкільної системи почався порівняно недавно – у 90-х рр. 

минулого століття, а в 2001 р. Міністерство освіти і науки України, 

Інститут спеціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд 

«Крок за кроком» започаткували науково-педагогічний експеримент 

«Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями 

психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх закладах», основною метою якого були розробка і 

реалізація механізму включення дітей зазначеної категорії до 

загальноосвітніх навчальних закладів та ранньої їх інтеграції в соціальне 

середовище з урахуванням типологічних та індивідуальних 

особливостей. [2] Остаточно інклюзивна освіта почала підтримуватися 

законодавчою базою України з 2010 р., коли до Закону України «Про 

загальну середню освіту» були внесені зміни, згідно з якими 

загальноосвітні навчальні заклади могли повноправно створювати 

спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими 

потребами. У жовтні 2010 р. Міністерство молоді та спорту України 
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затвердило «Концепцію розвитку інклюзивної освіти», а в серпні 2011 р. 

Кабінет міністрів України затвердив «Порядок організації інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». [3] 

Сьогодні інклюзивне навчання поширюється у всіх регіонах 

України. Звісно, за декілька десятків років неможливо було накопичити 

значний досвід теорії і практики інклюзії на українських теренах, а тому 

існуює низка суттєвих проблем та перешкод у впровадженні 

інклюзивної освіти в Україні.  Вітчизняній освіті потрібні серйозні 

зміни, щоб подолати означені проблеми. Це не лише приведення 

системи освіти у відповідність до законодавства, не тільки реалізація 

державних програм, пов'язаних із впровадженням доступного 

середовища, але й якісна зміна світогляду керівників, професійного 

мислення педагогів, суспільних стереотипів батьків.[4] 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ-РУСІ  

(ДО ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ) 

1. Гендерна рівність є однією з умов забезпечення суспільного 

розвитку. Вирішення проблеми гендерної рівності в Україні  відіграє 

важливу роль в усуненні конкретних проявів несправедливості, які 

можуть бути викликані соціально-економічними, політичними, 

культурними чи іншими факторами. Вона може забезпечити компроміс 

у забезпеченні реалізації відповідних соціальних змін. Навіть найбільш 

прогресивне законодавство не здатне забезпечити такі зміни в 

суспільстві без звернення до історичного досвіду вирішення проблеми.  

Розвиток правового життя України багато в чому визначений тим її 

правовим спадком, який відображений в правовому менталітеті 

українського народу, правових традиціях та правових інститутах. Одним 

з найважливіших складових цього спадку є ставлення до жінки в 

українському суспільстві та її правове становище в суспільстві і родині 

яке зазнавало змін в руслі політичних процесів тих державах на теренах 

України, розвиток яких відбувався під впливом то західної, то східної 

традицій права. 

2. Аналіз правового становища жінки в Україні – Русі 

представлений у роботах Н. Грицяк, М. Мірошниченко, А. Пономарьова, 

Н. Пушкарьової, Е. Плісовської, М. Рички, Я. Щапова та ін. Усі ці 

дослідники наголошують на правовій традиції існування «жіночого 

права» на теренах Русі. 

3. Метою дослідження є висвітлення генези прав жінок в Україні –  

Русі на основі звичаєвого права та привнесеними християнською 

церквою змін. 
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4. Зауважимо в основі генези права як інструменту замиреного 

середовища лежить світоглядна парадигма ментального розуміння 

народом справедливості у вирішенні фундаментальних проблем 

людського життя. Ментальність українського народу сформувала 

культуру таласократичного типу з високим сакральним возвеличенням 

Жінки - Матері. Відповідно і право, як явище культури, закріпило цю 

традицію в правовому житті українського народу. У дохритсиянських 

релігійних культах було досить багато божеств жіночої статі, яким 

поклонялися наші пращури. 

5. Правове становище жінки зумовлювалося передусім великим 

значенням її трудового внеску в сім’ю, у ведення домашнього 

господарства  та демократичними традиціями, які панували в 

родинному і громадівському житті українців. За звичаєвим правом 

жінка мала майно в особистому розпорядженні, що складалося з 

приданого, часто із земельним наділом – материзною, частки, яка не 

входила в загальносімейне  майно і спадкувалася по жіночій лінії. 

Відповідно  включалась у сукупну родинну власність подружжя та їхніх 

дітей [1]. 

6. Правовий статус жінки у дохристиянських шлюбних звичаях  

безпосередньо залежав від форми укладення шлюбу. Так, при 

викраденні нареченої, до неї ставились як до власності. Водночас, при 

укладенні шлюбної угоди між родичами наречених, коли за дівчиною 

передбачалось придане, стосунки між чоловіком і дружиною набували 

рівноправного характеру. Розлучення за нормами звичаєвого права теж 

було досить простою процедурою. У випадку шлюбу з приданим жінка 

часто була навіть була ініціатором розлучення [2, с. 103]. 

7. Чинні в Руській державі правові акти закріпили звичаєво-

правову традицію майнової незалежності жінки. Так,  вона мала придане 

і майно, яким вільно розпоряджалась. В цю долю входив навіть 

земельний наділ. Прибутки отримані з наділу, залишалися в 

розпорядженні жінки, витрачалися ж або на власні потреби, або на 

підготовку приданого для дочок. Окрім цього, жіночою власністю 

вважався прибуток від продажу «бабського» господарства: дрібної 

худоби, птахів, яєць, молочних продуктів, льону, полотна, овочів та 

фруктів. У разі смерті чоловіка, а інколи і при дорослих синах, жінки 

часто очолювала не тільки малу, а й велику сім’ю. 
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Варто підкреслити, що Русь – Україна була єдиною країною  

Європи, де жінка з початку другого тисячоліття нашої ери мала право 

спадкування власності після смерті чоловіка. Вона ставала главою у 

родині і повністю відповідала за достаток сім’ї та сплату податків [3, 

c. 155]. Статусу вдови та її спадковим правам відводиться окреме місце у 

Руській Правді.  Жінка повинна була зберігати майно чоловіка для 

передачі його дітям або мала виплатити їм втрачені кошти. Коли діти 

жорстоко поводилися з матір’ю, вона могла позбавити їх спадку. Якщо 

вдова не виходила заміж вдруге, то мала право на успадкування частини 

майна чоловіка. 

8. Подією, що спричинила до змін у поглядах на статус української 

жінки   у суспільстві та родині стало запровадження християнства на 

Русі. Посилення ролі християнської церкви започаткувало формування 

на українських культурних теренах патріархатної традиції. В суспільній 

свідомості поступово формувалося уявлення про жінок як морально та 

інтелектуально меншовартісних. Певна рівність між чоловіками і 

жінками визнавалась у питаннях духовних, але насаджувалась думка про 

підпорядковане становище жінок у світських справах [4, с. 125]. 

Відповідно, закладалась підвалина у формування в суспільній свідомості 

дихотомічної моделі ставлення до жінки. З одного боку, морально-

релігійні приписи християнської церкви про меншовартісність жінки, а з 

іншого – моральність, укорінена в українській ментальній традиції 

сакрального її возвеличення. Жінка в насаджуваній патріархатній 

культурі  поступово втрачала права, однак у народній  правовій 

свідомості котра еволюціонувала, взаємодіючи з державним правом, 

утверджувались і розвивались ті традиційні норми "жіночого права", які 

засвідчують високий статус давньоруської жінки – дівчини, дружини, 

матері [5, с. 114]. Вже в пізніший історичний період, коли українські 

землі загарбала Московія, «законом», який чітко визначив правовий 

статус жінки і в сім’ї, і в громадському житті став «сумнозвісний» 

«Домострой» (XVI ст.) – книга яка описує побут і правила поведінки 

домочадців  та їх тотальне підпорядкування  чоловікові – главі 

сімейства. 

9. Підсумовуючи вище наведене, доходимо висновку, що норми 

українського звичаєвого права були важливим маркером шанобливого, 

сакрального ставлення в руському суспільстві до жінки як до правового 

суб’єкта. Запровадження християнства та законодавче унормування 
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інституту сім’ї започаткувало тенденцію до приниження її правового 

статусу, та попри все це, в історії України є немало видатних жінок, які 

були не лише хорошими матерями й господинями, а й робили великі 

справи суспільної та державної ваги [6, с. 4]. 
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ЗМІНА АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ НА ПРИКЛАДІ ДОЛІ 

УЧАСНИКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

У всі часи люди шанували загальнолюдські цінності. Це ті, 

перевірені багатьма поколіннями постулати, які не потребують 
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підтвердження. Вони у багатьох людей залишаються на слуху: сам гинь, 

а товариша виручай, сміливого куля боїться, та інші. 

Метою роботиє дослідження можливої зміни аксіологічної 

парадигми в новітній час. 

Минулого року в місцевій пресі було опубліковано щире 

привітання Харківського рабина МойшеМосковича до 100 річчя Євгенії 

Тремейт. Доля виявилася прихильною до цієї жінки, хоча зовсім не 

балувала її протягом довгого часу.  Євгенія з'явилася на світ у м. Харкові 

в 1919 р. в родині переселенця з Острога Волинської губернії [1, с.34].  

Здобувши середню освіту, вона деякий час пропрацювала 

медичною сестрою, а потім у 1937 р. вступила до Харківського медичного 

інституту. У червні 1941 р. вона закінчила теоретичний курс. Залишалося 

пройти тривалу практику і скласти Державні іспити. Але, в жовтні 1941 

р. до Харкова увійшли німецькі війська. Євгенія Абрамівна встигла 

евакуюватися разом з рідними в Середню Азію. У м. Чарджоу 

Туркменської РСР молода лікарка працює в місцевому шпиталі. 

Незвичні умови життя та негоди евакуації призводять до захворювання 

на тиф. У шпиталі дівчина знайомиться з пораненим офіцером Леонідом 

Нотесом. Між ними спалахує почуття. Але на початку 1943 року Євгенію 

Тремейт призвали в РКЧА, і вона служила лікарем у прифронтових 

госпіталях, а потім була призначена начальником хірургічної групи 

посилення в Гвардійських арміях 3-го Українського фронту.  

Дуже складно було в армії дівчині: штатне обмундирування було на 

кілька розмірів більше, ніж потрібно, тяжка праця, вимушене донорство, 

нічні чергування, біль, кров, муки поранених. Проблему для «докторки 

Жені» складала особиста зброя: майже кілограмовий штатний ТТ був 

занадто важким для мініатюрної дівчини. На допомогу прийшли 

розвідники: вони подарували доктору легкий трофейний дамський 

пістолет, який чудово лягав в жіночу руку. Правда, використовувати 

його, на щастя, не довелося. Хоча неочікуваний постріл з зброї був. Але 

керівництво внесло у офіцерське посвідчення дані про нову зброю та 

інцидент вичерпали. Умільці підігнали по точеній фігурі дівчини 

обмундирування. А чобітки, з любов'ю пошиті одужуючим чоботарем, 

носилися легко, як капці. 

У наказі на нагородження зазначено, що тільки «за січень-лютий 

1945 р. Євгенія Абрамівна зробила понад 200 складних операцій» [2, с. 

38]. Виходить, робила по 3-4 операції на добу. А тут ще залицяльники, 
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яким мініатюрна дівчина з обличчям кіноактриси муляла очі. Одному 

залицяльнику, навіть, різким рухом скальпеля довелося обрізати 

портупею. Втім, тут чимало допоміг начальник санітарного відділу 4-ої 

Гвардійської армії, гвардії полковник медичної служби 

М. М. Кореневський. Він популярно і зрозуміло пояснив деяким 

стурбованим товаришам неприпустимість їхньої поведінки. Полковник 

був кремезного зросту з пудовими кулаками. Євгенія Абрамівна ледь 

діставала йому по плече. Кореневський прекрасно розумів, що з його 

руками проводити нейрохірургію було неможливо. А у «докторки Жені» 

кількість одужавших була високою: дівчина вчилася в Харківському 

медичному на совість: вона отримувала Сталінську стипендію. Капітан 

Тремейт очолила нейрохірургічну групу, в якій дії кожного медика були 

відпрацьовані до автоматизму. Вишкіл і злагодженість медиків 

врятувало життя не одному солдату і офіцеру… 

Орден Червоної Зірки прикрасив кітель «докторки Жені»  у травні 

1945 р.  

У квітні 1945 р. капітана медичної служби Тремейт перевели в 9-ю 

Гвардійську армію, яка добивала німців під Віднем. І знову потік 

поранених, нескінченні перев'язки, операції, повернення до життя 

солдатів і офіцерів, гіркі безповоротні втрати, досада від неможливості 

врятувати всіх поранених. За все це Євгенію Абрамівну нагородили 

медаллю «За бойові заслуги» [3, с.154].  

У м. Бадені під Віднем гвардійці зустріли перемогу. Там же був 

розквартирований госпіталь. Туди не раз зверталися місцеві жителі: 

війна, що вже нібито пішла, ще довго збирала свої жертви. На 

здивування, чому Євгенія Абрамівна на совість лікує вчорашніх ворогів, 

вона на непоганому німецькому заявила:  «Гітлери приходять і йдуть, а 

австрійський народ – залишається». 

У 1946 р. Євгенію Абрамівну демобілізували. Повернувшись 

додому, вона екстерном здає Державні іспити і отримує диплом лікаря. 

Нарешті, вона бере шлюб з коханим Леонідом. Практичні вміння дуже 

стали в нагоді на о. Сахалін, де служив її чоловік. Звільнившись за 

станом здоров'я чоловіка, подружжя перебралися спочатку в Ростов-на-

Дону, а потім – в Алма-Ату.  Євгенію Абрамівну прийняли на роботу в 

Інститут експериментальної хірургії. Працюючи в інституті, вона 

систематизувала свої давні спостереження, провела необхідні 
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дослідження, підготувала і захистила дисертацію, ставши кандидатом 

медичних наук.  

Після отримання диплома Євгенія Абрамівна з чоловіком поїхала 

на конференцію в Астрахань. І на місцевому ринку, де подружжя у 

вихідний купували гостинці домашнім, трохи ревнивий Леонід мало не 

позбувся дару мови: його кохану дружину обійняв і розцілував 

невідомий. Втім, миттю пізніше він впав на коліна і довго цілував руки 

доктора. Так сталася зустріч колишніх однополчан. У купе поїзда ледве 

помістилися подарунки і ласощі, приготовані дружиною і дочками 

однополчанина в дорогу дорогим гостям… 

 
Рис. 1. Два капітани. Леонід та Євгенія у Волгограді. 1970 р. [4]. 

Ще не раз ветерани зустрічались з однополчанами. У зустрічах 

приймав участь і чоловік Євгенії Абрамівні – Леонід, майор у відставці, 

або капітан третього рангу, як його називали на о. Сахалін. На рис. 1. 

наведено світлини зустрічі ветеранів 4-ї Гвардійської армії на місці її 

формування у дні 25 річчя Перемоги. 

У рік сорокаріччя Перемоги, в 1985 році Євгенія Абрамівна була 

нагороджена орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня.  Вийшовши на 

пенсію, в 1993 р Євгенія Абрамівна залишає Казахстан і стає 

громадянкою Ізраїлю. У 2019 році в місті Беєр-Шева родичі тепло 

відзначили сторіччя Євгенії Абрамівни Тремейт. 
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Сьогодні Євгенія Абрамівна (з відмінною пам'яттю і задовільним 

здоров'ям) щедро передає свої знання і спогади молоді.  

Наші дорогі ветерани своїм життям вкотре довели непорушність 

загальнолюдських цінностей. Хочеться вірити, що аксіологія виділить, 

як найбільшу цінність людського суспільства – гуманізм, патріотизм, 

прагнення робити добро. Без них людина втрачає більшу частину себе. 

Щиро бажаємо, аби ці властивості залишалися вірними супутниками 

людства. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ У ПИТАННЯХ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ НА 

ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО  

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

Людина є соціальним індивідуумом. Тому, питання вступу в шлюб 

в усі часи було актуальним і вагомим. Поняття сім’ї яскраво відділяє 

людину культурну від язичества. Церемоніал вступу в шлюб християни 

називали «таїнством». А вираз «Шлюби укладаються на небесах» - 

зміцнював це положення. Сьогодні нікого не здивує знайомство молодих 

людей на вулиці і в студентській аудиторії, в Інтернеті і в басейні, в 
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бібліотеці і на стадіоні. А лише 120 -150 років потому правила етикету 

були зовсім іншими.  

Метою роботи є дослідження соціокультурних змін у питаннях 

вступу в шлюб, що відбулися в новітній час. 

Проблеми вступу в шлюб в досліджуваний хронологічний період 

були значно складнішими, ніж сьогодні. Пов'язано це було з етикетом, 

порушувати який в той час було не прийнято. Правила пристойності 

були набагато жорсткішими. Наприклад, для того, щоб познайомитися з 

дівчиною, юнакповинен був або танцювати з нею на балу, або бути 

вхожим в її будинок на правах приятеля старшого брата чи 

співробітника її батька. Виховані дівчата на вулиці не знайомилися. 

З іншого боку, студенти старших курсів вишів були завидними 

женихами і перебували під пильною увагою жінок, що мали дочок на 

виданні: навіть починаючому інженеру платили хорошу платню. У 

перспективі у нього було або істотне підвищення платні при роботі в 

комерційних структурах, або можливість отримання особистого, а далі – 

і спадкового дворянства в разі перебування на державній службі. Тим 

більше, що звичайний диплом вишу дозволяв починати кар'єру з 12 

класу Табелі про ранги, а диплом з відзнакою – навіть з 10 класу [7, 

с. 67].  

Знаючи правила, що склалися на той час, всі директори 

Харківського технологічного інституту (ХТІ Олександра III) три-чотири 

рази на рік проводили студентські бали. На бал студент міг запросити 

дівчину. Для цього він писав прохання на ім'я помічника інспектора 

студентів. Після збору заяв від усіх бажаючих, складався загальний 

список запрошених дівчат, з яким інспектор студентів відправлявся до 

поліцейського начальства. Поліція вивчала список запрошених дівчат на 

предмет участі їх у революційній діяльності і повідомляла про можливі 

претензії. (У інженера повинна була бути дружина бездоганної 

поведінки.) 

У разі відсутності претензій керівництво ВНЗ видавало 

запрошення на бал для ангажованоїдівчини. З ним студент мав їхати 

додому юної панянки та на колясці з візникомвідвезти її до інституту, де 

в актовому залі креслярського корпусу і проходив бал. Актовий зал був 

вражаючимприміщенням, де на блискучій паркетній підлозі 

проводилися танці, на мармуровій дошці були золотом висічені імена 

кращих випускників в кожному випуску інженерів з часу відкриття 
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Інституту, а на стіні був зображений в два людських зріста портрет 

імператора Олександра III у всіх регаліях. 

Цікаво, що правила балів студентів-технологів дещо відрізнялися 

від загальноприйнятих правил на балах. Наприклад, на традиційному 

балу дівчинавідзначала в спеціальному блокнотику з ким вона танцює 

черговий танець, також вона не мала танцювати з одним кавалером 

більше трьох танців. На балу студентів-технологів дівчина танцювала 

більшість танців саме з кавалером, який запросив її. Це для деяких 

студентів було випробуванням: тільки 12% студентів мали дворянське 

походження. А походження з міщан або селян мало сприяло вмінню 

танцювати. Проте, саме на балу молоді люди знайомилися, виявляли 

свої перші почуття. З отриманням освіти молодий інженер втрачав 

звання міщанина або селянина,а разом з цим необхідність сплати 

податків[5, арк. 2-6]. 

До послуг молоді був не тільки паркет Актового залу, а й буфет. 

Чай і каву відпускали гостям безплати. Солодка булочка коштувала 1 

копійку. Нерідко видатний педагог професор Микола Дмитрович 

Пильчиков за свій рахунок влаштовував яскравийфеєрверк для молоді. 

(А деякі старі професори, які проживали на території Інституту, писали 

зрання скарги директору, що «Пильчиков заважає ночами спати»…) [6, 

арк. 96]. 

Після балу студенти на візниках розвозили панянок по домівках. І 

через деякий час, до початку Різдвяного посту або на Червону гірку 

студенти писали прохання на ім'я директора про отримання дозволу 

одружитися. Вінчав молодих, зазвичай, викладач Закону Божого та 

настоятель інститутської Каплунівської церкви б.Василь Миколайович 

Добровольський. Він же хрестив і діточок, що народилися на світ у ціх 

шлюбах. Цікавий факт: до революції в Інституті змінилося шість 

директорів, а батюшка залишався один протягом всього часу.Так, тільки 

в 1900-19 рр.у студентів та випускників ХТІ народилося 59 дітей[1-4]. У 

новонароджених зустрічаються екзотичні нині імена: Глафіра, Іуліанія, 

Параскева, Іоанн, Клавдій, Меркурій, Мефодій, Серафім, Фекла та 

інші[2, арк. 2-25]. 

Досліджуючи матеріали Каплунівської церкви, можна дізнатися, 

що під час навчання в ХТІ Олександра III одружилися чимало цікавих 

людей, наприклад, дядько майбутнього шефа КДБ Борис Костянтинович 

Андропов і в нього народився син Борис[4, арк. 175] 
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Минули ті давні часи, але, ми повинні узяти за приклад все те 

краще, що було апробоване нашими пращурами, та використовувати це 

на практиці. 

Завдяки розумно поставленому процесу дозвілля студентів 

загальноприйняті правила етикету більш, ніж вікової давності, не були 

непереборною перешкодою для створення сім'ї. 

За цей же час змінилися традиції наречення дітей, поступившись 

першості новим іменам, які є більш характерними для нашого часу. 

Література: 
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2. ДАХО. Ф. 40. Оп. 121, спр. 200 Каплунівська церква 1905-10 рр. – 

385 с. 
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228 с. 
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493 с. 
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института со званим инженер-технолога или технолога в 1898/99 
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6. ДАХО. Ф. 1682 – Харьковскийтехнологическийінститут.Оп. 2, 
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7. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского 

Технологического института в конце XIX – начале XX веков : 

монографія. Харьков: Підручник НТУ «ХПІ», 2016. - 264 с. 
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ЗМІНА АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЩОДО  

НАРОДЖЕНИХ ПОЗА ШЛЮБОМ 

Сім’я є, мабуть, найвпливовішою соціальною групою. Її вплив часто 

є вирішальним щодо долі людини. Але в сім’ї з сивої давнини 

зустрічається таке явище, як діточки, що народилися поза шлюбом. 

Добро це чи зло?  Як к цьому відносились сторіччя тому і як сьогодні? 

Що змінилося і чому відбулися зміни? 

Метою роботи є дослідження зміни аксіологічної парадигми про 

діточок, що народилися поза шлюбом в новітній час 

Відношення до позашлюбним діточкам за минулі сторіччя були 

самими різними. мовчазного схвалення до заперечення. Як не 

парадоксально, найбільш м'яке ставлення до таких дітей було за часів 

язичництва. Відомо, що князь Володимир Красне Сонечко був 

народжений поза шлюбом. Це не завадило йому сісти на престол і 

хрестити Русь.  

З прийняттям християнства на Русі ставлення до таких дітей стало 

змінюватися. «Бастарди» - так називали незаконнонароджених дітей в 

Європі, на Русі ж були поширені похідні від слова «блуд» - виродок,  

байстрюк. Сьогодні ці слова несуть яскраво виражене негативне 

забарвлення, і це неспроста, саме так ставилися і до дітей, народжених 

поза шлюбом. Хоча, їх провини у вчинках батьків ніякоїі не було. 

Позашлюбна дитина не могла претендувати на частину майна 

батьків. Найчастіше незаконнонародженого чекала доля «зайвої» 

людини. Сини, зазвичай, йшли на службу в армію на кілька десятиліть. 

Дівчатка нерідко ставали послушницями в монастирі або, навпаки, 

ставали дівчатами легкої поведінки. Шансів облаштувати своє життя у 
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таких дітей було вкрай мало. Вважалося, що це казенні діти, а тому 

держава може використовувати їх у своїх інтересах. 

Нерідко дитина поза шлюбом народжувався у самотніх жінок. 

Якщо вона могла утримувати дитину -вона народжувала його далеко від 

дому: це вважалося непристойним. Наприклад, серед 

незаконнонароджених, реєстрованих в Озерянській церкві м. Харкова в 

1899-1901 рр.було 85 таких дітей. З них 3 підкидьки. Харківських 

мешканок серед матерів-одиначок було 8 осіб і ще 23 жінки - з 

Харківської губернії. Решта 54 жінки – проживали в П'ятигорську і 

Підмосков'ї, в Курській і Орловській губерніях, в Тамбовській і Тульській 

губерніях, в Області Війська Донського [1]. За соціальним статусомце 

були не тільки селянки і міщанки, а й цехові ремісники, і дворянки.  

Широка географія приписки молодих мам підтверджує думку, що 

абсолютна більшість з них їхали народжувати подалі від рідних місць. 

Швидше за все, або в велике місто, де була розвинена мережа медичних 

установ, або до далеких родичів.  

Православна церква вважалася тільки з шлюбними відносинами, 

все, що виходило за їх рамки, вважалося перелюбством. А перелюбство 

каралося розлученням, покиттю і забороною 7 років вступати в шлюб. 

У царській Росії незаконнонародженими вважалися діти які: 

народилися поза шлюбом, навіть якщо батьки згодом узаконили 

відносини в церкві; ті, хто народилися через 306 днів після смерті батька 

або розірвання шлюбу; народжені в шлюбі, який був визнаний 

недійсним. Таким дітям не вказували по батькові. Лише багато пізніше, 

вони могли вказати по батькові ім'я хрещеного батька. 

Цікаво, що багато сімей охоче приймали жінку з дитиною, бо вона 

народжувати може, а значить, буде хорошою дружиною, здатною 

народити ще дітей – працівників і спадкоємців. 

Записи без графи «по батькові» тривали до 1902 р., коли було 

заборонено вказувати, що діти незаконнонароджені. Виписка з 

підзаконного акта наведена нижче. 
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Рис. 1. Виписка з підзаконного акта про зміну правил реєстрації 

незаконнонароджених дітей 

Дітям, народженим поза шлюбом, нерідко давали ім'я Богдан або 

Богдана. Цікаво, що в книгах рабинату зустрічається тільки жіноча 

форма цього імені [2]. Імені Богдан немає в святцях, замість нього 

використовували ім'я Федот. Цим ім'ям також часто нарікали немовлят, 

що народилися «поза законом» 

Церква робила свою справу і постійне проповідування того, що 

незаконнонароджена дитина – це людина другого сорту, давало свої 

плоди, незважаючи на те, що кількість таких дітей збільшувалася, 

ставлення до них не ставало більш поблажливим. Більш того, навіть за 

документами вони були своїм батькам чужими людьми.  

Створення регулярної армії і рекрутство багато в чому сприяло 

тому, що число дітей, народжених від сторонніх чоловіків, зростало. Не 

дивно, якщо чоловіка забрали на 25 років в армію, то, що було робити 

його офіційній дружині? Чекати чверть століття чоловіка і потім 

народжувати дітей? Але ж чоловіка могли не тільки покалічити, а й 

вбити: Російська імперія за всю свою історію воювала багато і довго! 

Тому, нікого не дивував той факт, що в сім'ї, де батько сімейства 

відсутній, народжуються діти. 

Таке становище зберігалося до революції. Тільки тоді були змінені 

закони, організованоРАГСи, в яких реєстрували новонароджених. Мати 

могла вказати по батькові дитини, яке вважало за потрібне. Таке 

становище збереглося і сьогодні. Звичаї пом'якшилися і народження 

дитини поза шлюбом вже не є крахом всіх його надій. 

Тільки після революції було усунуто несправедливе становище 

дітей, народжених поза шлюбом. Їм було повернуто право на по батькові 
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та на прізвище батьків. Сьогодні народження малюка поза шлюбом не є 

такою засуджуваною подією, як за часів Царської Росії. 

Література: 

1. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 40. Оп. 121, спр. 

133Озерянська церква1899 -1901рр. – 368 с. 

2. ДАХО. Ф. 958. Оп. 2, спр. 62.Рабинат. Народження 1896-1900 рр. 

208 с. 
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ЗМІНА АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В СІМ'Ї ТА ШЛЮБІ 

 ЗА ОСТАННІ 120 РОКІВ 

Шлюб був і залишається показником культурності людства. У всіх 

культурах і конфесіях вступ в шлюб урочисто відзначається і є, чи не 

найбільшим святом в житті. Недарма, одним з вітань нареченим є 

привітання про вступ в законний шлюб.  

Метою роботи є дослідження можливої зміни аксіологічної 

парадигми про сім'ю і шлюб в новітній час 

Останні 40 ... 50 років з минулою сексуальною революцією, зміною 

усталених положень привели до появи абсолютно нових форм спільного 

проживання молодих людей. Не розглядаючи питань спільного 

проживання одностатевих пар, відзначимо так званий, «цивільний 

шлюб» - спільне проживання молодих людей без реєстрації відносин. У 

наявності явна підміна понять. Офіційно, цивільний шлюб-шлюб, 

укладений в РАГСі, на відміну від церковного шлюбу – шлюбу, 

укладеного в церкві. За поняттями церкви, подібне проживання-зовсім 

не шлюб, а блуд. Цікаво, що за твердженнями соціологів, більша частина 

жінок, які перебувають у такому шлюбі, гордо називають себе 

заміжньою, а більшість юнаків – холостими. І хоча діти, що з'явилися на 
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світ в такому шлюбі, мають ті ж права, що і в реєстрованому шлюбі, 

сплеску народжуваності в останні 30 років в Україні не спостерігається. 

Виникає резонне питання: а як же було раніше, сто – сто п'ятдесят років 

тому? 

А було істотно складніше, ніж зараз. До революції шлюб існував 

виключно релігійний-укладений в церкві, мечеті, синагозі. Він 

обов'язково повинен був бути дозволений батьками, незалежно від віку 

нареченого або нареченої. 

Стаття 1566 «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1885 року вказувала, що «за вступ у шлюб явно або 

таємно, проти рішучої заборони батьків або без випрошення згоди їх, 

винні, по принесеної на це від батьків скарзі», піддаються «ув'язненню у 

в'язниці на термін від 4 до 8 місяців і позбавляються права спадкування 

за законом». 

Всі, хто ставився до служивого люду, зобов'язаний був витребувати 

дозвіл начальства. А це була чимала кількість молодих людей: не менше 

250-300 тисяч чиновників, медиків, вчителів, професорів і лаборантів 

вузів; 70-80 тисяч офіцерів, 30-35 тисяч надстрокових унтер-офіцерів, 

вільновизначених, юнкерів; 150-170 тисяч служителів культу, а ще - 

студенти університетів та інститутів. 

Найсуворіше з питаннями вступу в шлюб, було в армії, особливо, в 

гвардії і лейб-гвардії. До досягнення віку 23 років офіцеру одружуватися 

заборонялося. Та й в наступні 5 років головною умовою вступу в шлюб 

була наявність грошей: нерухомість, що приносить не менше 300 

карбованців річного доходу, банківський вклад не менше 5000 

карбованців (він давав ті ж 300 карбованців  річного доходу відсотками) 

або загальний річний дохід не нижче 1200 карбованців. А це вже був 

оклад командира роти, посада, яку рідко, хто отримував до 30 років. 

Вимога «забезпечення» була скасована лише в 1909 році. 

Найбільш поширеною причиною для відмови у вступ у шлюб була 

репутація нареченої. Категорично заборонялися шлюби офіцерів з 

актрисами або з розлученими жінками. Не віталася різниця в 

соціальному походженні: одруження на селянці або міщанці могло бути 

сприйняте як зменшення гідності офіцера і того полку, в якому він 

служив. Найбільш педантично підходили до цього питання в гвардії і на 

флоті. Виникали алогічні ситуації: сестри офіцера, що походив з міщан 

або селян, могли проживати з ним і відвідувати всі полкові заходи, але 
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вийти заміж за товаришів брата по полку не могли, тому що не 

відповідали критерію «порядного походження». 

Дещо простіше було зі студентством. Тут з часом знижувалися рівні 

керівництва, яке видавало дозвіл на шлюб. Наприклад «Правила для 

студентів» 1885 року покладали право давати подібні дозволи виключно 

на міністра народної освіти. Проте, в травні 1898 року «як виняток це 

могли робити піклувальники навчальних округів за згодою керівників 

навчальних закладів», а в 1906 році після студентських сходок і першої 

російської революції, дозвіл давали директори і ректори вузів [1, с.174-

180]. Формально до клопотання студента була потрібна письмова згода 

батьків, але в деяких вишах і цього не вимагали, вважаючи, що 

одруження позитивно позначиться на поведінці студента. Все це 

призвело до того, що перед Першою світовою війною в середньому 

кожен 10-й студент був одружений [2, с.122-130]. 

Не можна не згадати і релігійні заборони: наприклад, християни 

різних конфесій могли вступати в шлюб тільки з християнами, а 

мусульмани з мусульманами, або, як виняток з іудеями. 

Подібний стан речей тривав, поки в 1918-19 рр.не з'явилися РАГСи 

і питання сім'ї та шлюбу пішли з-під юрисдикції служителів культу [3, 

с. 188]. 

За останні сто п'ятдесят років інститут шлюбу, залишаючись 

найважливішим осередком суспільства, перевіреної століттями формою 

спільного проживання осіб різної статі, зазнав значних змін. Пішли в 

минуле численні заборони і обмеження. Але істотно зросла кількість 

розлучень і осіб, які проживають поза шлюбом, сором'язливо 

прикривають свої відносини назвою «цивільний шлюб». 
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ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ  

«ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА»  

18 березня 2020 року стало ключовим для розвитку трудового 

права України на найближчий декілька років. Саме цього дня Президент 

України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3219. Прийняття цього акту 

означало виведення на перший план актуального як ніколи терміну 

«дистанційна робота», адже серед іншого даний акт передбачав те, що 

роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному 

службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати 

протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, 

дистанційно, а також надавати працівнику, у тому числі державному 

службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його 

згодою відпустку. 

Поняття дистанційної роботи не є радикально новим, воно почало 

існувати з початком активного й всеосяжного розвитку комп’ютерів та 

інтернету, проте лише внаслідок поширення COVID-19 воно стало 

актуальним майже для кожного: якщо до всесвітньої пандемії 

дистанційна робота була властива у більшості своїй сфері ІТ-технологій 

та програмування, то зараз це стало реальністю майже для всіх категорій 

робітників: бухгалтерів, вчителів, маркетологів, страховиків, секретарів 

тощо. 

Думки науковців у розумінні терміну «дистанційна робота» дещо 

розбігаються. Так, наприклад, І. Я. Кисельов у своїй роботі визначав, що 
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дистанційна робота це така праця, яка виконується робітником поза 

його робочим місцем (офісом), та не дозволяє робітнику напряму 

спілкуватися з колегами та керівником [1].  

Іншої думки притримується В.Д. Авескулов, який присвятив 

монографію питанням особливостей дистанційних трудових відносин. У 

цьому випадку під дистанційною роботою розуміється сукупність 

особливостей організації праці, за якої відбувається виконання 

працівником його прямих трудових обов’язків, проте за знаходження 

поза приміщенням, що їх надає роботодавець, та із використанням 

інформаційних чи комп’ютерних технологій [2]. 

Звернемося до думки ще одного сучасного науковця – К.Л. 

Толмашевскього, який визначив дистанційну роботу як гнучку форму 

праці, за якої робітник, що працює на підставі трудового договору, 

виконує передбачену у договорі трудову функцію, проте місце 

виконання даної функції – довільне, поза межами майна його наймача 

[3]. Схожої думки притримується й М. Бобринкова, яка наголошує на 

гнучкості як основній характеристиці дистанційної роботи [4]. 

Варто приділити увагу й тому, як сам законодавець розуміє даний 

термін. Як не прикро, але в аспекті законодавчого врегулювання 

питання дистанційної праці, Україна дуже сильно відстала від 

європейських та світових країн. Якщо досвід Німеччини, Великобританії 

та навість Австралії говорить про наявний послідовний розвиток, за 

якого законодавче регулювання відповідає об’єктивній дійсності: зі 

збільшенням кількості працюючих дистанційно – зростала нормативна 

база, як наслідок – з початком пандемії не було таких суттєвих проблем 

з переводом робітників на дистанційну працю. В свою чергу в Україні ми 

можемо говорити про довготривалий застій у цій сфері, незважаючи на 

постійно зростаючу ще до пандемії IT-сферу. Лише початок карантину 

та прийняття Закону України «Про внесення зміндо деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»від 17 березня 2020 

року № 530-IX законодавець вніс зміни до Кодексу законів про працю 

України і передбачив, що дистанційнанадомна) робота – це форма 

організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його 

проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза 

приміщенням роботодавця.  
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Прийняття цього закону викликало низку обговорень у суспільстві 

науковців трудового права, адже законодавець фактично прирівняв 

дистанційну роботу до надомної, хоча велика кількість науковців вважає 

це неправильним. 

Таким чином, виходячи з усього вищевикладеного, приходимо до 

висновку, що сучасне українське трудове законодавство визначає 

дистанційну роботу як виконання працівником передбаченої трудовим 

договором трудової функції поза місцем роботи (територією 

підприємства, установи, організації) з використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій, хоча дане визначення й частково не 

збігається з думками за визначеннями низки вітчизняних науковців. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Світова практика розвинених країн в сучасну інформаційну епоху 

свідчить, що одним з основних напрямів розвитку інформаційної 

політики є саме прогресивний та масштабний розвиток інформаційних 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/
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технологій. Також слід зауважити, що зараз більшість країн світу є 

досить модернізованими і розглядають мережні технології як один з 

елементів «електронної торгівлі», «електронного бізнесу» чи 

«електронного уряду», як не ізольовані самостійні складові 

інформаційної системи, я як окремі і взаємозалежні складові 

інформативного фундаменту, який веде до переходу в інформаційно-

прогресивне, комп’ютеризоване, та всебічно-збагачене суспільство, що 

призведе до початку розвитку нової сходинки в економіці країни. 

Сьогодення диктує нам багато нових правил та можливостей, серед 

яких інформаційні технології розглядаються як окрема галузь 

матеріального виробництва, яке має колективний, суспільний характер. 

Першим історичним актом для людини є виробництво засобів, 

необхідних для задоволення її потреб. У сучасних умовах до складу основ 

розвитку  відносять також науку якспецифічну продуктивну силу, форми 

і методи організації виробництва з допомогою коп’ютеризації сучасного 

суспільства та впровадження нової методології отримання та обробки 

інформації. Саме вона стає окремим елементом продуктивних сил 

танадає змісту працювати та збагачуватися в інформаційному напрямку 

сучасного суспільства. Отже, можна зробити висновок, що в сучасних 

умовах інформаційні технології діють як загальна інфраструктура 

бізнесу, тобто втратили характер стратегічного ресурсу фірми і 

перетворилися на звичайний фактор виробництва, не отримуючи при 

цьому стратегічних переваг, але, в той же час, інформаційні технології є 

каталізатором створення нового, перспективного, інформаційного 

суспільства та основним підґрунтям розвитку економіки та всіх її 

напрямків. Також інформаційні технології слід розглядати і в контексті 

правового регулювання, що передбачає застосування норм цивільно-

правових відносин. У вітчизняній доктрині права на сьогодні 

сформувалося декілька теорій щодо поняття, змісту і місця 

інформаційних відносин у системі права і системі законодавства 

України.Усвідомлення інформації, перш за все, як нематеріального, 

неекономічного, тісно пов’язаного з особою блага, відкрило широкі 

можливості для ефективної охорони і захисту інформаційних прав усіма 

цивільно – правовими засобами. Саме завдяки застосуванню усього 

інструментарію цивільного права фізична особа має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію.Громадські відносини - одна з найважливіших форм 
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здійснення людського досвіду, а правові відносини являють собою ту 

форму, в якій певні суспільні відносини можуть здійснюватися. 

Враховуючи, що цивільні правовідносини є невід'ємною частиною 

нормального господарського обороту і забезпечують здійснення 

домагань на задоволення тих чи інших інтересів за допомогою 

(найчастіше) взаємного сприяння їх учасників один одному, цивільні 

правовідносини належить розглядати як сукупність елементів, що 

характеризують способи зв'язку між правовідносинами і його 

соціальними передумовами. Загальновизнано, що структурно будь-яке 

правове відношення являє собою єдність чотирьох елементів: суб'єкта, 

об'єкта, суб'єктивного права і юридичного обов'язку. І як об'єкт 

цивільного права будь-який предмет матеріального світу 

характеризується через правовий режим шляхом віднесення цього 

предмета в розряд того чи іншого майна, а як об'єкт суб'єктивного 

цивільного права той же предмет (явище дійсності) характеризується 

через ті правові можливості, які забезпечуються суб'єкту як 

правовласнику в процесі споживання корисних властивостей 

індивідуально визначеного соціального блага. У цьому сенсі речі можуть 

бути об'єктом і речових, і зобов'язальних правовідносин, але яке речове 

або зобов'язальне правовідношення виникає в тому чи іншому випадку, 

визначається за виглядом і змістом суб'єктивного цивільного права, 

наявного у правовласника. Виходячи з вищесказаного, можна виділити 

дві основні групи складових сучасних інформаційних технологій: 

інфраструктура, яка забезпечує процеси збору, обробки, накопичення, 

розосередження, зберігання пошуку та поширення інформації та 

інформаційні відносини, які виникають під час застосування цих 

технологій. Фундаментом розвитку інформаційних технологій є 

Конституція України, яка містить значну кількість нормативних 

положень, що встановлюють основні права та обов’язки учасників 

інформаційних правовідносин. Створення, впровадження та 

застосування інформаційних технологій призводить до появи нових для 

традиційного права об’єктів та суб’єктів правовідносин, характерних для 

інформаційної сфери. Відносини, що виникають у зв’язку з цим, 

потребують адекватного правового регулювання. Ці суспільні відносини, 

що пронизують сьогодні практично всі галузі життєдіяльності людини, 

суспільства та держави, є тим імпульсом, що впливає на розвиток 

інформаційного законодавства. Регулювання правових відносин в 
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інформаційній сфері України в умовах стрімкого розвитку 

інформаційних технологій залишається достатньо новою та складною 

проблемою. Фактори і тенденції розвитку сучасного суспільства, зокрема 

масова інформатизація та прискорений розвиток інформаційних 

технологій в усі сфери життєдіяльності людини, суспільства і держави 

змінили значення інформаційної інфраструктури, надали їй 

системоутворюючих якостей, що є сучасними ознаками інформаційної 

сфери та відносин, які складаються в цій сфері.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Інтернет-технології охоплюють сьогодні майже весь світ, глобальна 

мережа стала доступною і для тих людей, які мають далеко не найкращі 

наміри. Проблема збільшується ще йтому, що після підключення 

персонального комп’ютера до мережі, а особливо до Інтернету, виникає 



Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  566   Полтавський інститут економіки і права  

 

ризик вторгнення до нього зловмисника та використання його ПК для 

атак на інші комп’ютерні системи. Злочинці користуються чужими 

комп’ютерами з метою уникнення відповідальності за свої дії, тому 

однією з найважливіших проблем комп’ютерної інформаційної безпеки 

постає захист від зловмисників.Недотримання окремих правил безпеки 

під час здійснення службових обов'язків працівниками органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами 

державних підприємств, установ, організацій, а також 

військовослужбовцями може призвести до втрати чи крадіжки 

мобільних телефонів, персональних ноутбуків, магнітних носіїв 

інформації тощо. Вказане ставить під загрозу збереження, персональних 

даних та може призвести до розголошення інформації з обмеженим 

доступом. 

Соціальні мережі у наш час стали зручним та ефективним засобом 

комунікації. За допомогою соціальних медіа можна обмінюватись 

повідомленнями, публікувати особисті фото- та відеоматеріали, 

розміщувати інформацію про місце роботи і відпочинку, колег, друзів, 

навчання, дозвілля, політичні погляди тощо. Така кількість приватної 

інформації у разі її потрапляння до зацікавлених осіб може поставити 

під загрозу як службову діяльність, так і приватне життя державних 

службовців, керівників підприємств, установи, організації, працівників 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також 

військовослужбовців.Під час встановлення тих чи інших додатків на 

власний телефон ці програмні продукти можуть вимагати доступу до 

певної інформації на використовуваному пристрої, насамперед 

геолокації, списку контактів, акаунтів у соціальних мережах та поштових 

скриньок.За наявними даними, більшість шпигунських програм 

«вшиваються» саме в мобільні додатки, які цікавлять конкретну 

аудиторію. Тому необхідно бути уважним під час встановлення додатків, 

особливо якщо робити це з невідомих та неперевірених 

сервісів. Електронні поштові скриньки  зберігають не тільки величезний 

обсяг особистих та робочих даних (листів), але й зазвичай прикріплені 

до аккаунтів у соціальних мережах, менеджерах, хмарних сервісах тощо. 

Тому несанкціонований доступ до поштової скриньки може мати 

серйозні наслідки, такі як отримання інформації конфіденційного 

характеру, зміна паролів до сайтів, акаунтів без відома їх власників, 

отримання доступу до особистих фотографій та відео, розсилання спаму 
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від імені інших осіб тощо.Одним із найпоширеніших способів входу до 

мережі Інтернет у публічних місцях є підключення до відкритих точок 

Wi-Fi, Зазвичай вони є безкоштовними та вхід до них здійснюється без 

введення паролів. Саме відсутність паролю робить їх вразливішими для 

злому з боку зацікавлених осіб, які мають на меті, отримати доступ до 

персональних даних та відомостей, що зберігаються на телефоні, 

планшеті, ПЕОМ тощо. 

Існує декілька способів, щоб зберегти свої персональні дані від 

зловмисників. Найкращим захистом від вірусів є не антивірусний 

захист, своєчасне оновлення програмного забезпечення. Адже його 

розробники слідкують за можливими загрозами і намагаються 

захистити свої продукти нововведеннями. Тому, коли ваш пристрій 

пропонує вам оновлення –то потрібно негайно цим скористатися. 

Наполегливо рекомендуємо не вводити персональну інформацію (логін, 

пароль, номер телефону чи платіжної карти) на запити неперевірених 

сайтів.Такі дані можна надавати лише тим ресурсам, які вже пройшли 

вашу перевірку, або відомим мережам (наприклад, Google, Facebook, 

Rozetka, ваші блоги на інформаційних ресурсах тощо).І ще – обов’язково 

перевіряйте назву сайту в адресному рядку браузера. Вводити ж 

інформацію з платіжних карток чи паролі від них можна лише на сайтах 

зі значком «замочка» в адресному рядку. Таке з’єднання вважається 

захищеним, а ваші дані не потраплять до рук сторонніх осіб.Фішинг – 

виловлювання інформації. Останнім часом став популярним такий 

різновид шахрайства як фішинг. Мета фішингу – отримання доступу до 

конфіденційної інформації користувача(логінів, паролів, даних 

платіжних карток). 

Фішингові повідомлення, зазвичай, приходять на електронну 

пошту і спонукають до негайних дій, не залишаючи часу на роздуми. 

Шахрайські повідомлення найчастіше надходять від імені відомих 

брендів, знайомих, друзів чи банків та впливають на емоційне 

сприйняття інформації. Фішинг може використовувати не лише 

розсилку листів на електронні адреси, але й онлайн-оголошення, 

результати пошукових систем, імітацію «випливаючих» вікон із 

системними повідомленнями, смс-повідомлення розповсюдження 

інформації у соціальних мережах.Не натискайте на подібні оголошення. 

Перевірте їх. Задля простої і швидкої перевірки – рідним чи друзям 

можна зателефонувати, благодійні фонди чи банки мають офіційні 
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контакти, через які можна уточнити будь-яку інформацію, а якщо листи 

від незнайомих вам осіб чи джерел – просто ігнорувати її. 

Отже, інформаційна безпека – це стан захищеності 

систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено 

конфіденційність, доступність і цілісність інформації,використання й 

розвиток в інтересах громадян або комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення захищеності інформації особи, суспільства і держави від 

несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, 

внесення змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення (у цьому 

значенні частіше використовують термін «захист інформації». 

Інформаційна безпека держави характеризується ступенем захищеності 

і, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, 

техносфери, сфери управління, військової справи, суспільної свідомості 

і т. д.) стосовно небезпечних (дестабілізаційних, деструктивних, 

суперечних інтересам країни тощо), інформаційним впливам, причому 

як до впровадження, так і до вилучення інформації. 

Поняття інформаційної безпеки не обмежується безпекою 

технічних інформаційних систем чи безпекою інформації у чисельному 

чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів захисту даних чи 

інформації незалежно від форми, у якій вони перебувають.Говорячи про 

інформаційну безпеку, часто мають на увазі інформаційну безпеку в 

найзагальнішому сенсі, як комплекс заходів, покликаний зменшити 

число ймовірних шкідливих сценаріїв чи розмір збитків, яких може 

зазнати підприємство у разі розголошення конфіденційної інформації. З 

цієї точки зору інформаційна безпека — це економічний параметр, який 

повинен враховуватися у роботі підприємства, а інформацію (або дані) 

можна розглядати як певний товар або цінність, що підлягає захисту, а 

відтак вона має бути доступною лише для авторизованих користувачів 

чи програм.Неможливо створити систему, захист якої не можна буде 

зламати, основним принципом може бути створення такого механізму 

захисту, вартість взламу якого буде дорожчою за інформацію, яку можна 

отримати. Тому необхідним є впровадження програмних засобів 

безпеки, які вмонтовані до складу програмного забезпечення системи і є 

потрібними для виконання функцій захисту. За словами експерта з 

кібербезпеки Дмитра Ганжело: "Усунення наслідків кібератак часто 

обходиться в кілька разів дорожче, аніж профілактика боротьби з ними." 

В сучасних умовах, не гарантуючи належний захист інформації, не 
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можливо забезпечити стабільний економічний розвиток як окремого 

підприємства так і держави.  
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