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ПЕРЕДМОВА 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та 

соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та викли-

ки» присвячена осмисленню ключових напрямів цивілізаційного розвитку су-

часного світу та України. 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 п’ятнадцяти регіонів України.  

У збірнику представлено науково-дослідницькі студії, що присвячені 

міждисциплінарному аналізові окремих вимірів сучасних суспільних відно-

син, передусім – правових, економічних і соціокультурних. Проаналізовано 

правові та законодавчі виміри упровадження інновацій, розглянуто детермі-

нанти соціально-економічного розвитку України та світу, окреслено глобаль-

ний і регіональний контексти розвитку соціокультурного простору 

Висловлюємо щирі вітання авторському колективу цьогорічного збірника, 

всім учасникам наукового зібрання. Зичимо доброго здоров’я, подальших науко-

вих успіхів і нових відкриттів. Переконані, що Ваша праця стане вагомим внес-

ком в осмислення ключових питань розвитку сучасного світу та України. 

 

Із щирою пошаною 

Надія Мякушко,  

докторка філософії, кандидатка політичних наук,  

директорка Полтавського інституту економіки і права 

Руслан Басенко,  

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник  

директора з науково-педагогічної роботи,  

міжнародної та грантової діяльності, завідувач  

кафедри правознавства та фінансів  

Полтавського інституту економіки і права 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮ-

ВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ 

 

Федір Медвідь,  
доктор наук в галузі політології, кандидат філософських наук,  

професор МКА, професор кафедри теорії держави і права та  консти-
туційного права Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Максим Урбанський,  
магістр права, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право  
Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Анатолій Твердохліб,  
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право 
Міжрегіональної академії управління персоналом 

 
Правове регулювання суспільних відносин: сучасні засади 
Право як особливий феномен суспільного життя в юриспруденції аналі-

зується за допомогою виокремлення його сутності (свобода, ідея справедливо-
сті, державна воля та ін.), змісту (норми, права і обов’язки, юридична діяль-
ність та ін.) і особливої форми (оболонка цього явища, спосіб організації зміс-
ту, його зовнішній вигляд). 

Для розуміння сутності та природи права слід брати до уваги багатог-
ранність способів та форм вияву права в соціальному житті, які відображають 
його універсальність та всі аспекти регулятивного впливу. Сутність права слід 
визначати, враховуючи такі положення:  право існує в певних формах, що фі-
ксують право як регулятор суспільних відносин; право може існувати і поза ін-
ституційними формами свого виявлення (як ідеї, оцінки, зв'язки або діяль-
ність суб'єктів, яка розкриває динамізм права); право є виразником міри і 
свободи в суспільстві; будучи, з формальної точки зору, регулятором – право 
обслуговує той чи інший соціальний інтерес. 

За своєю суттю право покликане забезпечити в суспільстві не коротко-
часне перемир’я, а довготривалий правопорядок. Тому слід погодитись з 
О. Скакун, що поняття права охоплює дві сторони, що виражають його сут-
ність:регулятивно-компромісна – забезпечує порядок, соціальне примирення, 
соціальну стабільність (існує поза часом і позі простором); ціннісно-
нормативна – забезпечує свободу, справедливість, рівність (існує в часі і прос-
торі) [11; 4, с. 25 - 27]. 

Сутністю права є те, що воно виражає міру свободи людини, але свободи 
не будь-якої, а певним чином визначеної та забезпеченої. Свобода – це прита-
манна людині властивість і форма життя, що відбивають її прагнення до само-
вираження, самореалізації, але це не означає, що свобода є можливістю здійс-
нення будь-яких діянь. Право і є «цариною реалізованої свободи», тієї її сфе-
рою, в межах якої соціальний суб’єкт, спроможний приймати адекватні соціа-



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                13 

 

льним закономірностям рішення, є вільним у виборі варіанту діяння і безпе-
решкодному його здійсненні. 

Цінність права виражається в тому, що: право – це засіб організації ке-
рування суспільством, воно надає діям людей погодженість; реалізація право-
вих норм призводить до впорядкованості суспільних відносин; право– необ-
хідна умова життя та розвитку сучасного суспільства; право– це дієвий засіб 
захисту існуючого суспільного ладу, правові норми встановлюють міри відпо-
відальності (кримінальної, адміністративної, цивільно – правової) за суспіль-
но небезпечні і шкідливі для суспільства діяння; право– це засіб відновлення 
суспільства, фактор прогресу; воно розвиває ті суспільні відносини, у яких су-
спільство зацікавлене; надто важливе значення права як інструмента переходу 
до нових економічних і політичних відносин, рішення глобальних проблем 
сучасності; право– виразник справедливості – за своїм призначенням воно 
протистоїть несправедливості, «юстиція» у перекладі з латинського означає 
справедливість; право визначає міру свободи особи в суспільстві; право і сво-
бода особи невіддільні одне від одного, оскільки право, визначаючи масштаб, 
кордони свободи, допомагає індивіду їх усвідомити; Визначення юридичних 
цінностей – предмет юридичної аксіології [7, с. 81-94; 13, c. 207- 224]. 

Під цінністю права розуміється його спроможність служити метою і за-
собом задоволення науково обґрунтованих, соціальне справедливих загально-
людських потреб та інтересів громадян та їх об'єднань. Цінності в правіслідсп-
риймати як шкалу виміру самого права. Цінність у праві – це те сутнісне, що-
дозволяє праву залишатися самим собою.Юридична аксіологія спрямована на 
розрізнення цінності та оцінюваного факту (явища, об’єкта, відносин і т.ін.) і 
визначення (з позицій і в контексті відповідної ієрархії і системи цінностей) 
його ціннісного значення і сенсу. Цінність при цьому належить до сфери ці-
лей, значень повинності, нормативності, формальності в її відрізненні від 
сфери емпіричного, сущого, фактичного. До предмета юридичної аксіології 
входить вивчення цінності права, ціннісно-правового значення закону і дер-
жави [9, c. 321-367]. 

Фахівці виділяють основні прояви цінності права. Так, соціальна 
цінність права полягає у тому, що воно, втілюючи загальну, групову та 
індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку 
тих відносин, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. 
Воно вносить стабільність і порядок у ці відносини. Забезпечуючи простір для 
упорядкованої свободи і активності, право служить чинником соціального 
прогресу. Його роль особливо зростає в умовах краху тоталітарних режимів, 
розвитку демократії. Отже, соціальна цінність права полягає в тому, що воно, 
втілюючи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспі-
льних відносин, сприяє розвитку тих відносин, у яких зацікавлені як окремі 
індивіди, так і суспільство в цілому [5, с. 20-24].   

Інструментальна цінність права – один із проявів його загальносоціаль-
ної цінності – полягає у тому, що право є регулятором суспільних відносин, ін-
струментом для вирішення різних завдань, у тому числі для забезпечення фу-
нкціонування інших соціальних інститутів (держави, соціального керування, 
моралі та ін.) та інших соціальних благ В. Нерсесянц пише: «Цінність права як 
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загальної, необхідної та єдиної форми взаємопов’язаності та узгодженого бут-
тя і вираження у суспільному житті людей рівності, свободи і справедливості 
полягає в їхній триєдності» [8, с. 12]. Справді, регулюючи відносини між чле-
нами суспільства у цьомуплані, право впорядковує соціальну ситуацію стосов-
но рівності між ними, справедливості, використовуючи енергетичний потен-
ціал і самих цінностей, спрямовуючи активність членів суспільства та їхніх ко-
лективів на досягнення оптимальної рівноваги суспільних відносин, рівності, 
справедливості, що необхідно задля нормального функціонування та розвитку 
суспільства. Дж. Роулз називає право разом з істиною першими чеснотами 
людської діяльності [10, с. 27].  

Власна цінність праваяк соціального явища виявляється в тому, що на-
зивається правовими засадами або духом права, на які повинні налаштовува-
тись як громадяни, так і установи й організації. Дух (або ідея) права полягає в 
прагненні застосовувати для розв’язання конфліктів лише правові засоби, які, 
діючи в комплексі, зорієнтовані на юридичні дозволи, цивілізувати суспільні 
відносини. Це веде до утвердження в суспільстві забезпеченої свободи і відпо-
відальності, рівності, справедливості, досягнення необхідної організованості, 
торжество високої моральності, справжнього гуманізму, заперечення сваволі 
й беззаконня. До самостійних цінностей права слід також віднести права і сво-
боди людини. Одночасно право виступає чинником консолідації соціуму, обе-
рігаючи його від дезорганізації. Це стосується не лише окремого соціуму, але й 
людства загалом.  

Цінність права в цьому розумінні виражається насамперед у тому, що 
звід законів будь-якої держави дає хоч і специфічну, проте досить чітку кар-
тину життя цієї держави, суспільства в цілому. Російський історик 
В. Ключевський казав, що пам’ятки права дають дослідникові нитку до най-
глибших основ досліджуваного життя [3, с. 49]. П. Сорокін зазначає, що зага-
лом будь-який чинний кодекс, який використовували протягом десятиліть і 
століть і який лежав у основі діяльності органів правосуддя, відображає в істо-
тних рисах реальність цілком точно, принаймні краще, ніж будь-яке інше 
джерело [12, с. 495].  

Саме завдяки тому, що в нормах права відображається життя людей, і 
притому під кутом зору можливих конфліктів, юриспруденція завжди була ті-
сно пов’язана з мистецтвом, літературою, театром [1, с. 57-58], тому важливу 
роль у праві відіграють культурні цінності. 

Отже, власна цінність права як соціального явища полягає у тому, що 
право виступає як міра: а) свободи та б) справедливості. Соціальна свобода, не 
пов'язана правом, поза права, може переростати у сваволю, несправедливість 
для більшості людей. Право виступає силою, яка в змозі протистояти безза-
конню [2, с. 151-161; 6, c. 37-40]. 

Стверджуючи принципи свободи і справедливості, право набуває глибо-
кого особистого значення, стає цінністю для окремої людини, конкретної гру-
пи та суспільства в цілому, відкриває особі доступ до благ і виступає дієвим за-
собом її соціальної захищеності, тому «право лише там, де є свобода особи» 
(Б. Кістяківський). У цьому проявляється гуманістичний характер права. Саме 
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через свою власнуцінність право входить до арсеналу загальнолюдських 
цінностей, що виробляються поколіннями людей протягом історії. 

Отже, аналіз соціальної цінності права завсідчує, що проблема вивчення 
права як ефективного регулятора суспільних відносин  актуальна і заслуговує на 
поглиблені подальші дослідження в контексті сучасних реалій і викликів часу. 
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Юридичні механізми захисту прав і свобод людини  і  громадянина  

в  країнах  Європейського Союзу 
На сьогоднішній день актуальним залишається питання інтеграції Укра-

їни до Європейського Союзу. В цьому плані важливим є вдосконалення вітчи-
зняного законодавства в галузі прав людини, імплементація міжнародно ви-
знаних правових норм у вітчизняне законодавство. З’ясуванню основних ме-
ханізмів гарантування та забезпечення базових прав людини присвячена дана 
розвідка. Міжнародно-правові стандарти, що стосуються прав людини розро-
бляє низка органів системи ООН, зокрема Рада з прав людини. Ухвалення цих 
стандартів Генеральною Асамблеєю, Економічною та Соціальною радою ООН 
надає їм універсального характеру. У преамбулі Міжнародних стандартів 
юридичного забезпечення прав і свобод людини ООН зазначено, що «норми 
міжнародного права у сфері захисту прав людини є обов’язковими для всіх 
держав та їх органів» [1, c. 50]. 

Принцип верховенства закону передбачає рівність усіх громадян перед 
законом, а також закріплення в законодавчих актах максимально деталізова-
ного спектру завдань, функцій і повноважень, що має зменшити ризик злов-
живання посадовими особами власними повноваженнями. На думку О. Соло-
ненко, досить ефективною в цьому випадку, як свідчить практика 
європейських країн, є максимальна регламентація дій посадових осіб шляхом 
розроблення деталізованих нормативно-правових актів, настанов, 
рекомендацій, що передбачають усі можливі варіанти поведінки персоналу в 
стандартних і нестандартних ситуаціях [2, c. 99-100]. 

За останні десятиліття в результаті досить ефективного міжнародного 
співробітництва в галузі забезпечення прав і свобод людини, в нашій державі 
було прийнято ряд міжнародних стандартів. Як зазначає Д. Сімонович, зва-
жаючи на інтеграцію України  до європейської спільноти, де існують давні 
правові традиції дотримання прав людини, питання щодо європейських 
стандартів, вкрай актуальне [3, c. 115]. Є різні підходи до класифікації міжна-
родних стандартів. Так,  класифікувати міжнародні стандарти за масштабом 
дії можна на універсальні і регіональні, за спрямованістю на акти загального 
характеру і акти спеціального характеру, а за юридичною силою на конвенції і 
пакти, які є обов’язковими та інші акти, які носять рекомендацій-ний харак-
тер. До універсальних актів слід віднести міжнародно-правові документи, що 
прийняті ООН і поширюють свою дію на усі держави («Загальна декларація 
прав людини 1948 р.»). Регіональні – це акти, прийняті, наприклад, Радою 
Європи (Європейські пенітенціарні правила 1987 р.). До актів загального ха-
рактеру відносяться ті, які закріплюють основи правового статусу людини і грома-
дянина, її соціальні, політичні, економічні, екологічні та культурні права [4]. 

У демократичній правовій державі забезпечення і захист  прав людини 
виступають основою законності і правопорядку. Конституція Украї ни 
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проголошує, що сенс і зміст законів визна чаються правами і свободами лю-
дини і громадянина, що законо давчі та виконавчі органи державної влади та 
місцевого самоврядування функціонують на основі поваги до прав людини, 
одночасно визнавши правосуддя в якості способу забезпечення цих прав і сво-
бод (ст. 55). Зважаючи на обраний шлях демократичного розвитку, зо-
бов’язання України як суб’єкта міжнародного права захищати права люди-
ни, роль міжнародно-правових стандартів у     галузі прав людини при 
здійсненні правосуддя є вкрай важливою. Питання розвитку судочинства були 
розглянуті X Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з 
правопорушниками (2000 р.). В рамках діяльності Конгресу був прийнятий 
документ, який регламентує основні підходи до визначення відповідальності 
та справедливості в процесі здійснення правосуддя щодо кримінальних 
правопорушників і жертв злочинів, в якому було підтверджено тезу про 
необхідність пошуку пропорційності боротьби зі злочинами з необхідною право-
вою процедурою покарання. Це положення в подальшому було детально 
закріплено у ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. У Конвенції право людини на справедливий судовий розгляд 
закріплено як окремий елемент правового статусу особистості, в подальшому 
підтверджений у Протоколі № 11. Це положення відобразило як сформовану 
практику діяльності судів країн, що підписали Конвенцію, так і звичаю тлума-
чення зазначених положень Конвенції Європейським судом з прав людини. 

У поняття «права людини і громадянина на справедливий судовий роз-
гляд» слід включати наступні принципові елементи, які викладені у 
Конвенції: а) публічний розгляд справи в розумні терміни при дотриманні 
принципу гласності процесу; б) розгляд справи незалежним і неупередженим 
судом, створеним в суворій відповідності з законом; в) дотримання принципу 
презумпції невинуватості особи, що зазнає кримінального переслідування; 
г) забезпечення обвинуваченому мінімального переліку прав [5]. Тлумачення 
європейським правом даної статті Конвенції в такому широкому сенсі 
пов’язано з тим, що закріплена в ній норма права має особливе значення в 
процесі побудови правової держави та утвердження демократичного 
суспільства. Причому основою для справедливого судового розгляду має 
стати інститут судового контролю судової процедури без будь-яких обмежень. 

У пункті 25 Висновку № 9 (2006) Консультативної ради європейських 
суддів щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосуван-
ня міжнародного та європейського права зазначено, що «національні суди є 
відповідальними за застосування європейського права. Від них у багатьох ви-
падках вимагається його пряме застосування. Від них також вимагається тлу-
мачення національного права у відповідності з європейськими стандартами». 
Врахування практики Європейського суду при дотриманні національними су-
дами МПСПЛ актуалізує питання про примат для суддів природного права 
над позитивним, оскільки Конвенція та практика Європейського суду з прав 
людини присвячена саме природним правам людини. Зазначаючи на проце-
суальний характер цих прав у кримінально-правовій процедурі, їх слід розгля-
дати і як «матеріальні права конституційного рівня», як це відбувається у ба-
гатьох демократичних країнах [6, c. 180].  
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Таким чином, на сьогодні можна говорити про сформовану різноманітну 
систему юридичних механізмів захисту прав і свобод людини та громадянина 
в правовій системі Європейського Союзу. В демократичних країнах світу  
сформована і функціонує система правового і судового захисту прав і свобод 
людини. Цей передовий досвід потребує їх подальшого ретельного вивчення і 
застосування в незалежній Україні. 
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Проблемні питання участі філії юридичної особи  
як відповідача в цивільному процесі 

Раніше в своїх наукових публікаціях ми вже торкалися проблеми нена-
лежного відповідача у цивільному судочинстві та розглядали її як перешкоду 
ефективному судовому захисту порушених прав позивача, обґрунтовуючи не-
обхідність повернення судам процесуальних повноважень замінювати з влас-
ної ініціативи первісного – неналежного відповідача належним [1]. Зазначене 
питання актуалізується в світлі нещодавно вирішеної Верховним Судом циві-
льної справи № 760/32455/19, в якій розглядалися процесуальні наслідки 
пред’явлення позову до філії, яка не є юридичною особою, та досліджувалось у 
зв’язку з цим питання відмови у задоволенні позову з підстав неналежного складу 
осіб. В цій справі Верховний Суд зробив висновок, що справи, в яких відповідачем 
виступає філія чи представництво, не підлягають розгляду в порядку цивільного 
судочинства у зв’язку з відсутністю сторони у цивільному процесі, до якої 
пред’явлено позов, а отже неможливістю вирішення цивільного спору [2]. 

У зв’язку з цим науковий і практичний інтерес передусім представляє мо-
жливість застосування інституту заміни неналежного відповідача у зв’язку із 
пред’явленням позову до філії чи представництва, які не є юридичною особою.  

Неналежного відповідача у цивільному процесі вчені-процесуалісти ви-
значають як особу, стосовно якої судом встановлено, що вона не є ймовірним 
суб’єктом юридичних обов’язків, щодо яких суд повинен ухвалити судове рі-
шення, і, у зв’язку з цим, проведено її заміну або ухвалено рішення суду про 
відмову у задоволенні позову [3, с. 77]. Верховний Суд визначає неналежного 
відповідача як особу, притягнуту позивачем як відповідач, стосовно якої вста-
новлено, що вона не повинна відповідати за пред’явленим позовом за наявно-
сті даних про те, що обов’язок виконати вимоги позивача лежить на іншій 
особі – належному відповідачеві [4]. 

Аналіз змісту положень ч. 2 ст. 51 ЦПК дає підстави для висновку, що 
заміна відбувається з одного відповідача на іншого відповідача – зі статусом 
належного. В своїх попередніх публікаціях ми вже встановили, що відповідач 
має бути учасником та матеріально заінтересований у спірних матеріальних 
(цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних тощо) правовідносинах 
з позивачем. Саме за таких ознак відповідач в цивільному процесі визнається 
“належним” (тобто особою, яка повинна відповідати за позовом) і саме щодо 
такого відповідача можливе задоволення позову [1, с. 93]. 

Виходячи з положень, зокрема, цивільного, житлового, трудового зако-
нодавства, учасниками цих матеріальних правовідносин є фізичні особи (на-
ймачі, працівники) та юридичні особи (виконавчі комітети місцевих рад, під-
приємства і організації, роботодавці). Такий підхід знайшов своє відображен-
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ня й в нормах ЦПК, який відносить відповідачів до сторін в цивільному про-
цесі (ч. 1 ст. 48), а сторони називає учасниками справи (ч. 1 ст. 42), які наділя-
ються правами та обов’язками (ст. 43). Причому здатність мати цивільні про-
цесуальні права та обов’язки, як й взагалі потенційна спроможність бути учас-
ником справи, визначається цивільною процесуальною правоздатністю, яку 
мають усі фізичні і юридичні особи (ч. 1 ст. 46). Стосовно ж сторін (як учасни-
ків справи), то в ЦПК додатково визначено, що позивачем і відповідачем мо-
жуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава (ч. 2 ст. 48). Судова 
практика вже давно виробила підхід, згідно з яким пред’явлення позову до 
неналежного відповідача є підставою для відмови в задоволенні позову щодо 
такого неналежного відповідача [5]. Зазначений підхід передбачає існування 
цивільного процесу, який розпочався і завершився щодо «неналежного» від-
повідача. Водночас висновок, зроблений Верховним Судом у справі 
№ 760/32455/19, взагалі заперечує існування цивільного процесу (позовного 
провадження), в якому відповідачем визначено суб’єкта (наприклад, філію), 
який не має статусу юридичної особи, а відтак не володіє цивільною процесу-
альною правоздатністю.  

Проте, на наш погляд, зазначена позиція Верховного Суду могла б бути 
посилена іншими аргументами. Так, зокрема, як відомо, сторони (якими є по-
зивач і відповідач), у сукупності з підставою і предметом, індивідуалізують по-
зов, що має не тільки теоретичне, а й практичне значення при визначенні то-
тожності або відмінності даного позову з іншими. Оскільки позов є процесуа-
льним засобом порушення позовного провадження, тому сторони (як елемент 
позову) мають володіти належним – визначеним законом статусом, – стату-
сом фізичної або юридичної особи. Адже, так само як мертва фізична особа не 
може бути відповідачем в цивільному процесі, так й організація без статусу 
юридичної особи (або ліквідована юридична особа) не може виступати учас-
ником справи. А оскільки сторони (поряд із підставою і предметом) визнача-
ються як елементи позову, то й без сторони (позивача або відповідача) позов 
існувати не може. Тобто у випадку пред’явлення позову до суб’єкта, не наділе-
ного цивільною процесуальною правоздатністю, процесуальний інститут за-
міни неналежного відповідача (ст. 51 ЦПК) застосовано бути не може. Водно-
час на практиці не виключаються випадки пред’явлення позивачами позовів 
до мертвих фізичних осіб (коли, наприклад, позивач не знає про смерть фізи-
чної особи – відповідача) або ж до філій юридичних осіб (або взагалі ліквідо-
ваних або реорганізованих юридичних осіб). І щодо таких випадків неможна 
застосувати процесуальне правонаступництво, адже за ст. 55 ЦПК залучення 
до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії су-
дового процесу можливе якщо сталася смерть фізичної особи або припинення 
юридичної особи вже після відкриття провадження у справі.  

Разом з тим, хочемо звернути увагу на інший приклад із судової практи-
ки, де в одній зі справ про оскарження дисциплінарних стягнень, в якій пра-
цівник апарату суду пред’явила позов саме до голови Червонозаводського ра-
йонного суду м. Харкова, Верховний Суд України зазначив, що позовні вимоги 
випливають із трудових правовідносин, однією зі сторін в яких є районний 
суд. Сама по собі та обставина, що у позовній заяві Червонозаводський район-
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ний суд не був зазначений відповідачем, не могла бути підставою для відмови 
у її прийнятті [6]. Такий підхід ми вважаємо більш правильним в аспекті за-
безпечення доступності правосуддя як складового права на звернення до суду. 
Крім того, остаточне визначення складу учасників судового процесу є завдан-
ням саме суду на стадії підготовчого провадження, яке починається відкрит-
тям провадження у справі (п. 1 ч. 1 і ч. 2 ст. 189 ЦПК).  

У зв’язку із цим, на нашу думку, до зазначеного випадку неможна засто-
совувати сформульований Великою Палатою Верховного Суду висновок про 
те, що положення «заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочин-
ства» стосується як позовів, які не підлягають розгляду за правилами цивіль-
ного судочинства, так і тих позовів, які суди взагалі не можуть розглядати [7]. 
Адже в нашому випадку «правильний» відповідач із цивільною процесуаль-
ною правоздатністю існував юридично і фактично на момент відкриття про-
вадження у справі, але в позовній заяві позивачем, який був юридично необі-
знаним, було неправильно зазначено його найменування (тобто було помил-
ково зазначено найменування філії замість найменування самої юридичної 
особи). Таким чином, в зазначеній справі (справа № 760/32455/19, яка стосу-
валась поновлення на роботі) неможна говорити, що такий позов «не підлягав 
розгляду в порядку цивільного судочинства» або ж «взагалі не міг розгляда-
тися в судовому порядку». А відтак, на наше переконання, це виключає мож-
ливість застосування п. 1 ч. 1 ст. 186 (суддя відмовляє у відкритті провадження 
у справі, якщо заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства) 
або п. 1 ч. 1 ст. 255 (суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо 
справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства). 

З огляду на це вважаємо за необхідне передбачити в ст. 51 ЦПК механізм 
«визначення правильного найменування юридичної особи – відповідача», ві-
днісши це до завдань суду на стадії підготовчого провадження. І лише після 
цього, тобто коли відповідачем буде визначено суб’єкта із цивільною процесу-
альною правоздатністю – юридичну особу, вже будуть наявні процесуальні пі-
дстави для вирішення питання заміни неналежного відповідача (якщо пози-
вач буде не згодний із визначенням судом правильного найменування юри-
дичної особи – відповідача). Це, на нашу думку, підвищить ефективність ци-
вільного судочинства в цілому та посилить гарантії доступності до цивільного 
правосуддя.  
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чинстві як перешкода ефективному судовому захисту прав позивача. Судова 
апеляція. 2018. № 2 (51). С. 91–100. 

2. Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду від 14 червня 2021 року в справі № 760/32455/19. URL: 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771626. 

3. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі 
України. Форум права. 2010. № 4. С. 75–80. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2010-4/10bcccpu.pdf. 
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Володимир Божко, 

доктор юридичних наук, доцент,  
завідувач кафедри конституційного,  

адміністративного, екологічного та трудового права  
Полтавського юридичного інституту  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

Перспективи оновлення правового статусу  
місцевих державних адміністрацій 

В Україні упродовж останніх семи років активно реалізується реформа 
децентралізації державної влади. 11 лютого 2021 року Європейський Парла-
мент схвалив «Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з 
ЄС». У ній мова йде про досягнутий прогрес у сфері реформ та виконанні Уго-
ди, а також надані рекомендації щодо подальших напрямів співпраці. Окремо 
наголошується на ефективності впровадження децентралізації, яку Євросоюз 
визначає однією із найуспішніших реформ в Україні та закликає завершити її 
шляхом широкого відритого діалогу між органами центральної та місцевої 
влади. «Європарламент вітає досягнення реформи щодо децентралізації та 
розширення прав та можливостей муніципалітетів, розпочатої у 2014 році, яка 
виявилася однією з найуспішніших реформ на сьогодні»– наголошується у 
пункті 17 Доповіді. 

Щоправда, у «Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні», схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р, у якій окреслено 
мету реформи децентралізації, шляхи та способи її досягнення, наголошува-
лося на доцільності розмежування повноважень у системі органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою, відповідно до принципу субсидіар-
ності; розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади; запровад-
ження механізму державного контролю за відповідністю Конституції та зако-
нам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання на-
селенню публічних послуг; зміні статусу місцевих держадміністрацій з органів 
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загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої 
влади з функцією координації діяльності територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади на відповідній території тощо. 

То ж задля втілення окреслених цілей упродовж всього періоду 
реалізації реформи децентралізації багато зусиль докладалося й для рефор-
мування системи й статусу місцевих органів виконавчої влади. Зокрема, 01 
липня 2015 року Президентом України П. Порошенком було внесено на роз-
гляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України» (щодо децентралізації влади) (реєстр. №2217а). У ньому 
передбачено було припинення функціонування місцевих державних 
адміністрацій та запровадження натомість інституту префектів. 

13 та 27 грудня 2019 року Президентом України В. Зеленським на розгляд 
вітчизняного парламенту  було внесено поспіль два законопроекти, спрямовані 
на зміну Основного Закону України щодо децентралізації влади, які передбачали 
у тому числі й реформування місцевих органів виконавчої влади. 

Насамкінець, 30 листопада 2021 року на сайті Комітету Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування оприлюднено черговий проект змін 
до Конституції України щодо децентралізації влади, який винесено на гро-
мадське обговорення. 

Вищеназваний Комітет працював також над законопроектом «Про вне-
сення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 
організації виконавчої влади в Україні» (реєстр. № 4298 від 30.10.2020 року), 
прийнятий Верховною Радою України 04.03.2021 року у першому читанні.  

Цей законопроект спрямований на створення правових передумов для 
функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). 
Очікувалось, що його прийняття забезпечить реалізацію конституційних по-
ложень щодо забезпечення законності під час здійснення органами та посадо-
вими особами місцевого самоврядування своєї діяльності для збалансування 
системи стримування і противаг задля дотримання Конституції України та 
законів України усіма суб’єктами публічної влади в державі. 

Названий законопроект (реєстр. № 4298 від 30.10.2020 року)дуже важ-
ливий і його прийняття є на часі. Адже під час реалізації реформи 
децентралізації державної влади законодавець змінював виключно повнова-
ження органів місцевого самоврядування. Тому давно назріла необхідність 
оновити статус місцевих державних адміністрацій, котрі мають статус 
місцевих органів виконавчої влади в Україні. 

При цьому важливо пам’ятати й дотримуватися приписів Європейської 
Хартії місцевого самоврядування, зокрема й щодо адміністративного нагляду 
за діяльністю органів місцевого самоврядування. Відповідно до частини 
третьої статті 8 вищеназваної Хартії, адміністративний нагляд за органами 
місцевого самоврядування має здійснюватися таким чином, щоб забезпечити 
домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має 
намір охороняти. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70293&pf35401=551970
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70293&pf35401=551970
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Підтримуємо ініціативи авторів законопроекту щодо: 
 доцільності перерахування у тексті законопроекту переліку принципів 

діяльності місцевих державних адміністрацій та необхідності розкрит-
тя їх змісту (стаття 3 законопроекту). Зокрема, «верховенства права», 
«політичної неупередженості», «сталого розвитку» тощо. Однак у 
тексті законопроекту не вказано, яке призначення цих принципів, чи 
можна їх безпосередньо застосовувати місцевим державним 
адміністраціям. Окрім того, розмежування змісту окремих принципів 
не бездоганне (наприклад, принципів «прозорості» та «відкритості»; 
або «законності» та «ефективності»); 

 запровадження конкурсного відбору на посаду голів місцевих держав-
них адміністрацій. Щоправда, нажаль, такий конкурс не завжди буде 
оголошуватися та його переможець не обов’язково призначатиметься 
на вакантну посаду. Адже Президент України матиме право мотивова-
ного відхилення внесеної Кабінетом Міністрів України на його розгляд 
кандидатури голови місцевої державної адміністрації (частина 8 статті 
10 законопроекту). Натомість автори законопроекту не зазначають об-
ставин, причин, унаслідок яких глава держави зможе відхилити ту чи 
іншу кандидатуру; 

 наділення в законопроекті голів обласної, районної державної 
адміністрації повноваженням порушувати перед Верховною Радою 
України питання про призначення позачергових виборів відповідно 
обласної, районної ради чи сільської, селищної, міської, районної в 
місті ради, сільського, селищного, міського голови (стаття 18 законо-
проекту). Але доцільно напевно було б ці повноваження покласти вик-
лючно на голову обласної державної адміністрації; 

 наділення місцевих державних адміністрацій повноваженням прово-
дити консультації з органами місцевого самоврядування на території 
відповідної області чи району в разі розгляду місцевою державною ад-
міністрацією питань, пов’язаних з інтересами відповідних органів міс-
цевого самоврядування (стаття 18 законопроекту). З іншого боку, ця 
норма не зобов’язує місцеву державну адміністрацію провести 
консультації, перш ніж ухвалити той чи інший акт; 

 запровадження виключно судового порядку визнання незаконними 
актів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, їх виконав-
чих органів, районних рад та наділення місцевих державних 
адміністрацій повноваженням звертатися до суду з цього приводу 
(частина 6 статті 19 законопроекту). 

Разом із тим, окремі новації авторів законопроекту викликають 
занепокоєння. Зокрема: 

 покладення на місцеві державні адміністрації повноваження 
здійснювати перевірку актів органів місцевого самоврядування на 
відповідність їх Конституції та законам України, а також «застосовува-
ти заходи із забезпечення законності щодо актів органів місцевого са-
моврядування» (стаття 19 законопроекту). У законопроекті не зазна-
чено, що може стати підставою для такої перевірки, зміст такої 
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перевірки, її частота та тривалість тощо. В Україні існує система 
органів прокуратури, розгалужена мережа центральних органів 
виконавчої влади та їх територіальних органів (різноманітних 
інспекцій, служб), котрі також спрямовують свої зусилля у тій чи іншій 
формі на контроль за законністю діяльності у тому числі й органів 
місцевого самоврядування. Зловживання цим повноваженням може 
призвести до фактичного підпорядкування органів місцевого само-
врядування місцевим державним адміністраціям; 

 у законопроекті не зазначено, який саме орган державної влади забез-
печуватиме законність у діяльності обласних рад (стаття 19 законопро-
екту); 

 голова місцевої державної адміністрації отримує право звертатися із 
запитом до органів місцевого самоврядування щодо «вчинення відпо-
відно до закону певних дій, викладення позиції з порушеного питан-
ня» та обов’язок останніх надати письму відповідь в десятиденний 
строк з дня одержання запиту також здатне ускладнити роботу органів 
місцевого самоврядування (стаття 31 законопроекту); 

 відсутність правової визначеності у розумінні того, чи будуть 
обов’язковими до виконання органами місцевого самоврядування на-
кази керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної 
адміністрації. Відповідно до частини 7 статті 15 законопроекту, 
«керівники структурних підрозділів апарату місцевої державної 
адміністрації очолюють відповідні підрозділи, видають накази». 
Згідно із частиною 2 статті 33 законопроекту, акти місцевих держав-
них адміністрацій (розпорядження їх голів; накази керівників струк-
турних підрозділів апарату) «є обов’язковими для виконання всіма ор-
ганами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності, їх посадовими особами, а також громадянами». Чи 
охоплює словосполучення «всіма органами» у тому числі й органи 
місцевого самоврядування? Адже відповідно до статті 24 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами 
України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. 
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Олег Ганьба, 
доктор юридичних наук, начальник  

кафедри теорії права та кримінально-процесуальної  
діяльності Національної академії Державної прикордонної  

служби України імені Богдана Хмельницького 
 

Довіра суспільства до Державної прикордонної служби України  
як складова довіри до правоохоронних органів 

Органи влади можуть розраховувати на підтримку (довіру) громадянсь-
кого суспільства, якщо вони створюють реальні правові (і не тільки) переду-
мови участі особи в процесі право-державотворення [1, с. 18], гарантують без-
перешкодну реалізацію громадянами своїх прав і свобод, а в разі їх порушен-
ня – здійснюють належний захист. 

Відповідно до положень Національної економічної стратегії на період до 
2030 року розбудова правоохоронних органів сучасного зразка, які забезпе-
чують правопорядок і законність, захист інтересів суспільства і держави, є од-
нією з перспективних цілей Стратегічного курсу економічної політики Украї-
ни до 2030 року [2]. У контексті зазначеного довіра суспільства до правоохо-
ронних органів як складових суб’єктів сектору безпеки і оборони все частіше 
знаходить своє відображення в політико-правовій діяльності України, а також 
у сучасних вітчизняних наукових дослідженнях. 

Відтак, пропонуємо проаналізувати довіру суспільства до правоохорон-
них органів на прикладі довіри до Державної прикордонної служби України 
(далі – ДПСУ) на основі прогнозованих і реальних її показників. 

Насамперед, доречно підкреслити, що посилення існуючих і виникнен-
ня нових викликів і загроз у сфері національної безпеки, пов’язане з початком 
збройної агресії Російської Федерації проти України, зумовило нагальну по-
требу у прийнятті стратегічного нормативно-правового акта, який би врахову-
вав усі нові види загроз прикордонній безпеці. Таким документом стала 
Стратегія розвитку Державної прикордонної служби, схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р. Одним з 
основних чотирьох напрямів реалізації зазначеної Стратегії стало підвищення 
рівня довіри населення до ДПСУ та її особового складу. При цьому в переліку 
індикаторів, на досягнення перспективних значень щодо яких спрямована 
Стратегія розвитку Державної прикордонної служби, визначено прогнозова-
ний рівень довіри громадян до ДПСУ на близьку перспективу (2017 р.) – 63 %, 
а на середню перспективу (2020 р.) – 70 % [3]. 

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 
14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», яке вве-
дено в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, 
мова йде лише про підвищення рівня довіри до національних фінансових 
інститутів з метою забезпечення гарантування достатку й безпеки громадян. 
Водночас наголошується на посиленні спроможностей Збройних Сил України 
та інших органів сектору безпеки і оборони в контексті напрямів реалізації 
пріоритетів національних інтересів України та забезпечення її національної 
безпеки [4]. 
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З огляду на прогнозований нормативно визначений рівень довіри гро-
мадян до ДПСУ на близьку та середню перспективу, окреслений Стратегією 
розвитку Державної прикордонної служби [3], виникає потреба аналізу ре-
ального рівня довіри суспільства до ДПСУ у 2017, 2020 та 2021 роках.  

Так, станом на січень 2017 року рівень довіри населення до 
прикордонників був високим (понад 40 %) і поступався лише Збройним Си-
лам України та Національній гвардії України. При цьому тодішній Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков чітко зазначив про необхідність підвищення 
рівня довіри суспільства до ДПСУ, адже він впливає на нарощення 
інституційного потенціалу відомства [5]. 

Результати службової діяльності у 2020 році, а також дослідження неза-
лежних соціологічних служб засвідчили стабільно високий рівень довіри до 
ДПСУ, що склав майже 58 % [6]. 

Дослідження, проведене з 1 по 19 вересня 2021 року Київським 
міжнародним інститутом соціології на замовлення Консультативної місії ЄС в 
Україні, до якого було залучено 2 727 респондентів (у т. ч. 410 – у Донецькій 
області і 409 – у Луганській області), засвідчило, що ДПСУ системно 
демонструє найвищий рівень довіри в секторі громадської безпеки і верховен-
ства права. Зокрема, 54 % респондентів вважають, що прикордонне відомство 
є інституцією, якій можна довіряти, 56 % упевнені, що прикордонники діють в 
інтересах суспільства, і аж 74 % респондентів переконані, що ДПСУ здатна за-
хищати державний кордон України [7]. 

Для більш об’єктивного визначення стану довіри суспільства до ДПСУ 
досліджуване поняття залежно від кількісного складу суб’єктів довіри варто 
розглядати у трьох ракурсах (аспектах): як індивідуальну довіру, як групову 
довіру та як загальносуспільну категорію. Саме остання є найбільш ціннісною 
для визначення ставлення до ДПСУ українського соціуму, оскільки вона 
характеризує рівень позитивного ставлення до нього з боку всього суспільства 
загалом, а не окремих соціальних груп чи індивідів. 

Узагальнюючи викладене, варто наголосити, що: 
 довіра українського суспільства до ДПСУ прямо впливає на рівень до-

віри до правоохоронних органів загалом як складових сектору безпе-
ки і оборони держави;  

 спостерігається позитивна динаміка підвищення рівня довіри гро-
мадськості до ДПСУ впродовж 2017–2021 років; 

 дослідження незалежних соціологічних структур засвідчили найви-
щий рівень довіри до ДПСУ у секторі громадської безпеки і верховен-
ства права у 2021 році, що свідчить про ефективну її оперативно-
службову та іншу діяльність загалом. 
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Доцільність запровадження інституту страхування  
цивільно-правової відповідальності адвоката через призму  

необхідності відстоювання інтересів його клієнта 
За невиконання або ж неналежне виконання своєї професійної діяльно-

сті адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної [4], кримінальної [2], 
адміністративної [5, с. 530-538] чи цивільно-правової відповідальності. В ас-
пекті притягнення адвоката до цивільно-правової відповідальності одним із 
найбільш проблемних питань є доцільність існування інституту страхування 
такої відповідальності адвоката. Правова природа даного інституту вже не од-
норазово була предметом нашого дослідження, зокрема, в аспекті з’ясування 
різноманітних підходів як науковців, так і законодавців зарубіжних країн що-
до необхідності його існування [6] та розкриття деяких питань механізму та-
кого страхування [1; 3]. Проведене дослідження насамперед надало нам мож-
ливість, не тільки виділити позитивні та негативні риси даного інституту, але 
дійти висновку, що введення інституту страхування цивільно-правової відпо-
відальності адвоката безпосередньо спрямоване на захист його інтересів.  

У той же час, важливе значення даний інститут відіграє і для 
відстоювання інтересів клієнтів адвоката. Це зумовлено тим, що ускладнення 
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соціально-економічних відносин створює постійну потребу в отриманні 
професійної правової допомоги суб’єктами таких правовідносин в умовах 
реалізації свої прав та законних інтересів. В той же час, клієнт далеко не зав-
жди, як відмічає І. Новіков отримує своєчасну, надану належним чином пра-
вову підтримку, трапляється, що він несе істотні збитки, зазнає значних мо-
ральних страждань через некомпетентність або недбалість працюючого з ним 
фахівця [10, с. 222]. Безграмотна, безвідповідальна робота адвоката, за тверд-
женням І. Трунов, ламає долі, приносить величезні матеріальні збитки (на-
приклад, коли з вини адвоката сім’я втратила останнє житло або збанкрутував 
підприємець), а дисциплінарне провадження, за результатами якого 
відбувається позбавлення статусу адвоката, за нинішніх реалій нікого не 
задовольняє [14, с. 2017]. Певним чином про це свідчать і статистичні дані 
наведені кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів, 
згідно з якими за 2020 року було прийнято тільки 33 рішення про позбавлен-
ня права на заняття адвокатською діяльністю [13]. 

Хоча законодавець і встановлює значні кваліфікаційні та інші вимоги до 
претендентів на здобуття статусу адвоката та закріплює особливий 
професійний статус адвоката, тим самим гарантує особі право на професійну 
правничу допомогу [7], проте, на жаль, слід погодитись з твердженням 
Ж. Павлової, що на сьогодні далеко не всі адвокати мають високу 
кваліфікацію, що призводить до судових помилок, неякісного розгляду окре-
мих категорій справ [11, с. 257]. Тож слушною є позиція Ю. Пилипенко, згідно 
з якою страхування відповідальності адвоката за шкоду, яку може бути 
заподіяно довірителю його помилковими діями, є для потенційного клієнта 
важливим фактором при виборі адвоката і доручення йому складної, вартісної 
справи з неоднозначною перспективою [12]. Такий різновид страхування 
спрямований на надання впевненості клієнту у тому, що у разі настання стра-
хового випадку, йому буде виплачена певна сума коштів на покриття понесе-
них ним збитків, а також на збільшення довіри до українських адвокатів з бо-
ку клієнтів, особливо іноземних [8, с. 36]. 

Співвідносячи обов’язкове і добровільне страхування професійної 
відповідальності адвоката, Д. Наумов виходить з того, що добровільне страху-
вання спрямоване саме на задоволення майнових інтересів адвоката, тоді як 
обов’язкове захищає інтереси довірителів та відображає суспільну (загально-
державну) потребу в страхуванні, яка викликана необхідністю захисту 
інтересів громадян від помилок адвокатів [9, с. 198]. 

Тож метою існування інституту страхування цивільно-правової 
відповідальності адвоката, поряд із відстоюванням інтересів адвоката, є і за-
хист інтересів його клієнта, який хоча і не є стороною договору страхування, 
але є вигодонабувачем за даним договором, а його запровадження повинно 
встановити додаткові гарантії надання професійної правової допомоги адво-
катом на належному рівні задля забезпечення реалізації прав та законних 
інтересів осіб. 
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Міжнародний досвід компенсації моральної шкоди 
Відповідно до положень Конституції України та чинного законодавства, 

фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення їхніх прав і свобод та законних 
інтересів. Як видно зі змісту ст. 23 Цивільного кодексу України, моральна 
шкода, завдана юридичній особі, полягає у приниженні її ділової репутації. Це 
майже єдине посилання на характер моральної шкоди, що може бути завдано 
юридичній особі в законодавстві. Слід також зазначити, що відповідно до п. 3 
ст. 23 Цивільного кодексу України моральна шкода відшкодовується грішми, 
іншим майном або в інший спосіб. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом 
залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних 
страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можли-
вості їх реалізації, ступеня вини особи, яка заподіяла моральну шкоду, якщо 
вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, 
які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування врахову-
ються вимоги розумності і справедливості. 

Сучасні дослідники відзначають, що моральну шкоду слід розглядати як 
протиправне знищення (або спробу знищення) гідності людини, що викликає 
негативні процеси та стани в її психіці. Вона полягає саме у втратах, тих нега-
тивних наслідках немайнового характеру, які виникли внаслідок страждань. 
Наприклад, певні зміни в житті людини: 1) неможливість реалізувати свої 
звички та бажання; 2) погіршення відносин в колективі чи сім’ї; 3) втрата ро-
боти, можливості вибудувати кар’єру; 4) втрата довіри близьких людей, поте-
нційних контрагентів по договорах тощо. Психічні страждання, які спіткають 
людину в результаті посягання на її особисті немайнові права і блага, можуть 
виявлятися у збентеженні, страхові (наприклад, за майбутню долю сім’ї, 
кар’єри, майна), переживаннях, хвилюваннях, емоційному неспокої тощо. В 
результаті людина втрачає можливість ухвалювати правильні рішення, про-
довжувати свій звичний спосіб життя. Ці зміни змушують людину застосову-
вати додаткові зусилля для організації свого життя, є індикаторами наявності 
моральної шкоди. 
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У загальному вигляді під моральною шкодою розуміють немайнові зби-
тки внаслідок моральних чи фізичних страждань чи інших негативних явищ, 
заподіяних фізичній чи юридичній особі протиправними діями чи бездіяльні-
стю інших осіб. Немайнову шкоду може бути заподіяно і юридичній особі – це 
збитки немайнового характеру у зв’язку з приниженням його ділової репута-
ції, зазіханням на найменування фірми, товарний знак, розголошення комер-
ційної таємниці, а також вчинення дій, спрямованих на зниження престижу 
чи підрив довіри до його діяльності. Проблема відшкодування моральної 
шкоди полягає у неможливості визначення розміру відшкодування, який 
співпадає із заподіяною шкодою, оскільки неможливо визначити обсяг болю 
та страждань, яких зазнала особа. Це все вирішує суд на свій розсуд, дотриму-
ючись принципу розумності. 

Загальні аспекти відшкодування моральної шкоди в зарубіжних країнах 
мають певні відмінності та свої особливості. Так в англійському праві взагалі 
відсутня суттєва різниця між майновою та немайновою шкодою в частині під-
став і порядку відшкодування. В американській правовій системі, як і нале-
жить англо-американському праву, ситуація багато в чому схожа. Однак тут 
існує так званий інститут деліктів «privacy», творці якого бачили його функ-
цію в захисті недоторканості особи і всього того, що допомагає людині зберег-
ти себе як особистість (наприклад, порушення самоти або права на самотність, 
поширення відомостей, що показують позивача у фальшивому світлі, присвоєння 
імені позивача і використання його зовнішності з метою отримання вигоди). 

У Німеччині існує поділ шкоди на майнову і немайнову та єдиний прин-
цип відповідальності за обидва види шкоди. При цьому в Німецькому цивіль-
ному законодавстві відсутній перелік інтересів, що захищаються законом в 
сфері недоторканості особи; спеціально обумовлені тільки заподіяння шкоди 
тілу або здоров’ю, позбавлення волі, схиляння жінки обманом або погрозами 
до співжиття. Однак в німецькому цивільному праві склалося поняття 
«Personlichkeit», в принципі рівнозначне з «privacy» в американському праві. 
Цікавим моментом є також те, що грошова компенсація тут – не єдиний засіб 
захисту; основним принципом відповідальності є реституція, тобто повернен-
ня потерпілої сторони в те положення, яке вона б мала, якби правопорушення 
не було; і тільки в тому випадку, коли реституція повністю або частково немо-
жлива, збиток компенсується грошима. 

Французьке цивільне законодавство також не проводить відмінності між 
матеріальною і нематеріальним шкодою. Так, Французький Цивільний Ко-
декс, визначаючи збитки, говорить про відшкодування збитку або втрати вза-
галі, не обмежуючись тільки грошовим збитком, що включає можливість від-
шкодування моральної шкоди. 

Як видно з наведеного аналізу чинного закордонного законодавства 
найбільш прогресивних з правової точки зору країн, у всіх нормативно-
правових системах немає такого терміну як «моральна шкода», хоча присутні 
подібні за змістом і більш розроблені, ніж в Україні, інститути. Причому ви-
користовуються при характеристиці цих інститутів терміни більше орієнтовані 
на поняття особистості і всього, що з нею пов'язано. 
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Слід зазначити, що в кожній країні компенсація моральної шкоди має 
свої особливості, які відображають потребу держави і суспільства в адекватній 
сучасним вимогам системі правових норм, що регулюють компенсацію мора-
льної шкоди. Таким чином, загальні аспекти відшкодування моральної шкоди 
досить актуальні на даний час у цивільному законодавстві, адже ці питання по-
чали реалізовувати в практичній діяльності досить недавно, і з прийняттям нині 
чинного ЦК України норми, що регулюють дану тему, містять ряд особливостей. 

Можна констатувати, що для України, де є значні складнощі з побудо-
вою чіткого способу відшкодування моральної шкоди, велике значення має 
зарубіжний досвід розвитку інституту компенсації. У європейському праві по-
няття «моральна шкода» входить до складу інституту відшкодування мораль-
ної шкоди, що носить цивільно-правовий характер, але існує і на рівні інших 
галузей права, а тому може вважатися міжгалузевим, що, у свою чергу, приз-
водить до строкатості та неоднорідності в визначенні поняття «моральна 
шкода» у різних нормативних актах.  На наш погляд, у контексті перспектив 
розвитку вітчизняного права значний інтерес становить англійський досвід, в 
основі якого лежить оцінка перспектив втрати життя: приблизно розрахову-
ється, наскільки знижується тривалість життя потерпілого за рахунок шкоди 
для його здоров’я порівняно із середньою тривалістю життя в країні. Доцільно 
запровадити в українську судову практику й інші проаналізовані інструменти 
відшкодування моральної шкоди, що не лише сприяло б зміцненню цілісності 
європейського правового простору, а й суттєво гуманізувало б правову систему 
сучасної України. 
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Забезпечення конституційного права на безоплатну  
правову допомогу в адміністративному судочинстві 

Статтею 3 Конституції України визначено пріоритетний принцип у сис-
темі конституційних гарантій забезпечення прав людини і громадянина у вза-
ємовідносинах з державою, згідно з яким людина визнається в Україні най-
вищою соціальною цінністю; держава відповідає перед людиною за свою дія-
льність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [1]. 

Із метою реалізації своїх прав та свобод громадяни вступають у різнома-
нітні публічно-правові відносини з суб’єктами владних повноважень. Консти-
туція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб (ч. 1 ст. 55 Конституції України) та право на відшко-
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дування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріаль-
ної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездія-
льністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ч. 1 ст. 56). 

На судовий контроль за дотриманням приписів законів суб’єктами вла-
дних повноважень під час виконання покладених на них функцій спрямоване 
адміністративне судочинство. У публічно-правових спорах, які підпадають під 
юрисдикцію адміністративних судів, як правило, особі протистоїть суб’єкт 
владних повноважень, тобто орган державної влади, орган місцевого самов-
рядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними 
публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства. Дане ви-
значає актуальність питання про гарантовану державою безоплатну правову 
допомогу в адміністративному судочинстві. 

Згідно зі статтею 16 Кодексу адміністративного судочинства України 
(далі – КАСУ) учасники справи мають право користуватися правовою допомо-
гою. Представництво в суді, як вид правової допомоги, здійснюється виключ-
но адвокатом (професійна правова допомога), крім випадків, встановлених 
законом. Безоплатна правова допомога надається в порядку, встановленому 
законом, що регулює надання безоплатної правничої допомоги [2]. 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачає надання 
безоплатної правової допомоги двох видів: безоплатної первинної правової 
допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 
безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг як 
надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових 
питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 
документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні дос-
тупу особи до вторинної правової допомоги та медіації [3]. Тобто  особа, яка 
потребує судового захисту своїх прав в порядку адміністративного судочинст-
ва може скористатися послугами, які складають первинну правову допомогу, з 
метою отримання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної право-
вої допомоги, врегулювання спірних правовідносин в результаті примирення 
сторін, отримання необхідної інформації для підготовки адміністративного 
позову, заяви про забезпечення адміністративного позову, інших процесуаль-
них документів. Підготовка адміністративного позову чи інших документів 
процесуального характеру в рамках первинної правової допомоги неможлива.  

За офіційними даними Координаційного центру у 2021 році зафіксовано бі-
льше шестидесяти тисяч звернень громадян до системи безоплатної правової до-
помоги з питань адміністративного права, що охоплюють не лише випадки 
роз’яснень та консультацій, що були надані працівниками центрів та бюро право-
вої допомоги, але й надання клієнту безоплатної вторинної правової допомоги [4].  

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» без-
оплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у 
створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, яка включає 
такі види правових послуг як: захист; здійснення представництва інтересів 
осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, ін-
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ших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими осо-
бами; складення документів процесуального характеру [3]. Отже, особа під час за-
хисту своїх прав в адміністративному суді може реалізувати своє право на безо-
платну вторинну правову допомогу у формі здійснення представництва її інтересів 
під час судочинства та складенні документів процесуального характеру.  

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають конкретно визна-
чені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (ст. 14) категорії осіб, 
на відмінну від первинної безоплатної правової допомоги, правом на отримання 
якої наділяються усі особи, які перебувають під юрисдикцією України [3]. 

Належність особи до однієї з категорій, що мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, повинна підтверджуватися відповідними доку-
ментами (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»), пе-
релік яких закріплений в Методичних рекомендаціях щодо організації надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених наказом Координа-
ційного центру з надання правової від 19.07.2019  № 60 [5]. 

Особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, під час ад-
міністративного судочинства, довіряє свої процесуальні права і обов’язки 
представникові, визначеному центром з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. Відповідно до ст. 60 КАСУ представник, який має повнова-
ження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, 
її процесуальні права та обов’язки. Обмеження повноважень представника на 
вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому до-
віреності або ордері [2]. 

Отже, одним із дієвих засобів реалізації прав та свобод особи, у тому під 
час розгляду справи адміністративним судом, є інститут правової допомоги, 
загальнодоступність якого обумовлюється можливістю безоплатного отри-
мання первинної правової допомоги особами, які підпадають під юрисдикцію 
України, й можливістю безоплатного отримання вторинної правової допомоги 
для певних верств населення. Зважаючи на специфіку підвідомчих адмініст-
ративним судам публічно-правових спорів, значення гарантованого конститу-
ційного права на безоплатну правову допомогу в адміністративному судочинс-
тві важко переоцінити. 
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Особливості правозастосування як  
форми реалізації норм права 

Зміни, що відбуваються в суспільстві, реформування основних сфер його 
життєдіяльності потребують теоретичного переосмислення сутності, значення та 
природи правозастосовчої діяльності. Це пов’язується з виникненням абсолютно 
нових суб’єктів правозастосування, трансформацією взаємовідносин його учас-
ників, необхідністю теоретичного обґрунтування шляхів вдосконалення право-
реалізаційного процесу, підвищенням його ефективності, необхідністю гаранту-
вання прав і свобод громадян, посиленням їх правової захищеності. 

Правозастосування є особливою формою реалізації норм права, оскіль-
ки дана форма відрізняється від інших правореалізаційних форм (дотриман-
ня, виконання, використання) своїми суттєвими ознаками: має державно-
владний характер, здійснюється у певних процесуальних формах, завершуєть-
ся виданням правозастосовчого акта. 

Застосування норм права має місце лише там, де суб’єкти права не мо-
жуть самостійно реалізувати свої права і обов'язки без посередництва компе-
тентних органів. Суб’єктами правозастосовчої діяльності можуть бути різно-
манітні організації та їх посадові особи, а в деяких випадках – і громадські 
об'єднання [4, с. 217]. 

За допомогою правозастосування здійснюється індивідуальне правове регу-
лювання суспільних відносин. Якщо реалізується диспозиція, то має місце пози-
тивне регулювання суспільних відносин через оперативно-виконавчу, контроль-
но-ревізійну, наглядову діяльності; при реалізації ж санкцій здійснюється охорона 
суспільних відносин від порушень через юрисдикційну діяльність. 

Правозастосування є процесом, який складається з декількох стадій. Се-
ред науковців не існує єдиної думки стосовно кількості стадій. Узагальнюючи 
різні позиції можна виокремити 3-и стадії: 

1. Встановлення та аналіз фактичних обставин справи (фактична основа). 
2. Вибір та аналіз правових норм (юридична основа). 
3. Вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення. 
Правозастосування має відповідати вимогам обґрунтованості, доцільно-

сті, законності та справедливості. Останній принцип носить інтегрований ха-
рактер, оскільки поєднує в собі всі інші вимоги [1, с. 158].  

Процес правозастосування завершується виданням правозастосовчого 
акта, який визначає права, обов’язки або міру юридичної відповідальності 
конкретних осіб. Він є важливим засобом індивідуального правового регулю-
вання, оскільки трансформує загальнообов'язкові нормативні приписи у сфе-
ру конкретних життєвих ситуацій та стосовно конкретних осіб. 

У правозастосовчій діяльності можуть виникати ситуації, коли питання, 
яке потребує вирішення, не є врегульованим правовими нормами. Зовсім 
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уникнути прогалин неможливо, оскільки вони зумовлені не лише 
суб’єктивними (недоліками при виданні нормативно-правових актів), а й об'є-
ктивними факторами (виникненням нових суспільних відносин). 

Єдиним засобом усунення прогалин є нормотворча діяльність. Вона є най-
більш ефективною, але водночас затратною в часі. Найбільш поширеними є засо-
би подолання – аналогія закону та аналогія права. Вони мають обмежену сферу 
використання, оскільки допустимі в цивільному, трудовому і в деяких інших галу-
зях права та заборонені у кримінальному й адміністративному [6, с. 48]. 

Пpaвoзacтocyвaння мoжнa визнaчити як oднy iз фopм peaлiзaцiï пpaвa, 
якa мaє дepжaвнo-влaдний opгaнiзyючий xapaктep кoмпeтeнтниx дepжaвниx 
opгaнiв й yпoвнoвaжeниx дepжaвoю ociб i cпpямoвaнa нa змiнy, пpипинeння 
aбo виникнeння пpaвoвиx вiднocин шляxoм видaння iндивiдyaльниx aктiв 
зacтocyвaння пpaвoвиx нopм в пeвниx фopмax, a тaкoж нa кoнкpeтизaцiю 
пpaвoвoгo peгyлювaння та oxopoнy cycпiльниx вiднocин. 

Зacтocyвaння пpaвoвиx нopм мaє yпpaвлiнcькi, соціально-пoлiтичнi 
фyнкцiï, a тaкoж викoнyє пpoфiлaктичнi i виxoвнi зaвдaння. 

Правозастосування, здійснюючи індивідуальне правове регулювання су-
спільних відносин на засадах законності, обґрунтованості, доцільності та 
справедливості, сприяє утвердженню режиму законності та правопорядку у 
суспільстві. 
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Принципи інформаційно-аналітичної діяльності  
в умовах сучасного суспільства 

Інформаційно-аналітична діяльність реалізовує завдання якісно-
змістовного перетворення первинної інформації, функціонально перетинаю-
чись в цьому плані з науковою (виробництво нового знання) і управлінською 
(розробка варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю. Характер функціональної 
взаємодії у системі «аналітика-наука-управління» характеризується 
специфікою аналітики. З наукою її поєднує інформаційний спосіб пізнання і 
наукового аналізу реальності. Аналітика найбільш дотична до гуманітарної 
науки, що ґрунтується на інтерпретації текстів, документів, даних, 
повідомлень про події тощо, а також до тих розділів науки, видів наукових 
завдань, коли нове знання одержують не дослідно-експериментальним шля-
хом, а на основі аналізу й інтерпретації існуючих теорій, описів фактів, засо-
бами інформаційного моделювання реальності. 

Аналітик, спираючись на інформаційні моделі (відображення в 
інформаційному просторі подій, фактів, дій, ідей, думок, природних, 
соціальних, політичних, фінансових, економічних процесів), виявляє в них 
об’єктивні закономірності і тенденції, визначає рушійні ними механізми, при-
чинно-наслідкові зв’язки. У цьому розумінні аналітик створює нове знання 
про певний фрагмент реальності, який зосереджується усфері його 
професійного інтересу, виступаючи дослідником своєї предметної області. 

Разом з тим існують і принципові розходження між аналітикою і нау-
кою. Науковий аналіз спрямований на виявлення насамперед фундаменталь-
них, об’єктивнихповторюваних закономірностей досліджуваної галузі, 
істотних зв’язків об’єктів, узагальнених параметрів суспільних процесів. У 
свою чергу інформаційна аналітика, спираючись на наукові знання, загальні 
закономірності, найчастіше має справу з реаліями буття, здійснюючи оцінку 
фактів і подій, прогнозуючи їхній розвиток з узагальненням не тільки типових 
параметрів, але і цілого спектручинників, включаючи суб’єктивно-особистісні, 
випадкові впливи, а також свідомі акції конкурентів, протиборство інтересів, 
активне втручання соціальних технологій. 

Інформаційно-аналітична діяльність безсумнівно є широкою і багатоас-
пектною сферою діяльності. Вона включає в себе підбір і систематизацію 
фактів щодо певного питання, їх оцінку, відбір, тлумачення, чітке й продума-
не викладення в усній або письмовій формі. Головна мета аналітичної 
діяльності полягає в отриманні максимальної користі від інформації, яка є в 
розпорядженні, для того щоб правильно зрозуміти і оцінити ситуацію, бачити 
її у перспективі, а в кінцевому підсумку – успішнареалізація завдань. Весь сенс 
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аналітичної роботи полягає у тому, що протягом її здійснення 
використовується величезний набір методів і засобів, які успішно застосову-
ють в математиці, логіці, гуманітарних, природничих науках, при написанні 
історичних досліджень. Інформаційно-аналітична робота пов’язана буквально 
з усіма процесами і явищами суспільного життя. Для того, щоб така широка і 
цікава діяльність залишалася в рамках і приносила максимальну користь, слід 
вміти не розпорошувати сили і час на дрібниці, проявляти логіку і швидкість суд-
жень і зосереджувати увагу на найважливіших, найголовніших речах [2, с. 74]. 

Інформаційно-аналітична робота – це процес, в результаті якого пер-
винна інформація (неопрацьовані факти) перетворюються у вторинну, нову, 
аналітичну інформацію, більш досконалу продукцію, передбачену для 
передачі замовнику. Будь-які факти, опрацьовані належним чином, 
занесеніувідповідні реєстри, проіндексовані, не мають жодної цінності, доки 
не буде розкрито їх смисл, зіставленоїх між собою, показано перспективи роз-
витку ситуації, явища, процесу і передано у тому вигляді, в якому їх смислова 
сутність буде абсолютно зрозумілоюкінцевому споживачу. 

У контексті реалій інформаційного суспільства висуваються такі вимоги 
до аналітичної роботи: 

1. Вона повинна мати не поверхневий, побутовий, а науковий характер і 
ґрунтуватися на врахуванні й глибокому розгляді всіх факторів, які стосуються 
тієї чи іншої проблеми; на основі реальної картини сьогоднішнього дня 
аналітик повинен зробити висновки і надати рекомендації уряду.  

2. Своєчасна інформація повинна ґрунтуватися не на одному, а на чис-
ленних і різноманітних джерелах, безперечно, найбільш достовірних.  

3. Аналітичні матеріали повинні ґрунтуватися на документах, законах і 
розпорядженнях, висловлюваннях керівників, думках урядової еліти.  

4. Аналіз буде більш правильним і точним, якщо ви добре знаєте і гли-
боко розбираєтеся в тій проблемі, стосовно якої надаєте інформацію.  

5. Аналіз повинен враховувати і будуватися на найновітніших даних з 
проблеми, про яку ви пишете. Якщо інформація застаріла ще до часу її скла-
дання, то й прийняте рішення може бути неповним і навіть невірним.  

6. Одна із помилок, і навіть вад деяких аналітиків – повідомляти таку 
інформацію і надавати такий аналіз подій, який би не лише не дратував, а 
навіть радував замовника. Робиться це, зазвичай, в такий спосіб: негативні 
факти опускаються або пом’якшуються, а якісь позитивні оцінки виносяться 
на передній план. Це досить небезпечний шлях.І доволі часто така інформація 
може стати запорукою неправильного управлінського рішення. Інформація 
повинна бути максимально об’єктивною. Аналітик повинен мати мужність 
повідомляти максимально правдиву інформацію, якою б вона не була.  

7. Надаючи інформацію (особливо взяту із ЗМІ), не варто сліпо вірити їй 
(навіть солідна газета може бути дезінформована). Необхідно обов’язково 
всіма можливими (легальними) засобами перевірити її [1, с. 237]. 

Література: 
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Генетичний код української нації: витоки та сучасність 
Безумовно, український етнос має свою багату тисячолітню історію свого 

формування та становлення, починаючи від Трипільської культури (V тис. до 
н.е.), Кіммерії, Великої Скіфії та Сарматії, Великого переселення народів (IV – 
VII ст. н.е.), Київської Русі, Козацької доби до Нового часу та сьогодення. За 
цей час відбулось безліч різноманітних історичних подій, які закарбувалися в 
пам’яті народу в народних піснях, переказах, легендах та думах [1; 2; 3]. Але 
ще більше інформації збереглося в генах народу, в його ДНК, яка, як «біологі-
чний документ», не може бути загубленою в часі на відміну від документів та 
архівних матеріалів. Саме вивчення «біологічного архіву» нації дає нам змогу 
прослідкувати за витоками та становленням українського етносу протягом 
всього часу його існування від початку зародження до наших днів. 

Останнім часом все більшої популярності в світі набуває ДНК-
генеалогія, за допомогою якої можна визначити приналежність людини та її 
родини до певної гаплогрупи, яка бере свій початок від давніх народів, які на-
селяли нашу планету в архаїчні часи (А.О. Кльосов [6-11], Б. Сайкс [12; 14], 
У. Спенсер [13], Л.Л. Каваллі-Сфорца [15; 16] та ін.). Генеалогічний ДНК тест 
можна зробити у відповідних генетичних лабораторіях і він може надати свід-
чення про генеалогічні зв’язки та походження людини і етносу. 

Витоки та походження української нації, окрім аналізу археологічних та 
літописних джерел, були досліджені та доповнені вже в ХХІ ст. завдяки най-
сучаснішим ДНК технологіям. Так, в першому науково-популярному фільмі 
українського телеканалу/кіностудії ТРК «Україна» «ДНК: портрет нації» (ав-
тор сценарію Ілларіон Павлюк, режисер Володимир Рибась) 2012 р. розпові-
дається про проведене в наш час ДНК-дослідження репрезентативної вибірки 
українців та приналежність їх до давніх генетичних родів, які проживали на 
території України в давні часи. Другий фільм «ДНК 2: у пошуках жінки» 
2013 р. розкриває генетичний код українок.  

За результатами генетичного аналізу гаплотипів сучасних українців бу-
ло підтверджено їхню приналежність до кількох основних генетичних родів 
(див. Табл. 1) [5]. Так, найбільшу генетичну групу (понад половину) населення 
України складають носії гаплогрупи R1a та її підгрупи R1a1. Остання пошире-
на насамперед у Східній Європі, Середній Азії та Північній Індії; саме до неї 
здебільшого належать і сучасні слов’янські народи (серби, поляки, білоруси, 
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росіяни, латиші та ін.). Науковці вважають, що генетична мітка R1a1 вперше 
постала близько 15 тис. р. тому, найпевніше, у причорноморських степах. А 
через те, що вона єдина з-поміж решти гаплогруп вказує про спільність істо-
ричних доль населення від Європи до Індії, той отримала від генетиків дві 
умовні назви – «східнослов’янська» й «арійська». 

Друга за поширенням серед сучасних українців – балканська гаплогрупа 
I2, із доволі значною часткою у 22 – 25%, поширена, зокрема, у південних 
слов’ян (боснійців, словенців, хорватів та ін.). Носіями умовно-кавказької гап-
логрупи G2 є від 6 до 9% сучасних українців. Вважають, що вона постала бли-
зько 18 тис. р. тому на Близькому Сході, а згодом поширилася до Південної 
Європи та в район Середземномор’я. Нині рід G2 найбільш поширений серед 
окремих народів Кавказу (інгушів, чеченців, осетинів, грузинів та ін.).  

Близько 6% українців є носіями гаплогрупи N1с, що найбільше предста-
влена серед народів Півночі (якутів, удмуртів та фінів). Північноафриканська 
гаплогрупа E та її підгрупа E1b1b – третя за поширенням у Західній Європі, 
яка серед сучасних українців складає від 4 до 7%, вона посідає друге місце (пі-
сля R1a1) серед карпатських русинів. У 2% українців зафіксовано доволі рідкі-
сну західноазійську гаплогрупу T, носіями якої були давні шумери, еламіти та 
фінікійці. Західноєвропейська гаплогрупа R1b, яка переважає в Північній та 
Західній Англії, Уельсі, Шотландії, Ірландії (понад 90% носіїв), Іспанії (70%) 
та Франції (60%), в генетичній структурі українців не перевищує 2-3%. 

Таблиця 1 
Представленість різновидів гаплогруп Y-ДНК серед  

сучасного населення України за даними ДНК-досліджень 

Материнські ж лінії всіх людей, що нині живуть в світі, сходяться до ми-
тохондріальної Єви (мтДНК). Перша жінка, або ж біблійна Єва, за науковими 
даними, народилася приблизно 150 000 років тому в Африці на території су-
часної Ефіопії, Кенії або Танзанії. Саме туди прямують генетичні ланцюжки 
мтДНК. Саме в межах цього континенту первинно розповсюджувалася люди-
на сучасного вигляду. 

У Єви було всього сім дочок, від яких і ведуться гаплотипи і родоводи су-
часних жінок та матерів чоловіків. Родоначальниці кланів (гаплогруп) не були 
єдиними жінками свого часу, але вони були єдиними, чиї нащадки по жіночій 
лінії живуть в наші дні. Інші жінки, або їх дочки і внучки, не мали ніяких дітей 
взагалі або ж мали тільки синів, і тому їхні гілки зникли.  Британський науко-
вець з археогенетики, професор Оксфордського університету Брайан Сайкс в 
своїй праці «Розшифрований код Льодової людини: Від кого ми виникли, або 
Сім дочок Єви» [12] запровадив для дочок Єви та прародительок більшої час-

R1a1 I2a G2 N1c1  E1b1b Т (К2) R1b 
15 тис.  
р. тому 

15 тис.  
р. тому 

10 тис.  
р. тому 

10 тис. р. 
тому 

15 – 20 тис.  
р. тому 

30 тис.  
р. тому 

15 тис.  
р. тому 

Індо-
європейці 

(арії) 

Балканці 
(ілірійці, 
фракійці, 
трипільці) 

Західно-
кавказьсь-
ка (скіфо-
сармати, 
алани) 

Фінно- 
угри 

Північно-
африкан-

ська 
(хаміти, 

єгиптяни) 

Західно-
азійська 

(шумери, 
фінікійці) 

Західно-
європейсь-

ка 
(кельти) 

54% 22 – 25% 6 – 9% 6% 4 – 7% 2% від  2% 
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тини населення Європи імена – Урсула (гаплогрупа U), Ксенія (X), Олена (H), 
Велда (V), Тара (T), Катрін (К) і Жасмін (J). Йому вдалося вказати (хай і дуже 
приблизно) епоху життя і локалізувати батьківщину кожної з семи жінок на 
карті Європи. Також було встановлено, що українські жінки є найбільш старі-
шими в генетичному плані на відміну від українських чоловіків. 

Серед українських жінок [4] найбільш розповсюдженим є клан H (Оле-
ни, 43%) первісних землеробів, який є найбільшим і успішним кланом з семи 
рідних кланів, адже 41 % європейців, належить до однієї з численних гілок 
клану Олени (він має більш як 30 підгруп). Родоначальниця даного клану 
з'явилася на світ 20 000 років тому десь в районі Дарданелл. Клан широко 
поширений по всій Європі, але досягає максимальної частоти серед басків пі-
внічної Іспанії і в південній Франції.  

На другому місці в українок представлений клан U (Урсули, 17%) первіс-
них мисливців та збирачів, який є найстарішим з семи європейських кланів. 
Він з'явився 45 000 років тому в середовищі перших людей на території сучас-
ної Греції, які заселили Європу.  На сьогодні, приблизно 11 % європейців є 
прямими нащадками Урсули, він особливо представлений в західній Велико-
британії і Скандинавії.  

На третьому місці в українок – клан V (Вальди, 5%), що відрізнялася 
умінням володарювати, він найменший з семи кланів (лише 4 % європейців 
належить до нього). Вельда жила 17 000 років тому на горбах Кантабрії в пів-
нічно-західній Іспанії. її нащадки виявляються головним чином в Західній і 
Північній Європі, дуже багато їх в Саамському етносі, в Північній Норвегії і 
Фіндяндії. 

Таким чином, сучасні генетичні дослідження дають змогу прослідкувати 
за становленням українського етносу протягом тисячоліть, визначити вагомі 
історичні події, які були вкарбовані в ДНК українців та сформували сучасну 
українську націю. Саме ці дані розширюють знання про родовий досвід украї-
нського народу та сприяють утвердженню національної ідентичності. Безумо-
вно, попереду на нас ще чекають нові наукові відкриття в галузі генетичної ге-
неалогії, які допоможуть розкрити білі плями в етногенезі народів та таємниці 
міжетнічної взаємодії. 

 Література: 
1. Заіка В. М. Відродження та збереження української національної са-

мобутності в умовах сучасного розвитку сільських територій. Становлення 
механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет дер-
жавної політики децентралізації: зб. наукових праць. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 119 – 122. 

2. Заіка В. М. Знання власного родоводу як основа національно-
патріотичного виховання сучасної молоді. Управління навчально-виховним 
процесом нової української школи в контексті національно-патріотичного 
виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців 
(учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (6 квітня 2021 р., м. Полтава) / за 
заг. ред. М.В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полта-
ва : ПП Астрая, 2021. С. 98 – 101. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                43 

 

3. Заіка В. М. Родовий досвід українського народу як складова націона-
льної ідентичності в умовах децентралізації влади. Механізми управління ро-
звитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний 
університет, 2020. С. 94 – 98. 

4. Заіка В.  Розкрито генетичний код українок. Дата оновлення: 
07.10.2014. URL: https://www.0532.ua/news/636439/rozkrito-geneticnij-kod-
ukrainok (дата звернення: 28.11.2021). 

5. Заіка В. Що в собі приховує код української нації. Дата оновлення: 
16.09.2014. URL: https://www.0532.ua/news/620163/so-v-sobi-prihovue-kod-
ukrainskoi-nacii (дата звернення: 28.11.2021). 

6. Клёсов А. А. Ваша ДНК-генеалогия. Узнай свой род. М.: Концептуал, 
2016. 176 с. 

7. Клёсов А. А. ДНК-генеалогия от А до Т. М.: Книжный мир, 2016. 475 с. 
8. Клёсов А. А. Занимательная ДНК-генеалогия: Новая наука дает отве-

ты. М.: Вече, 2013. 168 с. 
9. Клёсов А. А. Практическая ДНК-генеалогия для всех. М.: Концептуал, 

2018. 361 с. 
10. Клёсов А. А. Происхождение славян. ДНК-генеалогия против «нор-

маннской теории». М. : Алгоритм, 2013. 512 с. 
11. Клёсов А. А., Тюняев А. А. Происхождение человека (по данным архе-

ологии, антропологии и ДНК-генеалогии). М.: Белые альвы, 2010. 1024 с. 
12. Сайкс Б. Расшифрованный код Ледового человека: От кого мы прои-

зошли, или Семь дочерей Евы / пер. с англ. Е. Я. Мигуновой. М.: Рипол Клас-
сик, 2005. 304 с. 

13. Спенсер У. Генетическая одиссея человека. Москва : Альпина Паб-
лишер, Альпина нон-фикшн, 2016. 292 с. 

14. Adam's curse : A future without men. Bryan Sykes. W.W. Norton & 
Company, New York, New York, USA. 2004. 320 pp. 

15. Cavalli-Sforza, L.L., Menozzi, P. and Piazza, A. (1994). The history and 
geography of human genes. Princeton, NJ: Princeton University Press.  

16. Cavalli-Sforza,  L.L.,  Piazza,  A.,  Menozzi,  P.  and  Mountain,  J.  (1988). 
Reconstruction  of human  evolution:  bringing  together  genetic,  archaeological  
and  linguistic  data. Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 
Максим Петренко,  

кандидат філософських наук, старший викладач  
кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності  
Східноукраїнського національного університету імені В. Даля 

 
Духовна ситуація у сучасному суспільстві 

Сьогодні наше суспільство охоплено тим станом тривоги, яке 
М. Гайдеггер ще у 20-х роках ХХ століття охарактеризував як страх і жах. 
Страх перед майбутнім і жах перед сьогоденням. Цей страх і жах породжують-
ся матеріальним (економічним) буттям, яке гнітить і давить на психіку, поро-
джуючи хмару злості і розпачу, що поглинає всіх нас. Відчуття безпросвітності 
в матеріальній сфері викликає у людей відчуття безпросвітності і безглуздості 
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життя. Одним з панівних стає стан екзистенційної фрустрації. Ціннісний світ 
людини; ціннісна орієнтація, що задається соціумом ззовні, руйнується разом 
з крахом соціальної ієрархії цінностей. Втрата віри в гуманні ідеали і світле 
майбутнє, віри у вищі цінності призводить до втрати віри в себе, свої сили.  

Яскраво виражена тенденція орієнтації на Захід, що спостерігається в 
нашому суспільстві, постійне співвіднесення культури і цивілізації нашої кра-
їни c «чистим Заходом» лише посилює безпросвітність буття, бо ще більш 
«оматерізовує», уречевлює людину. Наш народ це не тільки Захід, а й Схід, не 
тільки «ratio», але й «irratio», не тільки тіло, а й дух, який не можна звести лише 
до ментальності. Ввібравши в себе культуру Заходу і Сходу, ми стали самобутньою 
і унікальною нацією, яка володіє величезним духовним потенціалом.  

У сучасному світі міцно укорінився «закон соціалізації», згідно з яким 
зріла особистість є соціалізована особистість, що вміє успішно грати ролі, які  
задаються соціумом. З цього закону робиться висновок про залежність люди-
ни і її розвитку від розвитку суспільства. Міркування типу: цивілізоване суспі-
льство – цивілізована людина, культурне суспільство – культурна людина, ва-
рварське суспільство – людина-варвар, що широко розповсюджені і культи-
вуються як на Заході, так і в нашій країні, «закривають», обмежують свідо-
мість рамками соціуму, «садять» дух людський в клітку соціуму. Соціальна ат-
мосфера може душити дух або сприяти його розквіту, але сама людина не стає 
від цього бездиханною, бездуховною. Більш того, зло необхідно для людини, 
бо є випробуванням її духу. Саме в екстремальних життєвих ситуаціях людина 
осягає своє справжнє «Я», що дрімає іноді в більш сприятливих умовах. 

Життєві, матеріальні блага, які ми сьогодні прагнемо знайти, не несуть 
світла ані душі, ані серцю, ані духу людському, а породжують лише невтомну 
спрагу до все більшого і більшого збагачення, розкоші, комфорту. Парадокс 
полягає у тому, що чим більше ми знаходимо благ життя, тим більша наша неза-
доволеність ним, тим більша духовна порожнеча. Матеріальні блага, як миша, 
вгризаються в душу людську і вигризають з неї все більше і більше, залишаючи 
кінець кінцем лише порожнечу, розчарування у житті, відчуття її безглуздості. І на 
грані буття і небуття, життя і смерті людина бачить, що матеріальне, фізичне не 
вичерпує її суті, що радості не тіла, а духа – вищі радості життя. 

Життя тілесної, фізичної людини йде не вперед, а назад і донизу (її «ти-
снуть», «притискують» тяготи, тяжкість повсякденності, в якій вона розчиня-
ється) і нагадує рух людини, що йде по конвеєру в протилежний руху бік, 
утворюючи феномен «часу, що тікає». Речі старіють, людина старіє, час ми-
нає, життя минає, причому все швидше, швидше і швидше... до смерті. І лю-
дина тілесна вважає, що цього змінити не можна. 

Для духовної людини немає нічого неможливого, бо вона залучена до 
вічного, Духу, Богу і черпає свої сили у вірі в те, що для Бога все можливо, а 
отже, і для людини, яка приєдналася до Нього. Ця віра розширює межі люд-
ських можливостей, допомагає людині в найекстремальніших життєвих ситу-
аціях. Більш того, життя духовної людини пронизане інтенцією на «Ти», «ли-
це іншого» (О. Ухтомський), їй властива другодомінантність. Принцип її буття 
«Я-для-Ти», «Я-для-людства». 
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Сьогодні ми знову перегортаємо сторінки нашої історії, вчитуємось і пе-
речитуємо їх, намагаємся відповісти на питання: «Хто ж ми і які ми? Як нам 
жити сьогодні і що нас очікує у майбутньому?» І знову, як і 100 років тому, ві-
дбувається руйнування дощенту всього «старого світу» з метою побудови но-
вого. Знову звучать декларації про соціальну детермінацію особистості, про 
необхідність будівництва суспільства «соціального благоденства», формуван-
ня цивілізованої особистості. 

Руйнування всіх ідолів та ідеалів, скинення всіх святинь, презирство до 
історії своєї країни завдає страшну рану духу людському, руйнує його. Злість і 
ненависть лише збільшують кількість зла на Землі. Злість, страх і ненависть – 
це сили відштовхування, збільшення яких веде до все більших потрясінь і 
руйнувань. Протистояти хаосу, абсурду, злості й руйнуванню, врятувати світ, 
людство і Всесвіт, принести світло та радість душі здатна лише любов, як кос-
мічна сила тяжіння і збудування. 

Реальна дійсність часом створює жорстокі випробування нашої любові, 
випробування нашої здатності любити все і всіх. Важко, а іноді, нам здається, 
неможливо любити певних людей. Але людей можна любити за те, що всі ми 
люди, і якщо подібний знищує подібного, то це веде до вимирання виду. Духо-
вне знищення – до духовного вимирання, фізичне знищення – до фізичного 
вимирання. І буття людське в сучасному світі стає нестерпним тягарем, якщо 
людина розчиняється в світі зла і втрачає здатність любити, якщо вона не зда-
тна у світі абсурду знайти сама свій вищий сенс і цінність, осягнути духовну 
радість буття земного, зрозуміти, що найбільше благо на Землі –  це життя. 

 
Тетяна Сальнікова, 
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Психологічні підґрунтя визначення аксіологічних  
передумов реалізації «Я-концепції» особистості  

військовослужбовців та воїнів АТО 
Участь у бойових діях призводить до значних психопатологічних 

особистісних порушень самосвідомості військовослужбовців. За даними про-
ведених багатьох досліджень, перебування військовослужбовців в умовах ве-
дення активних бойових дій зумовлюють значну кризу самовизначення та 
психологічної ідентичності особистості й втрату можливості цілісного актив-
ного сприйняття своєї особи й своєї функціональної «ролі» та певного «місця» 
в мирному соціумі [1]. Ці дезадаптивні прояви визначаються порушеннями 
здатності адекватно та цілеспрямовано приймати участь у складних 
соціальних взаємодіях, в результаті чого відбувається болісне патологічне 
викривлення процесів самосприйняттята самореалізації [2]. 
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Сучасна психологічна наука характеризується цілою низкою досліджень 
у напрямках проблематики порушень ціннісно-орієнтаційних можливостей 
індивіду (Б. Ананьєва, Б. Братуся, З. Карпенко, Д. Леонтьєва, С. Рубінштейн та 
ін.). Ціннісно-орієнтаційні спрямування особи є важливою характеристикою 
психологічної структури особистості, що цілковито визначають спрямованість 
суб’єкта на реалізацію певних соціальних взаємовідношень, які обмежені 
відповідними «межам» й підпорядковуються певним ціннісним орієнтирам і 
правилам та визначають діяльнісну позицію особи й її змістовне уявлення про 
своє внутрішнє та зовнішнє «Я», що й відповідає індивідуальній ціннісно-
орієнтаційнійспрямованості та виділення у її свідомості певного предметно-
діяльнісного змісту та формуванні самосвідомості особистості [3]. Все це й 
зумовлює цілу низку негативних змін у структурі самосвідомості особистості, 
що позначається на її подальшому спрямуванні життєвих завдань та цілей. 

З огляду на вищевказане, метою нашої роботи постало проведення 
системного аналізу та узагальнення існуючого сучасного вітчизняного і 
світового досвіду щодо проблематики визначення психологічних 
механізмів формування аксіологічних передумов реалізації «Я-концепції» 
особистості військовослужбовців. 

Аксіологічні «Я-концепційні» передумови цілковито ґрунтуються на 
певних сформованих особистісних матеріальних, культурних, духовно-
ціннісних, морально-етичних і психологічних цінностях та переконаннях як 
окремого індивіду, так і певної групи та колективу й суспільства в цілому. В 
умовах ведення бойових дій у комбатантів формуються «викривлені» 
ціннісно-моральні орієнтири та принципи, які в більшості випадків після по-
вернення до умов «мирного» середовища повністю суперечать сформованим 
ціннісно-моральним та етичним визначенням певної ціннісно-нормативної 
системи суспільства, несуперечність якій є показником психологічної 
цілісності та стійкості особи. 

Згідно з О. Щерба, існують три різні форми існування ціннісно-
орієнтаційних мотивацій [4]: 

 суспільні ідеали – напрацьовані суспільною свідомістю узагальнені 
уявлення про досконалість у різних сферах суспільного життя; 

 предметне втілення суспільних ідеалів у діяннях конкретних 
індивідумів; 

 мотиваційні структури особистості, що спонукають особистість до 
предметного втілення у своїй поведінці і діяльності суспільних цінні-
сних ідеалів. 

Аксiопсихологiчнi передумови реалізації «Я-концепції» особистості ви-
значають сукупність усіх уявлень iндивiда про себе, що включають особистісні 
переконання, поведінкову самооцінку та самовизначення й загальні ціннісно-
орієнтаційні тенденції  [5]. Загальновизнаним є визначення теорії 
особистісної «Я-концепцiї», як цілісної системи певних особистісних «переко-
нань» з трьома структурними компонентами: 

 когнiтивним – «образ Я» (уявлення про себе); 
 емоцiйно-цiннiсним (афективним) – «цілісне» ставлення до своєї 

особистості або до окремих її психофізіологічних характеристик і 
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проявів, визначення особистісного дiяльнісного спрямування та по-
ведінкових схильностей і спрямувань, що проявляється в формуван-
ні певної цілісної індивідуальної системисамооцiнок; 

 конативним (поведінковим) – схильність до певної визначеної та 
сформованої «лінії поведінки»,певних вчинків і потягів, за якими 
проглядається рівень домагань людини i підсумовується дiя перших 
двох компонентів. 

Враховуючи це, визначається, що певні сформовані індивідуальні 
поведінкові «установки» можуть мати різний рівень усвiдомленостi, 
консистентностi (взаємоузгодженостi), стiйкостi та динамiчностi, 
актуалiзованостi тощо. 

Підсумовуючи різні психологічні погляди на природу особистісної «Я-
концепції» Р. Бернс визначивпевні модальності глобальної «Я-концепції»[5]: 

 реальне «Я»(уявлення який я насправді); 
 iдеальне«Я»(уявлення, яким я хотів би бути); 
 дзеркальне «Я»(уявлення, як мене сприймають iн.). 

Тому, враховуючи вказані модальності, однією із складових формування 
аксикологічних передумов реалізації «Я-концепції» військослужбовців є пев-
на самоіндентифікація та самосприйняття цих трьох «Я». Формування такої 
самоіндентифікації у комбатантів можливо лише за умови реалізації 
позитивної особистісної «Я-концепції», яка має певну рівновагу між 
внутрішніми та зовнішніми особистісними ціннісно-моральними орієнтирами 
та сформованими у соціумі культуральними, моральними, поведінковими та 
іншими нормативами. 

Таким чином, самовизначення та психологічна ідентифікація 
особистості військовослужбовця з урахуванням аксіологічних передумов 
реалізації «Я-концепції» особистості – це процес певного внутрішнього та 
зовнішнього психологічного усвідомлення своєї особистості, змістом якого є 
суб’єктивне відчуття приналежності до певного суспільного осередку на основі 
стійкого емоційного зв’язку, що виникає в особистості як результат форму-
вання відносно стійкої системи усвідомлень, уявлень і оцінок, а також прий-
няття групових норм та цінностей певних соціальних груп. 
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РОЗДІЛ 2 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ 

 

Олександра Кармаза,  
докторка юридичних наук, професорка,  

професорка Університету штучного інтелекту та цифровізації 
 

Захист виборчих прав внутрішньо переміщених осіб:  
Конституція України, Виборчий Кодекс України,  

практика Європейського Суду з прав людини 
Народне волевиявлення здійснюється, зокрема, через вибори (ст. 69 

Конституції України). Забезпечення виборчих прав громадян через принципи 
виборчого процесу (наприклад таких принципів, як вільні, чесні демократичні 
вибори, свобода пересування, свобода від дискримінації, правовий засіб за-
хисту тощо) є головним обов'язком держави (ст. 3 Конституції). Слід також за-
значити, що ст. 24 Основного Закону України  громадянам гарантуються рівні 
конституційні права і свободи. Не може бути привілеїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками (ст. 24 Конституції) [1]. Тож, забезпечення 
рівності виборчих прав всіх громадян України, гарантованих Конституцією 
України, є також обов'язком держави. 

Разом з тим, починаючи з 2014 року, в результаті тимчасової окупації 
деяких територій України Російською Федерацією в Україні гостро постала 
проблема дотримання принципу свободи від дискримінації за ознакою місця 
проживання, оскільки громадяни України були змушені залишити місця свого 
постійного проживання та отримати статус внутрішньо переміщених осіб. 

Науково-практичний аналіз виборчого законодавства до прийняття Ви-
борчого кодексу України (до 19 грудня 2019 року), а саме, Закону України 
«Про вибори народних депутатів України», Закону України «Про місцеві ви-
бори» тощо, вказує на те, що внутрішньо переміщені особи були обмежені у 
виборчих правах пропри те, що в Україні з 2012 року діяв Закон України «Про 
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Слід також звернути 
увагу на те, що одним із основних прав людини і громадянина, яке 
гарантується на національному та міжнародному рівнях є право на захист від 
дискримінації та право рівності. Так, наприклад, у ст. 1 Загальної декларації 
прав людини зазначено, що всі люди народжуються вільними та рівними в 
своїй гідності та правах. Заборона дискримінації слідує також із вимог ст. 14 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Конституційний Суд України в Рішенні наголосив, що встановлення об-
межень прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за умо-
ви, що таке обмеження є домірним (пропорційним) та суспільно необхідним. 
Позбавлення громадянина України права брати участь в управлінні держав-
ними справами шляхом участі у роботі окружної або дільничної виборчої 
комісії у зв’язку з його проживанням за межами відповідного округу або міста 
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в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану є порушенням частини 
четвертої статті 15, частини першої статті 38 Конституції України (справа про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президен-
та України) (Рішення від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009) [2]. 

Тож зазначимо, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 
України на законних підставах та має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини 
та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (ст. 1 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). 

На внутрішньо переміщених осіб не розповсюджується правовий режим 
біженців попри те, що їх та біженців об'єднують схожі обставини та проблеми, 
але останні перетинають міжнародний кордон, а їхні відносини регулюються 
Конвенцією ООН про статус біженців, Законом України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту»  тощо. 

Статтею 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» визначено, що внутрішньо переміщена особа реалізує своє 
право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, 
місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законом. Тобто, 
ці особи мають право на політичну участь, зокрема, мають право голосу, право 
обиратися і бути обраним тощо. Разом з тим, до прийняття Виборчого кодексу 
України ці особи мали перешкоди на шляху реалізації їх виборчих прав тощо. 

Підтвердженням цьому є рішення Європейського суду з прав людини 
від 21 жовтня 2021 року у справі «Селігененко та інші проти України», в якому 
Європейський Суд визнав, що Україна порушила права внутрішньо 
переміщених осіб з окупованого Криму та Донбасу, не дозволивши їм голосу-
вати на місцевих виборах у 2015 р. Суд визнав, що ці особи мали законне пра-
во голосувати, навіть якщо вони жили за межами рідного міста. Суд також 
встановив, що Україна не взяла до уваги особливості становища внутрішньо 
переміщених осіб та дискримінувала їх, не дозволивши голосувати на 
місцевих виборах. У Європейському суді зазначили, що українки ризикували 
втратити статус внутрішньо переміщених осіб, якби змінили місце реєстрації. 
Крім того, на момент місцевих виборів вони вже понад рік жили у м. Києві, 
сплачували податки до місцевого бюджету, тож були зацікавлені у результаті 
виборів. Європейський суд зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявницям 
по 4500 євро компенсації моральної шкоди [2]. 

Звертаємо також увагу на те, що в Європейському суді з прав людини 
вже склалася практика з питань виборчого законодавства, зокрема, через 
призму дотримання принципу захисту від дискримінації (наприклад, справи 
«Азіз проти Кіпру» (2004), «Мельниченко проти України» (2004), «Сейдіч і 
Фінчі проти Боснії і Герцоговини» (2009), «Зорніч проти Боснії і Герцогови-
ни» (2014) тощо). 

Слід також звернути увагу на те, що мова йде про вибори 2015 року за 
«старим» виборчим законодавством. Станом на сьогодні  проблема вирішена, 
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оскільки прийнято Виборчий кодекс України, який врегулював проблему, на-
давши внутрішньо переміщеним особам користуватися своїми виборчими 
правами в повному обсязі. 

Такий висновок, зокрема, слідує із ст. 1 Виборчого кодексу України, за 
якою  вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямо-
го виборчого права шляхом таємного голосування, а також розділу ІІ 
«Основні принципи виборчого права» тощо. 

Так, наприклад, ст. 7 цього Кодексу «вирішує» проблему внутрішньо 
переміщених осіб щодо місця голосування та участі їх у виборчому процесі, 
вказану у вищезазначеному рішенні Європейського суду проти України. Тож, 
підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включен-
ня до списку виборців на виборчій дільниці відповідно до цього Кодексу. Пра-
во голосу на виборах депутатів Верховної Ради АРК мають виборці, виборча 
адреса яких віднесена до території АРК. Право голосу на виборах депутатів 
сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови ма-
ють виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної 
територіальної громади. Право голосу на виборах депутатів сільської, 
селищної, міської ради територіальної громади та сільського, селищного, 
міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території 
відповідної територіальної громади. Право голосу на виборах депутатів 
районної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території 
однієї з територіальних громад відповідного району. Право голосу на виборах 
депутатів обласної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до 
території однієї з територіальних громад відповідної області. Право голосу на 
виборах депутатів районної у місті ради (у місті з районним поділом, де 
утворені районні у місті ради) мають виборці, виборча адреса яких віднесена 
до території відповідного району в місті. Право голосу на додаткових виборах 
депутатів сільської, селищної ради мають виборці, виборча адреса яких 
віднесена до території територіальної громади, що приєдналася до іншої 
територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». Будь-які прямі чи непрямі 
привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності 
та стану здоров’я, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не до-
пускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, 
крім обмежень, передбачених Конституцією та цим Кодексом. 

Відповідно до частини шостої ст. 7 Кодексу належність громадянина до 
відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території 
визначаються його виборчою адресою (крім випадків, передбачених законом). 

Отже, станом на жовтень 2021 року виборче законодавство України 
захищає конституційно гарантовані виборчі права всіх громадян України. 

Література: 
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Вплив зарубіжної судової практики на формування концепцій і 
принципів доктрини зняття корпоративної вуалі 

У правовій доктрині під «зняттям (підняттям) корпоративної вуалі» 
(PCV) розуміється набір сформованих судовою практикою винятків із прин-
ципу самостійності та незалежності корпорації, які пояснюють випадки відмо-
ви від ознаки обмеженої відповідальності юридичної особи. Питання про мо-
жливість застосування зазначеної доктрини в українській правовій дійсності є 
досить проблематичним, оскільки в законодавстві України відсутні чітко сфо-
рмульовані норми щодо її застосування (крім окремих елементів вказаної док-
трини, які мають місце при притягненні до субсидіарної відповідальності в 
процедурах банкрутства підприємств і ліквідації неплатоспроможних банків). 
У зв’язку з цим багато теоретичних і практичних питань, пов’язаних із розу-
мінням концепцій і принципів доктрини зняття корпоративної вуалі, мають 
вирішуватись з огляду на зарубіжну судову практику, адже «зняття (підняття) 
корпоративної вуалі» вже є доволі сталим юридичним терміном в багатьох за-
рубіжних країнах і йому, як вважається, в англійському та американському 
праві відповідає «piercing/lifting the corporate veil»; в німецькому праві – 
«Durchgriffshaftung; «Doorbraak van aansprakelijkheid» – в праві Нідерландів. 

Так, основний принцип, відповідно до якого юридична особа є самос-
тійним утворенням, що має своє власне майно, відображений у відомій справі 
Salomon v. Salomon & Co Ltd AC 22 [1], яка стала широковідомим судовим пре-
цедентом, і яка, як вважається зарубіжними вченими, була першою спробою 
зняти корпоративну вуаль, оскільки Палата лордів (Верховний Суд) Великої 
Британії одноголосно відмовила у задоволенні відповідної вимоги (проник-
ненні за корпоративну вуаль) про притягнення до відповідальності учасника 
компанії за борги компанії. Суть спору полягала у з’ясуванні того, чи є борги 
компанії боргами її учасника. У справі Woolfson v Strathclyde Regional Council 
1978 SC (HL) 90 [2] при вирішенні питання, чи вправі суд «знехтувати 
відокремленим правовим статусом компанії та її засновників, який, як зазна-
чено у справі Salomon v. Salomon & Co. Ltd. A.C. 22, має підлягати повному за-
стосуванню у відносинах між компанією та особами, які мають з нею справи», 
Палата лордів (Верховний Суд) Об’єднаного Королівства зазначила, що суд 
вправі «зняти (проникнути за) корпоративну вуаль лише у тих випадках, коли 
відомі спеціальні обставини, які вказують, що компанія є простою видимістю 
(фасадом), аби приховувати реальні факти…». 

https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/412-mezhi-ta-obmezhennya-vtruchannya
https://hudoc.echr.-coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-212439%22]}
https://hudoc.echr.-coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-212439%22]}
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Розглядаючи справу VTB Capital plc v Nutritek International Corp 
UKSC 5 [3], Верховний Суд Об’єднаного Королівства, а саме, суддя Лорд Ной-
бергер відзначив, що поняття «зняття» (piercing) або «підняття» (lifting) 
корпоративної вуалі використовуються судовими органами як взаємозамінні, 
можливо навіть і рівнозначні.  

Натомість суддя Високого суду Південної Африки (Суд Західно-капської 
провінції, Кейптаун) Біннс-Вард у справі Stephen Malcolm Gire N.O. And 37 
others N.N.O. [4] відзначив, що суперечливе та часто оманливе синонімічне 
розуміння і вживання слів «проникнення», «зняття» та «зазирання» за кор-
поративну вуаль вимагає обережності в цілому при використанні метафори 
вуалі. Визначальним в окресленому підході, які б терміни не вживались, при 
розгляді відповідних категорій справ є концепція, побудована на фактах 
рішення суду у певних випадках знехтувати деякими або всіма ознаками 
відокремленої правоздатності, якою закон зазвичай наділяє належним чином 
створені компанії. Юридична особа є правовою фікцією (або за деякими поси-
ланнями «правовою вигадкою») і, таким чином, коли за певних обставин 
конкретної справи це доречно зробити, насамперед у справах, де ця концепція 
була використана неналежним чином у спосіб, що суперечить самій ідеї ство-
рення та підтримання правової фікції, суди можуть нею знехтувати. 

Отже, намір суду знехтувати чітко визначеною відокремленою право-
суб’єктністю юридичної особи є результатом судової оцінки важливості надати 
силу правовій концепції юридичної особи, враховуючи суттєві практичні і 
юридичні обставини, які підтримують правову фікцію, з одного боку, на про-
тивагу негативним моральним та економічним наслідкам заохочення 
недобросовісного зловживання концепцією засновниками, акціонерами або 
особами, які контролюють компанію. У випадках, коли суди все ж застосову-
ють доктрину PCV, вони демонструють тонке розуміння того, що юридична 
особа є правовим утворенням і що її відокремлене існування є правовою ви-
гадкою, яку можливо зняти, підняти або відкинути, коли мета створення 
компанії завідомо недобросовісна або спотворена. 

Для конкретизації та узагальнення судових справ із застосуванням док-
трини «piercing the corporate veil» (зняття корпоративної вуалі) були 
сформульовані концепція (доктрина) «alter ego» (коли підконтрольна особа є 
частиною, «другим я» контролюючої особи) та концепція (доктрина) 
«instrumentality» (коли контролююча особа використовує підконтрольну осо-
бу як засіб для досягнення своїх цілей на шкоду інтересів підконтрольної осо-
би), які на практиці замінюють і доповнюють одна одну [5].  

Суть концепції (доктрини) «alter ego» зводиться до того, що суди за 
наявності певних фактів можуть зняти корпоративну вуаль, попередньо вста-
новивши, що юридична особа є «alter ego» (другим я) свого засновника та 
створена для задоволення його особистих потреб або для здійснення будь-
яких незаконних дій. Судова практика зарубіжних країн виділяє низку ознак, 
коли є підстави для застосування доктрини «alter ego», наприклад: 
1) змішування активів компанії та особистих активів відповідача; 
2) використання відповідачем активів компанії в особистих цілях; 3) угоди 
між компанією і відповідачем не носили характеру угод, які могли б бути 
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укладені між двома незалежними особами у схожих умовах; 4) внутрішні до-
кументи компанії і звітність або не велися зовсім, або велися недбало; 
5) акціонер давав прямі вказівки директорам в обхід принципу поділу 
компетенції між загальними зборами акціонерів і радою директорів; 
6) схожий склад органів управління у материнської і дочірньої компаній; 
7) компанія створювалася для проведення однієї угоди [6]. Натомість, взявши 
за основу концепцію (доктрину) «instrumentality» (в перекладі з – засіб, 
спосіб), потрібно довести факт того, що корпорація використовувалась влас-
ником, акціонерами для досягнення своїх цілей за рахунок інтересів 
корпорації та на шкоду інтересам кредиторів корпорації [7]. 

У судовій практиці та в наукових роботах американських юристів були 
виділені такі фактори, які можуть свідчити про наявність ознаки тотального 
контролю (ситуація, за якої компанія є «alter ego or instrumentality» свого 
власника): 1) недостатнє відокремлення компанії, тобто наділення 
мінімальним статутним капіталом, недостатнім для ведення діяльності; 
2) «доїння» компанії (milking) – використання коштів компанії на особисті 
потреби власника (пряма оплата з рахунків компанії особистих телефонних 
розмов, особистого транспорту, покупка речей для особистого користування, 
оплата витрат родичів і т.і.); 3) введення в оману (misrepresentation) – спотво-
рення фактів з питань діяльності компанії, інформації про місцезнаходження, 
активів компанії, управлінського складу, надання неправильних адрес, пред-
ставлення підставних осіб в якості управлінського складу компанії; 
4) змішування особи власника і компанії (commingling and holding out) – ви-
користання спільних рахунків, приміщень, транспорту та іншого майна; 
5) недотримання корпоративних процедур/формальностей: відсутність або 
нерегулярне проведення зборів учасників, відсутність або лише номінальна 
присутність директорів та інших співробітників, недотримання вимог ведення 
документації, відсутність банківського рахунку або ведення розрахунків за 
операціями компанії з рахунку власника; ведення бізнесу від імені компанії, а не 
від імені власника; неподання або нерегулярне подання звітної документації в 
державні та інші органи; 6) невиплата дивідендів, не розподіл прибутку; 
7) використання компанії для оплати боргів інших підприємств або власника [8]. 

Отже доктрину «зняття корпоративної вуалі» є сенс розглядати в зага-
льному контексті боротьби зі зловживаннями в корпоративних відносинах. 
Вказану доктрину можна розглядати і як свого роду доповнення до норм пи-
саного закону, які теж передбачають, за певних обставин, можливість фактич-
ного позбавлення учасників компанії (товариства) їх привілеїв обмеженої від-
повідальності. Якщо ж дозволити широке застосування доктрини зняття кор-
поративної вуалі, то це може порушити фундаментальні принципи цивільного 
права, що проявляються в обмеженій відповідальності юридичної особи та її 
відокремленості. Тому доктрина «зняття корпоративної вуалі» повинна бути 
більше винятком, ніж правилом. 
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Питання визначення правового режиму АР Крим  
 та м. Севастополь в умовах російської агресії 

Збройна агресія, яку щодо території України здійснює Російська 
Федерація, викликала необхідність її юридичної кваліфікації, а також викори-
стання всіх можливих правових засобів протидії цій агресії, захисту прав і сво-
бод громадян України. Це пов’язано з пошуком найбільш адекватних термінів 
і понять у міжнародному та національному праві. У цих тезах ми пропонуємо 
роз’яснення термінології, яка використовується щодо правового режиму АР 
Крим та м. Севастополь в умовах агресії РФ. Щодо нього, починаючи з весни 
2014 р., використовуються два основні терміни – анексія (або спроба анексії) 
та окупація (тимчасова окупація), які вимагають роз’яснення та юридичної 
кваліфікації. 

Анексія (англ. – annexation) – це одностороннє рішення держави щодо 
насильницької інкорпорації всієї чи частини території іншої держави, тобто 
поширення на цю територію свого суверенітету. Вона відрізняється від завою-
вання та окупації як пов’язаних форм отримання фактичного контролю щодо 
території тим, що передбачає проголошення зміни суверенітету щодо 
території. І також відрізняється від цесії тим, що є насильницькою і односто-
ронньою, а не добровільною та договірною (чи результатом міжнародного 
арбітражу). Зазвичай анексія слідує за воєнною окупацією території чи вста-
новленням незаконного контролю щодо неї іншим шляхом. Сама по собі 
анексія в міжнародному праві не творить правовий режим території. 
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Сучасне міжнародне право проголошує анексії незаконними через те, 
що вони порушують принцип незастосування сили чи погрози силою, а також 
інші принципи міжнародного права. Анексія є однією з форм здійснення 
агресії та як така порушує норми Статуту ООН (ст. 1, 2 та ін.) і має розглядати-
ся як загроза міжнародному миру та безпеці. Згідно з Декларацією про прин-
ципи міжнародного права 1970 р. анексію можна віднести до дій, спрямованих 
на «повне чи часткове порушення національної єдності та територіальної 
цілісності держави чи країни чи їх політичної незалежності», адже «територія 
держави не повинна бути об’єктом набуття іншою державою в результаті по-
грози силою чи її застосування. Жодні територіальні набуття, що є результа-
том погрози силою чи її застосування, не повинні визнаватися законними». 
Згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (ХХІХ) 1974 р. «Ви-
значення агресії» анексію із застосуванням сили, як і воєнну окупацію, прого-
лошено формами здійснення агресії – злочину проти міжнародного миру. Ви-
нятком може вважатися анексія території, що згідно з міжнародним правом є 
нічийною (terra nullius) та фактично контролюється державою, але це 
стосується реалій минулого.  

Анексії Ізраїлем Голанських висот у 1981 р. та Іраком Кувейту в 1990 р. 
були проголошені нікчемними та недійсними в рішеннях Ради Безпеки ООН. 
Анексію АР Крим і м. Севастополя було здійснено шляхом підписання Прези-
дентом РФ В. Путіним т.зв. «Договору між Російською Федерацією і 
Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та 
утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» 18 березня 2014 р., 
ратифікації  цього документа Федеральними Зборами РФ 20-21 березня 
2014 р., внесення змін до Конституції РФ 11 квітня 2014 р. Факт здійснення РФ 
анексії АР Крим і м. Севастополя визнано в актах міжнародного права. На-
приклад, у Резолюції ПАРЄ 2132 (2016) від 12.10.2016 р. «Політичні наслідки 
агресії Росії в Україні». 

Автономну республіку Крим та м. Севастополь слід вважати анексова-
ними Російською Федерацією в результаті здійснення нею агресії проти 
України у формі окупації частини території останньої з наступним проголо-
шенням входження окупованих територій до складу РФ на підставі «договору» 
з нелегітимними контрольованими РФ утвореннями. Таке визначення 
відповідає не лише українській доктрині міжнародного права, а й найбільш 
авторитетним зарубіжним довідниковим виданням (The Max Planck Encyclo-
pedia of Public International Law, Encyclopaedia Britannica та ін.).  

Кваліфікація «спроба анексії» (anticipated annexation, alleged annexation) 
щодо цих територій, що зустрічається в науковій літературі, є юридично не 
зовсім коректною. Точніше було б кваліфікувати ситуацію щодо АР Крим і 
м. Севастополь як здійснену анексію, яка є за визначенням незаконною, адже 
в іншому випадку вона була б уже не анексією, а цесією чи сецесією з наступ-
ним добровільним входженням території до іншої держави. Водночас слово-
сполучення «спроба анексії» підкреслює, що згідно з міжнародним 
гуманітарним правом під час конфлікту до укладення мирного договору між 
державами режим окупованої території та відповідні права її мешканців як 
захищених осіб не змінюються навіть у випадку проголошення анексії цієї 
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території державою-окупантом (окупуючою державою) – згідно із Женевсь-
кою конвенцією (IV) щодо захисту цивільних осіб під час війни 1949 р. та 
іншими актами міжнародного права. 

Невизнання не лише законності анексії Російською Федерацією АР Крим 
і м. Севастополь, а й самого її факту підкреслює Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 68/262 від 27 квітня 2014 р. «Територіальна цілісність 
України»: «Закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані 
агентства не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя на підставі вищезазначеного референдуму та утримуватися 
від будь-яких дій чи угод, які можуть тлумачитися як визнання будь-якого та-
кого зміненого статусу». Так само невизнання цієї анексії при одночасному 
засудженні тимчасової окупації відображене в резолюціях Генеральної 
Асамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 р., 72/190 від 19 грудня 2017 р. та ін. 

Окупація (англ. – occupation, military occupation, belligerent occupation) – 
правовий режим території, форма здійснення ефективного контролю держави 
чи групи держав щодо території (всієї чи частини) іншої держави за 
відсутності суверенних прав на неї. Основними ознаками окупації є встанов-
лення та здійснення контролю щодо території збройними силами іншої дер-
жави або іррегулярними формуваннями, асоційованими з іншою державою, а 
також здійснення владних функцій на території іншою державою або уповно-
важеними, керованими чи контрольованими нею утвореннями (зокрема, 
псевдодержавами). На кваліфікацію окупації не впливають наявність чи 
відсутність опору збройних сил держави-суверена, наявність чи відсутність 
проголошеного чи реального стану війни між державами, припинення чи збе-
реження дипломатичних зв’язків між ними, проголошення чи не-
проголошення окупації – окупація визначається як факт на підставі її основ-
них ознак. Окупація має тимчасовий характер, адже не передбачає переходу 
суверенних прав на окуповану територію.  

В умовах окупації повноваження законної влади фактично переходять 
до рук держави-окупанта, яка зобов’язана вживати всіх доступних їй заходів 
для збереження і забезпечення публічного порядку та безпеки, забезпечення 
прав мешканців території (захищених осіб), зберігаючи і поважаючи при цьо-
му, окрім випадків, коли це цілковито неможливо, чинне право країни. Пра-
вовий режим окупації триває до припинення здійснення влади державою-
окупантом, звільнення, репатріації та відновлення у правах мешканців 
території або до набуття чинності міжнародного договору між державою-
сувереном і державою-окупантом щодо цесії з переданням усіх суверенних 
прав щодо окупованої території та поширення на неї дії конституції 
приймаючої держави. Незаконна окупація (яка здійснюється за відсутності 
волі держави чи рішення Ради Безпеки ООН) є однією з форм агресії та як та-
ка є злочином, за який відповідає держава-окупант – навіть якщо окупація 
здійснюється не безпосередньо, а уповноваженими, керованими чи контроль-
ованими державою-окупантом утвореннями, супроводжується змінами в 
управлінні територією, угодами держави-окупанта з владою окупованої 
території чи анексією території. 
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Ці норми в їх еволюції розкриваються в актах загального міжнародного 
права (Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права, що стосу-
ються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно із Статутом 
ООН 1970 р., Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (ХХІХ) 1974 р. 
«Визначення агресії», Заключний акт НБСЄ від 01.08.1975 р., Консультатив-
ний висновок Міжнародного Суду ООН щодо правових наслідків будівництва 
стіни на окупованій палестинській території 2004 р.), міжнародного 
гуманітарного права (IV Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної 
війни 1907 р. й додане до неї Положення про закони та звичаї сухопутної 
війни 1907 р., Женевська конвенція (IV) про захист цивільних осіб під час 
війни 1949 р. і Додатковий протокол (Протокол І) до неї 1977 р., Коментар 
МКЧХ до неї 1958 р.), міжнародного кримінального права (наприклад, 
Рішення Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії у справі The 
Prosecutor v. Tihomir Blaškiс 2000 р. та ін.). 

В українському законодавстві щодо АР Крим та м. Севастополь почи-
наючи з весни 2014 р., а згодом і щодо ОРДЛО, використовується термін 
«тимчасово окупована територія». Ознакою тимчасової окупації називається, 
зокрема, перебування підрозділів збройних сил іншої держави з порушенням 
процедури, визначеної в національному та міжнародному праві. При цьому 
юридично окупована територія України залишається невід’ємною частиною 
території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України; не 
визнається примусова, зокрема автоматична, зміна громадянства мешканців 
окупованої території. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимча-
сово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо во-
ни 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 (Закон України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» № 1207-VII від 15.04.2014 та ін.). Засудження окупації АР Крим і 
м. Севастополя міститься у численних актах органів ООН, ОБСЄ, Ради Європи, 
ЄС та інших міждержавних організацій. 

Кваліфікація АР Крим і м. Севастополя як окупованих територій не 
викликає жодних сумнівів. Термін «тимчасово окуповані території» щодо них 
містить смисловий повтор (адже окупація за визначенням є тимчасовою), але 
так само може використовуватися для означення правового режиму цих 
адміністративно-територіальних одиниць України. Отже, зважаючи на те, що 
анексія АР Крим та м. Севастополя Російською Федерацією сама по собі не 
визначає правовий режим цих територій, у законодавстві України та в актах 
міжнародних міжурядових організацій не лише засуджується, а й не 
визнається як факт, ці адміністративно-територіальні одиниці України більш 
юридично коректно визначати як окуповані або тимчасово окуповані 
території. 
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Наукова правознавча методологія щодо оцінки  
нормативно-правових актів на корупціогенність 

Масштабна корупційна складова у нашій державі, зокрема й у секторі 
державотворення та правотворення вимагає адекватних системних заходів її 
подолання [1]. Серед таких системних правотворчих заходів, на наше переко-
нання, необхідно запровадити оцінку нормативно-правових актів на 
корупціогенність, оскільки однією зі сфер, в якій корупція започатковує своє 
значне поширення, є законодавство. Правова наука і практика проектують 
цей феномен на розроблення механізмів, які спрямовані на протидію 
корупції. Одним з таких невтілених механізмів подолання корупційності на 
сучасному етапі є оцінка нормативно-правових актів та їх проектів на застосо-
вувану в них неоднозначність трактувань окремих положень, які проникають 
у юридичні норми на етапі законотворення. Завдяки лобіюванню питань ок-
ремими олігархічними групами, а також через значну політизацію проблем з 
метою зневиразнення чіткості і однозначності викладу норми законодавства, 
як і невміння побачити в ній прихований зміст бінарного тлумачення. 

Розробляючи концепцію антикорупційної експертизи у більш широкому 
теоретичному аспекті, автори передбачають отримання об’єктивної наукової 
оцінки кожного проекту нормативно-правового акта з точки зору його впливу 
на криміногенну ситуацію [2, 3, 4]. 

Оцінка нормативно-правового акта на корупціогенність являє собою 
оцінку нормативно-правового акта, у тому числі на відповідність 
антикорупційним вимогам, з метою виявлення корупційних факторів (неод-
нозначних норм, прихованих дефектів, здеформованих правових форм), котрі 
можуть сприяти корупційним проявам при правозастосуванні та розробці 
рекомендацій щодо їх запобігання. 

Оцінка нормативно-правових актів на корупціогенність пов’язана зі 
значними затратами часових, матеріальних і кадрових ресурсів. Зрозуміло, що 
така оцінка повинна здійснюватися не тільки на стадії підготовки норматив-
но-правових актів, але і на стадії їхнього прийняття, а також на стадії 
реалізації за результатами моніторингу їх застосування. Тільки такий підхід 
дозволить знизити загальну «корупціогенність» законодавства. 

Оцінити усі нормативно-правові акти на корупціогенність є проблема-
тично. На порядку денному актуалізується розроблення критеріїв визначення 
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законотворчих хиб нормативно-правових актів, у яких найбільш вирогідно 
закладені корупціогенні норми. Найбільш високий корупціогенний потенціал 
мають нормативно-правові акти у публічних галузях (адміністративне, 
фінансове, митне), особливо у випадках, коли такими актами передбачена 
регламентація відносин, агентами у яких виступають чиновники, а контраген-
тами – громадяни та організації. 

В економічній сфері найбільш вірогідними джерелами корупції є: анти-
монопольне, податкове, митне законодавство, законодавство про банкрутство. 
Звісно, зазначений перелік не є вичерпним і може бути розширеним, перш за 
все, за рахунок нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що 
пов’язані з розподілом бюджетних коштів. До переліку потенційних джерел 
корупції слід включити законодавство про закупівлі для державних і 
муніципальних потреб. 

Прискіпливої уваги потребує законодавство, яке регламентує надання 
безоплатної державної допомоги, зокрема, у сфері освіти, у законодавстві про 
соціальне забезпечення (пільги, субсидії). 

Недосконалість норм корпоративного законодавства призводить до ви-
никнення такого негативного фактору соціально-економічного життя, як рей-
дерство, що супроводжується корупційними проявами [6]. 

Оцінка нормативно-правового акта на корупціогенність, як і будь-який 
інший вид діяльності передбачає застосування відповідної сукупності (систе-
ми) прийомів і операцій, котрі призводять до одержання бажаного результату. 
У більш ширшому розумінні мета оцінки нормативно-правового акту полягає  
у  нейтралізації його корупціогенності. З цією метою особливою дієвістю 
наділена наукова правознавча методологія. 

Для досягнення мети оцінки нормативно-правових актів на 
корупціогенність у якості базового може використовуватися логічний метод 
пізнання – аналіз (метод пізнання, в основу якого покладені потреби і способи 
роз’єднання системи на її складові елементи). Під нормативним аналізом мо-
же розумітися сукупність операцій з пізнання правових явищ, які спрямовані 
на напрацювання  правового  вирішення соціальних проблем, алгоритму 
поведінки осіб у правовій ситуації. Мета нормативного аналізу полягає у 
подоланні алогізмів тлумачення нормативно-правового акта або його проекту. 

За «інформаційну основу» аналізу законодавства на першому плані по-
стають методи випереджальної інформації. Їх застосування дає оптимальний 
результат на підготовчому етапі проведення оцінки нормативно-правового ак-
та на корупціогенність. 

Крім особливостей знання розвитку суспільних відносин у тій чи іншій 
сфері і крім власних знань та особливого досвіду експерта, існує інша 
інформація. Цю інформацію умовно можна поділити на офіційну і 
неофіційну, яка здатна неоднозначно трактуватися у процесі правозастосу-
вання. У такому випадку до дії методу вилучення випереджальної інформації 
додається ще і дія герменевтичного методу. Він полягає у з’ясуванні значення 
окремих термінопонять, які почасти є неоднозначними, що і призводить до 
подвійного тлумачення тексту або спотворення викладу. У зв’язку із застосу-
ванням герменевтичного методу сфера аналізу законодавчих прийомів тісно 
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пов’язана ще з одним із дієвих методів, які логічно тісно пов’язані із  
соціологічним підходом до оцінки дискурсу права. 

Застосування соціологічного методу у діяльності з оцінки нормативно-
правового акта на корупціогенність обумовлено необхідністю виявлення 
інформації про сприйняття населенням державної політики,  в тому числі у сфері 
нормотворчості. Власне, соціологічне дослідження спрямоване на виявлення 
громадської думки з приводу ефективності чинних чи запропонованих положень. 

У ході оцінки нормативно-правового акта на корупціогенність виникає 
потреба у застосуванні методу функціонального аналізу. Застосування цього 
методу обумовлено тим, що положення в більшості правових актів застосову-
ються і приводяться до виконання відповідними публічними органами або ор-
ганами, спеціально створеними для застосування цих норм. Даний метод ак-
тивно співвідноситься із діяльнісним методом оцінки правової норми, адже 
від того, як функціонують зазначені органи, залежить ефективність втілення  
відповідних нормативно-правових актів. 

Результати функціонального, діяльнісного аналізу дозволяють визначи-
ти недоліки у діях влади, наявність дублювання повноважень, недостатність 
засобів для нормального функціонування, а також інші важливі оцінки нор-
мативно-правових актів на корупціогенність. 

Важливим методом, який застосовується при оцінці нормативно-
правових актів на корупціогенність, є метод екстраполяції. У статистиці – ме-
тод поширення кількісних характеристик і висновків, одержаних у результаті вив-
чення соціально-економічних явищ та процесів досліджуваної сукупності на іншу 
однорідну сукупність та інший час [5]. На наше переконання, це передумова побу-
дови нового звання в усіх сферах науки. Метод екстраполяції знаходить свій вияв 
в аналітичній роботі, прогнозуванні. Застосування екстраполяції дозволить ви-
значити, до яких корупційних стратегій можуть призвести недоліки нормативно-
правового акта, а також визначити можливі корупційні прояви. 

Використання системного аналізу у діяльності з оцінки нормативно-
правового акта на корупціогенність обумовлено необхідністю обліку систем-
них зв’язків окремих норм, положень, поєднаних у межах нормативно-
правового акта, який аналізується. Під системним аналізом розуміється 
сукупність методів і засобів, які використовуються при дослідженні складних 
об’єктів, перш за все методів вироблення прийняття і обґрунтування рішень 
при утворенні та управлінні соціальними системами. Широке використання у 
зазначеній діяльності має метод експертних оцінок. 

Компетентні оцінки спеціалістів на сьогодні є надійною основою про-
гнозування ефективності конкретних норм права, стану законності, 
спрямованості правової свідомості населення, його політичної і правової 
активності, проникнення науки до інших актуальних проблем загальнотеоре-
тичного правознавства. Професійність експертів має дуже велике значення 
при оцінці нормативно-правових актів та їх проектів на корупціогенність. 
Статистичні методи визначають сукупність прийомів оброблення кількісної 
інформації про об’єкт оцінки на корупціогенність. Використання методів цієї 
групи доцільне на заключній стадії оцінки нормативно-правових актів та їх 
проектів на корупціогенність. 
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Таким чином, на наше глибоке переконання, зазначені методи і критерії 
діяльності з оцінки нормативно-правових актів на корупціогенність можуть 
бути використанні при удосконаленні механізму антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів у сфері державотворення та правотворення в 
контексті євроінтеграції. 
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Актуальні проблеми господарсько-правового  

регулювання протимінних відносин 
4 квітня 2005 р. Генеральною Асамблеєю ООН започаткований 

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у 
розмінуванні. Через російську збройну агресію проти України, близько 16 тис. 
кв. км. території Луганської та Донецької областей (далі – ДЛО), починаючи з 
весни 2014 р., опинилися забрудненими вибухонебезпечними предметами 
(далі – ВНП). 

Водночас Україна не залишається сам на сам з проблемою 
розмінування. Наші міжнародні партнери та донори надають матеріальну і 
технічну допомогу у протимінній діяльності (далі – ПМД). Передусім це 
міжнародні організації – НАТО, ОБСЄ, ЄС, ПРООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, 
країни-донори – США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Литва, 
Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Словенія, Данія, Японія, 
Естонія, а також такі компанії як «Halo Trust», «DDG» та «FSD» [1]. 
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Із 2019 р. до заходів ПМД долучилися і національні неурядові оператори 
The company «Demining Solutions» (ТОВ «Демінінг Солюшнс») та Ltd 
«Demining Team from Ukraine» (ТОВ «Демінінг Тім фром Юкрейн», ДТУ), які 
працюють виключно за кошти донорів [2]. 

Але на тлі надзвичайної актуальності процесів гуманітарного розміну-
вання територій ДЛО слід визнати наявність важливих проблем господарсько-
правового регулювання протимінних відносин. 

Правові та організаційні засади здійснення ПМД в Україні та 
особливості державного регулювання у відповідній сфері визначає Закон 
України «Про протимінну діяльність в Україні» [3] (далі – закон про ПМД), 
один з розділів якого присвячений засадам здійснення господарської 
діяльності у сфері ПМД і у першій редакції (від 06.12.2018 р.) в межах 5 статей 
врегульовував такі види господарських правовідносин: акредитація 
операторів ПМД (ст. 29); моніторинг відповідності операторів ПМД вимогам 
акредитації (ст. 30); страхування відповідальності під час здійснення робіт з 
розмінування (ст. 31); публічні закупівлі у сфері ПМД (ст. 32); договір про 
закупівлю робіт та (або) послуг у сфері ПМД (ст. 33). 

Втім, більш ніж рік тому закон про ПМД зазнав суттєвих змін, наслідком 
яких, серед іншого, стало повне виключення з закону ст.ст 32 та 33, а також 
ч.ч. 2-4 ст. 30. Натомість закон було доповнено ст. 29-1 «Сертифікація опера-
торів протимінної діяльності» [4].  

При цьому, в якості основної мети внесення змін до діючого закону про 
ПМД ініціаторами було задекларовано-створення придатних умов для побу-
дови ефективної системи ПМД із спрощеною вертикаллю управління та 
координації у цій сфері та без необхідності витрачання додаткових коштів з 
Державного бюджету України (оптимізація використання) [5]. Тож, можна 
лише post factum дискутувати в який спосіб регулювання відносини публічних 
закупівель та договірних відносин про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері 
ПМД порушували оптимальність використання державних коштів. 

Таким чином, у господарсько-правовому розділі залишилися відносини 
щодо: 1) акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють 
сертифікацію операторів та процесів ПМД та інспектування розмінованих 
територій; 2) сертифікація операторів ПМД; 3) моніторинг відповідності 
операторів ПМД вимогам сертифікації; 4) страхування відповідальності під 
час здійснення робіт з розмінування. 

Ще одним актуальним проблемним питанням сучасного регулювання 
протимінних відносин є з’ясування його суб’єктного кола. Так, серед основних 
засад ПМД в Україні п. 4 ч. 2 ст. 3 закону про ПМД встановлено забезпечення 
рівності прав суб’єктів господарювання у сфері ПМД. В той же час, у ч. 2 ст. 6 
закону про ПМД наведено наступний перелік суб’єктів ПМД: 1) національний 
орган з питань протимінної діяльності (далі – НОПМД); 2) уповноважені ор-
гани виконавчої влади у сфері ПМД, місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування; 3) центр ПМД та центр гуманітарного розміну-
вання; 4) оператори ПМД. 

Останні розглядаються в законі про ПМД (ст. 1) як уповноважені 
підрозділи центральних ОВВ, підприємства, установи та організації незалеж-
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но від форми власності, у тому числі міжнародні та іноземні, що залучаються 
до проведення заходів у сфері ПМД. При цьому, порядок обліку суб’єктів гос-
подарювання і неприбуткових підприємств, установ та організацій, які мають 
право на провадження видів господарської діяльності у сфері ПМД та отрима-
ли сертифікат відповідності у встановленому законодавством порядку, його 
ведення та доступу до відомостей обліку операторів ПМД визначається 
Кабінетом Міністрів України. Відповідно до урядового порядку обліку 
підлягають оператори ПМД, які: 1) мають право на провадження видів 
господарської діяльності у сфері ПМД;  2) отримали сертифікат відповідності 
в установленому законодавством порядку [6]. 

Сертифікацію операторів та процесів ПМД для визначення їх 
відповідності вимогам, встановленим законодавством України та норматив-
ними документами у сфері ПМД здійснюють акредитовані, відповідно до ви-
мог Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», органи 
з оцінки відповідності. Наприклад, при проведенні сертифікації процесів в 
сфері ПМД застосовується процедура П.СУЯ 11.04 ОС [7], під час якої викори-
стовуються положення національного стандарту ДСТУ-П 8820:2018 
«Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення», як проб-
ного з наданням чинності на період від 01.04.2019 р. до 01.04.2022 р. [8]. 

Згадуваний вище оператор ПМД ТОВ «Демінінг Солюшнс» має чотири 
сертифікати відповідності від Органу з сертифікації продукції, процесів та по-
слуг у сфері ПМД «Центр розмінування Головного управління оперативного 
забезпечення Збройних Сил України» на такі процеси як 1) нетехнічне обсте-
ження; 2) очищення району бойових дій; 3) розмінування вручну; 4) технічне 
обстеження; а також Дозвіл від Головного управління Державної служби 
України з питань праці у Київській області на види робіт: 1) вибухові роботи та 
роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху; 2) утилізація зброї, звичай-
них видів боєприпасів та виробів ракетної техніки [9]. 

Встановлено, що новостворений НОПМД, за своєю формою та складом є по 
суті комісією з питань ПМД, діяльність якої у складі НОПМД передбачалася 
редакцією закону про ПМД до 10.12.2020, як постійно діючого колегіального ор-
гану, але так і не утвореного. Натомість наразі НОПМД, отримав статус 
міжвідомчого допоміжного органу, який діє за колегіальним принципом під го-
ловуванням Міністра оборони з виконанням повноважень, передбачених урядо-
вою постановою, що не відповідає вимогам ст. 19 Конституції України. 

Аргументовано положення за яким існуючий господарсько-правовий 
механізм залучення суб’єктів господарювання в якості операторів ПМД 
потребує суттєвого вдосконалення, перш за все, в напряму конкретизації по-
няття «право на провадження видів господарської діяльності у сфері ПМД» як 
в суб'єктивному так і в об'єктивному розумінні. Також необхідно розмежувати 
сфери та суб’єктів оперативного (військового) та гуманітарного (цивільного) 
розмінування, джерела їх фінансування, сформувати конкурентні умови і 
процедури, врегулювати монопольні повноваження щодо акредитації та 
сертифікації суб'єктів щодо права займатися гуманітарним розмінуванням, 
розширити регулювання відносини безпеки та страхування, контролю якості 
та актування передачі очищених територій. 
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Політико-правові проблеми протидії корупції та формування 

антикорупційних цінностей громадян України 
Однією із найбільших загроз, що постали нині перед українським 

суспільством, слід вважати політичну корупцію. Політична корупція – це 
1) прояв тіньової, неформальної політики, латентна політика; 2) підривний 
механізм, який посягає на стабільність будь-якої інституційної системи; 
3) загроза національній безпеці держави, позаяк зумовлює неформальну 
інституціоналізацію, подальшу деградацію державних інститутів; 4) практика, 
спрямована на звуження публічного простору, ускладнення циркуляції еліт і 
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монополізацію політичного ринку; 5) стійкий тип рентозорієнтованої 
опортуністичної поведінки політичних акторів, спрямованої на реалізацію 
владних інтересів і набуття певної користі від участі у політичному процесі; 
6) комплекс неформальних норм, які структурують, обумовлюють дії 
політичних акторів і суперечать колективним ідеалам, цілям, увиразненим у 
формальних інститутах; 7) закритий від громадськості вид політичних прак-
тик у непублічному полі комунікації; 8) неформальний інститут, який 
зумовлює заміщення формальних інститутів неформальною інституціа-
лізацією [1, с. 350]. 

Політична корупція – це деструктивний різновид неформальних 
інститутів підривного партикулярного характеру, який зумовлює 
неправомірне використання суб’єктами політичного процесу з корисливих 
мотивів ресурсів влади у позасуспільних інтересах, приватизацію публічних 
ресурсів за умов слабкості формальних і конструктивних неформальних 
інститутів. Суб’єктами політичної корупції є як індивідуальні, так і колективні 
актори, які спрямовують свою протиправну ініціативу, заохочувану корисли-
вим мотивом, на руйнування державного ладу, підрив національної безпеки: 
від глави держави до пересічного виборця. 

Концептуалізація поняття «антикорупційна політико-правова культура» 
передбачає її розуміння як: 1) сукупності ціннісних установок, спрямованих на 
неприйнятність толерування корупційних практик у політиці; 
2) характеристики соціальних суб’єктів (індивідуальних, колективних), яка 
виражає політичну свідомість, політичну діяльність (активність) щодо 
політичної корупції. 

Політично-корупційна система охоплює великий спектр протиправних 
дій і проявів бездіяльності, спрямованих на нелегітимне використання учас-
никами політичного процесу та носіями публічної влади їх можливостей і по-
вноважень з метою отримання особистих чи групових вигод. Цю систему 
утворюють такі види політичної корупції: а) партійна корупція (порушення 
порядку фінансування; прийняття партійних рішень в обхід механізмів внут-
рішньопартійної демократії; створення «партій на продаж»; фактичний про-
даж місць у потенційно прохідній частині партійного списку; використання 
«підставних донорів» для обходу лімітів на пожертви партіям тощо); 
б) електоральна корупція (порушення правил надходжень до виборчих фон-
дів; підкуп виборців і членів виборчих комісій; застосування адміністративно-
го ресурсу в інтересах окремих суб’єктів виборчого процесу тощо); 
в) лобістська корупція (непрозоре, тіньове просування насамперед у законода-
вчому та виконавчому органах державної влади інтересів зацікавлених осіб за 
винагороду чи з іншої мотивації); г) представницька корупція (зміна депута-
том парламентської фракції з корисливих мотивів та інші дії у площині полі-
тичної етики); д) клієнтистсько-патронажна корупція (використання державних 
ресурсів задля просування інтересів певних індивідуальних чи колективних акто-
рів, непотизм; дії, пов’язані з наявністю конфлікту інтересів тощо); е) судова кору-
пція (виконання судовими органами політичного замовлення; тиск на судові ін-
станції суб’єктів політики з метою забезпечення певних рішень суду).  
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Основними протиправними діями корупційного характеру в політиці є: пе-
реказ коштів через посередників (благодійні фонди тощо), приховане заохочення 
державних службовців за лобізм, різні способи нелегітимного фінансування 
політичних партій. Система лобізму непрозора через відсутність реєстру лобістів; 
лобісти зазвичай працюють як «консалтингові компанії». Зберігається традиція 
«дверей, що обертаються» (перехід політиків після завершення кар’єри на роботу 
до великих корпорацій). Всупереч законодавству  не задовольняється значна час-
тина запитів громадян (із мотивів «державного інтересу»). Система забезпечення 
прозорості фінансування політичних партій недосконала.  

Необхідно прийняти окремий закон про політичну корупцію та 
протидію їй, де був би унормований комплекс можливих протиправних дій 
корупційного характеру в політиці та шляхи запобігання їм, визначені 
механізми громадського контролю за виконанням цього закону. Поняття 
«політична корупція» в Україні не визначене на законодавчому рівні, що при-
зводить до розмитості розуміння її суб’єктного кола, видів дій, які підпадають 
під кваліфікацію політичної корупції тощо. Розуміння політичної корупції 
охоплює звужену кількість протиправних дій, пов’язаних із фінансуванням 
партій, електоральними зловживаннями, своєрідними «продажами» місць у 
виборчих списках, голосів депутатів за певну законодавчу ініціативу тощо. 
Водночас чимало інших дій у політиці можуть кваліфікуватися як корупційні, 
що потребує законодавчого врегулювання. 

Толерантне ставлення до антикорупційних цінностей і відповідно нуль-
ова терпимість до політичної та інших видів корупції формуються не в остан-
ню чергу завдяки антикорупційній політико-правовій культурі. Матриця 
антикорупційної політики у своїй основі повинна мати не лише інституційний 
механізм, а й формування антикорупційної культури ‒ своєрідного підмурка, 
на якому вибудовуватиметься вся система протидії корупційним практикам у 
політиці. Її формування є тривалим процесом відмови цілих поколінь від 
укоріненої лояльності до швидких і непрозорих методів досягнення певних 
цілей [1, с. 366]. У суспільстві відсутнє цілісне розуміння антикорупційної 
культури, механізмів її формування.  Від рівня, змістової наповненості 
антикорупційної культури залежить поширеність корупційних практик у 
політиці на усіх її рівнях. Формування системи антикорупційних цінностей у 
політиці зумовлює максимальне звуження сфери корупційної антикультури, 
що базується на завуальованому схваленні або безпосередній залученості до 
корупційних практик у політичному процесі. Рівень антикорупційної культури 
засвідчує, наскільки укоріненими в суспільстві є прогресивні демократичні 
політичні цінності. Україні потрібна цілісна державна програма формування 
антикорупційної культури громадян, частиною якої має стати протидія 
політичній корупції методами формування та укорінення антикорупційних 
цінностей. Зміна політико-правової свідомості населення має стати засадни-
чим кроком у антикорупційних перетвореннях в Україні. 

Розпочавши антикорупційну боротьбу, Україна найперше спрямовує зу-
силля на мінімізацію корупції на побутовому і бюрократичному рівнях. Знач-
них успіхів у протидії саме політичній корупції українське суспільство поки 
що не має, хоча перші кроки зроблені. Це насамперед законодавче 
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закріплення державного фінансування партій і механізму їх підзвітності. Од-
нак на практиці виявляється абсолютна неефективність реалізації 
відповідного закону: деякі партії отримали державне фінансування за свою 
антидержавницьку, підривну щодо національної безпеки діяльність.   

Певний час політична корупція розглядалася поза політичними 
інститутами, як зовнішній чинник негативного зовнішнього впливу на 
політичну систему. Нині аналіз політичної корупції доцільно максимально 
наблизити до вивчення діяльності політичних інститутів, розглянути її 
«усередині» цих інститутів і зрештою саму політичну корупцію увиразнити 
саме як один із деструктивних, руйнівних неформальних політичних 
інститутів. Корупційна діяльність виникає, розвивається у певному 
інституційному середовищі, за конкретних суспільно-політичних умов.  

Ефективна протидія політичній корупції потребує адекватної державної 
стратегії, підкріпленої відповідною тактикою, дієвими за конкретних умов 
політико-правовими технологіями. Попри декларовану пріоритетність 
антикорупційної політики для нашої держави тотальна корумпованість 
політичної системи залишається серйозною проблемою забезпечення 
національної безпеки. В Україні відбувається ціннісне протистояння між «ан-
тикультурою корупції» та «культурою антикорупції». Успішна 
антикорупційна політика, незважаючи на значну кількість затверджених 
стратегій, концепцій, доктрин тощо, неможлива без фундаментальних зру-
шень у суспільній та індивідуальній свідомості, істотних позитивних коректив 
у нормах, правилах і поведінці не лише цільових груп (політиків, державних 
службовців та ін.), а й пересічних громадян як важливих політичних акторів. 

Українське суспільство загалом видається відстороненим у своїй 
протидії політичній корупції. Поведінка громадян може бути оцінена як 
амбівалентна, адже, з одного боку, публічне обурення корупцією, а з іншого – 
толерування їй, якщо корупційний шлях видається найпростішим способом 
вирішення питання або приносить персональну користь. Маємо ситуацію, за 
якої, з одного боку, абсолютна більшість українців переконані, що рівень 
корупції в країні не знижується, уряд не хоче викривати корупціонерів, а суди 
виправдовують їх, а з іншого – саме ж населення не розглядає себе в активних 
антикорупційних ролях (наприклад, як викривачів корупції, громадських 
експертів законопроектів на предмет корупційної складової тощо). 

Пересічний громадянин, вступаючи на антикорупційну стежку в тоталь-
но корумпованій державі, завжди опиняється перед страхом помсти, 
звільнення з роботи, погроз і навіть замахів на життя тощо, натомість реаль-
них гарантій захисту, винагороди чи бодай суспільного схвалення не отримує. 
Тому виникає питання мотивації, якщо відсутнє внутрішнє розуміння потреби 
протидіяти корупційним практикам.  

Формування демократичної антикорупційної культури лежить насампе-
ред у площині подолання першопричин скептичного ставлення населення до 
своєї антикорупційної ролі. Необхідне підвищення рівня довіри до 
антикорупційних органів, які можуть забезпечити реальне покарання 
корупціонерів. За ситуації, коли широкій громадськості відомо, що значна 
частина справ проти топ-чиновників, запідозрених у корупційних злочинах, 
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не завершуються обвинуваченням і «посадкою» злочинців, не можна 
сподіватися на формування простору довіри. Загалом антикорупційний 
потенціал заходів із залучення населення до виявлення та повідомлення про 
факти корупції високий, про що свідчить досвід зарубіжних держав. Проте в 
Україні цей потенціал не реалізований. 

На часі системне запровадження освітніх програм щодо моделей пове-
дінки суб’єктів політики у тих чи інших ситуаціях із можливими корупційни-
ми ризиками. Необхідні масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на фо-
рмування психологічної установки у населення щодо несприйняття корупції 
як способу розв’язання проблеми – від побутового до державного рівня. Важ-
ливо підвищити рівень політико-правової свідомості населення, зокрема в ча-
стині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та 
способів захисту. Потребують публічного аналізу найбільш важливі антикору-
пційні заходи, котрі здійснюються в Україні, а також за кордоном у частині 
демонстрації ефективних форматів протистояння політичній корупції. 

Українці активно засуджують корупцію, але нечасто демонструють влас-
ну участь задля посилення прозорості, підзвітності та доброчесності 
політичних акторів. По-перше, фактична поведінка громадян залишається 
доволі пасивною: частка тих, хто подає скарги на дії корупціонерів, не 
перевищує 2 % жертв; декларують готовність протистояти корупціонерам 
значно більше (близько третини). По-друге, зростає частка тих, хто покладає 
відповідальність за боротьбу з корупцією на пересічних громадян. Відтак 
зміни у свідомості громадян (підвищення самовідповідальності) відбуваються, 
але вони поки що не втілені у повсякденній антикорупційній поведінці 
(протидії). Половина (49,8 %) дорослого населення України задекларували 
ймовірність власної залученості до корупційних дій у разі, коли їм така 
поведінка вигідна. 

У ситуації збереження високої толерантності українців до корупції 
потрібне цілісне розуміння системи заходів (програми) щодо формування 
антикорупційної політико-правової культури, яка б спрямовувалася на мак-
симальне зниження терпимості суспільства до корупції. На часі корекція 
менталітету суспільства щодо сприйняття політичної корупції, котра 
потенційно досягається комплексом заходів, починаючи від соціальної рекла-
ми, яка викриває політичну корупцію як руйнівне явище. Головне ‒ має бути 
створений суспільний запит знизу, який би тиснув на владу, вимагаючи ре-
альних змін, адже не можна отримати від влади більшої відкритості, 
прозорості, не вдаючись до жорстких вимог і контролю. 

Україні потрібен розвиток антикорупційних громадських ініціатив. На-
приклад, тематичних і регіональних мереж борців із корупцією, 
інформаційно-мобілізаційні антикорупційні кампанії, навчання 
організованих груп громадян інструментам протидії політичній корупції 
(особливо з наближенням виборчих кампаній) тощо. Необхідно формувати 
нульову толерантність до політичної корупції, але для цього потрібна як воля 
вищого керівництва держави, так й ініціативна, небайдужа спільнота з висо-
ким рівнем антикорупційної культури, базованої на знанні закону та високій 
соціальній відповідальності. 
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Феномен антикорупційної культури пов’язаний з усіма 
найважливішими соціальними процесами. Антикорупційна політико-правова 
культура поєднує політичні традиції, мораль, поведінкові моменти, знання 
правових вимог. Тому саме «культурний механізм» є однією з найважливіших 
складових успішного протистояння політичній корупції.  

Уявлення про те, що політичну корупцію можна подолати виключно 
вдосконаленням нормативно-правової бази, її жорсткішанням, є хибним. Во-
но призводить до відсутності реального поступу в мінімізації корупційних 
практик у вітчизняній політиці. Українській політиці, її суб’єктному колу для 
оздоровлення від корупційної недуги бракує «ліків», якими має стати 
антикорупційна свідомість і культура. Саме розвиток антикорупційного 
потенціалу людського чинника, доповнений репресивними інструментами, 
має стати основою стратегії запобігання політичній корупції в Україні. Зав-
дання антикорупційної культури – сформувати такий клімат у суспільстві, ко-
ли індивід не вчиняє корупційних дій (а також не вдається до бездіяльності з 
корупційної мотивації) не через страх покарання, а через визнання таких дій 
негідними, такими, що суперечать його життєвим принципам.  

Література: 
1. Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна кон-

цептуалізація: монографія. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2018. 
408 с. 
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Щодо визначення поняття та ознак публічно-приватного  

партнерства у сфері науково-технологічного розвитку 
Як відмічає О. Сімсон, в рамках національної інноваційної системи сфор-

мувався суттєвий розрив у взаємодії її елементів у трикутнику: приватний бізнес, 
наука і держава. Для того щоб заповнити цей розрив, необхідна нова основа 
інноваційних відносин (правова модель), яка б дозволила дотримуватись балан-
су публічних і приватних інтересів в інноваційній сфері, забезпечити 
функціонування інноваційного ринку та підприємництва, залучити приватні 
інвестиції до інноваційного розвитку. Такою приватно-правовою моделлю, що 
базується на рівності партнерів, довірі та свободі договору, стає модель держав-
но-приватного партнерства [1, с. 223]. 

Потрібно констатувати, що в Україні на сьогоднішній день діє неефективна 
модель регулювання інноваційних відносин з превалюванням публічно-
правових засобів регулювання науково-технологічного розвитку, зокрема 
інституційного фінансування, та активним втручанням держави в означені про-
цеси. Статистичні дані свідчать, що існуюча модель не в змозі забезпечити ста-
лий науково-технологічний розвиток, що зумовлює необхідність системних пе-
ретворень та зміни концептуальних підходів щодо адміністративно-правового 
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забезпечення розвитку науки, технологій та інновацій і запровадження 
оновленої моделі інноваційного вектору науково-технологічного розвитку. З 
урахуванням наведеного та враховуючи неоднозначність трактувань та 
співвідношення категорій «державно-приватне партнерство» та «публічно-
приватне партнерство» в юридичній літературі, важливим видається визначити 
сутність та характерні ознаки публічно-приватного партнерства з метою 
обґрунтування нової ролі держави в науково-технологічних процесах на основі 
збалансованого публічно-приватного підходу. 

І. Дубок відзначає, що у науковій літературі партнерство інститутів дер-
жави, бізнесу та громадянського суспільства визначають по-різному: трапля-
ються такі поняття, як «публічно-приватне партнерство», «державно-
приватне партнерство», «приватно-державне партнерство». Значна частина 
науковців ці поняття вживає як синоніми, що відповідають англомовному 
терміну «Public-Private Partnership», пояснюючи це особливістю перекладу 
іншомовних джерел. Разом з тим все більше авторів розглядає «публічно-
приватне партнерство» і «державно-приватне партнерство» як окремі 
взаємовиключні поняття, вживання яких пов’язане з роллю та функціями 
держави в суспільстві [2, с. 141]. С. Кочеткова відмічає, що слово «public» 
перекладається як «держава», що, здавалося б, значно звужує суть поняття, 
яке прийшло до нас із Заходу. Однак «держава» (public) тут трактується шир-
ше, ніж проста сукупність установ, що здійснюють владні функції. Воно 
виступає узагальнюючим суб’єктом публічної влади, що включає всі рівні 
управління – федеральний (національний), регіональний і муніципальний. 
Під «public» розуміється сукупність суспільних інститутів, які реалізують свої 
владні повноваження, а також відіграють часом неофіційну, неформальну, але 
важливу роль у розвитку суспільних процесів [3, с. 10; 4]. 

С. Грищенко вважає, що поняття «публічно-приватне партнерство» 
найбільш точно відтворює сутність відносин, оскільки як публічний партнер у 
зарубіжний практиці часто виступають не лише органи державної влади, а й ор-
гани місцевого самоврядування, потужні громадські організації та благодійні 
фонди [5, с. 5]. В українській правовій реальності усталеним став термін «дер-
жавно-приватне партнерство», що викликане, скоріше за все, традиційно вели-
кою роллю держави у суспільних відносинах. Повністю погоджуємось з вищена-
веденою позицією С. Грищенко, а також з позицією О. Сімсон стосовного того, 
що використання словосполучення «публічно-приватне партнерство» не тільки 
відображає участь у партнерстві суб’єктів публічного та приватного права, а й 
свідчить про взаємодію інтересів – публічних і приватних. З цієї точки зору вжи-
вання терміна «публічно-приватне партнерство» є коректнішим. Крім того, 
публічним партнером в означеній сфері є не тільки держава, а й територіальна 
громада, а також державні та комунальні установи, підприємства, організації, 
об’єднання [1, с. 230]. Тобто використання терміну «публічно-приватне партнер-
ство» стосовно сфери застосування науково-технологічного розвитку є більш 
раціональним, адже передбачає урахування більш широкого кола інтересів – 
публічних та приватних, а також взаємодію всіх можливих учасників науково-
технологічного розвитку. 
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Найбільш загальне визначення дає Світовий банк: «державно-приватне 
партнерство – це угоди між публічною і приватною сторонами з приводу вироб-
ництва і надання інфраструктурних послуг, які укладаються з метою залучення 
додаткових інвестицій і як засіб підвищення ефективності бюджетного 
фінансування» [2, с. 11; 6]. Комітет ОЕСР з науково-технологічної політики ви-
значив державно-приватне партнерство в інноваційних процесах як «будь-які 
офіційні відносини або домовленості на фіксований/необмежений період часу 
між державними і приватними учасниками, у якому обидві сторони взаємодіють у 
процесі ухвалення рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі як гроші, пер-
сонал, устаткування і інформацію для досягнення конкретних цілей у визначеній 
сфері науки, технологій та інновацій» [7; 8]. «Взаємовідносини сторін державно-
приватного партнерства повинні бути зафіксовані в офіційних документах (дого-
ворах, програмах тощо), носити партнерський, тобто рівноправний характер» [9]. 

А. Лінк стверджує [10], що публічно-приватне партнерство слід розглядати 
як: 1) відносини формальні і неформальні (тобто офіційні та неофіційні) між пу-
блічними і приватними учасниками R&D процесів (до публічних він відносить 
федеральний уряд, уряд штатів і локальні органи, державні лабораторії, науко-
во-дослідні інститути, державні університети, державні установи, організації і 
підприємства, а також об’єднання, а до приватного сектора – будь-які організа-
ційно-правові форми, особливо спеціалізовані комерційні фірми); 
2) інституціональне об’єднання державних і приватних фінансових, інфраструк-
турних та дослідних ресурсів. Причому участь держави може бути як визначаль-
ною, так і навпаки [1, с. 228].  

Враховуючи вищенаведене, під публічно-приватним партнерством у сфері 
науково-технологічного розвитку пропонуємо розуміти у широкому розумінні – 
правову модель реалізації стратегії державної науково-технологічної політики, 
засновану на оновлених концептуальних підходах щодо адміністративно-
правового забезпечення науково-технологічного розвитку, які полягають у пере-
ході до мережевої моделі адміністрування на паритетних, демократичних, спра-
ведливих та коопераційних засадах із визначенням нової ролі та функцій держа-
ви в означених процесах на основі збалансованого публічно-приватного підходу, 
за якого держава виступає не як «регулятор відносин», а як «повноправний пар-
тнер»; та у вузькому розумінні – сукупність юридично оформлених рівноправ-
них відносин стратегічного, технологічно-інноваційного, фінансового, організа-
ційно-кадрового, інформаційно-аналітичного, інституційного характеру між пу-
блічними та приватними партнерами, в яких сторони взаємодіють в процесі ух-
валення рішень та координують дії з метою спільного досягнення визначеного 
публічного інтересу, який формалізується у конкретних цілях науково-
технологічного розвитку. 

Отже, можемо виділити такі характерні ознаки публічно-приватного пар-
тнерства у сфері науково-технологічного розвитку: 1) суспільна необхідність пар-
тнерства задля досягнення цілей конкретно визначеного публічного інтересу, 
ефективність реалізації якого зумовлює доцільність формування партнерських 
зв’язків; 2) участь у партнерстві принаймні двох суб’єктів, один з яких – предста-
вник публічного, а інший –  приватного сектору; 3) паритетність публічних і 
приватних партнерів як перед законом, так і за обсягом прав та обов’язків; 
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4) спільність, взаємоузгодженість та єдину спрямованість інтересів публічних і 
приватних партнерів задля досягнення спільної мети, конкретних цілей науково-
технологічного розвитку та отримання взаємної вигоди; 5) об’єднання ресурсів 
(фінансово-економічних, матеріально-технічних, організаційно-кадрових, інфо-
рмаційних  тощо) публічних і приватних партнерів, а також спільне використан-
ня науково-технологічних результатів, справедливий спільний розподіл витрат і 
прибутків, можливих ризиків та відповідальності; 6) врегулювання партнерсь-
ких відносин на договірній чи організаційно-інституційній основі, які паралель-
но виступають основними правовими формами організації таких відносин. 
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Дискредитація кооперативної ідеї в українському праві:  

минуле і сучасність 
Кооперативний рух – невід’ємна складова процесу становлення і розви-

тку сучасної світової цивілізації, важливий чинник функціонування націона-
льних економік та генезису громадянського суспільства. Так, наприклад, най-
впливовіша неурядова кооперативна організація – Міжнародний кооператив-
ний альянс – репрезентує сьогодні інтереси понад 1 мільярда членів коопера-
тивних організацій, які діють у 112 країнах світу [1]. 

Кооперативний рух є процесом втілення кооперативної ідеї в кооперативній 
діяльності, опосередкованим кооперативним правом (насамперед, законами про 
кооперацію). Відображення в кооперативному законодавстві цінностей і 
принципів кооперації, відрефлексованих і сформульованих класичною коопера-
тивною думкою (вченнями найавторитетніших ідеологів і теоретиків кооперації, 
до яких зазвичай відносять Є. Анселя, Ж. Жореса, Ф. Штаудінґера, Г. Кауфмана, 
Г. Мюллера, В. Тотоміанца, Г. Шульце-Деліча, Ш. Жіда, О. Чаянова, 
С. Бородаєвського, М. Туган-Барановського та інших), є неодмінною умовою 
відтворення кооперативної традиції та забезпечення кооперативної ідентичності 
кооперативних організацій. 

Історія розвитку кооперативного права засвідчує, що законодавці різних 
країн світу нерідко ігнорували фундаментальні кооперативні принципи чи з 
міркувань державної політики, чи на догоду окремим соціальним силам і гру-
пам, які переслідували власні (комерційні або політичні) персональні чи 
корпоративні цілі. Проте навіть прагнення реалізувати у даний спосіб 
загальнонаціональний інтерес у кінцевому рахунку завдає шкоди суспільству, 
оскільки руйнує кооперативну традицію та нерідко дискредитує в очах насе-
лення кооперативну ідею. 

Як це не парадоксально, заподіяти шкоду кооперації можуть не лише ути-
ски з боку державних органів, але й надто ліберальна позиція законодавця. Так, 
20 березня 1917 р. російський Тимчасовий уряд видав довгоочікуваний 
універсальний кооперативний закон під назвою «Положення про кооперативні 
товариства та їх спілки», дія якого поширювалась і на більшу частину території 
України. Тлумачення поняття «кооператив» за цим законом було надто широким 
і неконкретизованим. Воно забезпечувало товариствам свободу в організаційній 
структурі та веденні господарських справ, але не містило всіх істотних ознак коо-
перативу, які на той час вже були вироблені в теорії кооперації. Застосування цьо-
го закону дало поштовх розвитку кооперації, проте й відкрило шлях для створен-
ня великої кількості псевдокооперативних організацій, діяльність яких зашкодила 
іміджу кооперативного руху. 

Захоплення більшовиками влади у Росії і створення нового державного 
апарату спричинилося до примусового залучення кооперації до системи т. зв. 
«воєнного комунізму». Основні принципи радянської політики щодо 
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кооперації були викладені в декількох найважливіших законодавчих актах: 
декретах РНК РСФРР «Про споживчі кооперативні організації» від 10 квітня 
1918 р. і «Про споживчі комуни» від 16 березня 1919 р. та постанові РНК «Про 
об’єднання всіх видів кооперативних організацій» від 27 січня 1920 р. 
Більшовики переслідували мету оволодіти кооперацією організаційно й вико-
ристати її як технічний інструмент досягнення своїх політичних цілей. 
Більшовицької реорганізації спочатку зазнала російська споживча кооперація, 
яка була одержавлена першою – декрет «Про споживчі комуни» знівелював 
фундаментальні принципи кооперації. Він був законодавчим втіленням по-
ложень затвердженої в березні 1919 р. VIII з’їздом РКП (б) партійної програми 
щодо позаринкової організації виробництва й розподілу.  

Українське кооперативне законодавство у роки «воєнного комунізму» було 
переважно дублюванням відповідних актів російського законодавства. Їх рецепція 
й застосування в радянській Україні призвели до повного одержавлення 
української споживчої кооперації (вона зберігала лише деякі зовнішні 
кооперативні ознаки) і знищення кредитної та сільськогосподарської кооперації.  

Ще більш руйнівний вплив на кооперативний рух радянська влада 
здійснила з початком сталінського «великого стрибка». Після нетривалої 
«відлиги» доби непу, що супроводжувалася відродженням кооперативного 
руху під контролем влади, почалося створення колгоспів і примусова 
колективізація сільського населення. Кооперативна природа колгоспів викли-
кала сумнів як у теорії (з погляду нетотожності кооперування й 
колективізації), так і на практиці. Проте 18 жовтня 1924 р. Головкооперком – 
спеціальний державний орган УСРР – розглянув питання «про 
кооперативність сільськогосподарських колективів» й ухвалив «визнати, що 
сільськогосподарські колективи (комуни, артілі, товариства з громадського 
обробітку землі) є кооперативними організаціями» [2]. У результаті 
здійснених радянською владою заходів у 1930 році сільськогосподарська 
кооперація була фактично ліквідована.  

За законами, що приймалися у 1927-1930 рр., кредитну кооперацію було 
ліквідовано повністю (кооперативні банки було націоналізовано, низові 
кредитні і страхові товариства ліквідовані, а їхнє майно передано установам 
«Ощадбанку» і Держбанку). Споживча кооперація всередині 30-х рр. була 
витіснена з міста у село, втратила кооперативні засади і перетворилася на 
своєрідний додаток до колгоспної системи. У 1937 р. були ліквідовані житло-
во-орендні кооперативи. Сваволя стосовно залишків кооперації мала місце і в 
наступні роки, коли у 1957-1960 рр. необґрунтовано ліквідували промислову 
кооперацію, забороняли або обмежували інші види кооперативної діяльності. 

Якщо радянська влада вперто ігнорувала принцип самоврядності коопе-
ративних організацій, активно втручалася в їх господарську діяльність і неод-
норазово посягала на їх майно, то з руйнуванням радянського режиму наголос 
змістився переважно у сферу фінансових відносин кооперації з державою.  

Головною метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, 
соціальних та культурних потреб його членів. Кооперативи є громадсько-
господарськими організаціями, що мають некомерційні цілі. Знаний економіст 
і теоретик кооперації М. Туган-Барановський зазначав, що кооперативне 
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підприємство, яку б форму воно не мало і які б цілі воно не переслідувало, 
ніколи не переслідує мету одержання капіталістичного прибутку [3, с. 72].  

Прийняття Верховною Радою СРСР 26 травня 1988 р. Закону СРСР 
«Про кооперацію в СРСР» відкрило шлях для створення і функціонування ор-
ганізацій, які, проголошуючи себе кооперативами, фактично займались підп-
риємництвом (діяли з метою одержання прибутку). Країна потребувала ста-
новлення підприємництва після тривалого командно-адміністративного ек-
сперименту над економікою. Радянська ідеологія не дозволяла легалізувати 
приватний капітал безпосередньо. Кооперація в черговий раз стала засобом 
вирішення політичної проблеми. Суспільство з волі законодавця знову нази-
вало кооперативами організації, які не мали кооперативної природи. 

Перший закон незалежної України «Про споживчу кооперацію» був 
прийнятий Верховною Радою України 10 квітня 1992 р. Він мав позитивне зна-
чення для збереження організаційної структури і майна Укоопспілки – 
творіння радянської влади. Проте законодавець не доклав достатніх зусиль 
для відродження справжіх споживчих кооперативів, які створюються і діють 
як некомерційні організації згідно з принципом тотожності: члени споживчо-
го кооперативу є його власниками, які формують капітал товариства, визна-
чають стратегічні цілі та приймають принципові управлінські рішення, і вод-
ночас – вони є клієнтами (покупцями товарів і послуг) свого кооперативного 
підприємства. Т. зв. «споживчі товариства», статус яких було визначено Зако-
ном 1992 р., фактично мали іншу природу, будучи в кращому випадку коопе-
ративами виробничо-торговельного типу, а в гіршому – не будучи кооперати-
вами взагалі. 

Рамковий Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. став 
важливим кроком у розвитку національного кооперативного законодавства. 
Проте у ньому кооперативи виробничого типу були визнані комерційними 
організаціями (їх мету визначено не як забезпечення своїх членів працею, а як 
одержання прибутку). У цьому питанні український законодавець продублю-
вав вже реалізовану ним у Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. 
позицію, згідно з якою виробничі кооперативи є різновидом 
підприємницьких товариств. Звісно, що в очах українського населення такі 
кооперативи нічим істотним від споріднених видів господарських товариств 
не відрізняються і фінансової привабливості не мають. 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (редакція від 
21 липня 2020 р.) закріпив поділ на сільгоспкооперативи двох видів – 
неприбуткові та прибуткові (ст. 5). Законодавець ще більш віддалився від 
класичної кооперативної доктрини, передбачивши у згаданому Законі існування 
«додаткових» голосів членів кооперативу на загальних зборах (на порушення 
традиційного принципу «один член кооперативу має один голос»).  

Таким чином, класична модель кооперативу, створена зусиллями пер-
ших поколінь кооператорів і згодом обґрунтована теоретиками кооперації, 
неодноразово зазнавала ігнорування чи навіть прямої атаки з боку законодав-
ця. Наслідки відмови від фундаментальних принципів кооперації завжди були 
руйнівними для самої кооперації, а в подальшому – і для суспільства загалом. 
Дбаючи про майбутнє кооперативного руху в країні, її економіки, соціальної 
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сфери та громадянського суспільства, український законодавець мав би враху-
вати зазначену закономірність. 
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Тенденції розвитку юридичної освіти та науки України  
в сучасних реаліях 

Становлення України як суверенної республіки після розпаду СРСР вия-
вилося досить непростою справою. На початку 90-х років минулого століття 
пасіонарного «вибуху» політичної нації не відбулося, оскільки на той момент 
домінуючою складовою суспільства була «радянська людина», а політична 
нація незалежної України тільки зароджувалась. Фактично ж відбулося 
економічне, політичне та історичне відторгнення Україною тієї системи 
управління, яка вже відумерла, але ще зберігала глибоке коріння. Саме тому 
досить тривалий час Україна залишалась пострадянською республікою з 
відповідними традиціями та досвідом минулого, зокрема, і щодо формування 
правової доктрини та юридичної освіти. 

Разом з тим, унікальне геополітичне положення України на перетині 
Європи і Євразії зумовило прагнення кожного із цих регіонів, відповідно в 
особі ЄС та Російської Федерації, залучити її на орбіту власного 
геополітичного впливу. Обрання ж Україною конкретного стратегічного курсу 
передбачало не просто приєднання до певних (європейських чи євразійських) 
інтеграційних міждержавних структур, а передусім мало стати чинником об-
рання однієї з моделей (західної чи східної) державно-правового розвитку із 
притаманними їй інститутами, принципами, системою світоглядних 
цінностей тощо. По суті, йшлося про визначення цивілізаційного вектора по-
дальшого розвитку України на довготривалу перспективу. 

Певний час Україні вдавалося дотримуватися політики так званого «ба-
гатовекторного балансування»: з одного боку, пріоритетним напрямом 
зовнішньополітичної діяльності проголошувалася європейська інтеграція, а з 
іншого – Україна приймала участь у деяких інтеграційних проектах на теренах 
СНД і будувала двосторонні відносини з іншими колишніми республіками Ра-
дянського Союзу на основі добросусідства, співробітництва та партнерства. 
Однією з цілей такого балансування було отримання політичних та 
економічних преференцій й міжнародної фінансової допомоги. Фактично ж 

https://www.ica.coop/en
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Україна стала стратегічним коридором для транзиту енергоносіїв з Російської 
Федерації до країн ЄС та Східної Європи, що і визначало тривалий час її поло-
ження на «політичній мапі» й водночас впливало на хід реформ, зокрема й у 
сферах правової політики, юридичної науки та освіти. 

Разом з тим, після Помаранчевої Революції (2004-2005) та особливо 
після Революції Гідності (2013-2014), Україна на конституційному рівні 
закріпила, що пріоритетним напрямом її подальшого розвитку є 
європейський. Так, у 2014 році Україна відмовилась від свого позаблокового 
статусу, а у 2018 році на конституційному рівні проголосила про «європейську 
ідентичність Українського народу і незворотність європейського та 
євроатлантичного курсу України». 

Водночас, нинішній етап проведення структурних реформ у системі пра-
ва ускладнюється низкою чинників як юридичного, так і неюридичного ха-
рактеру, в тому числі: доктринальною неузгодженістю та концептуальною 
невизначеністю процесу реформування; суперечливістю конституційних та 
законодавчих положень; внутрішнім терористичним сепаратизмом та 
зовнішньою воєнною агресією; пандемією коронавірусу тощо.  

Тенденції сучасної юридичної науки та освіти:  «національне чи 
наднаціональне», «конкуренція чи взаємодоповнення»! 

Якщо поглянути на зовнішні чинники, які задають тональність розвитку 
юридичної науки та освіти, то можемо побачити, що стрімкі процеси 
глобалізації світової економіки дуже сильно розгойдують, а то й корінним чи-
ном змінюють класичні основи державності, зокрема, національний 
суверенітет. Геополітичні інтеграційні утворення (ЄС, НАТО, СОТ тощо) та 
членство в них зобов’язує держави-учасниці підпорядковуватись спільним 
міжнародним правилам поведінки та рахуватись з інтересами інших держав, 
які є членами таких об’єднань. За таких умов окремим державам доводиться 
балансувати між внутрішніми національними та міжнародними інтересами, і 
тим самим узгоджувати своє законодавство з міжнародним. Такий стан речей 
досить сильно позначається на формуванні моделі вищої юридичної освіти, 
яка має максимально ефективно забезпечувати сучасні запити у сфері 
юриспруденції. Проте, вигоди глобалізації мають і свій зворотній бік. 
Екологічна (біологічна) і, як наслідок, економічна катастрофа, яка охопила 
людство у 2020 році, показала, що «порятунок тонучого, в руках самого тону-
чого». Навіть самі провідні країни ЄС воліли вирішувати проблеми пандемії 
самостійно й передусім на національному рівні, не вдаючись до механізмів 
колективної безпеки. Система колективного добробуту та безпеки показала 
свої слабкі місця, а європейська солідарність дещо похитнулась. Тому, воче-
видь, ідея національної державності та суверенітету є визначальною, і буде та-
кою, на мій погляд, ще тривалий час. 

Таким чином, вважаю, що система юридичної освіти будь-якої 
сучасної держави має бути зорієнтована все ж на національну правову 
систему та вітчизняне законодавство, а здобувачі освітнього рівня мають 
бути спрямовані передусім на національний ринок праці та існуючий попит 
юридичних послуг. Проте, освітні програми вітчизняних Університетів повинні 
охоплювати та забезпечувати сучасні тенденції міжнародних відносин й 
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необхідності їх якісного юридичного супроводу, зокрема в контексті діяльності 
ООН, РЄ, ЄС, МКС (Міжнародного кримінального суду) тощо. 

Водночас, додаткові освітні напрями можуть стосуватись міждержавних 
відносин. Передусім це стосується країн, які перебувають у тісних 
правовідносинах, що й породжуватиме запит на поглиблене вивчення законодав-
ства цих держав та практики його застосування. Моніторинг ринку юридичних 
послуг та запит на знання законодавства окремих держав повинен 
підкріплюватись запитом студентів при обранні спеціалізованих курсів навчання. 

В умовах стрімких трансформацій освітнього процесу, розвитку 
інформаційних технологій та штучного «інтелекту» досить гостро постало пи-
тання щодо цінності сучасного професора. Чи не витіснить штучний 
«інтелект» професора з його кафедри? З приводу цього вважаю, що роль вик-
ладача в сучасних умовах дійсно змінюється. Але при цьому вона не 
зменшується, а навпаки, значно зростає. З рівня носія й «транслятора» нако-
пичених знань, сучасний викладач повинен бути авторитетним носієм 
світоглядних цінностей, що дасть йому можливість виступати для студентів 
провідником у безмежних та неконтрольованих інформаційних просторах та 
потоках. Окрім теоретичних та практичних знань, навиків аналітичної роботи, 
ключовий навик, який повинен прищеплюватись студентам-правникам в 
реаліях сучасного світу – це здатність до критичного мислення. Сучасний 
шлях юридичної освіти має спрямовуватись від догматичних знань до кри-
тичного мислення. Саме такий навик має убезпечувати сучасне й майбутнє 
покоління від безспірних та фанатичних догм чи ідеологій, безспірних 
авторитетів («незмінних» президентів, фюрерів чи дуче тощо). 

Друга, не менш гостра для мене тема, стосується місця й ролі Університету в 
процесах державотворення, й одночасно проблема академічної свободи у 
взаємодії з державою, зокрема залежності Університету від державного контролю 
та бюджетного фінансування; обслуговування Університетом державної політики. 

Вважаю, що Університет у правовій державі має бути самостійним 
інститутом громадянського суспільства. Державний вплив та контроль за 
університетським життям має бути обмеженим, з метою недопущення 
неправомірного маніпулювання та використання наукової доктрини в 
політичних цілях. Університети мають бути осередками громадянського 
суспільства, де пануватиме свободи думки, слова та поглядів. 

Важливим напрямом сучасного освітнього процесу має бути виховання у 
молодого покоління духу патріотизму, любові до своєї Батьківщини, її 
історичної та культурної самобутності в умовах глобалізації. 

Проте, одним із самих прагматичних на сьогодні питань – є рентабельність 
освітнього процесу, конкурентоздатність сучасного Університету на ринку освітніх 
послуг. Ця проблема є неоднозначною, оскільки розглядаю Університет, крім 
іншого, як осередок розвитку духовності й культури політичної нації. Хоча ці 
складові не завжди є рентабельними. Сьогодні Україна переживає кризу правди, 
справедливості, правосуддя, що теж гостро позначається на всіх сегментах її дер-
жавотворення, й зокрема вищій правовій освіті. 
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Принципи та завдання адміністративно-правового захисту  
прав осіб з інвалідністю 

Аналіз адміністративно-правової літератури дає підстави стверджувати, 
що найбільш оптимальним визначенням завдань адміністративно-правового 
регулювання є їх розуміння як основних напрямів державної регулюючої дія-
льності, які в конкретних умовах є етапами досягнення мети адміністративно-
правового регулювання. 

З огляду на це, доцільно виділити наступні завдання адміністративно-
правового регулювання у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, кла-
сифікувавши їх на правові, соціальні, фінансово-економічні, інформаційно-
статистичні. Так, правові завдання висвітлені в таких положеннях як: 

 створення умов для ефективної реалізації особами з інвалідністю всі-
єї сукупності прав людини та пов’язаних з ними обов’язків;  

 розширення кола державних органів, які беруть участь та несуть від-
повідальність за реалізацію державної політики у сфері соціального 
захисту осіб з інвалідністю;  

 забезпечення чіткого регулювання відносин між державними і не-
державними організаціями щодо здійснення соціальної підтримки 
осіб з інвалідністю, впровадження механізмів соціального інвесту-
вання та соціального замовлення;  

 здійснення постійного вдосконалення законодавства щодо соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю, а також щодо міжвідомчої коорди-
нації. 

Серед соціальних завдань, слід звернути увагу на такі:  
 забезпечення можливості людині, залежно від віку, статусу та інших 

факторів, одержати необхідні соціальні послуги, реалізація яких 
сприятиме запобіганню інвалідності, зменшенню ступеня втрати 
працездатності та повернення людей до трудової діяльності, а також 
реалізація права громадянина на вибір виду соціальної допомоги ві-
дповідно до оптимального розуміння власних потреб; 

 удосконалення діяльності служб медико-соціальної експертизи;  
 підвищення адресності забезпечення осіб з інвалідністю з фізични-

ми, розумовими, психічними та сенсорними обмеженнями технічни-
ми засобами реабілітації з урахуванням їх індивідуальних потреб; 

 створення умов для самообслуговування, повноцінного суспільного 
життя осіб з інвалідністю, гарантії їх безпеки, реалізація їх потреб, 
бажань та творчих здібностей. 

Між тим, найбільш проблемними у своєму розв’язанні є інформаційно-
статистичні завдання, а саме:  

 створення єдиного банку даних про осіб з інвалідністю (фізичні, ро-
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зумові, психічні сенсорні обмеження);  
 розроблення статистичних та звітних форм, які відображають струк-

туру індивідуальних потреб осіб з інвалідністю та потреб за нозологі-
ями, коло їх інтересів;  

 запровадження форм і методів інформаційного просвітництва насе-
лення з проблем осіб з інвалідністю. 

Здійснення адміністративно-правового регулювання неможливе без стійко-
го фундаменту регулювання, яким, в свою чергу, виступають першооснови, осно-
вні правила, положення, за якими діє регулююча система – принципи її дії. 

В адміністративно-правовій науці немає єдиної думки з приводу видів 
принципів адміністративно-правового регулювання, підстав їх класифікації. 

Враховуючи той факт, що дослідження принципів адміністративно-
правового регулювання несе на собі істотне наукове, нормативне навантажен-
ня як фундамент для формування догматичних та нормативних положень, ва-
рто здійснити класифікацію принципів адміністративно-правового регулю-
вання соціального захисту осіб з інвалідністю за кількома критеріями, а саме: 
1) за метою – принципи адміністративно-правового регулювання соціального 
захисту осіб з інвалідністю у цілому і принципи, притаманні окремим складо-
вим даної сфери; 2) за функціональним призначенням – універсальні, струк-
турно-організаційні. Саме цю класифікацію можна розглядати як основну, 
оскільки вона як найповніше характеризує кожен принцип окремо, так і сис-
тему принципів адміністративно-правового регулювання соціального захисту 
осіб з інвалідністю у цілому. 

Принцип об'єктивності адміністративно-правового регулювання у зазна-
ченій сфері є вихідним, обумовлює необхідність дотримання в усіх процесах ви-
мог об'єктивних закономірностей та реальних можливостей суспільних сил.  

Принцип гласності в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю реалі-
зується у відкритості інформації щодо набуття та захисті їх прав. Побудова 
державної регулюючої системи в даній сфері здійснюється в інтересах осіб з 
інвалідністю, надається можливість максимального залучення їх до обгово-
рення важливих державно-регулюючих рішень. 

Принцип законності розглядається як основоположний принцип адмі-
ністративно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, 
що визначає рівень демократичності суспільства. 

Принцип комплексності означає, що дія системи адміністративно-
правового регулювання спрямована на виконання єдиної мети – розбудови 
демократичної соціальної держави. Система суб’єктів адміністративно-
правового регулювання складається з взаємопов'язаних елементів, що займа-
ють у системі певне місце, виконують відповідні завдання і функції, причому 
жодний з цих суб'єктів в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю не може 
діяти відокремлено сам по собі, оскільки уся система складається з відповід-
них структур, що мають як специфічні властивості, так і загальносистемні 
ознаки, притаманні усім суб'єктам адміністративно-правового регулювання. 

Принцип плановості полягає в обов'язковому плануванні діяльності 
будь-якого органу та його структурного підрозділу, у розробленні планів (кон-
цепцій, програм, стратегій) розвитку відповідних галузей, проектуванні та ре-
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алізації програм вирішення проблем. Даний принцип, безумовно, спрямова-
ний на перспективний розвиток соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Універсальні принципи є основними засобами, які передбачають виник-
нення у особи з інвалідністю права на соціальний захист внаслідок настання соці-
ального ризику. Тобто, існування самого факту «соціального ризику» достатньо, 
щоб людина, яка опинилася у сфері його впливу та отримала інвалідність, зверну-
лася за допомогою до суб’єктів адміністративно-правового регулювання соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю. Серед універсальних принципів, слід виділити 
такі: принцип доступності для осіб з інвалідністю системи соціального захисту, 
соціального обслуговування та соціальних послуг; принцип адресності у наданні 
державної соціальної допомоги; принцип диференційованого підходу у наданні 
соціального забезпечення; принцип гарантованості рівня життя не нижче прожи-
ткового мінімуму; принцип заявності; принцип патерналізму. 

Структурно-організаційні принципи є основою для визначення і розпо-
ділу компетенції між суб’єктами адміністративно-правового регулювання у 
сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, які в свою чергу, повинні функ-
ціонувати ефективно, не допускаючи паралелізму і дублювання. До них слід 
віднести: принцип державності; принцип соціальної доцільності; принцип єд-
ності централізованої і децентралізованої системи влади; принцип поєднання 
колегіальності і єдиноначальності; принцип солідарної відповідальності. 

З огляду на те, що адміністративно-правове регулювання соціального 
захисту осіб з інвалідністю охоплює сфери соціального забезпечення, надання 
соціальних послуг, реабілітаційних послуг, сферу охорони здоров’я, отриман-
ня освіти та працевлаштування тощо, то їх реалізація здійснюється відповідно 
із визначеними принципами регулювання, серед яких: принцип забезпечення 
державних соціальних гарантій; принцип безкоштовності отримання адмініс-
тративних послуг у державних та комунальних закладах та установах; прин-
цип інтегрованості заходів реабілітації осіб з інвалідністю; принцип максима-
льної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів 
суб’єктами, що надають соціальні послуги; принцип багато суб’єктності соціа-
льного захисту осіб з інвалідністю; принцип соціальної справедливості; прин-
цип інформатизованості; принцип інноваційності. 
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Особливості захисту та забезпечення трудових прав біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту як  
учасників зовнішньої трудової міграції 

Трудовій діяльності біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту відводиться окрема роль. У розділі ІІІ «Заняття, які при-
носять доход» Конвенції про статус біженців зазначено, що Договірні Держави 
повинні надавати біженцям, які законно проживають на їхній території, щодо 
права роботи за наймом, найсприятливіше правове становище, яким корис-
туються громадяни іноземних держав за таких самих обставин. Більше того, 
обмежувальні заходи, які стосуються іноземців або найму іноземців і застосо-
вуються з метою охорони внутрішнього ринку праці, не застосовуватимуться 
до біженців, на яких ці заходи не поширювалися в день набуття чинності вка-
заної Конвенцією для відповідної Договірної Держави або які задовольняють 
одну з таких умов:  

1) проживають у межах країни не менше трьох років; 
2) дружини/чоловіки яких мають громадянство країни проживання (але 

біженець не може посилатися на цю постанову, якщо він/вона зали-
шив/залишила сім’ю); 

3) одна дитина або декілька дітей яких мають громадянство країни про-
живання [1]. 

Наведена норма явно показує нам те, що біженець знаходиться у приві-
лейованому становищі по відношенню до трудового мігранта та створює кон-
куренцію на ринку праці не лише йому, але й громадянинові України. Окрім 
того, працевлаштований біженець має додаткові права, що пов’язані з його 
статусом працівника, а саме: право на відпочинок, відповідно до законів; на 
обмеження робочого дня та тижня; на безпечні умови праці, на матеріальне 
забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі 
хвороби, вагітності та пологів, народження дитини, догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку, повної або часткової втрати працездатності, на 
матеріальну допомогу у разі безробіття; на право звернутись до суду задля 
розв’язання трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або 
займаної посади [2, с. 230].  

Відповідно до ч. 4 статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» 
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких 
визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захис-
ту, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для гро-
мадян України. Українські роботодавці мають право використовувати працю 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, без оформлення відпо-
відного дозволу в державній службі зайнятості, на підставі підтверджуючих 
правовий статус таких осіб документів та виключно в межах дії цих докумен-
тів [3]. Органи державної влади усіляко сприяють роботодавцям у цьому. Так, 
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Державна міграційна служба України організовує роботу зі сприяння у працев-
лаштуванні біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а Міністерство 
соціальної політики України забезпечує надання у разі можливості біженцям та 
особам, які потребують додаткового захисту, допомогу у працевлаштуванні, за-
безпечують призначення біженцям та особам, які потребують додаткового захи-
сту, грошової допомоги, пенсії, інших видів соціального забезпечення. 

Тому, якщо вже ми говоримо про захист та забезпечення трудових прав 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту та, які 
створюють конкуренцію на внутрішньому ринку праці з боку держави, необ-
хідно зазначити й про залучення цих осіб в економічний процес держави-
перебування. Маємо на увазі ту обставину, що біженці та особи, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту мають бути економічно незалежни-
ми та мати можливість сприяти розвитку економіки держави. В контексті ви-
кладеного слушною є думка А.Л. Свящука, який зазначає, що не завжди на-
дання статусу біженця є достатньою підставою для його подальшої адаптації в 
суспільстві, що нерідко призводить до того, що особи, які отримали статус бі-
женця все-таки шукають кращої долі на теренах інших країн [2, с. 225]. 

Головною метою розвитку економічного процесу за участі біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту є забезпечення 
державної політики в сфері інтеграції цих осіб, що передбачає встановлення 
відповідальних взаємовідносин між ними та державою, яка надає їм правовий 
захист. Державна політика повинна сприяти самовизначенню та самодостат-
ності біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. 
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Проблеми суб’єктивної та об’єктивної форми реалізації  

регулятивної функції сучасного права 
В сучасних умовах, основним завданням регулятивної функції права по-

винно бути визначення чіткого механізму реалізації норм права та його дот-
римання усіма учасниками правовідносин. При цьому процес реалізації права 
і обов’язки (правила поведінки) учасників правовідносин не виділяються в 
окремий механізм, оскільки вони розуміються як закономірні і є складовою 
правовідносин. Тому можна стверджувати, що процес реалізації права та 
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реалізації регулятивної функції права відбувається паралельно, одночасно та 
нерозривно один від одного, оскільки кожен з них є початком іншого. 

Якщо аналізувати процес реалізації регулятивної функції сучасного права, 
то можна виокремити дві чіткі його форми – суб’єктивну та об’єктивну. 
Суб’єктивна форма реалізації регулятивної функції здійснюється через 
правопізнання людини, а об’єктивна реалізовується в установлених 
правовідносинах і правопорядку. Тому саме правовідносини є основною формою 
об’єктивної реалізації регулятивної функції права, його соціального спрямування. 
Саме тому характерною рисою сучасного права, яке реалізується у соціальній 
правовій державі є застосування регулятивної функції з метою чіткого впорядку-
вання суспільних відносин та формування такого типу правовідносин, які 
зорієнтовані на потреби суспільства та конкретної людини [2, с. 190]. 

Проблемі суб’єктивної та об’єктивної форми реалізації регулятивної фу-
нкції сучасного права доцільно приділити окрему увагу оскільки право будучи 
людиноорієнтованим не може бути реалізованим без індивідуального сприй-
няття його норм людиною чи суспільством. Тобто запропоновані правом пра-
вила поведінки реалізуються завдяки регулятивній функції, якщо остання 
знаходиться в умовах коли відповідні суб’єкти права не сприймають адресова-
ні їм норми права [1]. В цьому випадку право повинно орієнтуватися на свідо-
мість і волю людини, особливо на ту їх частину, яка відповідає за правові пог-
ляди, ідеї, переконання – тобто на правосвідомість. Цей процес і є 
суб’єктивною формою реалізації регулятивної функції сучасного права. При 
цьому слід враховувати взаємозв’язок між правосвідомістю об’єкта впливу та 
нормами права, між нормами права і моральними засадами, традиціями, що 
діють у сім’ї, колективі чи певній соціальній групі [3, с. 36]. Правопізнання є 
одним із найважливіших елементів механізму реалізації усіх функцій права і 
регулятивної зокрема. Усі решту елементи цього механізму – формування 
права, норми права, правові відносини, правопорядок, на думку А. Абрамова, 
являють собою об’єктивну форму реалізації регулятивної функції права [1]. 

На нашу думку, такий поділ, хоч і дозволяє чітко спрямувати форму ре-
алізації регулятивної функції права, все ж має умовний характер, оскільки за-
пропоновані елементи об’єктивної форми реалізації містять і суб’єктивні 
складові. Причиною цього є те, що безпосереднім об’єктом правового впливу 
виступає не все суспільство, а окрема людина, індивід, яка усі свої дії свідомо 
чи не свідомо здійснює в умовах правовідносин. 

Основним чинником, що впливає на реалізацію регулятивної функції 
сучасного права є структура правосвідомості, яка з огляду на рівень правової 
культури, правової психології  та правової ідеології суспільства відрізняється і 
постійно змінюється. Проте наявність такої глибокої структури правосвідомо-
сті, навіть за наявності власного регулятивного потенціалу, не дає їй можли-
вості самій забезпечити реалізацію права як регулятора суспільних відносин, 
хоча не позбавляє власної регулятивної функції. Як зауважує О. Скакун, пра-
восвідомість відображає не лише відношення індивіда до правової дійсності, 
але і направляє його на визначені зміни в правовому середовищі, прогнозує і 
моделює їх [6, с. 501]. Одночасно слід зауважити, що наявність у правосвідо-
мості власної регулятивної функції, про що говорили дослідники А. Лисков [4, 
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с. 5] та Л. Мостовщіков [5, с. 8], по-перше, не дає підстав ототожнювати її з ре-
гулятивної функцією права, а по-друге, не перешкоджає правосвідомості слу-
жити формою реалізації регулятивної функції права. Регулятивна функція 
права реалізується у правосвідомості людини і відповідно визначає характер 
регулятивної функції її правосвідомості, що в кінцевому випадку і визначає 
конкретну правову поведінку людини.  

Проте, регулятивна функція права впливає не тільки на правосвідомість 
людини, вона має більш ширше коло реалізації. Сучасні правові відносини, 
незважаючи на людиноцентричний характер права, вийшли за межі 
послідовності «людина-суспільство-держава» та отримали нові сфери поши-
рення, як наприклад корпорації та міждержавні об’єднання (право 
Європейського Союзу). В межах останніх відбувається поєднання окремих 
правових систем, їх узгодження, а відповідно регулятивна функція набуває 
нового змісту та оперує новими механізмами реалізації. При цьому, властивий 
для соціалістичного типу права механізм реалізації регулятивної функції че-
рез примус, поширюється не на поведінку учасників правовідносин, а на їх 
правосвідомість (психологічну та культурну складову), коли дотримання пра-
ва обумовлюється не страхом відповідальності, а реакцією суспільства та ок-
ремих його громадян. 

Об’єктивною формою реалізації регулятивної функції сучасного права є 
правовідносини, які являють собою наступний після правосвідомості етап ре-
алізації, при цьому виступаючи важливим елементом правового регулювання. 
Автором цієї концепції був радянський теоретик права Б. Шейндлін [8, с. 111-
112].Закономірно, що правовідносини він розглядав з позиції ідеологічного 
оформлення соціалістичного права, яке, як і сучасне соціальне право в основу 
ставило інтереси суспільства та людини. Але у випадку соціалістичного права, 
такі ідеальні правовідносини супроводжувалися правовою надбудовою, що ні-
велювала їх «ідеальний» характер. Натомість для сучасного права і сучасних пра-
вовідносин реалізація регулятивної функції права є найкращим прикладом реалі-
зації соціального спрямування права. З іншого боку реалізація регулятивної фун-
кції взагалі не можлива поза правовідносинами. На думку А. Абрамова реалізація 
регулятивної функції права у правовідносинах являє собою здійснення цілей пра-
ва, а також реальне втілення його ідеальної сутності [1]. 

Зв'язок правовідносин і регулятивної функції права полягає і в тому, що 
у випадку реалізації регулятивної функції і сприйняття суспільством дійсних 
правових норм, їх подальша реалізація може відбуватися виключно в межах 
перших. Сама регулятивна функція виступає складовою правовідносин і од-
ночасно механізмом їх здійснення і забезпечення. Натомість правовідносини, 
які прийнято вважати об’єктивною стадією реалізації регулятивної функції, не 
можуть бути реалізовані без неї. Саме у правовідносинах регулятивна функція 
відображає глибину свого змісту і забезпечує практичну реалізацію норм пра-
ва, їх дотримання, а також спрямовує принципи правотворення. 

Власне важливість правовідносин для реалізації регулятивної функції 
права обумовлюється самим змістом поняття правовідносини, яке передбачає 
взаємодію права і суспільних відносин. Теоретик права Б. Шейндлін зауважу-
вав, що «всюди, де виникають юридичні відносини, виникає необхідний зв'я-
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зок фактичних суспільних відносин і норми права, цей зв'язок являє собою 
форму врегульованих правом суспільних відносин» [7]. Тобто ключовою лан-
кою між правовими відносинами та регулятивної функцією права є власне 
норми права. А це в свою чергу аргументує тезу про те, що регулятивна функ-
ція права є визначальною і ключовою не тільки у процесі формування право-
відносин і розуміння суспільством права, а й в процесі творення права. 
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Інтелектуальна власність та загрози національній безпеці 
Основний вплив на національну безпеку здійснюють загрози, як зовні-

шні так і внутрішні, на які необхідно адекватно реагувати в процесі форму-
вання та реалізації політики щодо забезпечення національної безпеки. 

Інтелектуальна власність набуває все більшого значення у всіх сферах 
суспільного життя, особливо в сфері національної безпеки та оборони, тому 
важливо дослідити влив проблемних питань щодо інтелектуальної власності 
на загрози національній безпеці. 

Вперше нормативне визначення поняття «загрози» в Українському 
законодавстві було наведене в  Концепції національної безпеки України – 
«Загроза національним інтересам України – обумовлене природною, 
зовнішньополітичною, внутрішньополітичною та будь якою іншою ситуацією 
виникнення реальної можливості заподіяння шкоди її національним 
інтересам, або закладення виразної тенденції до такого виникнення» [1].  

В подальшому це поняття отримало більш чітке визначення в Законі 
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України «Про основи національної безпеки України» – «загрози національній 
безпеці – наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють не-
безпеку життєво важливим національним інтересам України» [2]. 

В цьому законі також були визначенні загрози національній безпеці 
України в основних сферах. Проте цей Закон втратив чинність на підставі За-
кону № 2469 від 21.06.2018 [3].  

Крім того, в цьому законі вже відсутній перелік загроз національній 
безпеці України в основних сферах.  

Дослідженню загроз національній безпеці значну увагу приділяють 
українські вчені. Зокрема науковці Національного інституту стратегічних 
досліджень дали своє визначення: «Загрози національній безпеці – це 
сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим 
національним цінностям, інтересам та цілям особи, суспільства й держави» [4]. 

Синтезуючи дослідження науковців та положення нормативно-правових 
актів, можемо визначити найбільш актуальні загрози національній безпеці 
України в сучасних умовах: 

 загрози у воєнній сфері;  
 загрози у сфері безпеки державного кордону; 
 загрози у сфері державної безпеки;  
 загрози у внутрішньополітичній сфері; 
 загрози у зовнішньополітичній сфері; 
 загрози у соціальній сфері; 
 загрози у гуманітарній сфері; 
 загрози в інформаційній сфері;  
 загрози в економічній сфері; 
 загрози в екологічній сфері; 
 загрози у науково-технологічній сфері. 

Разом з тим науковці визначають, що «загрози національній безпеці, від 
яких держава має захищати себе, суспільство і кожного громадянина, забезпе-
чуючи тим самим сталий розвиток, постійно трансформуються, розширюють-
ся сфери їх впливу. До традиційних загроз нині активно додаються принципо-
во нові, виникнення яких обумовлено розвитком науки і техніки, процесами 
глобалізації та іншими чинниками» [4].  

А фахівці Національного інституту стратегічних досліджень зазначають, 
що «у структурі національних інтересів на перший план виходить володіння пе-
редовими технологіями, найсучаснішими засобами зв’язку та комунікацій. Су-
часний технологічний, економічний, інформаційний розвиток привів до появи 
широкого спектру загроз нового типу, посилює дію вже відомих загроз» [5]. 

Розглядаючи загрози національним інтересам і національній безпеці 
України в оборонній сфері, фахівці відзначають і проблеми інтелектуальної 
власності, які виникають, в тому числі, під час співпраці з іноземними 
компаніями оборонної промисловості (інвестиції, спільне виробництво, 
закупівля технологій тощо)  [6].  

Загрози у сфері інтелектуальної власності носять системний та довгот-
ривалий характер. Незважаючи на значну кількість державних органів, задія-
них в сфері інтелектуальної власності, відсутній єдиний орган відповідальний 
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за розроблення цілісної, по справжньому державницької політики щодо ство-
рення ефективної системи охорони інтелектуальної власності.  Це призводить 
до появи суттєвих вад у функціонуванні державної системи охорони інтелек-
туальної власності. 

Синтезуючи думки вчених та власні дослідження, загрози у сфері 
інтелектуальної власності можливо згрупувати за характером їх прояву: 

 загрози у сфері інтелектуальної власності законодавчого характе-
ру; 

 проблемні питання організаційного забезпечення охорони 
інтелектуальної власності в сфері національної безпеки і оборони;  

 проблемні питання державного управління інтелектуальною 
власністю в сфері національної безпеки і оборони.  

Ці загрози та проблемні питання не дозволяють здійснити в повній мірі 
захист інтересів держави в процесі економічного та цивільно-правового обо-
роту об’єктів права інтелектуальної власності, особливо результатів науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт воєнного, спеціального та 
подвійного призначення, що фінансувались за рахунок бюджетних коштів. 

Внаслідок цього виникають проблеми при комерціалізації цих прав. Ро-
зробник не буде зацікавлений в комерціалізації прав, що йому не належать. А 
держава не має дієвого механізму для комерціалізації об’єктів права інтелек-
туальної власності.  

Відсутність охорони українських об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті за кордоном провокує інші похідні загрози: 

 втрата інтелектуального потенціалу через відсутність захисту шля-
хом безперешкодного копіювання контрагентами,  

 втрачена вигода від неможливості реалізації незахищених інтеле-
ктуальних продуктів та товарів, які у своєму складі містять об’єктів 
права інтелектуальної власності, на ринках високотехнологічної 
продукції через відсутність патентної чистоти;  

 «тінізація» обігу об’єктів права інтелектуальної власності, що при-
зводить до підриву авторитету держави та, відповідно, до погір-
шення інвестиційного клімату, недоотримання коштів у держбю-
джет через неконтрольовані операції купівлі-продажу, втрати ва-
лютної виручки від патентно-ліцензійної торгівлі, витоку націона-
льного інтелектуального капіталу;  

 претензії третьої сторони щодо використання об’єктів права інте-
лектуальної власності в зразках озброєння та військової техніки, 
що поставляються на експорт. 

Неврегульованість використання службових об’єктів права інтелектуа-
льної власності і виплати справедливої винагороди їх авторам сприяє розк-
риттю інформації іноземним суб’єктам про об’єкти права інтелектуальної вла-
сності, що мають важливе значення для створення зразків озброєння та війсь-
кової техніки; переданню розробленої в Україні за державні кошти технології 
оборонного призначення іноземному замовнику за безцінь, що призводить до 
неконтрольованого витоку нових технологій та їх інтелектуальних складових 
за кордон.  
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Причиною виникнення цих загроз, в першу чергу, стала слабка, непо-
слідовна політика нашої державної влади протягом всього періоду розбудови 
незалежної України, корумпованість політичної еліти та її нездатність до 
управління державою.  

Важливою передумовою протидії загрозам національній безпеці Украї-
ни є формування активної та ефективної державної політики щодо створення 
системи забезпечення національної безпеки з врахуванням необхідності ви-
рішення проблемних питань щодо інтелектуальної власності. 
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адміністративного суду 
 

Форми реалізації принципу пропорційності 
в цивільному процесі 

Принцип пропорційності вже давно відомий міжнародному публічному 
порядку і останнім часом згадується в рішеннях Європейського суду з прав 
людини та Конституційного і Верховного судів України. Науковці теж дослі-
джують цей принцип в аспекті його застосування Європейським судом з прав 
людини та Конституційним Судом України. Але універсальне розуміння 
принципу пропорційності для юрисдикційної діяльності, включаючи й циві-
льне судочинство, як в науковій літературі, так й законодавстві та судовій 
практиці майже відсутнє.  

Водночас в умовах дії нової редакції Цивільного процесуального кодексу 
України (далі по тексту – ЦПК), зазначений принцип, який закріплений в якості 
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основної засади цивільного судочинства в ЦПК (п. 7 ч. 3 ст. 2), набуває нового змі-
сту та, з огляду на це, вимагає аналізу процесуальних форм його реалізації.  

Так, відповідно до положень ЦПК принцип пропорційності передбачає 
визначення судом порядку здійснення провадження у справі з огляду на: за-
вдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приват-
ними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; 
складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для 
вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними 
процесуальними діями тощо (ст. 11). 

Провідні вчені-процесуалісти принцип пропорційності відносять до за-
гальновизнаних принципів і норм цивільного судочинства і вважають, що цей 
принцип спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного 
балансу приватних і публічних інтересів, щоб під час розгляду справи у по-
рядку цивільного судочинства та ухваленні рішення цілі обмежень прав лю-
дини повинні бути істотними, а засоби їх досягнення – обґрунтованими і мі-
німально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються. З огляду на це, докт-
ринальні характеристики цього принципу з точки зору системи його вимог у 
площині правозастосування зводяться до такого: мета встановлення певних 
обмежень має бути легітимною й істотною; обмеження, що переслідують істо-
тну мету, мають бути об’єктивно виправданими, обґрунтованими; при засто-
суванні обмежень має забезпечуватися розумний баланс приватних і публіч-
них інтересів [1, с. 146-147]. 

В новому ЦПК принцип пропорційності знаходить свою реалізацію пе-
редусім стосовно умов застосування загальнопозовного або спрощеного позо-
вного провадження (ч. 4 ст. 20). Водночас новий ЦПК містить й інші форми 
реалізації цього принципу. Так, згаданим принципом суд має керуватися й 
при вчиненні ряду інших процесуальних дій. Зокрема, суд може зменшити ро-
змір витрат на правничу допомогу або на оплату експерта при порушенні ви-
мог щодо їх співмірності (ст. 138, 140). Принцип пропорційності знаходитиме 
свою реалізацію й під час застосування судом при забезпечені позову зустрічного 
забезпечення (ст. 155), а також при встановленні судом розумних строків для 
вчинення процесуальних дій (ст. 122) тощо. Разом з тим, ми погоджуємось, що 
передбачені випадки реалізації принципу пропорційності при законодавчому 
регулюванні порядку здійснення цивільного судочинства не повністю охоплю-
ють цивільно-процесуальні відносини, залишаючи значний резерв для викорис-
тання цього принципу при реалізації завдання цивільного судочинства.  

Незважаючи на це, основною формою реалізації принципу пропорцій-
ності в новому ЦПК все ж таки залишається вирішення судом питання про за-
стосування спрощеного позовного провадження, оскільки обмеження застосу-
вання загальнопозовного порядку вирішення справи із одночасним забезпе-
ченням сторонам (зокрема відповідачу) всіх можливих процесуальних гаран-
тій, передбачених цивільною процесуальною формою при розгляді справи в 
загальнопозовному порядку, є виправданим, а вказані гарантії є достатніми 
для ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав в пе-
вних категоріях справ, що є необхідним і достатнім для забезпечення вико-
нання завдання цивільного судочинства й без використання всіх процесуаль-
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них інструментів загальнопозовного провадження. Адже новий ЦПК зо-
бов’язує суд при розгляді кожної окремої справи досягати завдання цивільно-
го судочинства раціональними шляхами (ч. 2 ст. 2). 

Іншою формою реалізації принципу пропорційності є право суду (у ви-
падку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту 
порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, 
яка звернулася до суду) відповідно до викладеної в позові вимоги визначити у 
своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. А чи не єди-
ним критерієм оцінки ефективності та адекватності такого способу захисту як 
раз й буде виступати принцип пропорційності. 

Немаловажну роль принцип пропорційності відіграє й в процесі доказу-
вання. Так, застосуванням цього принципу в правовому регулюванні можна 
пояснити процесуальну активність суду в процесі доказування у справах окре-
мого провадження та у сімейних спорах з метою захисту інтересів дітей, а та-
кож у випадку, коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками 
справи їх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів (ч. 7 
ст. 82). На принципі пропорційності ґрунтується й право суду у разі ненадання 
доказів визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події 
встановленою (ч. 4 ст. 82). 

Таким чином, варто визнати позитивним моментом законодавче запро-
вадження в цивільне судочинство України принципу пропорційності та його 
застосування в різних інститутах цивільного процесу як один з основних век-
торів цивільно-процесуальної діяльності суду при виборі найбільш раціональ-
них шляхів досягнення завдання цивільного судочинства. 

Література: 
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В. В. Баранкова та ін.; за ред. В. В. Комарова. X., 2011. 1352 с.  
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Національна гвардія України (історико-правовий аспект) 
У проведенні антитерористичної операції на сході України з 14 квітня 

2014 року до 30 квітня 2018 та операції Об'єднаних сил з 30 квітня до тепері-
шнього часу приймає участь, зокрема, Національна гвардія України (НГУ), що 
була створена 13 березня 2014 року. Ведення систематичних бойових дій 
значно ускладнює економічний розвиток нашої країни. Дослідження НГУ в 
цьому ракурсі є актуальним. 

Як відомо, сучасна Національна гвардія України є військовим форму-
ванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства 
внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та 
охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і дер-
жави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадської 
безпеки і порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з 
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правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту 
державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності неза-
конних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних 
організацій, організованих груп та злочинних організацій [1, с. 1216]. 

Вчені, проводячи історико-правовий огляд становлення та розвитку 
адміністративно-правового статусу військових формувань держави з право-
охоронними функціями, виокремлюють чотири взаємопов’язані та 
взаємообумовлені етапи зміни їх правового статусу: 1) з часів Київської Русі до 
1917 р.; 2) радянський період; 3) період незалежності України; 4) сучасний 
етап розвитку української державності. Розкрито особливості діяльності 
військових формувань з правоохоронними функціями на території нашої 
держави в різні періоди її історичного розвитку [2, с. 229]. 

Існує слушна думка, що функціонування, еволюція та правове поле 
діяльності жандармсько-поліцейських сил Російської імперії в Україні розгля-
дуваного періоду відбувалися в тісному зв’язку із змінами її державно-
правового ладу, політичної й економічної ситуації в країні. Зміцнення само-
державства вбачалося у нарощуванні й посиленні карально-репресивної сис-
теми, основними елементами якої були вищі, центральні й місцеві державні 
установи та їх виконавчі апарати. Як на невід’ємну частину силових структур 
на спеціальні збройні формування покладалося виконання специфічних зав-
дань, що передбачались охоронно-каральною політикою монархії. Військово-
охоронна система Російської імперії та її функціонування на теренах України 
за участю спеціальних підрозділів та їх різновидів, була спрямована насампе-
ред на зміцнення самодержавства, ліквідацію або ж придушення національно-
визвольного руху, забезпечення в державі «порядку й спокою» [3, с. 7]. 

Досліджуючи війська НКВС (МВС) в Україні (1939–1953 рр.), вчені при-
ходять до висновку, що статус військ НКВС (МВС), дислокованих в 
досліджуваний період в Україні, їх структура, функції і завдання характеризу-
вались повною залежністю від центру й визначалися законодавством СРСР, 
нормативно-правовими актами НКВС (МВС), а в роки війни військовим ко-
мандуванням фронтів та армій. У всіх випадках компетенція вищих органів 
влади УРСР, республіканського НКВС (МВС) обмежувалась оперативно-
тактичними заходами, спрямованими на охорону західної ділянки державно-
го кордону Радянського Союзу, боротьбу зі злочинністю, придушення у 1944–
1953 рр. спротиву радянській владі на теренах Західної України. Будучи скла-
довою частиною НКВС (МВС) СРСР, війська виступали невід’ємним елемен-
том охоронно-карального державного механізму [4, с. 18]. 

Для дослідження третього етапу (період незалежності України), зверне-
мося до національного законодавства України. 

04 листопада 1991 року було прийнято Закон України № 1774-XII «Про 
Національну гвардію України». У відповідності до нього Національна гвардія 
України є державний озброєний орган, створений на базі внутрішніх військ, 
покликаний захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, а та-
кож життя та особисту гідність громадян, їх конституційні права і свободи від 
злочинних посягань та інших антигромадських дій [5]. 
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Але 11 січня 2000 року Національна гвардія України була розформована 
а її складові передані у встановленому порядку відповідно до внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх справ України та Збройних Сил України [6]. 

Після створення Національної гвардії України, 26 березня 1992 року бу-
ло прийнято Закон України «Про війська внутрішньої та конвойної охорони» 
(ВВтКО), в статті першій якого зазначалося: війська внутрішньої та конвойної 
охорони створюються на базі внутрішніх військ, входять до системи 
Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони важливих 
державних об'єктів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 
України, виправно-трудових і лікувально-трудових установ [7]. 

Як вже зазначалося вище 16 березня 2014 року внутрішні війська були 
ліквідовані та утворена сучасна Національна гвардія України. Основними 
функціями Національної гвардії України є: 1) захист конституційного ладу 
України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким шляхом; 
2) охорона громадської безпеки і порядку, забезпечення захисту та охорони жит-
тя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян; та багато інших [1]. 

Після утворення СРСР і до червня 1941р. внутрішні війська, зокрема в 
Україні, пройшли складний еволюційний шлях. У законодавчому порядку во-
ни стали складовою частиною Збройних сил СРСР. Будучи складовою части-
ною НКВС (МВС) СРСР, війська виступали невід’ємним елементом охоронно-
карального державного механізму. 

В 2014 році внутрішні війська були ліквідовані, їх правонаступником 
стала сучасна Національна гвардія України, основна функція якої – захист 
конституційного ладу України. 

Література: 
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2. Горбач Д. О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії 

України : монографія / за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. О. І. Безпалової). 
Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017.288 с. 

3. Бородич Л. В. Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 1917 – 1941 
рр. (історико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. – 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень» / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. 
Харків, 1999.22 с. 

4. Калюк О. М. Війська НКВС (МВС) в Україні (1939–1953 рр.): історико-
правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. – 12.00.01 «Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Київський на-
ціональний університет внутрішніх справ. Київ, 2006. 24 с. 

5. Про Національну гвардію України : Закон України від 04.11.1991 
№ 1774-XII. Відомості Верховної Ради. 1992. № 1. Ст. 1. 
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Правове регулювання підприємницької діяльності  

у державах Магрибу (Алжир, Марокко, Туніс) 
Співробітництво між Україною та державами Магрибу має більш ніж 

п’ятдесятилітню історію. За часів Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки багато українців працювали у цьому регіоні у галузі енергетики, мета-
лургії, медицини та освіти. Великий асортимент промислової та військової 
продукції постачався з заводів, які були розташовані на території сучасної 
України. Чимало громадян арабських держав пройшли навчання у вищих 
навчальних закладах України, а зараз займаються відповідальною діяльністю 
в урядах та бізнесі [2, с. 610]. Держави Магрибу є перспективним ринком для 
України, і з ними триває розвиток двосторонньої договірно-правової бази, ос-
нову якої складають чинні торговельно-економічні угоди. 

Варто зауважити, що держави Магрибу є членами кількох зон вільної 
торгівлі, зокрема, в рамках зони вільної торгівлі арабських держав та Угоди 
про Асоціацію з ЄС, що ускладнює цінову конкуренцію українських товарів. 
Останнім часом пріоритетного значення у зовнішньоекономічній політиці 
Алжиру, Марокко, Тунісу набуває процес інтеграції у торговельно-
економічний простір Африканського континенту. Наприклад, у 2018 р. Туніс 
набув членства у COMESA (Спільний ринок країн Східної та Південної Афри-
ки), а також статусу спостерігача в ECOWAS (Економічне співтовариство дер-
жав Західної Африки) [3; 7]. 

Крім того, Туніс, як і Алжир та Марокко, є підписантом Угоди про створення 
Африканської зони вільної торгівлі (CFTA), яка покликана стати найбільшою зо-
ною вільної торгівлі на континенті. Кінцевою метою запровадження Угоди є по-
ступове зняття впродовж 10 років тарифних бар’єрів для 90 % товарів [6, c. 11]. 
Приблизно оцінюється, що у наступні роки внутрішньоконтинентальна торгівля 
може збільшитися з 16 % до 60 % від загального обсягу торгівлі. 

Водночас, регіональна інтеграція Алжиру, Марокко, Тунісу, а також 
уніфікація норм в рамках створення Союзу Арабського Магрибу, на думку 
іноземних науковців (Б. Надуа, Л. Окампос, Б. Сарр, Р. Аль-Амін, Ж.-Ф. Дофін, 
С. Еізенстат, Г.К. Гуфбауер та ін.), залишається чинною лише на папері та сла-
бо реалізовується на практиці [4, с. 7; 5, с. 9]. Зважаючи на різницю загальної 
структури економік цих держав, існують певні відмінності у правовому 
регулюванні іноземних підприємницьких товариств, а торгівля між держава-
ми регіону залишається слабкою. 

Незважаючи на низку стримуючих факторів, держави Магрибу намага-
ються рухатися у напрямку економічної інтеграції з метою диверсифікації 
зовнішніх ринків, більш ефективного використання своїх логістичних можли-
востей та зручного географічного розташування між Європою та Африкою 
[1, с. 52]. Водночас, фактор наявності угод держав Магрибу про асоціацію з 
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Європейським Союзом для їхньої зовнішньої торгівлі та інвестиційної 
діяльності залишається визначальним. 

Аналіз стану двостороннього співробітництва України з кожною із дер-
жав Магрибу свідчить, що суб’єкти українського бізнесу зацікавлені у торгівлі, 
проте не проявляють системного інтересу до інвестування капіталу. Корисним 
для України у цьому контексті може бути застосування досвіду європейських 
підприємницьких товариств, які успішно працюють у цьому регіоні. 

Іноземні підприємницькі товариства, які здійснюють свою діяльність у 
сфері послуг (будівництво, проектування тощо) представлені у державах Магрибу 
переважно постійними представництвами без реєстрації нової юридичної особи. 
Якщо вимагається залучення великого капіталу та налагодження виробництва на 
території цих держав,  іноземні підприємницькі товариства створюють нові това-
риства та групи підприємств відповідно до права держави перебування. Серед 
іноземних суб’єктів малого та середнього бізнесу залишається поширеною прак-
тика створення нових підприємницьких товариств фізичними особами. 

У державах Магрибу законодавством регулюються такі організаційно-
правові форми підприємницьких товариств: приватне підприємство з обме-
женою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, 
акціонерне товариство, повне товариство, просте командитне товариство, ко-
мандитне акціонерне товариство. Крім вищезгаданого, в Марокко існує також 
організаційно-правова форма спрощеного акціонерного товариства. 

Отже, для подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва 
між Україною та державами Магрибу необхідна диверсифікація номенклатури 
українського експорту, реалізуючи стратегію переходу від оптової торгівлі до 
створення представництв і підприємницьких товариств із відповідними збутови-
ми мережами, тобто реальної присутності українського капіталу в Алжирі, Тунісі 
та Марокко. У цьому контексті необхідно здійснювати пошук можливих способів 
співробітництва з підприємницькими товариствами держав регіону, брати участь 
у тендерах, а також у міжнародних виставкових заходах. 
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До питання щодо співвідношення змісту понять «засади»  

та «принципи» в законодавчих актах України 
На сьогодні українська юриспруденція немає чіткої та єдиної відповіді 

щодо розкриття змісту понять «засади» та «принципи» права України. Науко-
во-практичний аналіз законодавства України [1] засвідчив, що терміни «заса-
ди» та «принципи» в нормативно-правових актах використовуються по різ-
ному. Так, наприклад, в Конституції України закріплено принцип верховенст-
ва права (ст.8), передбачено загальновизнані принципи міжнародного права 
(ст. 18), визначено принципи діяльності Конституційного Суду України 
(ст. 147) та принципи побудови судоустрою України (ст. 125). 

Крім того, в Конституції йдеться про засади поділу державної влади в 
Україні (ст. 6), засади суспільного життя (ст. 15), засади правового порядку в 
Україні (ст. 19), засади формування, організації діяльності та припинення дія-
льності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (ст. 83), заса-
ди внутрішньої і зовнішньої політики (ст. 85), засади вилучення об’єктів права 
приватної власності (ст. 85), засади використання природних ресурсів, виклю-
чної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космі-
чного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку 
(ст. 92), засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинс-
тва, материнства, батьківства (ст.92), засади зовнішніх зносин, зовнішньоеко-
номічної діяльності, митної справи (ст.92), засади регулювання демографіч-
них та міграційних процесів (ст.92), засади утворення і діяльності політичних 
партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації (ст. 92), засади 
організації та діяльності адвокатури (ст.ст. 92 та 1312), засади місцевого самов-
рядування (ст. 92), засади цивільно-правової відповідальності (ст. 92), засади 
судової експертизи (ст. 92), засади підприємництва (ст. 92), засади створення і 
функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного рин-
ків (ст. 92), а також про засади бюджетної системи України (ст. 95), засади 
грошово-кредитної політики (ст. 100), засади судочинства (ст. 129), засади те-
риторіального устрою України (ст.132), договірні засади (ст.ст. 142 та 143), 
конкурсні засади (ст. 148). 

В ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України використано таку 
правову конструкцію, як «основні засади (принципи) цивільного судочинст-
ва», під якою розуміється: «верховенство права; повага до честі і гідності, рів-
ність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; гласність і відк-
ритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; зма-
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гальність сторін; диспозитивність; пропорційність; обов’язковість судового 
рішення; забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення 
права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених 
законом; розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловжи-
вання процесуальними правами; відшкодування судових витрат сторони, на 
користь якої ухвалене судове рішення». Тобто, в цьому Кодексі не розмежова-
но (тотожно використано) «засади» та «принципи» цивільного судочинства, а 
тому, на нашу думку, такий підхід суб’єктів законодавчої ініціативи потребує 
суттєвого доопрацювання та внесення відповідних змін.  

Слід звернути увагу на те, що аналогічні цій статті Кодексу також норми 
ст. 2 Господарського процесуального кодексу України та ст. 2 Кодексу адмініс-
тративного судочинства України, які також потребують удосконалення. Крім 
того, в цих кодексах окремо йдеться про принцип верховенства права (ст. 11 
ГПК, ст. 10 ЦПК, ст. 6 КАС), принцип пропорційності (ст. 15 ГПК, ст.11 ЦПК), 
принцип випадковості (ст. 32 ГПК, ст. 33 ЦПК, ст. 31 КАС), принцип взаємнос-
ті (ст.ст. 462, 471 та 474 ЦПК, ст. 370 КАС), а також про конституційні принципи і 
загальні засади права (ст. 7 КАС). Тобто, такий підхід в написанні норм кодексів є 
алогічним, а відтак, слід відмежувати «засади судочинства» від «принципів су-
дочинства», передбачивши цим нормам окрему статтю в кодексі. 

Разом з тим, в більшості законодавчих актів України терміни «засади» 
та «принципи» використано окремо. Так, в ст. 3 Цивільного кодексу України 
мова йде про «загальні засади цивільного законодавства», в ст. 8 Митного ко-
дексу України – «принципи здійснення державної митної справи», в ст. 7 Бю-
джетного кодексу України – «принципи бюджетної системи України» і «заса-
ди бюджетної системи», в ст. 77 Закону України «Про акціонерні товарист-
ва» – «принципи корпоративного управління товариства», в ст. 3 Закону 
України «Про публічні закупівлі» – «принципи здійснення закупівель», в ст. 3 
Закону України «Про національну безпеку України» – «принципи державної 
політики у сферах національної безпеки і оборони», в ст. 2 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» – «принципи прива-
тизації», в ст. 6 Закону України «Про освіту» – «засади державної політики у 
сфері освіти та принципи освітньої діяльності», в ст. 2 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»  – «засади діяльності Суду»тощо. 

Конституційний Суд України в своїх рішеннях переважно використовує 
терміни «засади» та «принципи», які мають різний юридичний зміст, однак, в 
деяких рішеннях їхній зміст є тотожним. Так, наприклад, в Рішенні КСУ 
від 18.12.2018 № 12-р/2018 звертається увага на «засадничий характер поло-
жень статті 17 Конституції України», в Рішенні КСУ від 27.02.2018 № 1-р/2018 
обґрунтовується те, що «справедливість – одна з основних засад права», в Рі-
шенні КСУ від 23.11.2017 № 1-р/2017 Суд дійшов висновку, що «однією з осно-
вних засад судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед зако-
ном і судом», натомість в рішеннях КСУ від  08.07.2016 № 5-рп/2016, 
від 18.12.2018 № 12-р/2018, від 04.12.2018 № 11-р/2018, від 23.11.2018 № 10-
р/2018, від 11.10.2018№  7-р/2018 йдеться про «принцип верховенства права» 
та «принцип юридичної визначеності», про «принцип рівності», «принципи 
пропорційності та соціальної справедливості», «конституційні принципи» – в 
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Рішенні КСУ від 07.11.2018 № 9-р/2018 тощо. 
Цікавіть викликає Рішення КСУ від 06.12.2001№ 17-рп/2001, в якому 

Суд акцентує увагу на «засадах рівності усіх суб'єктів права власності перед за-
коном» (в аспекті статті 13 Конституції України) та «принципах рівності кон-
ституційних прав громадян і рівності громадян перед законом, закріплених у 
статті 24 Конституції України», оскільки, як вбачається, досліджувані терміни 
використані як синоніми. Крім того, в Рішенні КСУ від 17.04.2003 № 9-
рп/2003 зазначив, що «Конституційний Суд України, вирішуючи порушене в 
конституційному поданні питання, виходить з того, що у статті 71 Конституції 
Українивстановлено засади (принципи) виборчого права України». Тобто, Суд 
ототожнив зміст досліджуваних термінів, а відтак породив наукову дискусію. 

Хоча правова позиція Суду є різною, однак зазначимо, що зміст більшо-
сті рішень КСУ доводить, що Суд в своїх рішеннях використовує терміни «за-
сади» та «принципи», які за змістом є близькими, але не тотожними. Україн-
ські науковці не мають єдності у визначенні змісту поняття «засади» та 
«принципи права». Так, наприклад, під «принципами права» М. Кельман та 
інші вчені розуміють керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сут-
ність і призначення в суспільстві [2]. Н. Голубєва доводить, що «під словоспо-
лученням «загальні засади» необхідно розуміти ті принципи цивільного пра-
ва, які вже знайшли своє місце у законодавстві, а під терміном «правові прин-
ципи» - основні ідеї цивільного права» [3]. В тлумачних словниках української 
мови слово «засада» має декілька значень, одне з яких – основа чого небудь; 
вихідне головне положення, принцип [4]. 

Узагальнивши наукові думки щодо змісту понять «засади» та «принци-
пи», дослідивши норми законодавчих актів України, практику Конституцій-
ного Суду України, в яких вживаються терміни «засади» та «принципи», дій-
демо висновку про те, що поняття «засади» є ширшим та означає найважли-
віші основи правових явищ, ніж «принципи», як керівні ідеї правового явища, 
їх зміст розкрито лише в наукових роботах дослідників, законодавство Украї-
ни, переважно, використовує їх нормах як різні за змістом терміни, хоча не 
розкриває їх змісту. Деякі норми законодавчих актів України, в який викорис-
тано правову конструкцію «засади (принципи)», потребують доопрацювання в 
частині розмежування засад та принципів правового явища тощо. 
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Дотримання балансу інтересів  

у споживчих договірних зобов’язаннях 
Споживче законодавство справедливо займає визначальне місце у 

регулюванні приватноправових відносин за участю фізичної особи, яка 
придбаває продукцію з особистою метою, без наміру отримання прибутку. 
Значна частина потреб споживача є життєвоважливими (їжа, вода, ліки, 
комунальні послуги тощо) і фізична особа фактично є залежною від суб’єкта 
господарювання, що задовольняє такі її потреби, та не завжди має можливість 
вибору. Тому, споживчі відносини, незважаючи на цивілістичну природу, все 
ж таки об’єктивно потребують державної інтервенції з метою захисту більш 
вразливої сторони цих відносин. Водночас зауважуємо, що така інтервенція не 
робить ці відносини публічними. 

Споживче законодавство поширюється на фізичну особу з моменту ви-
никнення договірного зобов’язання чи на переддоговірній стадії. Відтак, охо-
рону та захист прав споживачів доцільно розглядати у взаємозв’язку із 
договірним зобов’язанням, що виникає на підставі споживчого договору.  

Сучасна цивільно-правова регламентація договірних відносин за участю 
споживачів повинна ґрунтуватися на збалансованому поєднанні 
взаємовигідних (взаємообумовлених) інтересів споживачів і підприємців, які 
здійснюють діяльність з продажу товарів, виконання робіт, надання по-
слуг [3]. Так, цивільне зобов’язальне право регулює основні відносини за уча-
стю фізичної особи – споживача. Споживче ж законодавство, як частина 
цивільного, регулює такі відносини виходячи з особливого їх характеру та ста-
тусу фізичної особи. Це свідчить про певний їх симбіоз та синергію. Водночас 
специфіка споживчого законодавства проявляється у використанні 
імперативних норм при регулюванні цих відносин.  

Так, професори Л. Сілі (L. S. Sealy) та Р. Гюлей (R. J. A. Hooley) 
небезпідставно зауважують, що важливо отримати певне уявлення про 
взаємозв’язок між споживчим правом та комерційним правом (тут і далі пе-
реклад наш – Р. П.). Дехто розглядає споживче право як застосування загаль-
них принципів комерційного права в конкретному контексті, хоча вони знач-
ною мірою змінені спеціальним споживчим законодавством (see F Reynolds 
‘The Applicability of General Rules of Private Law to Consumer Disputes’ in S 
Andermann et al (eds) Law and The Weaker Party (1982), Vol 2, pp. 93-110). Але 
відмінності між ними двома видаються набагато більш фундаментальними, 
ніж передбачає цей підхід.  

Тоді як комерційне право стосується транзакцій, в яких обидві сторони 
взаємодіють один з одним у процесі ведення бізнесу, споживче право насам-
перед стосується правочинів між звичайними фізичними особами (спожива-
чами) та тими, хто надає товари та послуги на комерційній основі. Тоді як 
комерційне право засноване на припущенні про те, що підприємці мають 
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приблизно рівні можливості для ведення переговорів, споживче право 
передбачає, що споживач і господарське товариство (business enterprise) є 
економічно нерівними. А також, коли комерційне право є благополучним для 
бізнесменів, щоб регулювати їх власні справи за допомогою комерційного оборо-
ту, такий оборот відіграє лише периферійну роль у споживчих транзакціях. Ці 
фундаментальні відмінності у філософії означають, що в той час як комерційне 
право не є інтервенціоністським і по суті є прагматичним за своєю природою, 
споживче право втручається у договори між споживачами та бізнес-
постачальниками і, по суті, є інструментом соціальної політики [4, с. 16]. 

Водночас слід навести доволі влучне висловлювання професора О. Бар-
Джилла (O. Bar-Gill), який зауважив, що фізичні особи роблять помилки. Во-
ни страждають від недосконалої інформації та недосконалої раціональності, і, 
отже, можуть не зробити вибір, який максимізує їх вподобання. Мало хто ста-
вить під сумнів істинність цього твердження. Навіть найбільш наполегливі 
критики поведінкової економіки визнають, що люди «часто роблять серйозні 
помилки у вирішенні важливих питань» [5]. Питання не в тому, чи роблять 
люди помилки. Звичайно, вони роблять. Питання полягає в тому, чи заслуго-
вують ці помилки юридичного втручання [2]. 

На переконання Організації економічного співробітництва та розвитку, 
споживчі закони, політики і практики обмежують шахрайські та оманливі дії, 
а також недобросовісну комерційну поведінку. Такі заходи захисту є 
необхідними для формування довіри споживачів та встановлення більш зба-
лансованих відносин між бізнесом та споживачами в комерційних 
транзакціях [7]. Водночас, як слушно зазначив С. Баранов, регулювання дер-
жавою відносин за участю споживачів за допомогою спеціального законодав-
ства про захист прав споживачів, що частково обмежує цивільні права 
контрагентів споживачів (продавців, виробників, виконавців), поряд із забез-
печенням свободи економічної діяльності, є однією зі складових внутрішньої 
економічної функції держави [1]. Таким чином, можна констатувати, що 
належні охорона та захист прав фізичної особи призводить до охорони та за-
хисту прав суспільства в цілому.  

У контексті розуміння сутності споживчих відносин та необхідності дер-
жавного втручання в такі відносини з метою належного забезпечення охорони 
та захисту прав споживачів у договірних зобов’язаннях слід навести позицію 
Конституційного Суду України, викладену у його Рішенні № 15-рп/2011 
від 10.11.2011, а саме: «Конституційний Суд України виходить також з то-
го, що держава сприяє забезпеченню споживання населенням якісних това-
рів (робіт, послуг), зростанню добробуту громадян та загального рівня до-
віри в суспільстві. Разом з тим споживачу, як правило, об’єктивно бракує 
знань, необхідних для здійснення правильного вибору товарів (робіт, послуг) 
із запропонованих на ринку, а також для оцінки договорів щодо їх придбан-
ня, які нерідко мають вид формуляра або іншу стандартну форму (части-
на перша статті 634 Кодексу) (435-15). Отже, для споживача існує ризик 
помилково чи навіть унаслідок уведення його в оману придбати не потрібні 
йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш 
слабкого суб’єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формаль-
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ну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення 
особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування 
та обмеження дії принципу свободи цивільного договору. Це здійснюється 
через встановлення особливого порядку укладення цивільних договорів спо-
живчого кредиту, їх оспорювання, контролю за змістом та розподілу 
відповідальності між сторонами договору. Тим самим держава одночасно 
убезпечує добросовісного продавця товарів (робіт, послуг) від можливих 
зловживань з боку споживачів» [6]. 

У цьому Рішенні Конституційний Суд України доволі однозначно кон-
статував, що у відносинах споживчого кредитування 1) споживач є більш 
слабким суб’єктом економічних відносин, а 2) фактична рівність сторін у та-
ких цивільно-правових відносинах забезпечується державним втручанням в ці 
відносини. Відтак, враховуючи, що відносини споживчого кредитування по 
суті є споживчими, зазначений висновок можна екстраполювати на споживчі 
відносини загалом.  

У доктрині цивільного права схожі міркування висвітлювалися 
В. Богдан, яка зазначає, що забезпечення правового балансу інтересів сторін 
має досягатися, з одного боку, шляхом надання додаткових («особливих») 
прав споживачу, підвищеним їх захистом, з іншого, не повинно сприяти роз-
витку зловживань наданими їм законом правами з метою використання свого 
пріоритетного становища з недобросовісними намірами [3]. 

Крім того, слід зауважити, що наведене рішення Конституційного Суду 
України є яскравою ілюстрацією врахування інтересів обох сторін споживчого 
договору, а не лише споживача. Така позиція видається слушною, оскільки 
державна інтервенція в споживчі відносини, хоча і повинна захищати фізичну 
особу, однак не повинна допускати зловживання правом такою особою. Тому, 
державне втручання повинно базуватися на справедливому балансі інтересів 
учасників цих договірних зобов’язань. 

Специфіка захисту прав фізичних осіб – споживачів у договірних зо-
бов’язаннях проявляється в тому, що держава здійснює інтервенцію в спожи-
вчі договірні відносини з метою захисту прав фізичних осіб як вразливої сто-
рони. Разом із тим враховуються різнорідні інтереси обох сторін договору, чим 
забезпечується справедливий баланс таких інтересів. 
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Обмежувальні заходи Європейського Союзу  
у зв’язку з діями Російської Федерації 

Європейський Союз (далі – ЄС) є унікальною міжнародною організаці-
єю, що об’єднує 27 держав-членів, які є самостійними суб’єктами міжнарод-
них відносин. З моменту створення ЄС перетворився із організації з переваж-
но економічними цілями на потужне наддержавне утворення. ЄС проводить 
активну зовнішню політику та нерідко за власною ініціативою або на вико-
нання рішень ООН запроваджував санкції задля впливу на ту чи іншу 
ситуацію. У санкційному списку ЄС на сьогодні понад тисяча фізичних та 
юридичних осіб [6], у списку країн, що потрапили під санкції ЄС – 33 держави 
(Афганістан, Білорусь, Китай, Гвінея, Іран, Ірак, Ліван, Лівія, Сирія, Сомалі та 
інші), у тому числі в Російська Федерація [5]. Правова природа ЄС обумовлює 
специфіку його участі і в міжнародних відносинах, тому представляє інтерес 
санкційна політика Союзу, зокрема правові підстави застосування ним обме-
жувальних заходів, а проблема агресії Російської Федерації (далі – РФ) по 
відношенню до України обумовлює окремий інтерес до їх ефективності.  

Серед завдань і цілей діяльності ЄС у ч. 5 ст. 3 Договору про ЄС 
закріплено, що «у своїх відносинах зі світом Союз підтримує та поширює свої 
цінності та інтереси, сприяє захисту своїх громадян. Союз підтримує мир, без-
пеку … суворе дотримування й розвиток міжнародного права, зокрема дотри-
мання принципів Статуту ООН» [1]. Саме прагнення захистити мир та безпеку 
у ситуації агресії РФ по відношенню до України і обумовили запровадження 
ЄС санкцій. Метою санкцій є не завдання шкоди державі, а шляхом запровад-
ження фінансових чи інших обмежень утримати від дій, що порушують 
міжнародне право. Правові засади запровадження обмежувальних заходів як 
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інструмента зовнішньої політики ЄС визначені у Договорі про 
функціонування ЄС. Так, у статті 215 цього Договору ЄС надано право перери-
вати чи обмежувати економічні та фінансові відносини з третіми країнами [2].  

Міжнародні санкції є одним із способів для держави чи міжнародної 
організації відреагувати на порушення норм міжнародного права іншими 
державами. Вони є «формою дозволеного примусу в міждержавних стосун-
ках» [8, с. 493]. Обмежувальні заходи, які застосовують держави чи 
міжнародні організації, можуть мати різний характер і обумовлюються пору-
шенням міжнародного права, яке було допущено, можливістю вплинути на 
поведінку держави-порушника за рахунок тих чи інших санкцій. 

Процедура застосування обмежувальних заходів у ЄС передбачає 
1) подання спільної пропозиції про їх запровадження Верховним представни-
ком Союзу з питань зовнішніх справ та політики безпеки та Європейської 
Комісії; 2) ухвалення рішення Радою Європейського Союзу, яка повинна ухва-
лити таке рішення кваліфікованою більшістю; 3) інформування про ухвалене 
рішення Європейського Парламенту [2]. У будь-якому випадку застосування 
санкцій повинно бути в межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, 
компетенція здійснювати яку відповідно до ч. 1 ст. 24 охоплює всі сфери 
зовнішньої політики та всі питання безпеки Союзу [1].  

Серед держав-членів ЄС, які ініціювали та активно підтримували 
здійснювати вплив на РФ за допомогою санкцій, дослідники виділяють 
Німеччину та Францію. А. Меркель та Ф. Олланд із самого початку конфлікту 
висловили своє занепокоєння діями влади РФ по відношенню до України та 
запевнили, що ЄС буде протидіяти РФ. Перші заходи, запроваджені у 2014 
році були персональними стосовно 21 особи серед російських та українських 
посадовців, дії яких поставили під загрозу територіальну цілісність і 
суверенітет України [10, с. 73–74]. У подальшому цей список розширювався, 
зокрема й за рахунок представників правоохоронних та судових органів 
російської окупаційної адміністрації в Криму, причетних до підриву 
територіальної цілісності України, порушень норм міжнародного 
гуманітарного права і переслідувань кримських татар. Як відмічає 
Міністерство закордонних справ України станом на жовтень 2021 року, режим 
персональних санкцій ЄС за дії, що підривають та загрожують територіальній 
цілісності, суверенітету і незалежності України, поширено на 185 фізичних та 48 
юридичних осіб. Термін дії таких обмежувальних заходів Євросоюзу 
продовжується кожних півроку на 6 місяців відповідним рішенням Ради ЄС [9]. 

Окрім персональних санкцій, ЄС запровадив секторальні санкції, що яв-
ляють собою обмежувальні заходи з огляду на дії РФ, що дестабілізують 
ситуацію в Україні, зокрема, заборонено експорт та імпорт зброї та товарів 
подвійного призначення, фінансові санкції щодо окремих юридичних осіб, 
надання окремих послуг, зокрема, необхідних в РФ для розвідки та видобутку 
нафти [5]. Розробка конкретних санкцій прискорилася після катастрофи 
літаку Малайзійських авіаліній рейсу МН17 17 липня, досить швидко було 
представлено новий пакет санкцій проти РФ [7, с. 224]. Так, Рішенням Ради 
2014/512/CFSP від 31 липня 2014 року були запроваджені обмежувальні захо-
ди з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні [3]. 
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Щоб детальніше регламентувати застосування санкції до РФ було ухва-
лено Регламент Ради (ЄС) № 833/2014 від 31 липня 2014 року щодо обмежу-
вальних заходів з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, по-
ложення якого обов’язкові на всій території ЄС [4]. 

Проте переслідувана при запровадженні санкцій мета, не була досягну-
та. Причому РФ запровадила санкції у відповідь та заборонила або обмежила 
здійснення зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на 
територію РФ окремих видів сільськогосподарської продукції сировини та 
продовольства з країн ЄС [7, с. 227].  

Підсумовуючи слід зазначити, що підтримка миру та поширення 
цінностей ЄС у світі може вимагати застосування обмежувальних заходів до 
країн, які порушують норми міжнародного права. Не зважаючи на те, що ЄС є 
об’єднанням суверенних держав, запроваджені інституціями ЄС обмежувальні 
заходи є обов’язковими для держав-учасниць. ЄС уповноважений установчи-
ми договорами здійснювати спільну зовнішню та безпекову політику, вправі 
наклади санкції на країни, які порушують мир та цінності ЄС. У зв’язку з 
агресією РФ по відношенню до України ЄС запровадив цілу низку 
індивідуальних та секторальних обмежувальних заходів. Причому список 
фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції постійно 
оновлюється з огляду на продовження міжнародного конфлікту. Певною 
особливістю застосовуваних у зв’язку з цим заходів є те, що фінансові санкції у 
зв’язку із діями РФ у Криму були застосовані як до російських, так і 
українських осіб (не визнаючи російського суверенітету над Кримом санкції до 
кримських підприємств застосовуються як до українських). Запроваджені ЄС 
санкції безумовно стримали ескалацію конфлікту, чим допомогли досягти 
однієї з цілей ЄС у зовнішніх відносинах – сприяти миру. Проте для остаточ-
ного розв’язання проблеми окупації РФ частини української території та 
фінансування незаконних збройних формувань їх не достатньо.  
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Особливості договірного регулювання виконання  

дистанційної та надомної роботи 
З огляду на триваючі карантинні обмеження, актуальним питанням ста-

ла дистанційна та надомна робота, що до недавно залишалась не врегулюва-
ною на законодавчому рівні. Правове регулювання такого виду роботи 
з’явилося з початку карантинних обмежень, що застосовувались з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19. Дивлячись на вказані обставини, 27 лютого 2021 року набрав 
чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» від 
04.02.2021 р. № 1213-IX. Відтак, до чинного законодавства було внесено 
суттєві зміни у регулюванні надомної та дистанційної роботи[1]. 

Відтак, надомною роботою визначається форма організації праці, за якої 
робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших ви-
значених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зо-
ни, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, 
інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для вироб-
ництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбаче-
них установчими документами, але поза виробничими чи робочими 
приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваже-
ного ним органу. 

Трудові надомні правовідносини регулюються типовим договором, що 
затверджується центральним органом державної влади. Виходячи з правової 
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природи вказаного виду договору, важливим є наявність постійної адреси 
працівника, можливість виконання його трудових функцій дистанційно. 
Цікавим є той факт що таких працівників поширюється загальний режим ро-
боти підприємства. 

На початку 2021 року Кодекс законів про працю України було доповнено 
статтею 60-2, де визначено поняття дистанційної роботи, як форму організації 
праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи 
територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибо-
ром працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основним відмежуванням дистанційної роботи є можливість 
працівником самостійно визначатимісце роботи, а тому роботодавець не несе 
відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Відтак, у трудовому договорі про дистанційну роботу повинно бути 
вказанаможливість працівника за погодженням з роботодавцем поєднувати 
дистанційнуроботуз виконанням роботи на робочому місці у приміщенні чи 
на території. У тому числі повинно бути передбачено порядок і строки 
технічного забезпечення працівників, засобами захисту інформації і т.д. Тру-
довим договором про дистанційну роботу також повинно бути визначенопо-
дання працівниками звітів про виконану роботу, порядок та строки 
звітування. Важливим також є порядок та вартість компенсації працівникові 
витрат за орендоване ним обладнання,програмно-технічних засобів, що 
необхідні для виконання роботи. Крім вказаного, трудовим договором повин-
но бути передбачено можливість працівника отримати компенсацію за інші 
витрати,пов’язані з виконанням дистанційної роботи, період вільного часу для 
відпочинку (період відключення) [2]. 

На практиці вказані норми діють не достатньо ефективно. В першу чергу 
виникає питання щодо нарахування компенсації за витрати, понесені 
працівникам, оскільки роботодавці не зацікавлені у подібній формі роботи та 
додаткових витратах. Крім того, режим дистанційної роботи не завжди 
відповідає реальним вимогам, що ставляться законодавством.  

Варто також звернути увагу, що чинне законодавство не передбачає 
відповідальності роботодавця щодо порушення вказаних положень трудового 
законодавства. Так, наприклад, якщо за невиконання або неналежне вико-
нання до працівника можна говорити про дисциплінарну відповідальність, то 
виникає питання, чи несе роботодавець відповідальність, якщо порушує ре-
жим дистанційної роботи працівника.  

Відповідно до досвіду іноземних держав, вказані дії, можуть мати негативні 
правові наслідки. Так, наприклад, законодавство Португалії передбачає 
можливість накладення штрафу на роботодавця за дзвінки в неробочий час. 
Франція закріпила на законодавчому рівні можливість працівників не відповідати 
на електронні робочі листи, якщо вони надіслані поза робочим часом [3].  

Не можна не зазначити, що деякі роботодавці нехтують своїми 
обов’язками офіційного працевлаштування працівників, що виконують роботу 
дистанційно. Як свідчить статистика, складена Державною службою з питань 
праці, найбільшу кількість порушень у сфері працевлаштування працівників 
вчиняють IT-компанії. З метою неукладення трудових договорів компаній ви-



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                107 

 

користовують обхід закону. Наприклад укладають контракти з фізичними-
особами підприємцями, за умови чого можливий фактичний допуск до роботи 
працівників без укладення трудового договору, ведення тіньової податкової 
документації й приховування реального розміру заробітної плати[4, c.81]. 

Відкритими також залишаються питання щодо врегулювання питань 
інтелектуальної власності під час виконання працівниками роботи завдяки 
інформаційним технологіям.  

Для реалізації ефективного управління інтелектуальною власністю у 
сфері цифрового простору 15 квітня 2021 року Верховною Радою було прийня-
то у першому читанні проект Закону «Про стимулювання розвитку цифрової 
економіки в Україні» № 4303 (далі – Закон № 4303)[5]. 

Як визначено у пояснювальній записці, метою законопроекту є форму-
вання в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та 
зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП 
України до 10 відсотків. 

Положеннями законопроекту пропонується створити Дія Сіті – середо-
вище (еко-систему), що стимулюватиме розвиток цифрової економіки, роз-
робки в галузі передових технологій з високою доданою вартістю та форму-
вання економіки знань. 

Законодавець визначає можливість обрання контрактної форми трудо-
вого договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та 
їх працівниками, що вирішує ряд проблемних питань працевлаштування 
працівників та виконання ними своїх безпосередніх функцій.  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що розвиток 
правового регулювання дистанційної та надомної роботи знаходиться на 
стадії розвитку та потребує доопрацювання. Вказана форма роботи має як свої 
переваги, так і свої недоліки, проте, враховуючи швидкий розвиток 
інформаційних технологій, такий крок є позитивним у сфері трудових 
відносин. 
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Наступність та базовість як основні функції правових аксіом 
Сутності правових аксіом виражається через завдання та функції, які во-

ни виконують, й що традиційно являють собою напрямки впливу правових 
аксіом на суспільні відносини. 

Правові аксіоми з одного боку забезпечують наступність у праві. Понят-
тя наступності в праві традиційно трактується як збереження, перенесення й 
використання окремих елементів попередньої стадії розвитку права на на-
ступну. Як правило, під наступністю в праві більшість авторів розуміють 
універсальний закономірний зв'язок між ступенями розвитку національного 
права як соціального явища, що виражається в збереженні та сучасному 
використанні правового матеріалу минулих часів, забезпеченні особливостей 
національної правової системи [1, с. 234].  

О. Скакун наголошує на історичному характері наступності в праві, тоб-
то здійснюється через історичну (соціальну) пам'ять, генетичні зв'язки мину-
лого й сучасності [2, с. 304]. 

Так, давньоримські юристи говорили: «dura lex, sed lex» (закон – суво-
рий, але це закон) [3, с. 24], що є проявом загально правового принципу 
законності й основою для юридичного позитивізму. А представники природ-
но-правової теорії наголошували: «lex iniusta non est lex» (несправедливий за-
кон не закон). Тобто протилежні за значенням правові аксіоми превалювали в 
різні історичні періоди.  

Беззаперечно право є складною динамічною системою, що постійно 
змінюється під впливом різноманітних факторів. При цьому форма права 
характеризується відносною стійкістю, а зміст є більш динамічним. Однак й в 
змісті права є елементи, що забезпечують стійкість, незмінність найбільш 
важливих, визначальних сторін і властивостей права. Правові аксіоми й є ти-
ми елементами, які надають змісту права сталості, незмінності, базовості.  

Окрім того, одне із основних призначень правових аксіом у тому, що на 
них базується юридична наука і всі теоретичні уявлення про право. Не може-
мо не зауважити, що відбувається взаємний вплив чинного права й юридичної 
науки, тобто зміст і рівень розвитку чинного права впливає на зміст і напрям-
ки розвитку юридичної науки. Тому найбільш стійкі, універсальні, 
загальновизнані правові положення завжди матимуть не тільки практичне, 
але і теоретичне значення [4, с. 223].  

Так, Д. Лук’янець зазначає,що існують три способи викладення теорій – 
історичний, евристичний та аксіоматичний. Історичний спосіб намагається 
найбільш повно прослідкувати історію становлення і розвитку наукової теорії, 
розглянути спроби її побудови, зокрема й помилкові. Евристичний спосіб 
намагається якомога швидше виявити найбільш корисні (хоча й не 
обов’язково фундаментальні) висновки теорії та одразу показати способи їх 
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застосування. Але історичний та евристичний способи є невдалими для вик-
ладення теорії в усій її повноті. Проте аксіоматично викладена теорія 
обов’язково буде відрізнятися ясністю і систематичністю, вона стає абсолютно 
прозорою і відкритою для критики [5, с. 37].  

Науковець у своїх дослідженнях спирається на монографію С. Єгорова 
«Аксіоматичні основи теорії права», у якій зміст всієї теорії права, поняття 
суспільства, держави, правової системи тощо виводяться з кількох основних 
аксіом як суто теоретичного (як то, «кожна людина має свободу волі», 
«зовнішня свобода людей повинна бути обмежена»), так і нормативного ха-
рактеру (а саме, «закони повинні дотримуватися», «все люди мають рівні пра-
ва на зовнішню свободу») [6, c. 13]. 

Отже, правові аксіоми займають важливе місце серед юридичних явищ. 
Їх основне призначення виражається у тому, що вони з одного боку забезпе-
чують наступність у праві, а з другого на правових аксіомах базується юри-
дична наука і всі теоретичні уявлення про право. 
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Нотаріальні процесуальні відносини на тимчасово  

окупованих територіях України 
Теоретична модель нотаріального процесу привертає увагу дослідників 

та практиків (адвокатів, нотаріусів, суддів тощо) як в Україні, так і в світі. Так, 
наукові розвідки у цій сфері здійснюють, зокрема, М. Бондарєва [1], 
М. Долинська [2], О. Кармаза [3], В. Комаров [4], Ф. Медвідь [5], І. Мельник 
[6], С. Фурса [7] та ін. Що ж стосується досліджень теоретичної моделі 
нотаріального процесу через призму охорони та захисту прав громадян 
України, які проживають на території АР Крим, територіях в Донецькій і 
Луганській областях, то наукових робіт дуже мало.  

Зазначимо, що Закон України «Про нотаріат», Положення про вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України, затверджене наказом Міністерства 
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юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, а також інші законодавчі 
акти у сфері нотаріального процесу [8], не використовують терміни 
«нотаріальний процес», «нотаріальне провадження», «нотаріальна процесу-
альна дія», «стадії нотаріального провадження» тощо. Разом з тим, ці терміни 
використовуються в наукових статтях, дисертаціях тощо (наприклад, 
О. Костенко, В. Костенко «Шляхи запровадження електронних довірчих по-
слуг у нотаріальному процесі» (2018), Н. Денисяк «Особливості й питання 
класифікації нотаріальних проваджень» (2019) та ін.). Відтак, їхній зміст, зна-
чення та правова природа розкриваються на теоретичному рівні – на рівні 
теорії нотаріального процесу.  

Слід також зазначити, що особливості нотаріального процесу, ускладне-
ного дією правового режиму тимчасової окупації території України, слідують 
із норм законів України. Так, ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» визначено, що правовий режим тимчасово окупованої території 
передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, 
які проживають на тимчасово окупованій території. Правовий режим тимча-
сово окупованої території може бути визначено, змінено чи скасовано вик-
лючно законами України. Стаття 9 цього Закону містить імперативну норму, 
за якою 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. Будь-які орга-
ни, 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 органами та/або особами, передбаченими час-
тиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків. 

Тобто, вчинення нотаріальних процесуальних дій стосовно, наприклад, 
переходу права власності на об’єкти (майно), розташовані на тимчасово 
окупованій території України, чи у разі, коли суб’єкт звернення є громадянин, 
який приживає на тимчасово окупованій території України, відбувається за 
межами тимчасово окупованої території України нотаріальними органами 
(державним чи приватним нотаріусом, посадовою особою органу місцевого 
самоврядування тощо), визначеними законом України, а саме Законом 
України «Про нотаріат».  

Наголосимо, що підзаконними актами України уточняються нотаріальні 
органи, до яких має право звернутися громадянин, який проживає на тимча-
сово окупованій території України, оскільки, за загальним правилом 
нотаріального процесу, наприклад, при вчинені нотаріальних дій, пов’язаних 
із спадкуванням, посвідченням цивільно-правових договорів стосовно неру-
хомого майна, як правило, вчинення нотаріальних дій відбувається за місцем 
знаходження нерухомого майна. Такий висновок слідує, зокрема, з ст. 55 За-
кону України «Про нотаріат». Тож в наказі Міністерства юстиції України «Про 
врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» 
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від 28 березня 2016 року № 898/5 передбачено, що: 1) державна реєстрація 
права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що розташоване в 
межах території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також 
тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, проводить-
ся незалежно від місцезнаходження такого майна; 2) ведення реєстраційних 
справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечує 
Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса); 
3) ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, 
що розташоване в межах тимчасово окупованої території Донецької та 
Луганської областей, забезпечує Східне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Харків). 

Отже, особливістю нотаріального процесу, ускладненого дією право-
вого режиму тимчасово окупованої території, є те, що загальне правило 
щодо місця вчинення нотаріальної дії містить винятки, визначені законо-
давчими актами України.  

Здійснивши науково-практичний аналіз норм законодавства України у 
сфері нотаріального процесу, аналіз наукових праць з теорії нотаріального 
процесу, дійдемо висновку, що нотаріальні процесуальні відносини, які вини-
кають на кожній стадії нотаріального провадження, ускладненого дією право-
вого режиму тимчасово окупованої території, характеризуються тим, що: охо-
рона та захист прав громадян у нотаріальному процесі ґрунтується на диспо-
зитивному принципі, а також матеріальних та процесуальних нормах загаль-
ного і спеціального законодавства України; нотаріальні процесуальні 
відносини мають комплексний характер та є безспірними; обов’язковим 
суб’єктом є нотаріальний орган, визначений Законом України «Про нотаріат», 
який повинен дотримуватися норм Конституції та законів України, а також не 
виходити за межі дії ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; 
термін вчинення нотаріальних процесуальних дій, залежить від складності 
нотаріальної справи, поданих доказів тощо, якщо інше визначено законом 
України (мова йде про відкриття та ведення спадкових справ); форма 
нотаріального акта є єдиною для всіх суб’єктів нотаріального провадження; 
платність провадження; обов’язкова реєстрація нотаріальної дії тощо.  
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Щодо реалізації права на судовий захист в умовах запровадження 
надзвичайної ситуації або правового режиму надзвичайного стану 

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, запровадження в Україні та 
в світи карантинних заходів значним чином вплинули на всі аспекти 
суспільного життя. Викладене стосується й юриспруденції. Як відомо, 
карантинні обмеження щодо пересування громадян, припинення транспорт-
них зв’язків значним чином вплинуло на можливість реалізації фізичними та 
юридичними особами свої прав, зокрема права на звернення до суду, яке 
закріплено у Конституції України (ст.ст. 55, 124) [1]. Так, у своєму Рішенні 
від 09.07.2002 № 15-рп/2002 Конституційний Суд України вказав, що поши-
рення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, в 
аспекті конституційного звернення необхідно розуміти так, що право особи 
(громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) 
на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, 
іншими нормативно-правовими актами [2]. 

Введення карантину, а також обмеження щодо пересування громадян 
вперше було запровадження постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 [3]. Така ситуація свідчить про те, що 
особи, права та охоронювані законом інтереси яких порушені, фактично 
обмежені у своєму праві звернутися до суду із відповідним позовом. Також, у 
справах, в яких провадження відкрите та здійснюється, учасники процесу 
обмежені у можливості бути присутніми у відповідному судовому засіданні. 

Вищезазначене становище йде у розріз з положеннями як Основного 
Закону України, так і процесуального законодавства, зокрема ч. 1 ст. 2, ст. 4 
ЦПК України, де визначено завдання цивільного судочинства [4]. З метою 
поліпшення ситуації в сфері правосуддя, парламентом був прийнятий Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямо-
ваних на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [5]. Цим Законом 
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були продовженні певні процесуальні строки, а також можливість обмеження 
доступу до зали судових засідань осіб, які не мають відношення до судового 
провадження. Варто зазначити, що наразі в Україні не відбувся запуск Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ст. 14 ЦПК України).  

На наш погляд, ситуація зі запровадженням карантину (надзвичайної 
ситуації), наразі, поставила низку питань щодо необхідності удосконалення 
системи національного правосуддя, зокрема й цивільного, з метою 
можливості нівелювання негативних моментів в системі судового захисту в 
подібних випадках. Адже ситуація щодо обмежень можлива й у разі запро-
вадження надзвичайного стану, відповідно до Закону України «Про правовий 
режим надзвичайного стану» [6]. 

Вирішити означену правову ситуацію можливо завдяки наступному: 
1) розширення судової дискреції; 2) розширення можливості вирішення справ в 
порядку спрощеної цивільної процесуальної форми; 3) широке запровадження у 
судовий процес сучасних цифрових технологій. Можливість розширення 
дискреції суду в умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану) у повній мірі 
корелюється із принципами цивільного судочинства, які закріплені у ст. 2 ЦПК 
України, зокрема принципом пропорційності. Крім того, цивільне судочинство 
здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 
1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощено-
го); 3) окремого провадження [4]. Відповідно до положень Глави 11 «Заочний роз-
гляд справи» ЦПК України, за певних умов суд може вирішувати цивільну справу 
в порядку заочного розгляду (ст. 280 ЦПК України). 

На наш погляд, ЦПК України, зокрема, в Главу 11, варто запровадити 
нормативне положення щодо можливості заочно розглянути цивільну справу, 
якщо про це є клопотання учасників провадження (доцільно щоб це було 
зроблено безпосередньо у позовній заяві, або в окремому клопотанні) за умо-
ви запровадження надзвичайної ситуації або правового режиму надзвичайно-
го стану в України, окремому регіоні. Також вважаємо, що таку можливість 
необхідно надати й безпосередньо суду, за умови, якщо суд дійде висновку, що 
справа може бути розглянута без виклику учасників (заочно), якщо для цього 
достатньо наявних матеріалів, а також залежно від складності спору. 

З метою більш широкого застосування спрощеної цивільної форми, в 
умовах надзвичайної ситуації/правового режиму надзвичайного стану, ми 
вважаємо, що варто розширити межі застосування наказного провадження. 
Наказне провадження – це самостійне спрощене провадження, часткове до-
кументарне, метою якого є видача на підставі вичерпних безспірних вимог су-
дового наказу про стягнення грошових коштів з боржника [7, с. 43-44]. Так, у 
наказному провадженні суд приймає рішення за наявними у справі доказами 
(документами). Отже, розширення застосування наказного провадження 
можливе, як на нас, шляхом збільшення розміру стягнення, який визначений 
у п. 7 ч. 1 ст. 161 ЦПК. Одночасно варто на період дії запровадження 
надзвичайної ситуації/правового режиму надзвичайного стану, у ч. 2 
зазначеної статті внести імперативне положення щодо вирішення справи 
тільки за правилами наказного провадження. Розглядаючи можливості роз-
ширення наказного провадження  в цивільному процесі, ми вважаємо, що та-
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кою логікою варто йти й у господарського судочинстві, де вже існує  наказне 
провадження – Розділ ІІ ГПК України [8]. Наразі варто зазначити, що 
існуючий граничний розмір (суми) для можливості отримання судового нака-
зу в господарському судочинстві, є невеликим, з огляду на господарський обіг.  

Запропоновані нами законодавчі новації не є остаточними й безумовно 
підлягають широкому обговоренню як науковцями, так і практиками.  Але, це 
спроба вирішення проблеми, яка була поставлена самим життям. 

Вище ми вже зазначали про необхідність широкого запровадження 
цифрових технологій в судочинство. Стан надзвичайної ситуації в Україні 
створив необхідність такого запровадження. Так, ДСА України наказом 
від 08.04.2020 № 169 «Про затвердження Порядку роботи з технічними засо-
бами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, 
цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами 
приміщення суду» затвердила відповідне положення (надалі – Положен-
ня) [9]. Відповідно до нього в системі судочинства створюється можливість 
здійснення дистанційного судочинства (в режимі відеоконференції). 
Натомість, це можливо за певних умов – необхідності реєстрації учасників 
справи в особистому кабінеті на сайті court.gov.ua, необхідності мати облад-
нання, яке відповідає технічним вимогам зазначеним в документі, 
необхідності копіювання матеріалів засідання, залучення технічних 
працівників суду тощо –  розділи ІІІ-ІV, Додаток № 1 Положення [9]. 

З огляду на порівняно невисокий розвиток мережі Інтернет в Україні, а 
також відсутності можливостей у всіх учасників мати відповідні технічні засо-
би для дистанційного засідання, думається, що дистанційних судових засідань 
в Україні не буде багато. Натомість перший крок в цьому напрямку вже зроб-
лено – і це є позитивом. У цьому плані варто більш детально вивчати досвід 
країн, де практика дистанційного судочинства є значною. Наприклад, уряд 
Естонії, виходячи із ситуації з COVID-19, спрямував свої зусилля на більш ши-
роке запровадження цифрових технологій в судочинство [10]. Доволі значна 
практика здійснення дистанційного судочинства й в КНР. 

Підсумовуючи можна сказати, що з метою удосконалення правосуддя в 
умовах запровадження надзвичайної ситуації/правового режиму надзвичай-
ного стану, варто йти по шляху розширення спрощених форм судочинства й 
по шляху запровадження цифрових технологій при відправленні правосуддя, 
з огляду на практику країн, де застосування таких технологій є вже сталим. 
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Практичні проблеми застосування запобіжного  

заходу у вигляді тримання під вартою 
Питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-

тою було і залишається предметом численних наукових досліджень. Однак, не 
дивлячись на це, на практиці все одно виникають проблеми, пов’язані з об-
ранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, особливо в світлі 
рішень Європейського суду з прав людини. 

Питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого 
запобіжного заходу є однією з найбільш поширених процесуальних дій у 
судовій діяльності. Важливість таких клопотань пов’язана, передусім, з тим, 
що сторона обвинувачення, посилаючись на інтереси правосуддя і наявність 
ризиків негативної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, просить суд 
обмежити його в правах, зокрема в свободі. Однак таке обмеження має 
здійснюватися судом обережно, з урахуванням дотримання балансу між пра-
вами конкретної людини і інтересами суспільства, держави. 

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою відповідно до КПК України є наявність обґрунтованої підозри у 
вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність 
ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що 
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підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною 
першою статті 177 КПК України [1]. 

Порти те, що сторона обвинувачення позбавлена можливості на 
досудовій стадії провадження посилатися на докази, якими обґрунтовує вису-
нуте обвинувачення, однак це не звільняє останню від обов’язку належним 
чином відобразити в клопотанні фактичні обставини справи, їх хронологію та 
логічну послідовність злочину. Однак на практиці сторона захисту стикається 
з тим, що стороною обвинувачення не тільки не відображаються фактичні 
данні, а й формулювання обвинувачення є нелогічним і не послідовним, що 
створює обвинуваченим перешкоди для розуміння обвинувачення та 
здійснення належного захисту. Крім того, в деяких випадках сторона обвину-
вачення перебирає на себе повноваження суду і в клопотанні формулює обви-
нувачення з порушенням принципу презумпції невинуватості. 

Частиною першою статті 9 Конституції України встановлено, що чинні 
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України [2]. 

Відповідно до рішення ЄСПЛ за скаргою № 25629/94 від 27.11.1997 у 
справі «К.Ф. проти Німеччини», п. 57: «обґрунтованість підозри, на якій має 
ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного ареш-
ту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність 
обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що 
ця особа, можливо, вчинила певний злочин» [3]. 

Відповідно до рішення за скаргою № 12369 від 26.06.1991 у справі 
«Латальє проти Франції», п. 51: «…Попереднє затримання не має передувати 
покаранню у вигляді позбавлення свободи, не може бути «формою 
очікування» обвинувального вироку» [4]. 

Крім того, у пунктах 68, 70 рішення  в справі «Баришевський проти 
України» ЄСПЛ наголошує, що коли національні суди продовжують застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щоразу використо-
вуючи схожі, якщо не сказати шаблонні, формулювання, не продемонструва-
вши, що вони насправді зважають на плин часу, тоді порушуються вимоги пу-
нкту 3 статті 5 Конвенції про права людини [5]. 

Однак з практики вбачається, що з плином часу клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу є не змінними шаблонними і відповідно ухвали суду 
про продовження запобіжного заходу теж, що порушує вимоги статті 5 Конвенції. 

Запобіжний захід може застосовуватися лише з метою запобігання 
спробам вчинення дій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України. Отже, сторона 
обвинувачення може ініціювати обрання запобіжного заходу лише у зв’язку з 
необхідністю запобігання спробам особи вчиняти дії, передбачені у ст. 177 
КПК України, які мають виявлятися в реальних діях, а не через їх уявну 
можливість вчинення чи у припущеннях таких дій у майбутньому. Якщо 
дослівно тлумачити термін «запобігання спробам», то за змістом воно є то-
тожним поняттю «припинення розпочатої дії». Умовно його можна вважати 
співмірним з категорією «замах», що застосовується у визначенні стадій вчи-
нення злочину, та вважається вчиненням особою з прямим умислом діяння, 
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безпосередньо спрямованого на настання наслідків, у цьому випадку визначе-
них у ч. 1 ст. 177 КПК [6]. 

Обов’язковість доказування існування ризиків передбачена КПК 
України, зокрема, статтею 194 та 196 КПК України. Відповідно до статті 196 
КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд 
зазначає відомості про обставини, які свідчать про існування ризиків, пере-
дбачених статтею 177 КПК України. 

Тобто, у будь якому разі до клопотання про застосування запобіжного 
заходу мають бути додані докази на підтвердження можливості вчинення чи  
припущення вчинення у майбутньому дій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК., а суд 
зобов’язаний встановити чи доводять докази обстави, зокрема, наявність 
достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених стат-
тею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, а також не тільки пе-
рерахувати ризики, а й належним чином обґрунтувати їх наявність. 

Також відповідно до статті 196 КПК України в ухвалі про застосування 
запобіжного заходу слідчий суддя, суд зазначає обставини, які свідчать про 
недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання 
ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України та посилання на докази, які 
обґрунтовують ці обставини [1]. 

Зазначене підтверджується положеннями, зазначеними у листі Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
04.04.2013 № 511-550/0/4-13, а саме, що слідчому судді, суду необхідно мати 
на увазі, що обґрунтування у клопотанні про застосування запобіжного заходу 
наявності одного чи кількох ризиків/підстав, що визначає можливість засто-
сувати той чи інший із встановлених КПК запобіжних заходів, передбачає 
обов'язок прокурора довести неможливість застосування інших, більш м'яких 
видів запобіжних заходів [7]. 

Отже прокурор має подати докази на підтвердження існування ризиків, 
неможливості застосування більш м’якого запобіжного заходу, а суд належ-
ним чином оцінити й винести відповідне рішення, що на практиці не 
відповідає положенням зазначеної статті. 

Отже, варто зазначити, що зловживання триманням під вартою як 
запобіжним заходом призводить до девальвації цінностей демократичної 
правової країни, таких як особиста свобода,  презумпція невинуватості та пра-
во на захист. 
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Деякі аспекти адміністративно-правового регулювання прав 

суб’єктів публічної адміністрації в Україні 
Україна є правовою демократичною соціальною державою, в якій люди-

на, її життя, честь і гідність визнані найвищою соціальною цінністю. Крім того 
держава взяла на себе зобов’язання забезпечити значну кількість інших прав і 
свобод, які прописані в другому розділі Конституції України, Конвенції прав та 
основоположних свобод, інших міжнародних нормативно-правових актах, 
визнаних природним правом. Права, свободи та законні інтереси людини і 
громадянина треба забезпечувати та захищати в разі їх порушення. Це 
здійснюється не в якійсь безособовій формі, а уповноваженими на це народом 
України суб’єктами публічної адміністрації, які є основою публічного апарату 
держави. Іншими словами, без високоморальних, професійних якостей 
суб’єктів владних повноважень неможливо забезпечити громадський порядок, 
інші права та свободи громадян і публічний інтерес держави. 

Права – це те, чим наділена кожна людина внаслідок того, що вона люди-
на. Усі люди мають рівні права, включаючи людей з інвалідністю. Права люди-
ни – це права індивіда та обов’язки держави. Кожна держава несе 
відповідальність за забезпечення однакового ставлення до всіх людей незалежно 
від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, 
національності та соціального походження, майнового статусу, народження й 
інших ознак. Влада також відповідальна за надання соціального захисту, нав-
чання, роботи, медичних послуг, а також доступу до науки й культури, свободи 
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слова, свободи віросповідання, свободи асоціацій та права на участь у керуванні 
країною. Людська гідність і рівність – це ключові цінності прав людини. 

Тобто правами можна назвати комплекс юридичних можливостей 
суб’єктів права здійснювати відповідно до власних потреб діяльність без по-
рушення правових норм. Пропонуємо закріпити нормативно, що адміністра-
тивні обов’язки і права суб’єктів публічної адміністрації мають бути 
обов’язково визначені в окремих положеннях, насамперед у проєкті Закону 
України «Про нормативно-правові акти». 

Ми можемо зробити такі висновки щодо адміністративних прав суб’єктів 
публічної адміністрації в Україні: підкреслено, що на відміну від приватних 
суб’єктів, суб’єктивні права яких є дуже широкими, адже вони є не вичерпни-
ми і формуються відповідно до першого типу правового регулювання, що їм 
дозволене все крім того, що прямо заборонено законом, суб’єкти владних пов-
новажень владних повноважень сильно обмежені в своїх адміністративних 
правах, адже їх діяльність формується згідно з другим типом правого регулю-
вання, коли їм дозволено тільки те, що прямо дозволено законом; адміністра-
тивні права суб’єктів владних повноважень формуються виключно і в потріб-
ному мінімальному обсязі, потрібному для виконання покладених на них ад-
міністративних обов’язків. Тут має діяти таке правило: адміністративні права 
надаються виключно тоді, коли без них суб’єкти владних повноважень не 
зможуть захищати права, свободи громадян чи публічний інтерес держави. 
Жодні доводи, що від надання певних адміністративних прав буде «користь», не 
треба брати до уваги; адміністративні права суб’єктів владних повноважень ма-
ють бути обов’язково прописані в чинних нормативно-правових актах, будь-який 
вихід за межі яких є правопорушенням, за яке настає юридичне покарання.  

Зроблено висновок, що наукове розуміння адміністративних прав 
суб’єктів владних повноважень – це прямо прописана адміністративним зако-
нодавством міра дозволеної поведінки щодо виконання поставлених адмініст-
ративних обов’язків стосовно забезпечення прав, свобод та законних інтересів 
приватних осіб та публічного інтересу держави і суспільства загалом. 

Також, ми вважаємо що юридична природа адміністративних прав 
суб’єктів публічної адміністрації в Україні, базується на положеннях філософії 
права щодо обмеження у своїх адміністративних правах за другим типом пра-
вого регулювання, коли їм дозволено тільки те, що прямо прописано в законі, 
вони формуються в потрібному мінімальному обсязі, потрібному для вико-
нання покладених на них адміністративних обов’язків, і мають бути чітко 
прописані в чинних нормативно-правових актах. 
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Правова культура 
як фактор забезпечення правомірної поведінки 

Розвиток демократії, зміцнення законності, поглиблення 
самоуправління народу, практична реалізація прав та свобод можливі тільки 
на основі високої правової культури суспільства. Вона сприяє виробленню 
ціннісно-нормативної орієнтації в галузі права та законності, регулює 
поведінку особи, здійснює суттєвий вплив на всі сфери державно-правової 
діяльності. «Правова культура громадян та посадовихосіб, — пише 
Є. Аграновська, — забезпечує ефективність їх участі у створенні та реалізації 
права, є важливим фактором забезпечення правомірної поведінки людей, ак-
тивного використання прав та виконання обов’язків» [1, c. 6]. 

Формування правової культури громадян залежить від суб’єктивно-
психологічного усвідомлення особистістю різноманіття факторів, котрі вхо-
дять до загальної культури суспільства, що дозволяє їй виробити активно-
творче відношення до явищ правового життя. 

Історичний процес генезису права, його буття та існування протікають у 
контексті загального культурного формування та розвитку людини, а право, 
як культурний феномен, є частиною загальнолюдської культури. Правова 
культура — це увесь правовий комплекс, що охоплює усі моменти правової 
форми суспільного життя, специфічний спосіб людського буття в правовій 
сфері: засоби правового регулювання суспільних відносин, форми взаємодії 
суб’єктів суспільних відносин, їх соціально-психологічне відношення до явищ 
правового порядку. Культура тут проявляється в здатності та вмінні жити за 
цією формою, якій протистоїть неоформлена (невизначена, невпорядкована) 
фактичність, тобто некультурна та докультурна безпосередність 
(неопосередкованість правовою формою) і простота. В. Нерсесянц зазначає: 
«Правову культуру умовно можна назвати «другою природою» («другою на-
турою»). Але ця «друга природа» не механічна прибудова до базової «першої 
природи», а культурна трансформація, культуризація та культивація усієї 
(єдиної) природи окремих людей і народів» [3, c. 43]. 

Сучасний світ не може існувати в умовах замкнутості правових культур 
оскільки відбуваються процеси правової акультурації, тобто взаємодії між 
правовими культурами на рівні законодавства, судової практики, юридичної 
науки, юридичної освіти. Результати правової акультурації можуть бути пози-
тивними й негативними. Глобальною акультурацією є рецепція права, під час 
якої відбуваються глибинні зміни у правовій культурі. Деформація правової 
культури під впливом іншої (чи інших) правових культур, що створює напругу 
в правовій сфері й ускладнює правовий розвиток, носить найменування 
правової декультурації. Ю. Тодика справедливо констатує: «СтановленняУк-
раїни як правової, демократичної, соціальної держави передбачає високий рі-
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вень правової культури громадян, соціальних груп, усього суспільства» [4, 
с. 70]. Усе це потребує прийняття ефективних засобів щодо перебудови право-
вого виховання, організації юридичного всеобучу як загальнодержавного за-
вдання, що охопить усі верстви населення.  

У питаннях становлення сучасної правової культури населення 
необхідна цілеспрямована правова політика держави як важлива частина за-
гально-державної політики. Це науково обґрунтована, послідовна діяльність 
державних і муніципальних органів із створення ефективної системи 
правовиховної діяльності, комплексного використання в цьому напрямку пра-
вових та організаційних засобів, що працюють на укріплення дисципліни, 
формування правової державності українського народу, високого рівня 
правової культури [4, с. 146].  

Якість правової культури суспільства, соціальних груп, індивіда 
здійснює суттєвий вплив на весь спектр державно-правових процесів у країні. 
Тому формування демократичних устоїв українського суспільства на сучасно-
му етапі безпосередньо пов’язане із процесом розвитку, динаміки правової 
культури, можливістю застосування сучасних Європейських норм і стандартів. 
Вони є предметом конкретної правової політики, визначають науковий пошук 
сучасних загальнотеоретичних, галузевих і спеціальних правових досліджень, 
із точки зору людиномірності [2, с. 40]. 

Пізнання всього правового досвіду людства, врахування розбіжностей 
менталітетів, культур, економічних умов і політичної специфіки, що складаються 
на національному рівні, дає можливість уникнути ідей перебільшення 
однаковості. Тут розкриваються можливості юридичної антропології, що не 
тільки дозволяє виділити загальноправові тенденції, визнати правове 
різноманіття, але й врахувати антропологічний дуалізм сучасного права: на Захо-
ді –  із визначальною роллю прав і на Сході – із визначальною ролю обов’язків. У 
цьому зв’язку мають враховуватися як специфічні риси національного правового 
розвитку України, так і їїналежність до євразійської цивілізації. 
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Система нарахування штрафних балів за порушення правил  
дорожнього руху: національний та європейський досвід 

За даними Міністерства внутрішніх справ в Україні через недотримання 
правил дорожнього руху (далі – ПДР) кожні три хвилини відбувається дорож-
ньо-транспортні пригоди (далі – ДТП), кожні 15 хвилин травмується одна осо-
ба, а кожні три години одна людина гине. Згідно з даними Світового банку, втрати 
української економіки від дорожньо-транспортного травматизму щорічно сягають 
4,5 млрд. доларів, а травматизм від ДТП входить в топ 3 причин смертності в 
Україні і топ 10 причин смертності у світі. Збиток, який несе більшість країн в 
результаті ДТП, сягає 3% від їх валового внутрішнього продукту [1, 2] 

Сьогодні більшість держав-членів ЄС окрім традиційних заходів 
протидії порушенням ПДР впровадили систему нарахування штрафних балів, 
що виконує превентивну, виховну, культурологічну, просвітницьку функції. 

В Україні створити систему нарахування штрафних балів за порушення 
ПДР намагалися з 2015 р. Саме тоді Кодексом України про адміністративні 
правопорушення було передбачено нарахування водіям 150 балів. Кожним 
порушенням знімалось 50 балів і після втрати 150 балів, тобто після фактич-
ного вчинення трьох порушень ПДР, водію вже призначався певний вид по-
карання (наприклад, штраф). До того ж система штрафних балів в Україні ма-
ла функціонувати паралельно з автоматичною системою фотовідеофіксації 
порушень. Зрештою, така  система виявилась недосконалою і тому так і не бу-
ла запущена. А у 2020 році,  перед запуском системи автоматичної 
фотовідеофіксації, її взагалі скасували [3].  

Однак, подібна система штрафних балів в європейських країнах 
функціонує не один рік і завдяки їй кількість ДТП в Ірландії зменшилася на 
1,4%, в Італії – на 3,2%, в Данії – на 14% , в Іспанії – на 7,6%.  У Франції 
зафіксовано зниження кількості ДТП з летальними наслідками на 7% [4]. Така 
ситуація склалася завдяки особливостям такої системи. 

1. Кількість штрафних балів – від 1 до 6 (іноді до 12 балів)  залежить від 
тяжкості вчиненого правопорушення і наслідків, до яких воно призвело. 
Тільки в Австрії, Данії, Фінляндії, Нідерландах нараховується однакова 
кількість балів – 1 бал, за будь-яке правопорушення у сфері дорожнього руху.  

2. Система нарахування штрафних балів передбачає їх сумарне накопи-
чення. Однак в Болгарії, Франції, Італії, Люксембурзі, Іспанії, навпаки, водію 
нараховують загальну  суму балів,  а кожне правопорушення їх зменшує. 

3. Система нарахування штрафних балів розповсюджується на широкий 
спектр учасників дорожнього руху. Наприклад, на Мальті та у Нідерландах 
бали нараховуються лише водіям-початківцям. У Німеччині, окрім водіїв, – 
пішоходам (якщо вони перетинають дорогу на червоне світло або своїми 
діями створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху), на Кіпрі – 
велосипедистам (якщо вони керують велосипедом у стані алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння). У Данії штрафні бали нараховуються у випадку вчи-
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нення 2-х правопорушень протягом 3 років, у Фінляндії – 2-х правопорушень 
протягом 1 року. Окрім цього, позбавлення водійських прав відбувається у ви-
падку нарахування наступної кількості балів: у Болгарії – 27, у Франції та 
Великобританії – 6, в Іспанії – 8, в Латвії – 10, у Польщі – 20. 

4. Повернути втрачені бали можливо у випадку виконання водіями пев-
них умов. Наприклад, у Франції для водіїв – початківців необхідною умовою 
відновлення балів є обов’язок відвідувати курси підвищення кваліфікації. 

5. Наявність окремих умов для водіїв, яким повторно були нараховані 
штрафні бали. Наприклад, у Франції, Греції, Румунії – збільшується термін, на 
який особа повторно позбавляється водійських прав, в Австрії, Данії, Греції, 
Румунії – строк позбавлення водійських прав залежить від тяжкості правопо-
рушень, вчинених у минулому. 

6. Розмежовано питання відповідальності за ДТП, якщо воно вчинено 
водієм, який не є власником автомобіля. Так, в Чехії, Угорщині, Ірландії, 
Іспанії, Великобританії – штрафні бали нараховуються власниками 
автомобіля лише за умови їх відмови назвати ім’я особи, яка керувала транс-
портним засобом і порушила ПДР. 

7. З метою виявлення порушень, пов’язаних із перевищенням швидкості 
руху використовується система фотовідеофіксація порушень, найбільша 
кількість камер встановлена в Бельгії, Австрії, Швеції. Для тих, хто керує 
транспортним засобом у стані сп’яніння поліцією використовуються тести на 
алкоголь. Вони найбільш поширені у Фінляндії, Норвегії, Швеції. 

Отже, з усього вищезгаданого, можна зробити висновок, що саме з ме-
тою боротьби із порушеннями ПДР на українських дорогах, зменшення трав-
матизму та летальних наслідків, спричинених ДТП паралельно із запус-
ком автоматичної системи фотовідеофіксації порушень, запущеною з червня 
2020 року, є потреба в імплементації в українському законодавстві 
європейської системи штрафних балів. Важливо, щоб така система запровад-
жувалась саме із врахуванням досвіду зарубіжних країн, а не 
підлаштовувалась виключно під «потреби українських водіїв». 
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Особливості  кримінальної  відповідальності  неповнолітніх 
Злочинність неповнолітніх є однією з найбільш актуальних проблем су-

часного суспільства, її частка в загальній структурі злочинності є стабільно ви-
сокою; не зменшується і суспільна небезпечність діянь, що вчиняються 
неповнолітніми. Покарання є одним із способів реакції суспільства на проти-
правну поведінку неповнолітніх. 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх і практика призначення 
їм покарання реалізуються завдяки застосуванню основних положень 
кримінально-правової політики України в цій сфері, яка формується на  
основі особливого підходу до реалізації кримінальної відповідальності 
зазначеної категорії правопорушників. Аналіз сучасного стану національної і 
світової кримінальної політики засвідчує, що її визначальною рисою є 
гуманізація кримінально-правової репресії. 

Відповідно до ч. 1 статті 18 Кримінального кодексу України (далі ККУ) 
суб'єктом кримінального порушення  є фізична осудна особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу мо-
же наставати кримінальна відповідальність. А згідно статті 22 кримінальній 
відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального право-
порушення  виповнилося шістнадцять років.  Також слід зазначити, що чин-
ним ККУ передбачено особливості кримінальної відповідальності та покаран-
няне повнолітніх. Зокрема, неповнолітні звільняються відкримінальної 
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного  характеру. 

Неповнолітнього, якийв перше вчинив нетяжке кримінальне правопо-
рушення або нетяжке кримінальне правопорушення, може бути звільнено від 
кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосу-
вання покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього 
примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 
105 ККУ: застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог 
до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків 
чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу 
за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; покладення на 
неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або 
заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлен-
ня неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 
підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. 
Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення 
визначаються законом. 

Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою 
статті 105 ККУ, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно-небезпечне 
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діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 
цього Кодексу. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив кримінальне пра-
вопорушення, від застосування до нього примусових заходів виховного харак-
теру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної 
відповідальності.  До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові пока-
рання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займа-
тися  певною  діяльністю. 

До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів ви-
ховного характеру. Тривалість заходів виховного характеру встановлюється су-
дом, який їх призначає. Суд може також визнати за необхідне призначити 
неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом. Звільнення від 
кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням 
строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 
застосовується відповідно до статей 49 та 80 Кримінального Кодексу з урахуван-
ням положень, передбачених вказаною статтею. 

Отже, кримінальна відповідальність неповнолітніх має свої особливості 
в порівнянні із особами, які досягли вісімнадцятирічного віку, зокрема такі як 
можливість звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру, для них встановлено більш короткі 
строки щодо давності притягнення до кримінальної відповідальності, вико-
нання обвинувального вироку і погашення і зняття судимості, більш м'які 
умови для звільнення від кримінального покарання, скорочено види покарань 
та обмежено строки і розмір встановлених покарань. 

 
Світлана Товста,  

старша викладачка кафедри правознавства  
та фінансів Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет  
розвитку людини «Україна» 

 
Зловживання процесуальними правами  

в господарському судочинстві 
Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й 

процесуальні заборони та обмеження, зміст яких – не допустити судовий про-
цес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, 
послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що пере-
дбачений Господарським процесуальним кодексом України. 

Відповідно до статті 129 Конституції України суддя, здійснюючи право-
суддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами 
судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед зако-
ном і судом, розумні строки розгляду справи судом. 

Вказане відповідає гарантованому принципу доступу до правосуддя та 
узгоджується із статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод, якою гарантовано право на справедливий і публічний розгляд йо-
го справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом. При цьому запровадження із прийняттям нової редакції 
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ГПК України інституту представництва в судах виключно адвокатами є захо-
дом покликаним на забезпечення ефективного захисту прав та інтересів осіб 
упродовж розумного строку і дотриманням процедур визначених процесуаль-
ним законодавством. 

Тобто норми процесуального права побудовані на чіткій позиції 
дисциплінованості як суду так і учасників справи. Дане покладено в основу засад 
господарського судочинства з метою спрощення судового розгляду справи, скоро-
чення судового розгляду, а також розвитку поваги в учасників справи один до од-
ного так і до суду. Крім того, означена концепція направлена на уникнення 
можливості сторонам зловживання наданими їм процесуальними правами. 

Згідно із частинами 1, 2 статті 43 ГПК України учасники судового проце-
су та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними 
правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно 
від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними 
правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема, 
подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним 
або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для 
вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або 
нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення 
інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи переш-
коджання розгляду справи чи виконання судового рішення. 

Суд зобов`язаний вживати заходів для запобігання зловживанню про-
цесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами 
учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим 
Кодексом (частина 4 статті 43 ГПК України). 

Таким чином суд може визнати зловживанням процесуальними пра-
вами саме конкретні дії учасників судового процесу, а не абстрактне понят-
тя «зловживань». 

Так, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в ухвалі від 
11.05.2018 по справі № 905/2065/16 вказав, що процесуальні права надані 
особам, які беруть участь у процесі для сприяння суду при розгляді справ, для 
сприяння їх правильному вирішенню, і кожного разу, коли сторона у справі 
вчиняє будь-яку процесуальну дію не з цією метою, а задля досягнення яки-
хось сторонніх цілей, вона виходить за межі дійсного змісту свого права, тобто 
зловживає ним. 

Згідно з частинами 1, 2 статті 2 ГПК України завданням господарського 
судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом 
спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших 
справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зо-
бов’язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює 
над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. 

Відповідно до частини 1 статті 4 ГПК України право на звернення до 
господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. 
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Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарсь-
кому суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. 

Наведені норми свідчать про те, що ніхто не може бути обмежений у праві 
на доступ до правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий роз-
гляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого 
права. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захища-
ти свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

 У матеріальному сенсі позов – це право на задоволення своїх позовних ви-
мог. У процесуальному сенсі позов – це звернена до суду вимога про захист своїх 
прав та інтересів. Подання позовної заяви є формою реалізації права на позов. 

Проте, слід враховувати, що право подання позовної заяви, як будь-яке 
суб’єктивне право має межі, оскільки суб’єктивне право є міра свободи, міра 
можливої поведінки правомочної особи в правовідносинах. 

Так, господарське процесуальне законодавство містить застереження 
щодо заборони учасникам судового процесу зловживати наданими їм проце-
суальними правами. 

Зловживання правом – це свого роду спотворення права. У цьому ви-
падку особа надає своїм діям повну видимість юридичної правильності, вико-
ристовуючи насправді свої права в цілях, які є протилежними тим, що 
переслідує позитивне право (постанова Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду від 08.05.2018 у справі № 910/1873/17). 

А на  думку Касаційного адміністративного суду у складі ВС (рішення від 
13.03.2019 р. у справі №814/218/14), під зловживанням процесуальними пра-
вами слід розуміти форму умисних, несумлінних дій учасників процесу, що 
знаходить своє вираження, зокрема, у вчиненні дій, неспівмірних з 
наслідками, до яких вони можуть призвести; використанні наданих прав всу-
переч їхньому призначенню з метою обмеження можливості реалізації чи об-
меження прав інших учасників провадження; перешкоджанні діяльності суду 
з правильного та своєчасного розгляду і вирішення справ; необґрунтованому 
перевантаженні роботи суду. 

Більше того, використання учасниками судового процесу та їх представ-
никами нецензурної лексики, образливих і лайливих слів, символів у поданих 
до суду документах і у спілкуванні з судом, з іншими учасниками процесу, 
їхніми представниками, а також вчинення інших аналогічних дій свідчать про 
очевидну неповагу до честі, гідності цих осіб з боку осіб, які такі дії вчиняють. 
Ці дії суперечать основним засадами (принципами) адміністративного судо-
чинства, а також його завданню. З огляду на це вчинення таких дій суд може 
визнати зловживанням процесуальними правами. 

Аналогічна правова позиція міститься в постанові Верховного Суду від 
14 березня 2019 року у справі № 9901/34/19 (ЄДРСРУ № 79805980). 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово наго-
лошував, що це роль національних судів організовувати судові провадження 
таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (див. рішення Су-
ду у справі «Шульга проти України», no. 16652/04, від 02.12.2010) і 
запобігання неналежній та такій, що затягує справу, поведінці сторін у 
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цивільному процесі є завданням саме державних органів (див. рішення Суду у 
справі «Мусієнко проти України», no. 26976/06, від 20.01.2011). 

Вжиття заходів для прискорення процедури розгляду є обов’язком не 
тільки для держави, а й в осіб, які беруть участь у справі. Так, Європейський 
суд з прав людини в рішенні від 07.07.1989 у справі «Юніон Аліментаріа Сан-
дерс С.А. проти Іспанії» (Case of Union Alimentaria Sanders S.A. v. Spain) (заява 
№ 11681/85) зазначив, що заявник зобов’язаний демонструвати готовність 
брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, ут-
римуватись від використання прийомів, які пов’язані із зволіканням у 
розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби 
внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання. 

Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані до-
сягненню головної мети – винесення законного та обґрунтованого рішення, а 
також створення особам, що беруть участь у справі, процесуальних умов для 
забезпечення захисту їх прав, а також прав та інтересів інших осіб. Госпо-
дарський процесуальний обов’язок сторонни – це належна поведінка сторони 
в господарському судочинстві, що вимагається та забезпечується процесуаль-
ним законом, а також кореспондує суб’єктивному процесуальному праву суду. 
Процесуальні права надані законом тим особам, які беруть участь у процесі для 
сприяння суду при розгляді справ, для сприяння їх правильному вирішенню, і 
кожного разу, коли сторона у справі вчиняє будь-яку процесуальну дію не з цією 
метою, а задля досягнення якихось сторонніх цілей (для введення суду в оману, 
для затягування розгляду, для створення перешкод опоненту) вона виходить за 
межі дійсного змісту свого права, тобто зловживає ним. 

 
Шингис Ріаханов,  

член Політради Східно-Казахстанської філії  
політичної партії  АDAL (Республіка Казахстан); 

Науковий керівник: Ірина Кресіна,  
докторка політичних наук, професорка,  

завідувачка відділу правових проблем політології  
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,  

член-кореспондентка НАПрН України 
 

Політика трилінгвізму у Казахстані  
як основа суспільної модернізації 

У сучасному світі мова є не лише одним з важливих інструментів форму-
вання національної ідентичності, а й інтеграції у глобалізований світ. Молоді 
держави змушені одночасно вирішувати дві проблеми: позбуватися колоніа-
льного минулого через зміцнення позицій рідної мови та користуватися мож-
ливостями, що відкривають глобалізація та інформаційні технології.  

Далі буде проаналізовано основні тенденції мовної політики Республіки 
Казахстан в період незалежності країни щодо будівництва казахстанської на-
ції та її модернізації. 

Закон «Про мови в Казахстанській РСР», прийнятий Верховною Радою 
Казахстану в 1989 році, оголосив казахську «державною мовою» і визначив 
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російську мову як мову «міжнаціонального спілкування», неявним чином ви-
знаючи роль останньої як lingua franca [1]. Після проголошення незалежності 
просування казахської як державної мови зі збереженням високого статусу ро-
сійської мови як мови «міжнаціонального спілкування» набуло подальшої 
динаміки. Через рік у першій пострадянській Конституції 1993 року казахську 
мову було визначено як державну мову. Перші ознаки компромісу щодо стату-
су російської мови з’явилися в Конституції 1995 року. У статті 7 п. 1 підтвер-
джено статус казахської мови як державної, а у п. 2 згадується, що російська 
мова повинна офіційно використовуватися на рівних підставах з казахською 
мовою в державних установах і органах місцевого самоврядування. Роком піз-
ніше була прийнята «Концепція державної мовної політики Республіки Ка-
захстан» (4 листопада 1996 року), в якій містилися тези про необхідність 
«створити відповідні умови для розвитку казахської мови як державної з ме-
тою розширення її популярності і значення», причому одночасно підтверджу-
валося, що російська мова може використовуватися в якості офіційної мо-
ви [2]. Фактично визнавалася двомовність, але статус державної мови де-юре 
був закріплений лише за казахською мовою. Цей документ також фактично 
обіцяв іншим неказахським етнічним групам, що держава сприятиме просу-
ванню різних національних мов Казахстану, хоча його основною метою було 
визначення характеру відносин між казахською і російською мовами. 

У 2000-х роках мовна політика Казахстану обмежувалося спробами балан-
сування в межах дихотомії «казахська мова – російська мова». Так, в червні 2007 
року Н.А. Назарбаєв оголосив про початок нового проекту в сфері культурної та 
мовної політики – «Триєдність мов». Його метою було задекларовано розвиток в 
суспільстві тримовності, щоб більшість населення Республіки Казахстан могла 
говорити трьома мовами: казахською (основна), російською та англійською.  

У 2010-х роках мовна політика Казахстану продовжила еволюцію у бік 
казахизації та посилення значення тенденцій до відокремлення казахської 
мови як однієї з основ національної ідентичності. Це проявилося у переведен-
ні казахської писемності з кирилиці на латиницю. Фактично вищезгаданий 
проект «Триєдність мов» може розглядатися як певний підготовчий етап до 
запровадження латинського алфавіту для казахської мови, оскільки збіль-
шення кількості навчальних годин, виділених на вивчення англійської мови, 
сприяло кращому знайомству молодих казахстанців з латинським письмом, 
тим самим сприяючи більш органічному прийняттю ідеї латинізації писемно-
сті самої казахської мови [3].  

При цьому слід зазначити, що проекти латинізації розглядалися на тео-
ретичному рівні ще починаючи з 1990-х років. При цьому активну роль в їх 
просуванні відігравали офіційні кола Турецької Республіки, які відтоді почали 
активно сприяти розширенню культурних, економічних та інформаційних 
зв’язків і обмінів між Туреччиною і Республікою Казахстан [4].  

У жовтні 2017 року Н. Назарбаєв офіційно оголосив про намір перевести 
казахський алфавіт на латинську графіку, а в лютому 2018 року суспільству 
була представлена перша версія нового казахського алфавіту, що викликала 
переважно критичні відгуки [5]. Проте подальший процес просування латин-
ського алфавіту ознаменувався введенням державної програми завершення 
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перекладу казахської мови на латиницю до 2023 року. (спершу – до 2025 ро-
ку). Більшість аналітиків досить чітко пов’язують лінію на просування латині-
зації казахської писемності з проектами поступового відходу Республіки Ка-
захстан від радянської спадщини, в той час як неофіційні, але близькі до офі-
ціозу, російські джерела досить однозначно розцінюють реформу як прояв 
процесу тихої дерусифікації Казахстану. 

У Посланні Президента Республіки Казахстан до Парламенту (10 січня 
2018 року) необхідність латинізації казахського алфавіту обґрунтовувалася на-
ступним чином: «Майбутнє казахстанців – у вільному використанні казахсь-
кої, російської та англійської мов. Розроблена і впроваджується нова методика 
вивчення казахської мови в російськомовних школах. Якщо ми хочемо, щоб 
казахську мова жила століття, необхідно її модернізувати, не навантажуючи 
зайвою термінологією. Однак за останні роки на казахську мову було переве-
дено 7 000 усталених і загальноприйнятих термінів ... Необхідно переглянути 
підходи до придатності таких перекладів і термінологічно наблизити нашу 
мову до міжнародного рівня. Вирішити це питання допоможе перехід на ла-
тинський алфавіт. Слід встановити чіткі терміни переходу на латинський ал-
фавіт до 2025 року на всіх рівнях освіти. Знання російської мови залишається 
важливим. З 2016 року за оновленими програмами російська мова виклада-
ється в школах з казахською мовою навчання вже з першого класу. Перехід до 
викладання певних природничо-наукових дисциплін англійською мовою в де-
сятих і одинадцятих класах розпочнеться в 2019 році. В результаті всі наші 
випускники оволодіють трьома мовами на рівні, необхідному для життя і ро-
боти в країні і в глобальному світі. Тоді виникне справжнє громадянське сус-
пільство ... Народ Казахстану стане однією нацією»  [6]. 

Отже, очевидним є зв'язок між латинізацією казахського алфавіту та по-
літикою зміцнення національної ідентичності як механізму подальшої побу-
дови казахстанської нації та її модернізації – включення у загальносвітові 
процеси розвитку. Тобто проект націєтворення фактично відмежовується від 
спадщини радянської епохи, а основний наголос робиться на багатомовність і 
наближенні до «міжнародних стандартів» (тобто насамперед англомовних 
стандартів) для подальшої культурної інтеграції казахстанської нації в міжна-
родний науковий та освітній простір на основі провідної ролі оновленої казах-
ської мови. При цьому російська мова далі маркується як важлива з точки зо-
ру забезпечення завдань проживання і роботи в країні та глобальному світі. 
Більш того, саме майбутнє єдності народу Казахстану як громадянської нації 
фактично прив’язується до забезпечення трилінгвізму. Таким чином, дискур-
си глобалізації і науково-технічної модернізації досить тісно переплітаються з 
дискурсами поліетнічності і гармонійного співвідношення між російською і 
казахською мовами в сфері освіти зокрема.  
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Право як елемент культури 
Право за своїм змістом і формою є елементом людської культури, оскільки 

віддзеркалює рівень і характер загальнолюдських надбань, які у правотворчому 
процесі набувають юридичного змісту і за допомогою домінуючої юридичної 
техніки втілюються у правові встановлення. Відсутність культурологічного 
підґрунтя для формування права не приводить до бажаної мети формування  

таких нормативних приписів, які будуть сприйняті суспільством як 
справедливі і забезпечать їх виконання, у першу чергу, на рівні переконання 
суб’єкта права щодо їх доцільності й необхідності [1, с. 78]. Одним із видів 
культури є саме правова культура. Будучи елементом загальної культури, пра-
вова культура постає чіткою системою цінностей (ідеалів) та забезпечує регу-
лювання індивідуальної, групової, масової культури. Правова культура є осно-
воположним чинником демократії в суспільстві та державі. Усі юридичні нор-
ми є нормами культури, адже продуктами культури є уявлення про добро, зло, 
честь, гідність, традиції, звичаї тощо; не можуть перетворюватися на право 
правила поведінки, що не стали нормою культури. Необхідно констатувати, 
що тісний взаємозв’язок проявляється між правовою і моральною культурою, 
адже оцінка правових явищ і процесів є не тільки правовою, а й моральною 
оцінкою. Тому порушення законності і правопорядку, порушення та 
ігнорування законних прав і інтересів людини і громадянина завжди розгля-
даються як аморальні явища. З іншого боку, і правова культура чинить зво-
ротний вплив на моральну культуру, так як виступає необхідною умовою 
формування високих моральних цінностей людини. Розуміння сутності і 
соціального призначення правових явищ і процесів (законності, правопоряд-
ку, правосуддя, юридичної відповідальності тощо) сприяють зміцненню у 
свідомості людини основних принципів і категорій моралі.  
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Людина, будучи суспільною істотою, не може не підпорядковуватись 
певним вимогам, оскільки це є неодмінною умовою єдності та стійкості роз-
витку людства. Одними із найважливіших вимог є моральні норми. Мораль 
посідає одне із найважливіших місць серед найдавніших форм свідомості 
суспільства, яка спрямована на утвердження суспільно необхідного варіанту 
поведінки людей. На противагу правовим нормам, підпорядкування яким 
контролюється органами державної влади, моральні норми спираються на 
традиції, звички, громадську думку та переконання. Значне місце посідають 
не тільки вчинки, а також і мотиви. Особа, яка глибоко морально обізнана, 
вчиняє не будь-що, а те, що є правильним, гідним, керуючись своїми особи-
стими переконаннями. Мораль – це система норм, правил, що регулюють 
спілкування і поведінку людей, забезпечують єдність суспільних і особистих 
інтересів. Крім прямих норм поведінки, мораль також включає ідеали, 
цінності, категорії [3, с. 320–321]. Ідеал постає як досконалість, вище праг-
нення людини, її уявлення про вищі моральні вимоги. 

Цінності розглядаються як щось найдорожче як для самої людини, так і 
для всього людства. Такі поняття як «негативні цінності», «антицінності» 
вживаються як позначення негативного відношення особи до певних явищ. 
Саме цінності віддзеркалюють ставлення особи до реальних явищ, інших осіб і 
до самого себе. Проблема цінностей пов’язана з проблемою культури, що зна-
ходить своє вираження у поділі у якості визначальних цінностей: істини, доб-
ра, краси та святості, а наука, правопорядок, мистецтво і релігія – це 
цінності – блага культури [2, с. 27].  

Оскільки основою моралі, а також моральності є свобода людини, 
соціальна справедливість у суспільних відносинах, то вони справляють 
істотний вплив на зміст права, особливо в частині регулювання звичаїв, 
традицій тощо. Однак мораль, моральність і право – різні категорії, проте їх 
об’єднує взаємодія у формуванні й розвитку духовної культури суспільства. 

Норми моралі містяться в громадській думці, і, на відміну від права, мо-
мент виникнення кожної з них визначити практично неможливо, оскільки 
індивідуальні оцінки різних ситуацій з позицій моралі, розповсюджуючись та 
отримуючи суспільне визнання, переростають з «морального погляду» в нор-
му, в правило поведінки значної кількості людей (або всього суспільства). У 
праві ж чітко розрізняють правові норми (офіційно визнані та санкціоновані 
державою) і правові погляди, правосвідомість, припущення про те, яким по-
винно або не повинно бути право [4, с. 84]. 

Впливаючи на правове життя суспільства, мораль сприяє зміцненню гро-
мадського порядку. Службова функція моралі у взаємодії з правом полягає в то-
му, що мораль підвищує якість правового і загалом усього громадського порядку. 
Це простежується через дію правової сентенції «все, що не заборонено зако-
ном, – дозволено» при регулюванні громадського порядку. Реалізацію цього 
принципу не слід розуміти й сприймати як абсолютні догми, однак кожен пови-
нен керуватися ним і дотримуватися його, адже у свідомості індивіда існують такі 
поняття, як відповідальність, совість, честь, гідність, які проникають у 
правосвідомість особи, взаємодіють з нею, корегують її правову поведінку. 
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Право повинно сприяти утвердженню ідеалів добра і справедливості в 
суспільстві. Судові та інші правозастосовні органи звертаються при визначенні 
юридичних заходів до моральних норм, а деякі правові норми безпосередньо 
закріплюють моральні норми, посилюючи їх юридичними санкціями. Через 
право здійснюється охорона моральних норм і моральних підвалин. 

Ефективність правових норм, їх виконання багато в чому зумовлене тим, 
наскільки вони відповідають вимогам моралі. Щоб правові норми працювали, 
вони, принаймні, не повинні суперечити правилам моралі. Право в основному 
повинно відповідати моральним поглядам суспільства [5, с. 8]. Будь-яке по-
рушення норм права є аморальним вчинком, але не всяке порушення мораль-
них норм є протиправним діянням. У деяких випадках право сприяє порятун-
ку суспільства від застарілих моральних догм, особливо це стосується 
діалектики прояву феномена справедливості в моралі та праві. 
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Концептуальні засади правової політики  
сучасної української держави 

Сучасний етап трансформації українського суспільства потребує системи 
послідовних дій, спрямованих на розвиток державно-правової системи в контексті 
визначення та закріплення основних засад правової політики України.  

Юридична енциклопедія визначає правову політику як особливу форму 
державної політики, суть якої полягає у юридичному закріпленні політичного 
курсу країни та здійснення реформування практично у всіх сферах 
суспільного життя. Така політика завжди має державно-владний характер, 
спрямований на створення ефективного механізму правового регулювання 
суспільних відносин,максимального забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина, зміцнення засад законності, правопорядку, що сприяє формуванню у 
громадян високого рівня правової свідомості та правової культури [8, с. 38]. 
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Як бачимо,  важливою умовою розбудови в Україні правової держави та 
розвитку правової системи є формування концепції правової політики. 

Тому, в основі такої концепції правової політики сучасної української 
держави має бути науково вироблений та апробований практикою цілий ком-
плекс загальнотеоретичних положень, метою яких є розкриття сутності  
правової політики держави, а саме її ознак, об’єктів та суб’єктів, мети, 
принципів, завдань, функцій, пріоритетів, стадій та критеріїв ефективності 
практичної реалізації [5, с. 43]. 

До системи принципів правової політики, відносять  ті положення, в 
яких розкривається її основний зміст, а саме  визначення стратегічних і так-
тичних напрямів і перспектив розвитку законодавства, форм і методів право-
вого впливу, зокрема: 

1) принцип пріоритету прав і свобод людини; 
2) принцип законності; 
3) принцип соціальної необхідності та наукової обґрунтованості; 
4) принцип забезпечення пропорційного співвідношення інтересів осо-

би, суспільства та держави; 
5) гуманістична спрямованість та демократичний характер 

інструментарію [4, с. 6]. 
Якщо вести мову про основні форми правової політики в Україні, то слід 

відмітити, що вона є практично у всіх різних галузях права і реалізується в 
різноманітних проявах і формах. У зв’язку з цим правову політику сучасної 
української держави можна  класифікувати на правотворчу, правозастосовну, 
правовиховну, доктринальну та інтерпретаційну. В такому контексті у 
правовій політиці визначається не тільки зміст правових норм, але і практика 
їх реалізації у діяльності судів, правоохоронних органів, юридичних і 
фізичних осіб, діяльність яких пов’язана із правозастосуванням [1, с. 22]. 

Враховуючи державно-владний характер правової політики виділяють 
наступні специфічні її ознаки: право і правова система є об’єктом правової 
політики і одночасно засобом реалізації; правова політика побудована на 
праві та пов’язана з правом, має численні суб’єкти свого формування; 
здійснюється правовими методами; спирається на примус; є публічною, 
офіційною; вирізняється нормативно-організаційними засадами, регулює 
складні відносини між індивідом, суспільством і державою; має різні рівні 
(міжнародний, загальнодержавний, регіональний, муніципальний, локаль-
ний); правова політика побудована на  праві та пов’язана з правом, має 
численні суб’єкти свого формування; здійснюється правовими методами; 
спирається на примус; є публічною, офіційною; вирізняється нормативно-
організаційними засадами, регулює складні відносини між індивідом, 
суспільством і державою; має різні рівні (міжнародний, загальнодержавний, 
регіональний, муніципальний, локальний) [ 6, c. 9]. 

Таким чином, концепція сучасної правової політики є системою теоре-
тичних положень, що фіксують досягнутий рівень правового розвитку й ви-
значають цілі, принципи, перспективи і напрями удосконалення основопо-
ложних механізмів правового регулювання і правозастосовної практики, що 
найбільше фективно функціонує у формі доктринального документа. Разом з 
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тим, неохідно зауважити, що відсутність формалізованої Концепції правової 
політики породжує значні труднощі стосовновизначення пріоритетних 
напрямів правової політики української держави [2, c.29]. 

Правова політика повинна формуматися за активної участі науковців, 
представників різних сфер правової діяльності – правотворчої, 
правозастосовної, насамперед – судової, правоохоронної, правозахисної. Пра-
вова політика передбачає певну ідеологію, що сприймає та упроваджує у 
практику суспільних відносин влада під контролем громадянського 
суспільства. Фундаментом правової політики має бути відповідь наболюче і 
вразливе питання – яким   є українське право, якою є правова система 
України, у чому її особливість. Українці, усі громадяни України, мають самі 
зрозуміти своє право, свою правову систему, відповідно до своєї культури, 
своїх традицій, мають зробити вибір, розуміючи, що не існує альтернативи 
верховенству права, не існує альтернативи доброчесності, як не існує для нас 
іншої віри, як тієї віри, що йде від Бога [3]. 

Цілковито поділіямо позицію професорів А. Селіванова та О. Рябченко, 
проте, що в основі розробки Концепції правової політики щодо законотворен-
ня (пріоритети, напрями, інструментарії, формимоніторингу, засоби 
реалізації тощо), яку формує Комітет Верховної Ради України з питань 
правової політики необхідно: 

1. Створити робочу групу у складі провідних учених-юристів (Академія 
правових наук України, Інститут законодавства Верховної Ради України, інші 
наукові установи), юридичних радників, фахівців і заохотити їх до створення 
Новітньої Концепції правової політики в державі. 

2. Провести інвентаризацію законодавчого масиву починаючи з чинних 
законів «першого покоління» і створити галузеву «матрицю» (кількісну та 
якісну) правового регулювання суспільних відносин. 

3. Підготувати для орієнтації народним депутатам України експертні 
доповіді повноти (достатності) законодавчого регулювання у найбільш 
важливих сферах життєдіяльності держави і суспільства. 

4. Підготувати узагальнюючу доповідь для розгляду профільним комітетом 
Верховної Ради України про стан законодавства України як основи регулювання 
суспільних відносин і виконання Україною міжнародних зобов’язань. 

5. Провести «круглістоли», практичні конференції із числа народних 
депутатів України і вчених-юристів з обговорення актуальних проблем правової 
політики в державі (кримінальної цивілістичної, бюджетної, земельної тощо). 

6. Забезпечити через Комітет Верховної Ради України з питань 
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 
України належною фінансовою підтримкою зазначені напрями діяльності за 
рахунок коштів, передбачених бюджетом Верховної Ради України у сфері 
законотворчості. 

Сьогодні суспільство вимагає конкретних дій від усіх суб’єктів влади, але 
є питання з якими держава наближається донього, набуваючи авторитет і 
підтримку, це зрозуміла громадянам правова політика [7]. 
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Заохочувальні норми галузі трудового права 
Заохочувальні норми в конкретно-історичний період розвитку Украї-

ни – своєрідна реакція на актуальні потреби і проблеми, що існували в той або 
інший момент в українському суспільстві, оскільки інститут заохочень є ком-
плексним юридичним засобом досягнення поставлених державою цілей. 

Слід підкреслити, що виникнення і еволюція правових форм заохочен-
ня, їх якісна зміна і кількісне зростання завжди були залежні та похідні від 
стану базисних регульованих стосунків. Відповідно до соціально-економічного 
і політичного розвитку суспільства з’являлися і удосконалювалися нові форми 
і види заохочень. При цьому чим більш високим був рівень цивілізованості 
суспільства, тим ширші сфери соціального життя були охоплені заохочуваль-
ними засобами. Однак, недостатній рівень розвитку багатьох соціально-
цінних суспільних відносин безпосередньо пов’язаний з невикористанням за-
охочувальних норм. 
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В юридичній літературі заохочувальні норми трактуються по-різному. 
Проаналізувавши думки науковців, можна надати наступне визначення, так, 
під заохочувальними нормами розуміються певні заходи заохочення за 
можливі варіанти поведінки громадян (суб’єктів), які у свою чергу підлягають 
обов’язковому схваленню державою і суспільством та проявляються в 
сумлінній і продуктивній праці. 

Заохочувальні норми застосовуються в різних галузях права, в їх числі 
адміністративне, трудове, кримінальне та ін. Більш детально зосередимо свою 
увагу на заохочувальних нормах українського трудового права. У трудовому 
праві заохочення – це публічне визнання заслуг працівників і надання їм пе-
реваг у зв’язку з досягнутими успіхами в роботі. Заохочення як засіб правового 
впливу полягає у стимулюванні певної поведінки особи під дією мотиву, що 
виникає внаслідок взаємодії потреб та інтересів цієї особи, з передбаченими у 
нормативно-правових приписах конкретними моральними та/або 
матеріальними благами, які вона потенційно може отримати [1, с.17]. 

Важливим методом мотивації, який використовується для забезпечення 
трудової дисципліни, є метод заохочення. Заохочення є тим стимулятором, 
який викликає у працівників найбільшу зацікавленість у підвищенні творчої і 
професійної ініціативи, створюючи при цьому режим найбільшого сприяння. 
Як зауважує А. Малько, заохочення є вельми оригінальним юридичним 
інструментом [2, с. 27]. 

Заохочуючи працівників роботодавець переслідує за мету досягнення 
певних показників дисципліни праці та кінцевого результату – підвищення 
продуктивності. Однак, на жаль у трудовому законодавстві заохочення до цьо-
го часу розглядають як додатковий спосіб правового впливу. Хоча 
заохочувальні норми є способами стимулювання правомірної поведінки.  

Що ж до закріплення заохочень у національному законодавстві України 
у сфері трудового права, то у Кодексі законів про працю України (КЗпП) не 
міститься чіткого переліку заохочень, які може застосовувати роботодавець. У 
ст. 143 КЗпП [3] закріплено, що до працівників підприємств, установ, 
організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в за-
тверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового роз-
порядку. Так, більша кількість заохочень є фінансовою складовою винагороди 
за працю. У відповідності до ст. 4 Закону України «Про оплату праці», вбача-
ються наступні джерела коштів на оплату праці, що розподіляються в 
залежності від форми господарювання, зокрема: для госпрозрахункових 
підприємств – частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх 
господарської діяльності; для установ і організацій, що фінансуються з бюдже-
ту – кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, грантів, а також частина до-
ходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел [4]. 

У науці трудового права, де заохочення розглядаються найґрунтовніше і 
послідовно, їх визначають як самостійні позитивні засоби (пільги, надбавки, 
доплати, компенсації і т. п.), що беруть участь в правовому регулюванні трудо-
вих стосунків, разом із заходами примусу. Підстави і порядок заохочення не 
менш важливі, чим підстави і порядок призначення покарання. 
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Суть заохочення полягає в тому, що працівника не змушують до тієї або 
іншої поведінки під страхом покарання, у нього є вибір в поведінці, і робото-
давець спонукає до такої поведінки, в якій зацікавлене суспільство. Отже, хоча 
обмежуючі моменти є присутніми і в стимулюючому процесі, вони не 
ліквідовують і не зменшують його спонукальну сторону, а навпаки, сприяють 
здійсненню цілей, що стоять перед заохоченням. 

Дуже широко на практиці використовуються як моральні (оголошення 
подяки, нагородження грамотою) так і матеріальні (премії, цінні подарунки – 
одні з найбільш поширених) засоби заохочення. 

Матеріальними заохоченнями виступають ті заохочення, які позитивно 
впливають на поведінку працівника, а саме задовольняють його матеріальні 
потреби. Моральними заохоченнями виступають ті заохочення, які офіційно 
та прилюдно визнають досягнення конкретного працівника та його участь у 
добробуті підприємства, установи, організації. 

На сьогодні, в період світової економічної кризи в часи пандемії, при 
якій відбувається значне скорочення кадрів, зокрема тих працівників, хто 
порушує встановлені принципи та правила дисципліни праці, а також з метою 
збереження цінних та дисциплінованих працівників, у зв’язку із браком 
коштів у роботодавців на заохочення працівників, все частіше повертаються 
до практик заохочень минулих часів: грамоти для працівників, листи подяки, 
публікації про кращих співробітників із фото- та відеозйомкою та їх 
подальшій розсилці на корпоративну пошту, тобто саме такий вид як мораль-
не заохочення є додатковим стимулом для працівників до підвищення свого 
професіоналізму і нерозривно співвідноситься із матеріальним заохоченням. 
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Проблемні аспекти перевезення вантажу в Україні 
Правове регулювання перевезення вантажів містяться у гл. 32 Господар-

ського кодексу України, ч. 6 ст. 306 ГК України вказує, що відносини, які по-
в'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодек-
сом України (гл. 64 ЦК України) та іншими нормативно-правовими актами, а 
саме: Повітряним кодексом України від 19 травня 2011 р., Кодексом торгове-
льного мореплавства України від 23.05.1995 р., Законом України «Про транс-
порт» від 10.11.1994 р., Законом України «Про залізничний транспорт» від 
4.07.1996 р., Законом України «Про автомобільний транспорт» від 5.04.2001 р., 
Законом України «Про трубопровідний транспорт України» від 15.05.1996 р., 
Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету міністрів Укра-
їни від 6.04.1998 р. № 457, Правилами повітряного перевезення вантажів, за-
тверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.03.2006  N 186, 
Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвер-
дженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363. 

Крім цього існує безліч відомчих актів: тарифів, технічних умов заван-
таження та кріплення вантажів тощо. Питання з приводу перевезення ванта-
жів є одним із найбільш проблемних питань у цивільному законодавстві Укра-
їни. Дана проблема актуальна і на сьогодні в сучасному суспільстві, оскільки 
питання про належне правове регулювання перевезень вантажів, багажу, ван-
тажобагажу пасажирів та пошти, на транспорті, законодавче регулювання по-
рядку укладання та припинення договорів про здійснення перевезень, а також 
регулювання відповідальності сторін за договором перевезення вантажу, 
пасажирів, багажу та пошти транспортомпотребують вдосконалення. 

Проблематиці перевезення вантажів за діючим законодавством України 
присвячені наукові праці С. Ожегов, О. Клепікова, Т. Колянковська, В. Карпова, 
О. Кужко, В. Луць, О. Нечипуренко, Г. Самойленко, Л. Свистун, І. Безлюдько, 
О. Блажівська, М. Брагінський, І. Булгакова, В. Вітрянський. Вони досліджували 
дану тематику з метою вдосконалення правового регулювання, усунення існуючих 
проблем та суперечностей у чинному цивільному законодавстві, однак питання 
перевезення й нині залишається дискусійним та потребує подальшого 
дослідження й конкретизації, що свідчить про його актуальність. 

Основною метою дослідження є – вирішення теоретичних та практич-
них проблемних аспектів,що стосуються питань перевезення, з’ясувати зна-
чення послуг з перевезення, на цій основі надання пропозицій по удоскона-
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ленню чинного законодавства. 
Ще в  епоху поділу праці, коли постало питання обміну одного товару на 

інший, тобто коли міняли зайве та необхідне, виникла потреба зайве відвести, 
а  необхідне привезти. З тих часів економіку суспільства важко уявити без по-
слуг пов’язаних із перевезенням. 

Сучасне життя важко уявити без транспортних послуг. Сфера застосу-
вання договорів перевезення, як і інших договорів про надання послуг, дуже 
широка, оскільки транспорт – одна з найважливіших інфраструктурних галу-
зей матеріального виробництва, що забезпечує виробничі та невиробничі по-
треби народного господарства та населення у всіх видах перевезень. Велике 
значення має транспорт зв'язку між галузями народного господарства, між 
містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє 
суспільному територіальному поділу праці, є активним фактором формування 
економічної спеціалізації господарства окремих районів, неможливою без 
обміну продукцією. 

Роль і значення транспорту визначені ст. 1 Закону України «Про транс-
порт» [1], даною нормою встановлено, що транспорт є однією з 
найважливіших галузей суспільного виробництва, яка покликана задовольни-
ти потреби населення й суспільного виробництва в перевезеннях. Отже, зако-
нодавець визначає транспорт як важливу галузь суспільного виробництва, що 
перебуває в тісній взаємодії з промисловістю; енергетичним, агропромисло-
вим, будівельним і торговельним комплексом; зв'язком; житловим господар-
ством, побутовим обслуговуванням населення; сферою використання й охо-
рони природних ресурсів тощо. В кожній з перерахованих галузей є окремі 
специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура 
підприємств, особовий склад працівників. 

Суб'єктами правовідносин на автомобільному транспорті є широке коло 
юридичних та фізичних осіб, які забезпечують транспортне обслуговування, 
споживають транспортні послуги, створюють умови для здійснення дорож-
нього руху. Їх правовий статус має дві складові: одна пов’язана з наданням 
транспортних послуг (регулюється Законом України «Про автомобільний 
транспорт», Закон № 2344-III від 05.04.01 року [2], а інша — із участю в до-
рожньому русі (регулюється Законом України «Про дорожній рух», Закон 
№ 3353-XII від 30.06.1993 року) [3]. 

Закон України«Про автомобільний транспорт» визначає види й 
організацію автоперевезеньта поділяє автотранспортні послуги на: 
пасажирські; вантажні; вантажно-пасажирські [2]. 

Перевізник, який здійснює автоперевезення, повинен підтвердити свій 
статус та повноваження відповідним набором документів, які повинен мати 
він час та його водії, такий перелік документів передбачений, зокрема, Поста-
новою КМУ «Про затвердження Переліку документів, необхідних для 
здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому 
сполученні» N 207 від 25 лютого 2009 р. [5]. 

Окрім ліцензії автоперевізник повинен мати документ, що засвідчує ви-
користання транспортного засобу на законних підставах, тобто документ, що 
засвідчує право власності на такий транспортний засіб чи право користування 
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ним. Для водія ж необхідними є посвідчення водія відповідної категорії, 
реєстраційні документи на транспорти засіб, ліцензійна карта, дорожній лист, 
товарно-транспортна накладна та інші визначені законодавством документи 
на вантаж та інші документи, передбачені законодавством України, зазначає 
В. Карпова [6]. 

Організацію перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники 
відповідно до договорів про автомобільні перевезення, які регламентовані за-
конодавством та визначають порядок і процес вчинення сторонами договорів 
послідовних  та  необхідних,для виконання своїх зобов’язань, дій. 

Істотною умовою договору перевезення є умова про предмет. С. Ожегов 
визначав, що «вантаж» –це товар, предмети, які приймаються для перевезен-
ня та направляються вантажоодержувачу [7]. 

Наявність нормативно-правових актів, договорів про перевезення, які 
регулюють відносини у цій сфері, не виключають низку недоліків з яким зіш-
товхуються перевізники, зокрема, низька якість автомобільних доріг, що по-
в'язано з недотримання користувачами автодоріг норм і правил у сфері пере-
везення великогабаритних та великовагових вантажів, відсутність будівництва 
нових автомобільних доріг, нерозвиненість дорожньої інфраструктури, мала 
кількість транспортних стоянок під охороною, пунктів зв'язку, кафе, готелів, 
кемпінгів тощо, значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів, неза-
довільний технічний стан автомобілів, проходження майже всіх автомобіль-
них шляхів України через населені пункти, що не відповідає міжнародним 
вимогам, тоді, як однією з основних вимог ЄС в розбудові ТЕН-Т коридорів є 
будівництво окружних доріг навколо міст та недопущення проходження авто-
банів повз населені пункти. 

Разом з тим, автомобільні дороги України не відповідають європейським 
стандартам щодо багатьох показників, зокрема таких, як: швидкість пересуван-
ня, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними дорожніми знаками і розмі-
ткою, необхідною кількістю пунктів технічної та медичної допомоги, харчування 
і відпочинку, заправки паливом і мастилом, телефонного зв'язку тощо. Досить 
важливим проблемнимаспектом є незацікавленість автопідприємств, основним 
видом діяльності яких є автомобільні перевезення,у виборі водіїв, зокрема, їхни-
зька кваліфікація, адже для роботодавців зазвичайбільш важливимє не вміння 
та навички перевізника, а їх кількість, оскілки чим більше перевізників, тим кі-
лькість виконаних замовлень та самих Замовників зростає. 

Вищезазначене у свою чергу призводить до аварійності, через незнання 
Правил Дорожнього руху України, недостатню кваліфікацію, правил проїзду 
великогабаритних та великовагових транспортних засобів та інше. 

До того ж робота, пов’язана з керуванням транспортними засобами, 
потребує підвищеної концентрації уваги, що часто призводить до надмірного 
емоційного та нервового напруження. Саме тому у Положенні про робочий 
час і час відпочинок водіїв колісних транспортних засобів, затверджене нака-
зом Мінінфраструктури №340 від 07.06.2010 р. чітко врегульовано режим ро-
боти водіїв, спрямований на забезпечення оптимального балансу між роботою 
і відпочинком. Недотримання наведених вище правил і порушення прав 
водіїв може призвести до надмірної втомленості водія, а отже збільшити ри-



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  142   Полтавський інститут економіки і права  

 

зик спричинення аварій на транспорті [4]. 
Автомобільний транспорт – потужна галузь економіки України, яка об-

слуговує майже всі галузі господарства та всі верстви населення, сприяє роз-
витку транспортно-економічних зв’язків та якості життя, але у вітчизняній 
економіці є багато проблем пов’язаних з перевезенням, нерозвиненістю доро-
жньої інфраструктурита якості транспортних засобів.Ці проблеми потребують 
вирішення перш за все на законодавчому рівні, адже від цього залежить пода-
льший розвиток даної галузі української економіки. 

Для вирішення вищезазначених проблем необхідне створення умов за-
для підвищення ефективності роботи і розвитку українського автотранспорт-
ного комплексу, яке в подальшому призведе до позитивних організаційно-
економічних зрушень у вітчизняному автотранспортному комплексі, які по-
ступово забезпечать його ефективні перетворення і модернізацію, сформують 
прогресивну модель функціонування, підвищать конкурентоспроможність 
вітчизняних перевізників на ринку, а також прискорять темпи інтеграції 
національної автотранспортної системи до євразійської на підґрунті 
максимізації використання транзитного потенціалу держави. 
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Проблеми регулювання житлового законодавства в Україні 
В житловому праві України є велика кількість відсилочних та норм, які вже 

не мають регулюючого впливу, через це житловому праві наразі притаманна 
повністю законодавча невизначеність. Нормативно-правові акти, які наразі діють 
в Україні, утворюють собою систему, яка є досить розгалуженою і складною, адже 
постійно в ній відбуваються зміни, доповнення,це відноситься до нормативно-
правових актів, як публічного, так і приватного права. 

Житлове законодавство в Україні направлене на те, щоб забезпечити 
кожного громадянина правом на житло, розвиток даного законодавства має 
вплинути, щоб між попередньою системою розподілу житлового фонду 
відбувся перехід до іншої – яка базується на забезпеченні житлових потреб 
громадян , за допомогою утворення ринкових умов. 

Головним показником розвитку країни – є добробут її населення, а 
необхідність у житлі є однією з перших потреб людини, тому це є важливою 
соціальною проблемою. Також походження житлових правовідносин –  є про-
блемним напрямком сьогоднішніх досліджень, адже ще з давніх часів була одна 
позиція – радянська влада відігравала головну роль у регулюванні житлових 
правовідносин, через це неможливо виявити яке було їх походження.  

Взагалі, щоб виявити та поділити наявні течії на ті , які гальмують , та ті 
які стимулюють необхідно детальніше проаналізувати сектор житлового 
будівництва в області та по всій Україні. 

Житлова сфера наразі знаходиться в центрі уваги, на даному етапі 
соціально-економічних перетворень в Україні, також розглядається проблема 
реформування цієї сфери. Окремим аспектам розвитку житлового 
будівництва в Україні присвячені розробки вітчизняних вчених і 
господарників А. Асаула, А. Беркути, А. Гойка, Ю. Манцевіча, В. Кравченко, 
Л. Левіта, К. Паливоди, де автори викликають своє бачення шляхів удоскона-
лення процесів розвитку житлового будівництва. Багато науковців 
досліджували дану тему, однак історичні засади житлового права, початок 
формування житлових правовідносин не є точним , є тільки певні уривки їх 
походження. Сучасному напрямку розвитку цивільно-правового регулювання 
житлових відносин направлені роботи харківської юридичної школи 
О. Аврамової, Р. Замуравкіна, Є. Мічуріна, М. Сібільова, С. Сліпченка, 
О. Соболєва та інші. Порівняно з радянським періодом роль держави в 
реалізації громадянами права на житло змінилося і воно зводиться не до без-
оплатного отримання особою житла, а задоволення громадянами житлових 
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потреб на приватноправових (ринкових) засадах. За формами власності, як 
зазначають Ю. Сазонов та В. Євсєєва, житловий фонд розподіляється: 
приватної власності – 80 %, комунальної власності – 11 %, колективної 
власності – 6 %, державної власності – 3 %. Тобто нормативна база яку 
узагальнює ЖК поширюється тільки на 3 % об’єктів житлового фонду [1]. 

Основна мета дослідження – виявити основні етапи розвитку житлових 
відносин  та житлового права в Україні, охарактеризувати їх. 

Проводячи дослідження початку формування житлових правовідносин, 
потрібно виділити те, що ці відносини виникають при проживанні у житлі, 
потрібно при цьому розмежувати початок формування саме цих відносин і 
відносин, які стосуються права власності на житло; 

Політика щодо житла в Україні здійснюється насамперед державою та ор-
ганами місцевого самоврядування, щоб реалізувати права громадян на житло.  

 Основні принципи житлової політики: створюються такі умови для лю-
дей, щоб кожен міг збудувати своє житло, або придбати, або орендувати;  роз-
виток житлового законодавства; для житлових фондів створюється своя пев-
на система; громадяни та органи місцевого самоврядування можуть брати 
участь у створенні механізму житлового фонду, а держава бере участь у 
фінансуванні житла, яке будується; запровадження державних житлових 
соціальних стандартів, державних соціальних житлових гарантій 
забезпеченості громадян житлом; утворення  умов, для того, щоб кожен гро-
мадянин мав право прозоро і без перешкод набути права власності на 
земельні ділянки, які виділені на житлове будівництво; розробка та 
закорінення нових методів, які стосуються проектуванню, самому будівництву 
та виробництву будівельних матеріалів та устаткування, щоб вони були в 
загальній доступності для громадян;  стимулювати населення, щоб вони ви-
користовували енергетичні та інші ресурси економно, щоб житловий фонд 
був енергетично ефективний; громада може бути залучена до формування та 
втілення житлової політики; встановити зв'язки з іншими державами, для 
використання досягнень у втілення житлових прав громадян. 

Якщо врахувати вище вказані принципи на державному рівні, то 
перебіг формування політики житлового будівництва потребує доцільного 
використання ресурсів у сфері економіки та людського потенціалу, адже зав-
дяки цьому може бути покращений рівень життя населення.  

Також на роботу житлової сфери впливає багато факторів, а саме є ті, 
що стимулюють роботу – вони запускають роботу вказаних процесів. Також є 
ті фактори, які гальмують – вони стримують процеси, сповільнюють темп 
житлового будівництва, ніж тей що початково планувався бути зроблений. 

Ще одна проблема – це те, що у різних верств населення – різний дохід, 
не для кожного з'являється можливість доступності житла, вона досі не є 
вирішена. На даний момент  не було прийнято комплекс нормативно-
правових актів, в яких було б зазначено порядок забезпечення житлом різних 
верств населення – наприклад платно, безплатно, або щоб ця плата була дос-
тупна в різних житлових фондах [2]. 
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На складовий характер житлового права впливає наявність в ньому як 
приватних норм, так і публічних, адже вони мають вплив на інші норми в 
інших галузях законодавства [3]. 

Дослідження цивільного права щодо регулювання житлових прав лю-
дини мають базуватися на системах і судових рішеннях, але з урахуванням 
досвіду європейських розвинених країн, особливо практики Європейського суду з 
прав людини, це свідчить про необхідність сформулювання відповідних норма-
тивних актів. Суспільні відносини житлового права мають ознаки специфічності 
та однорідності, що дозволяє віднести їх до специфічних і самостійних видів 
суспільних відносин, які є предметом правового нагляду [4]. 

Отже, як ми бачимо громадяни мають низький рівень забезпечення 
житлом, потрібно спираючись на норми житлового законодавства покращити 
умови проживання – адже на даний момент це є найбільша соціальна про-
блема України. 

Більшість громадяни стоять на квартирному обліку багато років та че-
кають своєї черги, але з них тільки декілька отримують квартири. Також є 
інші не менш важливі проблеми житлового права, а саме: багато компаній не 
дотримуються норм законодавства , це сповільнює житлове будівництво не 
вистачає робочих в даній сфері. 

Основні проблеми, які було виявлено при дослідженні: не вистачає житла 
на одну людину; ціни на житло ростуть, не кожен може забезпечити себе житлом, 
адже рівень доходу не дозволяє; держава все менше може фінансувати 
будівництво та перебудову житла. Отже, предмет правового регулювання житло-
вого права України повинні бути ті відносини, що з'являються у ході: втілення 
громадянином права на житло; отримання особою житла у користування; набу-
вання права володіння майном; розгляд житлових спорів та ін. 

Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються тільки, 
якщо житло є придатним до проживання, або таке приміщення, де особа може 
постійно проживати. Як висновок, ми бачимо, що у сучасному житловому секторі 
існує багато проблем на національному та регіональному рівнях. 
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Особливості служби в органах місцевого самоврядування 
Місцеве самоврядування є одним із найефективніших засобів 

децентралізації управління та суттєвим фактором демократизації суспільства 
та необхідною умовою становлення громадянського життя. Тріумф реформ, 
ініційованих місцевим самоврядуванням, ціль яких полягає в удосконаленні 
життя мешканців відповідних громад, наданні їм більш високоякісних 
соціальних послуг, залежить від спроможності посадових осіб та органів 
місцевого самоврядування плідно реалізовувати покладені на них повнова-
ження внаслідок децентралізації. Саме тому існує необхідність в безперервно-
му реформуванні та вдосконаленні органів місцевого самоврядування. 

Фундаментальною передумовою результативного виконання завдань та 
повноважень місцевого самоврядування є відповідний професійний рівень 
муніципальних службовців, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 
міських голів, старост, які мають бути ініціаторами та лідерами для досягнен-
ня кращих результатів і розвитку демократичної, правової, фінансової та 
організаційної автономії органів місцевого самоврядування. 

В даних умовах є термінова потреба в модернізації інституту 
муніципальної служби в Україні, а саме: в перегляді умов вступу на службу в 
органи місцевого самоврядування, порядку її проходження та особливості її 
припинення, правовому та соціальному статусу посадових осіб органів 
місцевого самоврядування.  

Значущість служби в органах місцевої влади закріплено в ст. 6 
Європейської хартії місцевого самоврядування. А саме, в ч. 2 вказаної статті 
зазначається: «Умови служби працівників органів місцевого самоврядування 
мають бути такими, що дозволяють набір висококваліфікованого персоналу 
на основі професійних якостей та компетентності; при цьому мають бути 
забезпечені належні можливості для професійної підготовки, оплати праці та 
просування по службі [2]. 

Для сучасної посадової особи місцевого самоврядування потрібно мати 
не лише необхідні знання в соціальній, економічній і правових сферах та 
вправно практикувати ними, а й орудувати різноманітними управлінськими 
та комунікативними навичками. 

В процесі розвитку соціальних мереж та великої кількості інформації 
муніципальні службовці мають бути медіаграмотнимита вміти працювати з 
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новинами, розрізняти достовірну та недостовірну інформації, давати аргумен-
товану відповідь та спростовувати брехню. Наразі буденною є практика серед 
посадових осіб, які використовують свій акаунт для інформування про 
важливі події чи висловлення власної точки зору.  

Окремо варто зосередитися на питанні кадрового забезпечення, яке є 
досить проблематичним через специфіку посадових осіб, які зумовлені їх 
виборністю, а тому постійною змінюваністю. За результатами виборів, близь-
ко 40% сільських, селищних, міськіх голів, голів районних, районних у містах 
та обласних рад обіймають свої посади вперше, тому проблема забезпечення 
їх фаховості є актуальною [6, с. 32]. 

Служба в органах місцевого самоврядування регулюється державою на 
рівні визначення «правил гри». В цю основу покладено право кожної 
територіальної громади та органу місцевого самоврядування проводити влас-
ну кадрову політику щодо призначення на посади службовців місцевого само-
врядування без втручання державних органів.  

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зазначає, 
що вирішення питань формування кадрів належить до компетенції сільських, се-
лищних, міських голів, голів районної, районної у місті, обласної ради на 
конкурсній основі, і відповідні голови мають право самостійно, без проведення 
конкурсу добирати та приймати на службу своїх помічників, радників [4]. 

Такі положення перешкоджають здійсненню ефективного контролю за 
набором кадрів та створюють умови для запровадження корупційних схем у 
процесі зарахування на посади. В свою чергу, мешканці територіальної грома-
ди позбавляються права впливати на кадрову політику органу місцевого само-
врядування при наявності фактів низького професійного рівня посадовців. 

Французька система освітньо-фахової підготовки управлінських кадрів є 
однією з найбільш розвинених в Європі. Французька система публічної служ-
би є системою кар’єрного просування. У Франції після закінчення 
Національної школи управління кожного випускника чекає посада іншої 
категорії. Крім того, при хорошому місці в рейтингу слухачів випускнику 
надається можливість самому обирати посаду. 

З моменту вступу на службу посадовій особі максимум через 3 роки, не-
залежно від оцінки роботи, підвищують його ешелон (ранг) [5, с. 433]. Тому, 
дану практику доречно запозичити в законодавство України, адже саме це 
може підвищити мотивацію молодих випускників і зробити службу в органах 
місцевого самоврядування більш привабливою.Невідкладною проблемою та-
кож залишається створення системи мотивації службових осіб до самоосвіти 
та підвищення кваліфікації. На сьогодні така мотивація відсутня. 

Як зазначають фахівці, з метою підвищення престижності і залучення 
молоді до служби в органах місцевого самоврядування є необхідність врегу-
лювання питань оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та уз-
годження їх із нормами оплати праці держслужбовців [1]. 

Стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання» визначає загальні критерії вступу на службу до органу місцевого само-
врядування, а в частині 2 статті 10 цього Закону зазначено: «Проведення кон-
курсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи 



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  148   Полтавський інститут економіки і права  

 

місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавст-
вом України про державну службу»[4]. Закон України «Про державну службу» 
у п. 11 ч. 3 ст. 3 вказує, що дія зазначеного Закону не поширюється на 
депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування, що прак-
тично унеможливлює його застосування [3]. 

Певні проблеми виникають щодо встановлення категорій посад. Так, по-
сади державної служби в державних органах поділяються на три категорії 
(«А», «Б» і «В»), а в органах місцевого самоврядування встановлено сім 
категорій посад.  

У такий спосіб, державна служба і служба в органах місцевого самовря-
дування існує ізольовано одна від одної і немає можливості переходу з однієї 
служби до іншої, адже категорії мають бути зіставними, а оплата праці – 
рівнозначною. І саме такий підхід дасть змогу просуватися по службі. 

Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування в 
чинному законодавстві вимагає його удосконалення шляхом уточнення 
існуючих та встановлення нових правових засад служби в органах місцевого 
самоврядування: необхідно переглянути умови вступу на службу в органи 
місцевого самоврядування, порядок її проходження та припинення, врегулю-
вати правовий статус посадових осіб та службовців органів місцевого самовря-
дування місцевого самоврядування; уніфікувати класифікацію посад на 
службі в органах місцевого самоврядування з посадами на державній службі; 
створити правові передумови для підвищення престижності служби в органах 
місцевого самоврядування, прозорого прийняття на муніципальну службу; 
впровадити ефективний механізм запобігання корупції; чітко визначити заса-
ди соціального і правового захисту муніципальних службовців. 
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Особливість форми звичаю як джерела цивільного права 

Ми завжди знаходимось у стані невизначеності, коли неможливо оста-
точно вирішити, достатньо чи ні, зібраних доказів для узагальнення існуючої 
практики. Завжди залишається сумніви в повноті і достовірності отриманої 
інформації. Знакове різноманіття джерел звичаєвого права, неможливість 
описання їх створення за допомогою однакових формальних ознак та правил, 
перешкоджає виділенню серед них якогось одного, особливого, 
привелегійованого джерела, заважає розташувати їх в порядку 
підпорядкованості (наприклад, спочатку повинні досліджуватисьписьмові 
джерела, потім усні). Відсутність ієрархічності заважає обмежити знаковий 
простір звичайного права, виділити найбільш важливуйого частину, 
відокремити при цьому все інше. Недолік формальної визначеності істотно 
ускладнює процес виявлення звичаю. Крім цього, навіть безпосередньому 
учаснику правовідносин може бути важко виділити звичаєве правило 
поведінки із ряду інших , юридично неважливих. Тим паче, непросто отрима-
ти необхідні відомості для третіх, сторонніх осіб, які не приймають участь в 
взаємовідносинах, що описується звичаєм.  

На перший погляд, найбільш простим способом вирішення цієї задачі є 
перетворення всього різноманіття форм вираження звичайної поведінки в 
один письмовий документ. Здатність до подібного перетворенню значно по-
легшило б накоплення, зберігання і передачуправової інформації. Начебто, 
нічого не стоїть на шляху перетворення звичайної поведінки в письмову фор-
му. Однак неможливо ототожнювати звичаї і 153 збірки, кодифікації 
звичаєвого права, оскільки, по-перше, будь-яке зібрання звичаїв з часом стає 
застарілим. По-друге, сумнів стосовно переважного положення кодифікації 
звичаїв серед інших джерел звичайного права складається в труднощах 
здійснення програм точного таоб’єктивного відтворення норм, що вже скла-
лись на практиці. При першому зіткненні з правовою реальністю виявляється, 
що обмежитись лише її пасивним сприйняттям неможливо. «Передача 
інформації може здійснювати, як мовним, так і немовним засобами: будь-яка 
дія, призначена для того, щоб бути сприйнятою іншою особою (передача речі, 
допомога в веденні господарства, прокладання доріжки через ділянку сусіда) 
передбачає вольове ставлення з боку реципієнта ( особи, що сприймає 
повідомлення) та встановлення взаємної залежності відповідних прав 
учасників спілкування». Необхідно мати на увазі, що в основі звичаю лежать 
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саме такі утилітарні засоби позначення. Повторюючись, дії учасників 
цивільногообороту переплітаються в єдину картину, спільний нормативний 
зміст якого витікаєне з кожного окремого знака – дії, знака – функції, а із всієї 
системи поведінки. 

Необов’язковість письмової фіксації звичаєво-правової норми    
підкреслюється і в легальному визначенні звичаю ділового обороту, що 
надається в ст.7 ЦК України. « Звичай може бути зафіксований у відповідному 
документі». Викладене наводить на думку, що багато однорідних дій, які 
складаються потім в тексті звичаю, недоступні безпосередньому спостережен-
ню. Вони існують тільки у вигляді документів. Таким чином, звичай 
застосовується в житті і фіксується в торговельних контрактах в виді статей. 
Суд потім кваліфікує ці статті і надає їм тлумачення, визначає їх зміст або 
сферу застосування.  

Неможливо уявити собі, наприклад, звичайну поведінку учасників елек-
тронних правочинів без письмової, машинної форми. Очевидно, що будь-яка 
соціальна дія неможлива без зовнішнього, матеріального виразу, без 
письмової, знакової форми. Мова йдеться про те, що в формуванні звичаїв 
використовується самі різноманітні системи позначень: від письмових до 
візуальних. Уява про звичай складається із багатьох актів не тільки фактичної 
поведінки, а 154 й усних, письмових правочинів, електронних документів, що 
в своїй сукупності створюють текст звичайного права, що є джерелом звичай-
ного права в формально-юридичному сенсі. Відносно цього джерела права не 
можна сказати, що існувала будь-яка визначена термінологія. В результаті ви-
значений поділ не завжди дотримується не тільки на практиці, а й в теорії, на 
що вже не раз зверталась увага. Таким чином зменшується поняття, коли зви-
чайна норма визначається через ознаки звичайної поведінки, а остання, в 
свою чергу, наділяється властивостями норми. 

Розглядаючи звичай, ми повинні чітко розрізняти два взаємопов’язаних 
і в той же час різних аспектів, що містить ця категорія. А саме: правила 
звичайної поведінки і саме цю поведінку. Дії учасників цивільних відносин 
виражають зміст звичаєво-правової норми, що і призводить до формування 
тексту звичаю. Тому правила поведінки належать до сфери визначеного, а 
поведінка слугує їх визначенню. Під текстом права необхідно розуміти набір 
знаків, які доступні для розуміння і містять необхідну інформацію про право. 
Як правило, використовувати текст можна тільки, коли мова йде про письмо-
вий документ, що передбачає вербальну, словесну систему позначень, на-
приклад, закон. Разом з тим, в праві існують інші, невербальні засоби позна-
чення, що створюють в своїй сукупності досить своєрідний текст. Як відомо, 
будь-яка соціальна дія може виконувати знакову функцію. В цивільному праві 
своєрідним аналогом знаків можуть бути конклюдентнідії. Розглядаючи їх, ми 
частіше за всього маємо справу з актами, якііснують в двох ракурсах. Пряме, 
утилітарне їх призначення, як правило,не має на меті будь-що визначати. На-
приклад, оплата товару, що вказана в отриманій оферті переслідує досить 
зрозумілу мету отримати товар. Але разом з цим ця дія вказує на те, що акцеп-
тант згодний укласти договір.  
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Господарські договори:  
сутність, значення, види та порядок укладання  

Господарський договір є правовою формою взаємовідносин суб’єктів 
господарювання, визначає їх права, обов’язки тощо. Необхідність регулюван-
ня господарсько-договірних правовідносин пов’язана з тим, що договір (гос-
подарський договір), на відміну від цивільно-правового, може стосуватися 
публічних інтересів, зокрема, його дія не обмежується впливом на сторони, 
що беруть у ньому безпосередню участь, а позначається на інтересах держави і 
суспільства в цілому. Питання, щодо договірних відносин частково 
визначається Цивільним кодексом (ЦК) та Господарським кодексом (ГК) 
України. Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю законодав-
чого визначення поняття «господарський договір», а також однозначної дум-
ки з цього приводу серед науковців. 

Станом на тепер питання юридичної природи поняття договору загалом, 
а також господарського договору як його різновид залишається досить склад-
ним та багатоаспектним у юридичній науці. Тематиці правової характеристи-
ки договору та господарського договору присвячується достатня увага право-
вих експертів, хоча при цьому й відсутні єдині уніфіковані підходи. З огляду 
на вказане, видається корисним і необхідним здійснити узагальнення наявних 
у теорії національного права та законодавства підходів до розуміння 
відповідних правових явищ – таку спробу зроблено авторами у цій роботі. 

Дослідженнями в цьому напрямку активно займаються: В. Щербина, 
А. Гаврилішин, С. Бервено, О. Петрук, В. Малишко, Г. Попадинець, В. Мілаш 
та інші вітчизняні та закордонні науковці. 
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На сьогодні у правовій науці виділяють чотири основні теорії договору 
(договірних зобов’язань), які розкривають сутність даної категорії. Для 
вітчизняної правової практики характерно дві теорії договірних засад: 1) пра-
вочинна/угодницька; 2) зобов’язальна.  

Відповідно до Цивільного Кодексу України (ст. 626 ЦК) [3], під догово-
ром розуміють домовленість двох або більше сторін, спрямована на встанов-
лення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. В Господарському 
Кодексі України не наводиться загального визначення договору (господарсь-
кого договору). Проте, і оцінка його положень свідчить про те, що в ньому 
відсутній загальний підхід до розуміння поняття «договір». 

Також господарський договір можна поділити на види за такими ознаками: 
І. За підставою виникнення договірних зобов’язань розрізняють: 
1. Плановані договори укладаються на підставі прийнятого державного за-

мовлення у випадках, коли таке прийняття є обов’язковим для певних суб’єктів: 
державних підприємств, підприємств-монополістів, підприємств, які функ-
ціонують переважно на базі державної власності чи контролюються державою; 

2. Регульовані договори укладаються вільно, на розсуд учасників госпо-
дарських відносин. 

II. За ознакою взаємного становища сторін у договірних відносинах 
господарські договори поділяють: 

1. Вертикальні – укладаються між нерівноправними суб’єктами – орга-
ном господарського керівництва та підпорядкованим йому підприємством 
(наприклад, державний контракт); певні умови договору є обов’язковим для 
підпорядкованої сторони і не можуть корегуватися навіть із застосуванням 
судової процедури(судового порядку розгляду переддоговірного спору). 

2. Горизонтальні – укладаються між рівноправними суб’єктами; при 
цьому всі умови договору сторони погоджують між собою, а у разі виникнення 
спору можуть звернутися до суду. 

III. За строками дії розрізняють: 
1. Довгострокові договори – укладаються на строк понад 5 років (на-

приклад, концесійні договори, договір оренди цілісного майнового комплексу 
підприємства); в таких договорах організаційні елементи переважають 
майнові. 

2. Середньострокові договори – строком дії від 1 до 5 років (наприклад, 
договори підряду на капітальне будівництво); організаційні елементи в 
подібних договорах узгоджені із майновими. 

3. Короткострокові договори – строком дії до 1 року; в цих договорах пе-
реважають майнові елементи. 

4. Разові договори укладаються на одну господарську операцію, містять 
зазвичай лише майнові елементи. 

IV. За сукупністю критеріїв (економічним змістом та юридичними озна-
ками) господарські договори поділяються на такі групи: 

1. Договори на реалізацію майна (купівлі-продажу, поставки, бартеру, 
забезпечення електроенергією,газом, водою тощо). 

2. Договори на передачу майна в користування (безоплатне користуван-
ня майном, оренда, лізинг). 
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3. Підрядні договори (підряд на капітальне будівництво, підряд на вико-
нання проектно-вишукувальних,дослідно-конструкторських та інших робіт). 

4. Транспортні договори (перевезення вантажів, буксирування, подачі та 
забирання вагонів, експлуатації залізничної під’їзної колії та ін.). 

5. Договори на надання послуг (фінансових, консалтингових, щодо охо-
рони об’єктів, зберігання майна та ін.). 

6. Договори про спільну діяльність – договори про кооперацію, про 
спільну інвестиційну діяльність, про заснування господарської організації 
корпоративного типу, що діє на підставі статуту (акціонерне товарист-
во,товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою 
відповідальністю, статутне господарське об’єднання) та ін. 

7. Засновницькі договори (договори, що відіграють роль засновницького 
документа господарської організації корпоративного типу – повного товари-
ства, командитного товариства, договірних господарських об’єднань – 
асоціації, корпорації). 

Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на 
здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний 
вклад, кредитний договір. 

Господарський договір являє собою правовою формою та засобом, за 
допомогою якого,організовуються господарські зв’язки, що є однією з його 
ознакою. У процесі виконання такого договору сторони взаємодіють, ство-
рюючи, змінюючи та припиняючи відносини між собою. 

Така взаємодія впливає на опосередкування господарських зв’язків взагалі, 
на забезпеченні заснованій на взаємній зацікавленості сторін такої 
організованості, порядку й стабільності в економічному обороті, яких неможливо 
домогтися за допомогою найжорсткіших адміністративно-правових засобів. 

Щодо господарського договору діє загальне правило, відповідно до яко-
го він повинен бути укладений у письмовій формі і підписаний уповноваже-
ними на те особами. Ст. 181 ГКУ передбачає можливість сторонам обирати 
один із видів письмової форми укладення договору, а саме [2]: 

1) повну письмову форму, під якою розуміється як єдиний документ, так 
і комплект документів, що об’єднуються одним змістом договору. У випадках, 
передбачених законодавством (ст. 60 Повітряного кодексу,ст. 134 Кодексу тор-
говельного мореплавства України, ст. 17, 23 Статуту залізниць тощо) 
застосовується спеціальна (стандартна) письмова форма; 

2) спрощену письмову форму у випадках, коли договір укладається шля-
хом обміну документами, що здійснюється поштою, телеграфом, телефонним, 
електронним та іншим зв’язком, або якщо договір укладається шляхом прий-
няття замовлення до виконання. Під час укладення договору допускається ви-
користання сучасних засобів зв’язку, в тому числі електронних [1]. 

Згідно з ч. 3 ст. 180 ГКУ під час укладення господарського договору сто-
рони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії догово-
ру таким чином [2]: умови про предмет у господарському договорі повинні ви-
значати найменування (номенклатуру,асортимент) та кількість продукції 
(робіт, послуг), а також вимоги до їх якості; ціна є істотною умовою лише для 
тих господарських договорів, за якими одна сторона зобов’язана сплатити 
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іншій певну суму грошових коштів; строком дії господарського договору є час, 
упродовж якого існують господарські зобов’язання сторін,що виникли на 
основі цього договору.  

З огляду на вказане вище, слід наголосити на тому, що до 
сьогоднішнього дня питання розуміння господарського договору, як і догово-
ру загалом, є досить складним та багатоаспектним у юридичній науці. Зазна-
чене пов’язується насамперед зі складною та різноаспектною юридичною 
природою  цього правового явища, яка полягає в тому, що договір 
розглядається виходячи з кількох його правових сутностей, зокрема: як пра-
вочин(угода); як зобов’язальне правовідношення; як підстава виникнення зо-
бов’язання (як юридичний факт); як документ про фіксацію укладення угоди 
(правочину) та/або документ, у якому встановлено факт встановлення зо-
бов’язального правовідношення. З іншого боку, договір є досить 
універсальним поняттям, адже його конструкція знаходить своє застосування 
в різних галузях права та законодавства, у т. ч. в теорії господарського права 
та положеннях чинного господарського законодавства України. А вже це, у 
свою чергу, сприяє забезпеченню договором належного й ефективного регу-
лювання відносин між його сторонами з урахуванням їхніх інтересів. 
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Інформаційно-інфракструктурні роботи  

у сфері господарювання 
Функціонування інформаційного сектору економіки на сучасному етапі 

пов’язане з виконанням (наданням) значної кількості інформаційних та 
інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг. Регулювання господарських 
інформаційних відносин щодо цих робіт і послуг будується на договірних за-
садах. Різноманітний характер цих відносин відображається в договірних формах, 
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що їх опосередковують. Це обумовлює необхідність дослідження видів госпо-
дарських договорів щодо виконання (надання) відповідних робіт і послуг.  

Незважаючи на те, що такі договори на виконання робіт та надання по-
слуг широко досліджувалися юридичною наукою, зокрема такими вченими як 
В. Луць, А. Гриняк, С. Бервено, О. Беляневич, Ю. Романець, А. Корецький та 
ін., специфіка господарських договірних відносин у сфері виконання (надан-
ня) інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг 
проаналізована не повністю. 

Розкриття видових особливостей господарських договорів на виконання 
(надання) інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг. 

Результати досліджень. Господарська діяльність, відповідно до ч. 1 ст. 3 
Господарського кодексу України (далі – ГКУ) , спрямована на виготовлення та 
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг. Перелік видів робіт 
і послуг у сфері 97 господарської діяльності міститься у Класифікації видів 
економічної діяльності  . Попри те, що нормами ГКУ, поняття «послуг» (у всіх 
відмінках) застосовується понад півтори сотні разів, сама дефініція поняття у 
Кодексі відсутня. Це стосується й іншого суміжного поняття – «робіт». Нор-
мою ст. 901 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)  встановлено, що за до-
говором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за зав-
данням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в 
процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зо-
бов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встанов-
лено договором. 

При розгляді господарських договорів щодо виконання інформаційних 
та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг через призму розподілу 
прав і обов'язків їх сторін маємо констатувати їх двосторонній характер. Це 
означає, що правами і обов’язками в зазначених договорах наділені обидві 
сторони, тобто у кожної сторони є і право вимоги, і обов’язок одночасно . Крім 
того, як підрядні договори, так і договори про надання послуг в інформаційній 
сфері господарювання є консенсуальними, тобто такими, що вважаються ук-
ладеними в момент досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов до-
говору. Це зумовлено тим, що ознаки двосторонності і консенсуальності є ти-
повими для всіх договорів підряду та договорів про надання послуг.  

Залежно від підстав укладення договори поділяються на вільні 
(добровільні) та обов’язкові. Як відзначає С. Бервено, дія принципу свободи 
договору зумовлює те, що більшість договорів, які укладаються в умовах 
ринкової економіки, є вільними, тобто такими, укладення яких залежить вик-
лючно від розсуду сторін. У разі, якщо укладення договору є обов’язковим для 
сторін (сторони), йдеться про обов’язковий договір. 

 З огляду на зазначене, варто звернути увагу на суб’єктний склад 
публічного зобов’язання, в якому однією із сторін завжди виступає суб’єкт 
господарювання. Інша сторона – «кожен, хто звернеться до суб’єкта господа-
рювання» – за змістом ст. 633 ЦК України, як відзначає С. Вавженчук, 
ототожнюється з терміном «споживач», до яких в даному разі слід відносити 
як фізичних, так і юридичних осіб. У зв’язку з цим, потрібно враховувати по-
ложення ч. 3 ст. 175 ГК України, згідно якої зобов’язання майнового характе-
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ру, що виникають між суб’єктами господарювання та не господарюючими 
суб’єктами – громадянами, не є господарськими. У світлі зазначеної норми 
необхідно розрізняти господарські та цивільно-правові публічні зобов’язання, 
що виникають як в інформаційній, так і в інших сферах господарювання. Ра-
зом з тим, слід мати на увазі, що згідно ч. 2 ст. 633 ЦК України умови 
публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім 
тих, кому за законом надані відповідні пільги. Тому розмежування госпо-
дарських і цивільно-правових публічних зобов’язань має більше теоретичне, 
ніж практичне значення.  

 На підставі цього критерію необхідно розрізняти господарські договори 
щодо інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг, що 
мають місце в електронному інформаційному середовищі, в тому числі у 
віртуальному просторі мережі Інтернет, а також ті, що не мають до нього без-
посереднього відношення. Таке розмежування об’єктивно обумовлено 
технічними, організаційними та економічними відмінностями поширення 
інформації у традиційному (неелектронному) інформаційному середовищі та 
середовищі, заснованому на електронних комунікаціях, які відображаються у 
правових формах опосередкування відповідних інформаційних відносин. 

Характеристики господарських договорів на виконання (надання) 
інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг визначається 
як загальноюридичними характеристиками відповідних договорів, так і їх 
специфічними інформаційнообумовленими ознаками. Діяльність суб’єктів гос-
подарювання, яка не породжує матеріального результату і споживається у 
процесі надання, є послугою. Господарське та цивільне законодавство в цілому 
досягли узгодження між розумінням робіт і послуг, водночас, податкове законо-
давство ці поняття не розмежовує. Таким чином, необхідно привести податкове 
законодавство у відповідність до правових норм. 
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Проблеми забезпечення доступності правосуддя  

в адміністративному судочинстві 
Історія судової системив Україні показує тривалий період пошуку ство-

рення оптимальної моделі судової системи, що з часомпризвело до втрати 
довіри громадян до органів правосуддя. Тому проблема забезпечення 
доступностіправосуддя в адміністративному судочинстві сьогодні є надзви-
чайно актуальною та пов’язана зі створенням оптимальної моделі 
адміністративного правосуддя, що функціонує на засадах верховенства права 
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відповідно до європейських стандартів, забезпечує кожній людині право на 
справедливий суд і повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і 
законами України. Серед важливих проблем становлення судової влади та 
здійснення належного правосуддя в Україні одне з насущних питань сьогодні є 
проблема доступу  до правосуддя, адже розв’язання саме цієї проблеми визна-
чить Україну як правову державу щодо ефективності реалізації конституційного 
права на належний судовий захист прав і свобод людини в Україні. 

Відповідно до статті 55  Конституції України  « Права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом».  Кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду. 

Із метою регулювання механізму оскарження зазначених дій чи 
бездіяльності  органів влади,  Верховною Радою України 6 липня 2005 року 
було прийнято Кодекс адміністративного судочинства. Але хочу  зазначити, 
що 15 грудня 2017 року Кодекс був викладений у новій редакції. згідно з яким 
завданнями адміністративного судочинства є: забезпечення доступності пра-
восуддя у сфері адміністративних та інших громадських правовідносин; захист 
порушених або оспорюваних прав, свобод та законних інтересів громадян, 
прав та законних інтересів організацій у сфері адміністративних та інших 
публічних правовідносин; правильний та своєчасний розгляд 
адміністративних справ; зміцнення законності та попередження порушень у 
сфері адміністративних та інших громадських правовідносин. 

Однак стосовно адміністративного судочинства необхідно виділити про-
блемунадання безкоштовної юридичної допомоги. Адже у багатьох ситуаціях 
необхідність надання безоплатної юридичної допомоги пояснюється 
публічними інтересами, інтересами правосуддя,які можуть постраждати за 
відсутності кваліфікованої підтримки діяльності особи, яка притягується до 
адміністративної відповідальності. Конституція України гарантувала кожному 
право отримання кваліфікованої, у передбаченій законом випадках 
безкоштовної, юридичної допомоги, проте у юридичної практиці спочатку 
предметом юридичної допомоги вважалися відносини, що у процесі притяг-
нення осіб до кримінальної відповідальності. 

Ця тенденція не дивна, оскільки адміністративна і кримінальна 
відповідальність значно різняться за рівнем суспільної небезпеки діянь, 
скоєння яких наступають. Найменший ступінь суспільної небезпеки 
адміністративних правопорушень дозволив законодавцю встановити 
спрощеніправила для адміністративного провадження та більш короткі 
терміни розгляду адміністративнихсправ, що у свою чергу призводить до за-
безпечення менших процесуальних гарантій, що надаються доособам, які 
притягуються до адміністративної відповідальності. 

Щодо Кодексу адміністративного судочинства України згідно статті  16 
КАС «Правнича допомога при вирішення справ в адміністративному суді». 
Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності має право на 
адвоката чи  лише на право участі захисника  у справі.  При цьому оплата по-
слуг зазначених осіб за рахунок коштів державного бюджету законодавцем не 
забезпечено.Право на отримання всіх видів безкоштовної юридичної допомо-
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ги мають лише громадяни, які належать до однієї або кількох категорій, ви-
значених Законом України  « Про безоплатну юридичну допомогу»  Згідно ст. 
1 – 26 ЗУ.      Закон передбачає надання двох видів безоплатної правової допо-
моги – первинної та вторинної.      

Таким чином, на основі вище викладеного  можна дійти висновку, що 
проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному 
судочинстві сьогодні є надзвичайно актуальною та пов’язана зі створенням 
оптимальної моделі адміністративного правосуддя, що функціонує на засадах 
верховенства права відповідно до європейських стандартів, забезпечує кожній 
людині право на справедливий суд і повагу до інших прав і свобод, гарантова-
них Конституцієюі законами України. Отже  забезпечення осіб щодо захисту 
прав і свобод у вирішенні публічно-правового спору одночасно підвищить 
рівень законності та відповідальності органів публічної влади за 
своюдіяльність та, у свою чергу, поверне втрачену довіру населення України 
до судової системи. 

Література: 
1. Кодекс Адміністративного Судочинства України.       URL: http://sea-

rch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T05_2747.html 
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних  свобод. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»: основні поло-

ження та підходи до впровадження. URL:     https://zakon.rada.gov.ua/laws/-
show/n0008323-12  
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Особливості дискреції в адміністративному судочинстві 

Протягом багатьох років проблема розсуду (дискреції) привертає увагу 
вітчизняних і зарубіжних учених, юристів і практиків, які по різному 
розуміють сам термін, його види та межі. 

У світі існує багато доктрин щодо застосування меж дискреції. Більшість 
юристів погоджується з тією позицією, що дискреція в прийнятті рішень може 
бути не тільки у суб’єкта владних повноважень, але й у суду, який розглядає 
певні категорії справ. І навіть цей перелік органів не є вичерпним. 

«Дискреція» є словом французького походження, вперше використане у 
1705 р., та має багато визначень. 

Словник іншомовних слів під словом «дискреція» розуміє вирішення 
посадовою особою або державним органом певного питання на власний 

http://sea-rch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T05_2747.html
http://sea-rch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T05_2747.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/n0008323-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/n0008323-12
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розсуд.  Аналіз законодавства України дає змогу зробити висновок, що хоча 
саме поняття «дискреції» (розсуду) часто зустрічається в численних законах 
та підзаконних нормативно-правових актах, але на сьогодні законодавча 
дефініція поняття «дискреція» відсутня. 

Адміністративні суди створені та діють з метою захисту прав, свобод та 
інтересів особи у сфері публічно-правових відносин (стаття 125 Конституції 
України). Відповідно до ч.1 ст. 19 КАС юрисдикція адміністративних судів по-
ширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єк-
том владних повноважень владних управлінських функцій, зокрема на публі-
чно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повно-
важень щодо оскарження його рішень (нормативно правових актів чи право-
вих актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

Під дискреційними повноваженнями розуміємо сукупність прав та 
обов'язків суб'єкта на власний розсуд визначати повністю або частково вид і 
зміст управлінського рішення, можливість вибору на власний розсуд одного з 
декількох варіантів рішень, кожне з яких є правомірним.  

Дискреція не є довільною; вона завжди здійснюється відповідно до за-
кону (права), оскільки згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України «органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зо-
бов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України». 

Мета дискреції: завдяки дискреції забезпечується індивідуалізація та 
справедливість вирішення тих або інших справ, бо вони розглядаються в ме-
жах конкретних обставин, які можуть бути враховані відповідним суб’єктом; 
такі повноваження сприяють адміністративній гнучкості, дозволяючи 
адміністративним органам, які приймають рішення, адаптуватися до 
мінливих обставин та пріоритетів (за умови дотримання обмежень законності 
та розумності) та сприяють підвищенню ефективності (раціональності) та 
оперативності управлінської діяльності; дискреція дозволяє максимально 
повно врахувати права, свободи та інтереси приватної особи і, особливо, під 
час їх зважування з публічним інтересом. 

Види дискреції: дискреція щодо рішення/дії. Адміністративний орган 
має право самостійно вирішити, чи буде або не буде він приймати 
рішення/діяти; дискреція щодо одного з варіантів рішення/дії. 
Адміністративному органу надається можливість прийняти одне з юридично 
допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій;  дискреція 
щодо способу дії. Адміністративному органу надається можливість самостійно 
вирішити, яким чином він буде діяти у конкретній ситуації. 

Вимоги до застосування дискреції: обов’язковою умовою для її застосу-
вання є зв’язаність дискреції нормативними актами, що, як наслідок, 
виключає існування «вільного розсуду» або розсуду за межами закону (права). 
«Орган влади має (= зобов’язаний) «здійснювати свою дискрецію відповідно 
до мети і наданих повноважень та дотримуватися меж дискреції, передбаче-
них законом». Якщо орган влади не виконує цих юридичних зобов’язань, він 
діє «з помилковим застосуванням дискреції» і, отже, протиправно»;  застосо-
вуючи дискрецію, адміністративні органи мають зважати також на 
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основоположні права людини і громадянина та загальні принципи 
управління (насамперед, необхідність та пропорційність), які є об’єктивними 
межами для здійснення дискреції, але водночас і аргументами порівняльного 
співвідношення (для з’ясування питання, чи не було перевищення або зло-
вживання дискрецією). Їхнє порушення перетворює дискреційне рішення на 
протиправне. 

Питання щодо визначення меж судової дискреції залишається досить 
дискусійним. Однак, в будь-якому випадку, адміністративний суд не обмеже-
ний у виборі способів відновлення права особи, порушеного владними 
суб'єктами, і вправі обрати найбільш ефективний спосіб відновлення поруше-
ного права, який відповідає характеру такого порушення з урахуванням обста-
вин конкретної справи.  
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Процесуальні строки подання зустрічного позову у господарському 
процесі на підставі судової практики Верховного Суду 

Значення строків в господарському процесі є досить важливим елемен-
том. Чим більш  важливим є дане процесуальне право, тим важливішим є і 
значення строку. Строками визначаються часові межі існування 
правовідносин у господарському процесі, в яких повинно відбутися 
здійснення прав і виконання обов’язків учасниками провадження. 

20 березня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
господарського суду в рамках справи № 910/6483/18 (ЄДРСРУ № 80580089) 
досліджував питання щодо особливостей та процесуальних строків подання 
зустрічного позову у господарському процесі. 

Статтею 42 ГПК України передбачено права та обов’язки учасників 
справи. Зокрема, учасники справи мають право: знайомитись з матеріалами 
справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати 
заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, 
міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і запере-
чення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб (пункт 1, пункт 3 
частини 1 статті 42); учасники справи зобов’язані, зокрема, виконувати 
процесуальні дії у встановлені законом або судом строки (пункт 6 частини 2 
статті 42). 
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Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 46 ГПК України, крім прав та 
обов’язків, визначених у статті 42 ГПК України, відповідач має право подати 
зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. 

Згідно з частиною 1 статті 180 ГПК України відповідач має право 
пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов 
приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови 
взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони 
виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову 
може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. 
Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне 
провадження з первісним позовом. 

Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних 
правил пред’явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 
172, 173 цього Кодексу (частини 1-4 статті 180 ГПК України). 

Таким чином, з урахуванням викладених норм права зустрічну позовну 
заяву відповідач має право подати у строк, встановлений судом, який не може 
бути меншим, ніж п’ятнадцять днів з моменту отримання ухвали про 
відкриття провадження у справі. 

Аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 
21.11.2018 у справі № 904/2739/18. Окремо необхідно акцентувати увагу на 
постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського 
суду від 05 лютого 2019 року у справі № 905/1069/18 (ЄДРСРУ № 79687657) в 
які суд вказує, що суд апеляційної інстанції правильно зазначив про 
відсутність обґрунтування Товариством неможливості подання зустрічного 
позову в строк для подання відзиву, оскільки заяв про поновлення 
пропущеного процесуального строку в порядку статті 119 ГПК до суду першої 
інстанції не подавалося (наведена правова позиція викладена у постанові 
Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.12.2018 по 
справі № 922/1077/18). 

Із огляду на відсутність будь-якого обґрунтування Товариством 
поважності причин пропуску строку на пред’явлення зустрічного позову, 
касаційна інстанція не може прийняти до уваги самі лише посилання 
скаржника в обґрунтування своїх заперечень на практику ЄСПЛ, адже згідно з 
усталеною практикою ЄСПЛ вирішення питання щодо поновлення строку на 
оскарження перебуває у межах дискреційних повноважень національних 
судів, однак такі повноваження не є необмеженими. 
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Окремі питання надання права  

законодавчої ініціативи органам судової влади 
Особливості роль судової влади у державі та суспільстві. Зв'язку судової 

влади із законодавчою та виконавчою гілками державної влади, забезпечення 
нею принципу стримування і противаг у діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. Необхідність і завдання судової рефор-
ми в Україні. 

Після прийняття Верховною Радою України змін до Конституції щодо 
правосуддя та нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 
червня 2016 року в нашій державі фактично стартувала судова реформа.  

Розбудова судової системи відповідно до європейських стандартів має 
ґрунтуватися на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а 
в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки. Все це 
повинно зробити роботу судових органів більш ефективною та прозорою.   Ра-
зом з тим, ефективність функціонування судових органів багато у чому зале-
жить від того, наскільки захищеними будуть самі судді, чи зможуть вони 
повноцінно відстоювати свою інтереси, а також чи будуть враховані зауважен-
ня суддів щодо законодавчих актів. На сьогоднішній день жоден орган судової 
влади не має права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, а відтак 
усі питання залишаються відкритими. У вузькому розумінні законодавча 
ініціатива є однією із стадій законодавчого процесу, яка полягає в можливості 
уповноваженої законодавством особи вносити до парламенту пропозиції щодо 
прийняття, зміни та скасування законів. Сутність законодавчої ініціативи 
полягає у тому, що вищим органам державної влади, які користуються 
довірою народу, надається можливість покращувати законодавчу базу. 
Відповідно до ст. 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у 
Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам 
України та Кабінету Міністрів України. Разом з тим, останнім часом у науко-
вих і політичних колах такий стан речей все більше піддається критиці. Такий 
підхід застарів і призводить до зловживання депутатами правом законодавчої 
ініціативи, що призводить до переваги кількості законопроектів над їх якістю 
та доцільністю [1]. 

  Щодо України, то на тлі судової реформи дане питання стає все більш 
актуальним. Розбіжності пов’язані тільки з тим, який із органів судової влади 
буде доречно наділити таким повноваженням. Після створення Вищої ради 
правосуддя більшість фахівців сходяться на тому, що саме цей орган здатен 
повноцінно представляти судову владу і в змозі позбавити її від залежності 
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органів, які не мають достатньої політичної вмотивованості в питаннях, що 
пов’язані з покращенням роботи структури судової системи нашої держави.            
При цьому, для повної реалізації її потенціалу саме Вищу раду правосуддя 
необхідно наділити правом законодавчої ініціативи. Тим більше, що 
відповідно до п. 15 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до її 
повноважень належить надання обов’язкових до розгляду консультативних 
висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації 
судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, органів та 
установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та 
функціонування, судоустрою і статусу суддів. Вважається, що внесення змін до 
закону «Про Вищу раду правосуддя» стосовно надання їй права не лише кон-
сультувати законотворчий процес, а й бути його безпосереднім ініціатором, 
призведе до більш ефективного функціонування всієї судової системи [2]. 

Отже, спираючись на вищезазначене, слід відзначити, що надання орга-
нам судової влади права законодавчої ініціативи надасть змогу вдосконалюва-
ти діяльність всієї судової системи. Також надання відповідно законодавчої 
ініціативи органам судової влади дозволить одночасно забезпечити ефективну 
реалізацію принципу незалежності суддів, однак і не створюватиме умов для 
зловживати цим правом в наслідок його чіткої нормативної визначеності. 

Література: 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://-

zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text 
2. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р.  URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text 
 

Олександр Джангіров, 
здобувач першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності 081 Право  
Полтавського державного аграрного університету; 

Науковий керівник: Олександр Кальян, 
кандидат юридичних наук, доцент,  

професор кафедри підприємництва і права  
Полтавського державного аграрного університету 

 
Окремі питання правового статусу господарських товариств 

Дана тема має бути важливою для кожного юриста, що планує пов’язувати 
свою подальшу діяльність з господарським правом. Адже господарські товарист-
ва це вкрай розповсюджена форма існування підприємств в Україні. Кожне гос-
подарське товариство повністю підпадає під юрисдикцію Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [2] та Закону України 
«Про господарські товариства» [3]. І саме частина перша цієї статті передбачає, 
що прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин 
України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 
двох років та володіє державною мовою. 

Законодавством України передбачається існування багатьох різновидів 
підприємств, одним із подібних видів є господарські товариства. Відповідно 

https://-zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text
https://-zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text
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до ЗУ «Про господарські товариства», що був змінений у 2018 році, а саме 
втратив чинність у частинах, пов’язаних із товариствами з обмеженою 
відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, вони регулю-
ються ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [1]. 
В остаточному варіанті Закон визначає господарське товариство, як 
підприємство чи інший суб’єкт господарювання, що створений громадянами 
або іншими юридичними особами, методом об’єднання їх майна, а також 
участі їх у підприємницькій діяльності підприємства [2]. 

Господарські товариства розділяють наступні ознаки: утворюються вик-
лючно на добровільних засадах; можуть бути утворені як фізичними, так і 
юридичними особами; в результаті створення товариства, відбувається 
об’єднання суб’єктів, що утворюють; основною метою створення є отримання 
прибутку та задоволення суспільних потреб [2]. 

Господарські товариства можуть існувати у декількох юридичних та гос-
подарських формах, а саме: 

1. В якості підприємства. В тому разі, коли безпосередньо учасники за-
безпечують ведення господарської діяльності товариства (ст.55 ГК) у порядку, 
що передбачається законодавством України, а саме ч.1 ст.62 ГК [3]. Подібні 
господарства можуть займатися різними видами господарської діяльності, та-
кими як виробництво товарів, робіт та послуг, науково – дослідна діяльність, 
орендна діяльність, тощо. В подібних випадках товариство регулюється не 
лише ЗУ «Про господарські товариства», а й законодавством про 
підприємництво ст. ст.62-72 ГК [3]. 

2. В якості дочірнього підприємства, що утворилося в результаті 
об’єднання інших підприємств або їх частин. В даному випадку підприємства, 
що створили господарське товариство виступають в якості власників та 
розпорядників майном. Проте, подібний розподіл відбувається лише у тих ви-
падках, коли в результаті об’єднання утворюється дочірнє підприємство. В да-
ному випадку господарське товариство не проводить ніякої господарської 
діяльності особисто, а проводить управління та координацію діяльності 
дочірнього підприємства в якості органу адміністрації. 

Відповідно до відповідальності за борговими зобов’язаннями, типом та 
складом учасників, господарські товариства поділяються на: акціонерні това-
риства; командитні товариства; повні товариства; товариства з обмеженою 
відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю [4]. Щодо юри-
дичного статусу подібних товариств, він визначається ст. 57, ст.116, 117 ЦК та 
ст. ст.10, 11 Закону України «Про господарські товариства» [5]. Виходячи із 
вищезазначеного, порядок створення будь – якого господарського товариства 
передбачається суто його типом. Проте існують і загальні вимоги до подібних 
товариств. Повинно бути рішення засновників, щодо створення товариства, 
відповідно оформлений установчий договір, а також статут господарського то-
вариства. 
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Повага до незалежності суддів  
як одна із засад діяльності прокуратури України 

Ключові питання незалежності суддів співзвучні з міжнародними стан-
дартами гарантій принципу зовнішньої незалежності суддів, яка надається в 
інтересах верховенства права та осіб, а також принципу внутрішньої 
незалежності, які опосередковуються строками призначення на посаду судді, 
матеріальною винагородою та підвищення по службі відповідно. Актуальність 
теми полягає в необхідності осмислення на теоретичному та правотворчому 
рівнях відповідних міжнародних правових стандартів щодо незалежності 
судової влади. В період становлення та розвитку правової держави, форму-
вання громадянського суспільства актуалізуються дослідження сутності 
судової влади та гарантій забезпечення її незалежності. Незалежність суддів є 
однією із значимих демократичних засад суспільства[4]. 

Засади організації та діяльності прокуратури України – це закріплені в 
законодавстві загальні керівні положення, що визначають місце прокуратури 
в системі державних органів України, її основи організації і діяльності, харак-
терні риси і ознаки діяльності органів та установ прокуратури, її відносини з 
іншими органами та основні вимоги, що пред’являються до осіб, які працю-
ють в органах прокуратури.  

Засада поваги до незалежності суддів є однією із засад організації і дія-
льності прокуратури України, що закріплені Законом України «Про прокура-
туру» [1] та Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів [2]. 
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 3 Закону України «Про прокуратуру» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386
https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/1576-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/1576-12#Text
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засада поваги до незалежності суддів передбачає заборону публічного вислов-
лювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури 
їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом. Дана норма 
продубльована і в статті 17 Кодексу професійної етики та поведінки 
прокурорів. Більше того, Кодекс визначає взаємовідносини з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 24). А стаття 
26 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів закріплює 
взаємовідносини прокуратури з органами судової влади. Відповідно з метою 
забезпечення справедливого та об’єктивного правосуддя прокурор у 
відносинах із суддями та присяжними повинен дотримуватися взаємоповаги, 
усвідомлюючи важливість спільних завдань щодо утвердження в суспільстві 
верховенства права та законності. 

Виходячи з цього, взаємовідносини прокуратури та суду – це урегульо-
вані правовими нормами та правилами професійної етики зв’язки, що вини-
кають у процесі їх спільної діяльності і виражаються у поведінці уповноваже-
них суб’єктів таких відносин, що спрямовані на найефективніше виконання 
мети та завдань зазначених органів. Таким чином, працівник прокуратури не 
може неправомірно впливати на здійснення правосуддя, у тому числі шляхом 
спілкування з представниками судової влади поза офіційною процедурою 
взаємовідносин у рамках відповідного провадження. 

Повага до незалежності суддів передбачає заборону публічного висловлю-
вання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх 
оскарження прокурором у порядку, передбаченому процесуальним законом. 

Науковці називають такі універсальні основи взаємовідносин прокура-
тури та суду: принципи самостійності та незалежності в їх діяльності. Це 
означає відсутність відносин підлеглості між ними, адміністративного втру-
чання у справи один одного, самостійність у прийнятті рішень і виконанні 
своїх функцій. І прокуратура, і суди становлять собою автономні системи; 
принцип взаємної поваги у їх відносинах; принцип законності. 
Взаємовідносини суду та прокуратури мають будуватися винятково на підставі 
норм чинного законодавства та правил професійної етики, а діяльність цих 
органів має проходити в межах наданих їм законом повноважень; принцип 
системності та субординації в організації діяльності кожного із зазначених 
органів; принцип взаємодії та взаємного сприяння. Він полягає в тому, що 
прокуратура та суди спільно вирішують питання узагальнення судової та про-
курорсько-слідчої практики, проведення навчальних конференцій та 
семінарів, обміну досвідом та інформацією, організації засідань суду, явки 
свідків, забезпечення захисту учасників процесу, життя, здоров’я, майна 
суддів та прокурорів, їх близьких родичів у випадках, визначених законом;  
принцип взаємного стримання та противаг. Стримання полягає у судовому 
контролі за рішеннями і діями прокурорсько-слідчих працівників, вирішенні 
судом скарг на дії, бездіяльність та рішення прокурорів, розгляді судом позов-
них заяв про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями і діями 
посадових осіб прокуратури, а з боку прокуратури – у ініціюванні перегляду 
судових рішень, кримінальної та дисциплінарної відповідальності суддів.  
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Імплементація європейських стандартів  
державної служби в Україні 

Основним людським ресурсом національної системи державного 
управління є державні службовці. Основні ідеї та підходи до державної служби 
та державних службовців, як до людського капіталу, є універсальними, незва-
жаючи на те що природа державної служби варіюється в залежності від 
політичної системи даної країни.Поняття «державна служба» є характерним 
практично для всіх конституцій країн – членів Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Для визначення державної служби країни-члени ЄС використовували різні 
підходи. Як правило, визначення державної служби в тій чи іншій країні має 
історичне і національне походження, але з часом воно зазнало значних 
модифікацій. У країнах-членах ЄС термін «державна служба» іноді замінюється 
термінами «громадянська служба» –civilservice (Великобританія), «публічна 
служба» –staatsdiest (Німеччина), servicepublique (Франція). В Енциклопедії 
державного управління «державна служба ЄС» є загальним терміном, що 
використовується для опису посадових осіб установ ЄС (включаючи Європейську 
Комісію, Європейську Раду, Раду Європейського Союзу та Європейський Парла-
мент). Відповідно до «Положення про персонал посадових осіб ЄС», посадова 
особа ЄС – це будь-яка особа, яка була призначена на штатну посаду в штаті 
однієї з установ ЄС згідно з актом, виданим органом з питань призначення цієї 
установи [1].  

На Європейський Союз працює значна армія висококваліфікованих 
співробітників. Від них залежить ефективність функціонування інститутів ЄС. 
Тому статусу і регламентації їх праці ЄС завжди надавав першорядне значення. 
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Загалом державні службовці – це неоднорідна група і складається з усіх 
державних службовців, пов’язаних з державною адміністрацією шляхом акта 
призначення та статутних відносин, що по суті регулюється адміністративно-
правовим законодавством. Відповідно до нормативних актів країн-членів ЄС, 
до державних службовців, наприклад, Великобританії відносяться службовці 
державного сектора, в тому числі публічних корпорацій, місцевих органів вла-
ди, охорони здоров’я, шкільної освіти.У Болгарії до них також належать 
працівники освітньої сфери, охорони здоров’я, телекомунікацій та інші 
працівники державного сектора; в Німеччині – вчителі, службовці місцевих 
органів самоврядування тощо.Статус державних службовців визначається 
спеціальними законами. До основних нормативно-правових актів, які регулю-
ють організацію державної служби, а також правовий статус державних 
службовців, відносяться: Конституція, Закон про права та обов’язки чиновників 
(Франція), Рамковий закон про права чиновників (Німеччина), акти про 
місцеве самоврядування (Великобританія), Закон про державну службу, Закон 
про місцеве самоврядування (Польща, Литва)[2, с. 2].   

Розвиток професійного і творчого потенціалу державних службовців є 
одним із пріоритетів державної кадрової політики країн ЄС. З точки зору 
принципів та цінностей для державних службовців, багато країн розробили 
власні етичні кодекси поведінки, включені до законодавства про державну 
службу або самостійно.Основні принципи європейської державної служби 
складаються з чотирьох основних груп: 1) надійність та передбачуваність; 
2) прозорість; 3) підзвітність; 4) ефективність[3, с. 85]. 

Що стосується надійності та передбачуваності, державна службаповинна 
дотримуватися верховенства права, що означає, що всі заходи в межах держави 
повинні бути виконані відповідно до правових процедур, затверджених належ-
ним чином. Цей принцип також передбачає своєчасність в діях державних 
органів, а також високий рівень професіоналізму державних службовців у 
виконанні своїх обов’язків.Прозорість є однією з важливих особливостей дер-
жави в демократичному суспільстві. Це означає, що вся інформація про 
діяльність державного службовця є відкритою, крім випадків, визначених 
Конституцією та законами України.З недавнього часу принцип ефективності 
набрав вищу важливість. Ефективність характерно є управлінським значенням, 
що складається з сутності збереження  гарного співвідношення між ресурсами 
та отриманими результатами, в основному полягає в забезпеченні того, щоб 
виконання державної служби було успішним у досягненні цілей та вирішенні 
громадських проблем. Ці принципи є основою у діяльності державної служби 
європейських країн. Але, що стосується України, то вона належить до країн, які 
поступалися щодо ефективності та якості державних послуг. 

Також процедура найму співробітників, передбачена в системах 
державної служби країн-членів ЄС, поєднує в собі два принципи:1) право 
рівного доступу будь-якого кваліфікованого громадянина до державної служби. 
Кожен громадянин має право зайняти публічну посаду, за умови, що він/вона 
відповідає вимогам, передбаченим законом, який регламентує державну служ-
бу, а також вимогам до претендентів на дану вакансію;2) принцип найкращих 
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кандидатів, що визначає зацікавленість структур державного управління в 
наймі кращих кандидатів на державну службу. 

Так, країнами-членами ЄС була розроблена система підбору і найму пер-
соналу для державного управління, яка враховує обидва принципи. Хотілося б 
відзначити, що, наприклад, для Німеччини характерна спеціалізація держав-
ного службовця, у Франції та Великобританії більша увага приділяється вмінню 
державного службовця виконувати як адміністративні, так і технічні спеціальні 
функції.Для ЄС характерний підбір персоналу шляхом проведення тестів, 
іспитів, співбесід, а також за допомогою посередницьких організацій – 
агентств. Так, у Великобританії всі державні службовці поділені на категорії та 
групи. Англійська система підбору кадрів заснована на вмінні людини творчо 
підійти до вирішення виниклої проблеми, а не просто володіти необхідним рівнем 
знань. Набір службовців вищого рангу здійснюється Комісією державної служби, 
створеної ще в 1855 році. Іспити та співбесіди на заміщення вакантних посад про-
водяться за програмами університетів Оксфорда і Кембриджа[4, с. 62].Отже, дер-
жавний службовець Великобританії повинен володіти такими якостями: високим 
інтелектом, вмінням досягати результату і спілкуватися з людьми. 

Необхідно зазначити, що загальне законодавство про державну службу в 
кожній країні визначає перелік прав державних службовців. Як правило, це 
основні права, які є однаковими для всіх працівників, незалежно від того, чи є 
вони державними службовцями, недержавними службовцями, тимчасовими 
працівниками чи керівництвом. Вони включають право на кар’єру, навчання, 
оплачувану роботу, оплачувану відпустку та відпустки, повагу до їх особистого 
життя, баланс між роботою і сімейним життям, свобода вираження поглядів. 

Поряд з правами особистості, в країнах ЄС визнаються й інші групові 
права. Право на профспілку, вільні професійні асоціації, колективні договори 
тощо і є особливо важливими. 

З прогресивного досвіду європейських країн можна зробити висновок, що 
ефективна організація державної служби є запорукою успішної реалізації 
державної політики, так як державна служба – це спосіб реалізації функцій 
соціальної держави шляхом поєднання особистих, групових і державних інтересів. 
Сучасні держави, які досягли високого рівня економічного розвитку і соціального 
забезпечення і в той же час дотримуються демократичних стандартів, гарантій і 
прав людини, не могли б забезпечити досягнення цих цілей без послідовного і 
ефективного розвитку професійної державної служби [4]. 

Важливим аспектом, який треба зазначити, є пристосування України до 
європейських стандартів державної служби. В останні роки в державному 
управлінні України спостерігається багато важливих подій: реформи в системі 
державного управління та державної служби, покращення нормативно-
правової бази їх функціонування, розширення прав та повноважень місцевого 
самоврядування, залучення їх діяльності відповідно до вимог ЄС, а також тран-
сформації державної служби відповідно до європейських стандартів. Однак ре-
формуванню державного управління в постсоціалістичній країні перехідного 
періоду перешкоджає брак ресурсів та недовіра громадськості. Українська дер-
жава також стикається з цими викликами і намагається знайти шляхи, щоб за-
лишити позаду ситуацію, сформовану десятиліттями невизначеної державної 
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політики та хитким вектором розвитку. Сучасна політика змінила загальну 
ситуацію в державному управлінні та службі, проте трансформації, що 
відбуваються, все ще відстають від очікуваних результатів, що відображається у 
суспільній недовірі до проведених реформ. Державна служба в Україні 
стикається з широким спектром проблем, включаючи дефіцит кваліфікованого 
персоналу, низький рівень моральності та етики у державних службовців. Ось 
чому так важливо Україні переймати досвід та стандарти більш розвинутих у 
цьому питані європейських країн.  

Таким чином, можна зробити висновок, що Україна відійшла досить да-
леко від радянської спадщини, що стосується державного управління та 
державної служби, проте країна ще не досягла точки неповернення: позитивні 
досягнення реформ повинні підтримуватися постійними зусиллями, щоб зро-
бити їх незворотними та значно підвищити ефективність державної служби. 
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Джерела міжнародного права: плюралізм і потреба ієрархії 
Підвищення рівня міжнародної правотворчості, яка намагається реагу-

вати на якісні зміни суспільних відносин, обумовлює потребу впорядкування її 
результатів. Традиційно, визначення переліку форм права, які є джерелами 
міжнародного права, починають зі ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН 
(далі – Статут Суду), де зазначено, що Суд у своїй діяльності застосовуєтакі 
форми: міжнародні конвенції (загальні та спеціальні); міжнародний звичай 
як доказ всезагальної практики, визнаної в якості правової норми; загальні 
принципи права, визнані цивілізованими націями; судові рішення та доктри-

http://encyklopediaap.uw.-edu.pl/index.php/European_Union_Civil_Service
http://encyklopediaap.uw.-edu.pl/index.php/European_Union_Civil_Service
https://-www.researchgate.net/publication/341971890_Public_Administration_in_Ukraine_Adjusting_to_European_Standards
https://-www.researchgate.net/publication/341971890_Public_Administration_in_Ukraine_Adjusting_to_European_Standards
https://-www.researchgate.net/publication/341971890_Public_Administration_in_Ukraine_Adjusting_to_European_Standards


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                171 

 

ни найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних націй в 
якості допоміжного засобу для визначення правових норм [1]. 

Однак чи є джерелом міжнародного права сам Статут? О. Шпакович і 
Д. Каграманян виділяють три погляди на внутрішнє право міжнародних 
організацій: 1) як частину міжнародного публічного права; 2) як самостійний 
підрозділ норм; 3) як частину міжнародного права в широкому сенсі [2, c.95]. 
М. Гусяк, зважаючи на положення Конвенцій 1969 та 1986 років про право 
міжнародних договорів, відносить статут до міжнародних договорів як угод 
держав щодо встановлення, зміни або припинення взаємних прав та 
обов’язків у різних відносинах. Вже давно почали формуватися 
єврорегіональні об’єднання (єврорегіони), правовий статус яких, мета 
діяльності, організаційно-адміністративна структура регламентовані 
відповідними статутами. Та на думку більшості вчених, правова сутність цього 
виду статутів відрізняється від статутів міжнародних організацій, тому визна-
чена не Конвенцією 1969 р., а Європейською рамковою конвенцією про транс-
кордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 
1980 р. [3, с.129-130]. Однак попередні науковці все ж притримуються третьої 
концепції. Норми, що містяться в установчих актах, є нормами договірного 
характеру, але основним джерелом внутрішнього права є рішення організацій. 
Вони не є узгодженням волі держав, це воля безпосередньо самої організації. 
Санкціонувавши існування організації та уповноваживши її на прийняття 
рішень шляхом узгодження волі, держави-засновники створюють 
самостійний суб'єкт міжнародного права [2, c. 95, 99]. 

Опосередкований вплив міжнародних урядових організацій полягає в 
ініціюванні укладення міждержавних угод, їхній реєстрації, депонуванні, 
тлумаченні, зібранні дипломатичних конференцій тощо, а безпосередня 
правотворчість – у створенні міжнародно-правових норм самими 
організаціями. Виокремлюють як процедурні акти, що мають обов’язковий 
характер, так і рекомендаційні рішення (як рішення Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, призначені для Комітету міністрів). Міжнародні організації 
наднаціонального характеру (як Європейський Союз) можуть приймати 
рішення, що матимуть пряму дію на території держав-членів і підлягатимуть 
виконанню як державами, так і їхніми фізичними та юридичними особами. 
Неурядові ж організації, за словами С. Шарновіца, дають свої плоди у 
розвиткові різних правових сфер та при розробці текстів міжнародних 
договорів. Вони насамперед сприяють творенню «м’якого права» у формі 
декларацій і резолюцій, які слугуватимуть підставою для актів «жорсткого 
права», допомагають краще пристосувати міжнародне право до потреб 
громадськості [4, c.109, 111]. 

Практика окремих міжнародних організацій іде шляхом створення 
іншого автономного джерела міжнародного права. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я, Всесвітня метереологічна організація, Міжнародна організація 
цивільної авіації в межах своєї компетенції приймають стандарти поведінки. 
Формально ці стандарти не містять зобов’язального елементу навіть для дер-
жав-членів цих організацій, однак держави не мають змоги (повноважень) за-
пропонувати альтернативні правила, і оскільки їх відмова виконувати такі 
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стандарти може негативно вплинути на їх інтереси, держави вважають за 
доцільне поводитися відповідно до «необов’язкових норм». Отже, з’явилося та 
продовжує розвиватися «м’яке право» і у вигляді стандартів, які в подальшому 
можуть стати основним джерелом. Це підтверджують положення Конвенції ООН 
з морського права 1982 р., яка відсилає до загальновизнаних міжнародних пра-
вил та стандартів щодо захисту навколишнього середовища [5, с. 17-18]. 

Г. Кох виділяє також способи утворення міжнародних зобов'язань, що 
формуються:«дипломатичний правовий діалог»,«багаторівневу кооперацію» 
та «гібридні публічно-приватніугоди». Під першим розуміється постійне 
спілкування з приводу правових норм, що може, однак, приймати 
формумеморалізуючих угод або угод взаєморозуміння, які ми маємо на 
папері, не утворюючи обов'язкових правових угод. Щодо багаторівневої коо-
перації, на думку вченого, вона зводиться до так званої «режимної розбудови» 
в сенсі заохочення дискусій і розбудови консенсусу щодо набору норм, правил, 
принципів та процедур прийняття рішень, що поєднуються й застосовуються в 
певній проблемній сфері. Деякі документи, які виникають після таких дипло-
матичних дискусій, можуть бути описані як «м’яке право», оскільки прагнуть 
до визначення нових норм або пояснюють те, як вже встановлені норми ма-
ють застосовуватися в нових обставинах. Г. Кох зауважує, що цей різновид 
юридичного діалогу завжди передує, а іноді замінює собою формальну право-
творчість. До гібридних публічно-приватних угод дослідник відносить іннова-
ційні форми публічно-приватного партнерства, які прагнули б до залучення 
урядів, представників промисловості та громадянського суспільства до розро-
бки нових норм, принципів і стандартів поведінки в деяких нових сферах сус-
пільних відносин, де щільно переплітаються як державні, так і приватні інте-
реси, а саме: діяльність приватних охоронних агентств, видобувна діяльність 
тощо [6, с. 160-161]. 

Статут Суду не згадує таке джерело як односторонні акти суб’єктів 
міжнародного права. Такими зобов’язаннями можуть створюватись нові права 
та обов’язки держави, хоча суб’єкти не можуть відмовитись від узятих на себе 
зобов’язань в іншій формі. Тому односторонні акти суб’єктів міжнародного 
права слід вважати якщо не класичним джерелом міжнародного права, то та-
ким, що закріплює права та обов’язки суб’єкта [5, с.17]. Що ж до визначення 
Статутом судової практики як допоміжного джерела міжнародного права, 
вважаємо це лише поглядом Суду. Як підкреслює О. Нігреєва, участь 
міжнародних судових органів, як регіонального, так і універсального характе-
ру, в міжнародних правотворчих процесах зараз є майже однозначно визна-
ною зарубіжними науковцями настільки, що деякі з них стурбовані відносною 
неконтрольованістю цих процесів івиносять питання щодо обмеження так 
«судового розсуду» [7, с. 84]. 

Таким чином,коло форм, в яких міжнародні норми знаходять своє 
закріплення дійсно лише розширюється. Іншим питанням є надання чи нена-
дання їм обов’язковості, встановлення їх юридичної сили, тому наступним 
пунктом є встановлення їх ієрархії. Тож, перш за все, ми пропонуємо скликати 
всесвітню конференцію, в результаті якої розробити універсальний документ 
«Конвенція джерел міжнародного права», де закріпити 1) актуальний перелік 
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юридично обов’язкових джерел міжнародного права чи актуальний перелік як 
юридично обов’язкових джерел, так і допоміжних; 2) порядок включення но-
вих чи виключення «неактуальних» джерел; 3) порядок голосування та 
кількість необхідних голосів при внесенні таких змін тощо. Також вважаємо, 
що в голосуванні при внесенні змін до переліку мають брати участь держави 
та міжнародні урядові й неурядові організації, оскільки саме їхня 
правотворчість є дуже різноманітною і їхні форми права носять дуже різні на-
зви. На нашу думку, можливим є у документі також чітко визначити, рішення 
яких органів чи посадових осіб/підрозділів міжнародної організації (як 
урядової, так і неурядової) будуть вважатися джерелом міжнародного права, а 
яких ні. Наприклад, врахувати при цьому важливість та пріорітетність сфери 
суспільного життя, яких стосується прийняте рішення: чи це право 
міжнародної безпеки, чи це екологічне право тощо. У зв’язку з цим, ми 
вбачаємо й немалу кількість способів вибудування ієрархії джерел 
міжнародного права: 1) ієрархія лише основних джерел; 2) ієрархія основних 
та окремо ієрархія допоміжних джерел, де лише перша підсистема є юридич-
но обов’язковою, а тому й вищою за юридичною силою; 3) ієрархію основних і 
допоміжних джерел разом, де останні матимуть нижчу юридичну силу, але 
також матимуть юридичну обов’язковість для визначених суб’єктів у визначе-
них випадках. 
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здобувач першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»  
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжна-

родний університет розвитку людини «Україна»; 
Науковий керівник: Іван Лісний,  

старший викладач кафедри правознавства та фінансів  
Полтавського інституту економіки і права  
ЗВО «Відкритий міжнародний університет  

розвитку людини «Україна» 
 

Місце та роль Європейського суду з прав людини  
та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  

у механізмі захисту прав і свобод громадян України 
Актуальність вибраної теми доповіді полягає в тому, що на сьогоднішній 

час людина дуже часто зіштовхується з такою проблемою, як порушення 
власних прав та свобод, певне їх обмеження не тільки як громадянина країни, 
але й як людини в цілому. Порушення проявляються в дискримінації, 
неправомірності дій, насильстві з боку правоохоронних органів, відмові у 
доступі до медичних послуг, розголошенні медичних даних з боку працівників 
установ охорони здоров’я; також ці порушення мають місце і у фізичному 
насильстві щодо жінок.  

Конвенція щодо захисту прав людини і основоположень її свобод,  
характеризуються трьома основними рисами: 

1. Кожна влада має обмеження для своєї діяльності. 
2. У кожної людини є своя суверенна соціальна свобода, в 

яку жодна влада не має відповідного права втручатися. 
3. Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда, з 

метою захисту своїх прав. 
Разом з тим, важливо усвідомлювати, що фундаментальність прав 

людини не є абсолютною складовою. В ліберальному дискурсі такі обмеження 
характеризуються висловом: «Ваші права закінчуються там, де починаються 
права інших людей». 

Відповідно до статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю». Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов'язком держави [1]. Цією статтею Конституція України 
підтвердила прагнення нашого народу розвивати і зміцнювати Україну як 
демократичну, соціальну, правову державу, одним із основних принципів якої 
є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.  

Підтвердженням цього стала і ратифікація Україною у 1997 році 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою для забез-
печення дотримання зобов’язань за Конвенцію передбачено створення однієї 
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з найефективніших інституцій в сфері захисту прав і свобод на міжнародному 
рівні – Європейського суду з прав людини.  

Iдея прав людини, як переконливо стверджує професор 
М. Буроменський, була присутня в європейських інтеграційних проектах із 
самого початку їх існування. Ці ідеї врешті знайшли відбиття й у чинному 
Статуті Ради Європи. Для реалізації саме цих статутних ідей Ради Європи, на 
думку знаного професора, 4 листопада було укладено Конвенцію про захист 
прав людини і основних свобод 1950 року (далі – Конвенція або ЄКПЛ). 

В наведеному контексті слушно буде зауважити, що саме дотримання 
прав людини поряд із законністю, включаючи прозорий, підзвітний та 
демократичний процес введення в дію приписів права; юридичною 
визначеністю; забороною свавілля; доступом до правосуддя, представленого 
незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють 
судовий нагляд за адміністративною діяльністю і забороною дискримінації та 
рівністю перед законом, прийнято вважати обов’язковими елементами 
поняття «верховенство права».  

Правами, що найочевидніше пов’язані з верховенством права, є такі: 
1) право на доступ до правосуддя; 2) право на законного і компетентного 
суддю; 3) право на виклад своєї позиції (the right to be heard); 
4) неприпустимість подвійної загрози [подвійного покарання за одне і те саме 
діяння] (ne bis in idem) (ст. 4 Протоколу 7 до ЄКПЛ); 5) юридичний принцип, 
згідно з яким заходи, що накладають обтяження, не можуть мати зворотної 
сили; 6) правона ефективні засоби юридичного захисту в будь-якому спорі 
(ст. 13 ЄКПЛ); 7) презумпція невинуватості – будь-яка особа вважається 
невинуватою в скоєнні злочину, доки її вину не доведено; та (8) право на 
справедливий суд, або – в англоамериканській традиції – принцип природної 
справедливості чи принцип справедливої [юридичної] процедури [2]. 

Закріпивши в ст. 55 Конституції України право кожного після 
використання всіх національних засобів правового 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 та ратифікувавши вищезазначену Конвенцію, українська держава 
взяла на себе зобов’язання виконувати рішення Європейського суду з прав 
людини в справах, у яких вона є стороною та застосовувати його практику як 
джерело права [1]. Саме це поклало початок розвитку демократичної держа-
ви,розбудову  її як правової та створення громадянського суспільства, що в 
свою чергу і формує державу. 

Враховуючи вищезазначене, можна говорити про актуальність теми 
дослідження. Повертаючись до вище вказаних проблем, слід навести приклад 
статистичних данних кількості позовів до Європейського суду з прав людини 
громадянами України. Наша країна зберігає третє місце серед країн-членів 
Ради Європи за кількістю позовів до Європейського суду з прав людини.  

Згідно з актуальними даними, станом на 31 жовтня від України у 
Європейському суді зареєстровано 10 100 позовних заяв, що становить 16,5% 
від загальної кількості. Це є третім показником після Росії – 14 050 позовів 
(22,09%) та Туреччини – 10 150 (16,6%) [3]. 
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Дослідивши дану тему, можна дійти висновку стосовно місця та ролі 
Європейського суду з прав людини, Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, в механізмі захисту прав і свобод громадян України.  
Також слід зазаначити, що права людини є орієнтиром, який дозволяє 
охарактеризувати не тільки рівень розвитку держави, але разом з тим і 
громадянського суспільства, оскільки ступінь його зрілості значною мірою 
залежить від нормативного визначення прав і свобод  людини, можливості їх 
реалізації, охорони та захисту. Тому саме права і свободи людини-
громадянина виступають ключовим фактором стратегії демократичного 
конституційного розвитку України. Права і свободи людини і громадянина 
являють собою можливості, що забезпечують належне існування особи та за-
доволення її потреб; мають суспільний характер, є загальними, рівними, гара-
нтованими, невичерпаними, невідчужуваними та непорушними, зорієнтова-
ними на демократичний розвиток держави і суспільства.  Можна констатувати 
наявність нерозривного зв'язку між категоріями «правова держава», 
«громадянське суспільство» та «конституційні права і свободи». 
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Відповідальність у сучасному міжнародному праві 

Питання відповідальності є дуже важливим та водночас дискусій-
ним.Проблема юридичної відповідальності належать до числа тих, що давно 
привертали і ще довго будуть привертати увагу правознавців, оскільки без та-
кого дієвого регулятора, яким може бути вона за умови правильного викорис-
тання, досягти належного виконання обов’язків та реалізації прав часто буває 
неможливо [1]. Не менш важливим є дослідження питання відповідальності в 
сучасному міжнародному праві, адже міжнародні відносини відіграють прові-
дну роль в існуванні та розвитку будь якої модерної держави. 

Інститут відповідальності з найдавніших часів і до наших днів є одним із 
способів забезпечення порядку у міжнародних відносинах [2, с. 3]. Значення 
міжнародно-правової відповідальності держави, як зазначає П. Куріс у своїй 
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праці, обумовлене тим, що цей інститут є необхідним юридичним засобом за-
безпечення міжнародного права, більш того – найважливішим елементом йо-
го сутності, однією з його підвали. Право взагалі немислиме без 
відповідальності за порушення його норм [3, с. 10]. 

Поняття правової відповідальності держав за міжнародно-протиправні 
діяння склалося ще в античності, точніше – в IV столітті до н.е. У сучасному 
міжнародному праві застосування інституту міжнародно-правової 
відповідальності бере свій початок в 1920 році, коли в Статуті Ліги Націй було 
вказано на можливість введення санкцій проти країн, які порушили свої 
міжнародно-правові зобов'язання. Але повною мірою питання міжнародно-
правової відповідальності отримало розвиток після Другої Світової війни, ко-
ли людство усвідомило ступінь шкоди, завданої фашистськими державами. У 
1945 році питання протидії міжнародно-протиправним діянням знайшло 
відображення в Статуті ООН (Глава VII «Дії у відношенні загрози миру, пору-
шень миру й актів агресії»). 

Тож можна дійти висновку, що підставою для настання міжнародно-
правової відповідальності держави є вчинення нею протиправного діяння, 
відповідальність за яке передбачена Міжнародним законодавством. Так, ст. 
39, 41 і 42 Статуту ООН встановлюють процедуру реалізації відповідальності 
за здійснення міжнародних злочинів проти миру і безпеки. 

Відповідальність у сучасному міжнародному правіздійснюється у двох 
формах: матеріальні та нематеріальні, які в свою чергу поділяються на види. 
До нематеріальної відповідальності відносять: ресторації, сатисфакції і 
санкції. Суть матеріальної відповідальності полягає у повній або частковій 
компенсації матеріальної шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним 
діянням держави. Формами відповідальності цього виду є репарації, 
реституції і субституції. 

Від специфіки міжнародного правопорушення залежить, який вид 
відповідальності буде нести держава-порушник. За деякі правопорушення 
можуть застосовуватися обидва види відповідальності одночасно. 

Отож, відповідальність уміжнародному праві є невід'ємним елементом 
стабільного функціонування міжнародної системи і робить неможливим 
існування один без одного, адже права породжують обов’язки, а порушення 
обов’язків, в свою чергу, тягне за собою відповідальність. 
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Міжнародно-правовий захист прав біженців  

Проблематикою міжнародної міграції значною мірою вважаються зумо-
влені сучасними тенденціями, розвитку інституту захисту прав біженців. Впе-
рше термін «біженець» з’явився у міжнародному праві після Першої світової 
війни, що зумовило потребу у забезпеченні належної правової регламентації 
правового статусу біженців, їх прав та обов’язків.  

Згідно Конвенції ООН про статусів біженців ст.1 – це є особа яка  внаслі-
док подій, які відбулися до 1 січня 1951 р., і через обґрунтовані побоювання 
стати  жертвою  переслідувань  за  ознакою расової належності,  релігії,  
громадянства,  належності до певної соціальної групи чи  політичних  
поглядів  знаходиться  за  межами  країни  своєї  національної  належності і не 
в змозі користуватися  захистом цієї країни або не  бажає  користуватися  
таким  захистом  внаслідок таких побоювань;  або, не маючи визначеного 
громадянства  і знаходячись за межами країни свого колишнього місця 
проживання в результаті подібних подій,  не може чи не бажає повернутися до 
неї  
внаслідок таких побоювань [1]. 

Станом на сьогоднішній день існують міжнародні закони у справах 
біженців – галузь міжнародного права, що займається правами та захистом 
біженців. Існують розбіжності у думках серед вчених міжнародного права 
щодо співвідношення між законом про біженців та міжнародним 
законодавством з прав людини або міжнародним гуманітарним правом. 

Найвідоміші дослідження з міжнародно-правового статусу біженців були 
здійснені здебільшого представниками західної науки міжнародного права. 
Цьому питанню присвячені праці Дж. Вернанта, Л. Горденкера, А. Грал-Мегсена, 
Г. Гудвіна-Гілла, Я. Макдональдса, Г. Меландера, П. Нобеля, Г. Стенберга, 
Х. Хаковірти, Л. Холборна та ін. Серед вітчизняних науковців, які досліджували 
проблему біженців, слід назвати Л. Галенську, В. Потапова, Д. Іванова, 
А. Ястребову, М. Буроменського, М. Баймуратова, О. Піскуна, В. Новіка, 
О. Малиновську та ін.  Які у своїх роботах досліджували найактуальніші питання 
міжнародного – правового захисту їхній статус в особі «біженця». 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про статус біженців (1951 р.) 
стала універсальним і основним міжнародним документом, що закріплює 
визначення поняття «біженець» у міжнародному праві. У подальшому саме це 
визначення поняття «біженець» було адаптовано до національного 
законодавства більшості держав, в тому числі й України. Основним здобутком 
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даної Конвенції є те, що в ній вперше акцентовано увагу не на групі осіб, які 
знаходяться перед загрозою переслідування за етнічною ознакою (як це було 
до прийняття Конвенції), а на конкретній особі – біженці. Тобто у Конвенції 
використано індивідуальний підхід [1]. 

У триваючій упродовж останніх десятиліть дискусії низка аргументів не 
викликає жодних сумнівів. Основний полягає в тому, що, хоча деяким 
масовим переміщенням населення і можна запобігти, жодне з них не буває 
добровільним. Ніхто не хоче і не прагне стати біженцем із власної волі. Бути 
біженцем – це не просто опинитися в чужій країні. Це означає жити у 
вигнанні та повністю залежати від інших людей та інституцій у питаннях 
забезпечення такими предметами першої необхідності, як продовольство, 
одяг і житло [2, с. 61–70]. 

У Конвенції про статус біженців (1951 р.) закріплено основні права 
біженців, які мають забезпечуватися державою, на території якої знаходиться 
біженець: право сповідування релігії (ст. 4); право на рухоме та нерухоме 
майно (ст. 13); право на авторські та промислові права (ст.14); право на 
асоціації неполітичного характеру та професійні спілки (ст. 15); право 
звернення до суду (ст. 16); право на працю за наймом (ст. 17); право роботи на 
власному підприємстві (ст. 18); право на вибір професії (ст. 19); право на 
користування системою пайків (ст. 20); право на житло (ст. 21); право на 
народну освіту        (ст. 22); право на отримання урядової допомоги (ст. 23); 
право на працю та соціальне забезпечення (ст. 24); право вільного 
пересування та вибору місця проживання (ст. 26); право на отримання 
посвідчення особи та проїзних документів (ст. 27, 28); право на 
недискримінаційне оподаткування (ст. 29) [1]. 

Біженці повинні бути забезпечені рівними правами і свободами з 
громадянами країни притулку або, принаймні, з іншими іноземцями, що 
проживають на території держави притулку. Відмова від будь-яких форм 
дискримінації прямо стверджується у статті 3 Конвенції 1951 р. Одним із 
найважливіших прав біженців є можливість вільного звернення до суду на 
території всіх країн–учасниць Конвенції 1951 р. При 205 цьому вони 
користуються таким самим правом, що і громадяни цієї країни. 

Міжнародно-правові стандарти щодо статусу біженців варто розглядати 
як сукупність їхніх суб’єктивних прав і обов’язків. Необхідно підкреслити, що 
правовий статус біженців, як і будь-яке правове становище особи, повинен 
ґрунтуватися на основі визначених правових установок, які задають йому 
певну спрямованість, формують його сутність, впливають на зміст [3]. 

 Такими правовими установками є принципи, які покладені в основу 
визначення статусу біженців у міжнародному праві. Варто вказати, що 
міжнародні стандарти стосовно статусу біженців ґрунтуються на таких 
основоположних принципах: невідчуженості основних прав та свобод (згідно 
зі ст. 4 Конвенції ООН про громадянські та політичні права); права на 
громадянство та права не бути самовільно позбавленим громадянства чи 
права на зміну громадянства; заборони застосування збройної сили для 
обмеження здійснення окремими особами чи групами осіб прав людини або з 
тим, щоб позбавити їх національної, релігійної, культурної, мовної чи етнічної 
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самобутності; заборони таких заходів, як примусове переміщення населення 
чи будь-які інші акти, що могли б призвести до насильницького переміщення 
людей; права клопотати про надання та користування в інших країнах 
притулком від переслідування; права покидати будь-яку країну, включаючи 
свою власну, та права повертатися у будь-яку країну; невислання біженців;  
необхідності врахування – через вжиття заходів, спрямованих на 
попередження, виправлення ситуації – специфічних потреб таких вразливих 
груп, як жінки, глави сімей, безпритульні діти, жертви катувань та травм, 
люди похилого віку та інваліди; застосованості прав і свобод, закріплених у 
міжнародних нормах, що стосуються прав людини, до кожної людини, 
незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, громадянства, мови, 
віросповідання, етнічного та соціального походження [4]. 

Очевидно, що правове становище біженців та осіб, які шукають 
притулку, передбачає наявність не тільки прав, а й обов'язків перед країною, в 
якій вони знаходяться, згідно з якими, зокрема, вони повинні дотримуватися 
законів та розпоряджень цієї країни, а також заходів, які застосовуються для 
підтримання громадського порядку. Порушення цих норм, зокрема вчинення 
злочинного діяння, може спричинити за собою не лише кримінальну 
відповідальність, але і можливість депортації [5, с. 197]. 

Можна сказати в перше статус біженців появився після Першої світової 
війни. Біженцям повинна забезпечуватись вся сукупність економічних і 
соціальних прав. Вони перебувають під захистом країни в яку вони потрапили, 
де вони на рівні з іншими мають однакові права. Головним органом, який за-
безпечує дотримання зобов’язань, взятих на себе державами-учасницями 
Конвенції, є Європейський суд з прав людини. Біженці, як й інші фізичні осо-
би, що перебувають під юрисдикцією держав, що підписали Конвенцію, отри-
мали право звертатися до Суду із заявами про порушення зазначених у Кон-
венції прав. 
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Співвідношення фінансово-правової відповідальності  
з іншими видами юридичної відповідальності  

 У кожній правовій системі формується система юридичної відповідаль-
ності, що забезпечує найбільш ефективну реалізацію правових приписів, яка 
стимулює правомірну поведінку учасників суспільних відносин, сприяє фор-
муванню в населення поваги до закону і права. Юридична відповідальність як 
правовий інститут досягнення правопорядку в певній сфері суспільних відно-
син утворює систему взаємопов’язаних галузевих видів відповідальності, серед 
яких важливе місце посідає фінансово-правова відповідальність.  

Досліджуючи проблемні питання фінансово-правової відповідальності, 
найбільш актуальним є порушення бюджетного законодавства, яке на сьогод-
нішній період залишається мало дослідженим у вітчизняній науці фінансово-
го права, що і підвищує інтерес до цієї проблеми, який зумовлений інтенсив-
ним розвитком системи фінансового права та динамікою бюджетного законо-
давства [1, с. 390].  

Результати вивчення бюджетного законодавства, свідчать про те, що 
бюджетне законодавство не досить вдосконалене та містить складові бюджет-
ного правопорушення, які включають в себе, зокрема: порушення встановле-
них термінів подання бюджетних запитів або їх неподання; порушення вимог 
Бюджетного кодексу України щодо затвердження державного бюджету 
(місцевого бюджету) з дефіцитом або профіцитом; включення до складу 
спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких 
Бюджетним кодексом України чи Законом про Державний бюджет України; 
прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів держав-
ного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) 
гарантій; нецільове використання бюджетних коштів та інші випадки пору-
шення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу.  

 Навряд чи можна говорити про досконалість, завершеність, 
системність, бюджетного законодавства та відповідальність у разі його пору-
шення, на основі цього можна стверджувати, що воно потребує більшої уваги 
та вдосконалення з боку законодавця, та настання більш тяжких наслідків у 
разі їх порушення щодо посадових осіб, з вини яких допущено порушення 
бюджетного законодавства.  

Розглядаючи проблему відповідальності за порушення бюджетного за-
конодавства яке має системний характер та включає, окрім бюджетної 
відповідальності (як видовий прояв фінансової), інші види юридичної 



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  182   Полтавський інститут економіки і права  

 

відповідальності, як адміністративна, кримінальна, цивільна, дисциплінарна 
[3]. Найбільш тісний зв’язок фінансове правомає з адміністративним, 
оскільки ці два види відповідальності виникають у сфері публічних 
правовідносин. 

 Зв’язок фінансової відповідальності із кримінальною обумовлюється 
насамперед тим, що до предмета кримінально- 139 правового регулювання й 
охорони входить певна частина фінансових відносин, а саме регулювання з 
боку держави нецільового використання бюджетних коштів, здійснення 
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджет-
них призначень або з їх перевищенням [1, с. 285]. Що стосується взаємозв’язку 
фінансової та дисциплінарної відповідальності, то певною мірою він 
відбивається в таких аспектах. Для деяких посадових осіб обов’язок дотриму-
ватися фінансової дисципліни закріплено не тільки у фінансово-правових 
нормах, а й у нормах законодавства, що визначає питання дисциплінарної 
відповідальності, проходження державної служби. 

 Подібність фінансово-правової та цивільно-правової відповідальності є 
зовнішньою і вичерпується грошовим (майновим) характером заходів 
відповідальності, тоді як відмінності між ними обумовлені різними періодами 
цивільних та фінансових відносин, набагато суттєвішими.  

З одного боку, фінансово-правова відповідальність може передбачати в дея-
ких випадках подібні правові засоби (насамперед, це стосується пені). З іншого – 
фінансова відповідальність виникає у відносинах, то супроводжують публічну 
фінансову діяльність, предметом якої є публічні, а не приватні, фінанси.  

Адже держава не використовуватиме розроблених механізмів та 
інструментарію, не витрачатиме час посадових осіб і державні гроші на 
вирішення спірних питань між фізичними особами, що вступили у цивільно-
правові відносини, навіть якщо вони пов’язані з грошима [2].  

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що нині в Україні склалася досить 
несприятлива ситуація в бюджетних правовідносинах, яка відображає 
неадекватність реакції різних органів на кризову фінансову ситуацію, що має 
місце у державі. Відповідно порушення бюджетного законодавства свідчать 
про наявність об’єктивних загроз економічній безпеці держави. Існуванню та-
ких загроз та ризиків сприяє невідповідність штрафних санкцій шкоді, що 
завдається порушеннями бюджетного законодавства, законодавча 
недосконалість тощо.  
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The Concept of Legal Status, its Structure and Types 
As for today, the country's progress is determined by many criteria: economic 

indicators, the level of development of culture, economy and education, 
employment opportunities in the country and more. However, the legal dimension 
should not be forgotten either. In our opinion, one of the basic factors for assessing 
a country is how human rights are defined, enshrined, guaranteed and protected at 
the legislative level, in other words, what legal status is granted to a person in a 
given territory. It is necessary to begin research of this question with definition of 
this concept. 

According to E. Biloziorov, V. Vlasenko, O. Gorova, A. Zavalny, N. Zayats and 
others legal status is a fixed legal position of individuals and legal entities in a cer-
tain system of public relations [5, p. 202]. 

M. Kravchuk proposes the following definition of legal status: the totality or 
system of all subjective legal rights, freedoms and responsibilities of a citizen, which 
determine his legal status in society, which is enshrined in current legislation and 
other forms of law [2, p. 119]. 

The most accurate definition in V. Nersesyants`s opinion that legal status is 
one of the most important political and legal categories, which is inextricably linked 
with the social culture of society, the level of democracy, the rule of law and is a sys-
tem of rights and responsibilities enshrined in law in constitutions, international 
legal acts on human rights and other normative legal acts [3, p. 225]. 

V. Korelsky conveys the essence of the concept of “legal status” as a multifac-
eted category, which, first, has a general, universal nature, includes the status of 
various subjects of legal relations: the state, society, individuals, etc.; secondly, it 
reflects the individual characteristics of the subjects and their real position in the 
system of diverse social relations; thirdly, the legal status cannot be realized without 
the obligations corresponding to the rights, without legal responsibility in necessary 
cases, without legal guarantees; fourth, the category of legal status defines the rights 
and responsibilities of entities in a systematic way, which allows for a comparative 
analysis of the status of different entities, to open new ways to improve them [1]. 

Analyzing the above opinions, we can conclude that a universal concept does 
not exist in modern doctrine of law, so each scientist in his work sets out his per-
sonal vision of this phenomenon, which he considers the most complete and appro-
priate. In our opinion, the legal status can be defined as follows: it is a set of rights, 
freedoms and responsibilities that are enshrined in state regulations and determine 
the legal status in legal relations. 

The next important step in considering the issue is to get acquainted with the 
structure of the legal status. It includes: 
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1. Legal personality is the possibility of a person to be a participant in legal re-
lations provided by the norms of law. 

2. The constitutional principles of the legal status of a person and a citizen are 
the basic principles on the basis of which the content and conditions of realization 
of the rights, freedoms and responsibilities of a person are determined. 

3. The constitutional system of rights, freedoms and responsibilities of man 
and citizen. This system is a central element of the legal status of a person in the 
state. Constitutional rights and freedoms of man and citizen are enshrined in Art. 
27-54 of the Constitution of Ukraine. The constitutional responsibilities of man and 
citizen are enshrined in Art. 65-68 of the Constitution of Ukraine. 

4. Constitutional guarantees of the rights, freedoms and duties of a person 
and a citizen are conditions and means that ensure the actual realization of the 
rights, freedoms and responsibilities of a person in the state. They are enshrined in 
Art. 55-64 of the Constitution of Ukraine [4]. 

Each of these points is an integral part of “building” a system of ensuring or-
der and recognizing a person as a participant in legal relations. Given these ele-
ments, it is also possible to identify types of legal status. 

Among these there are usually three basic categories: 
• general legal status is the status of an individual as a citizen of the state, a 

member of society. It is determined primarily by the constitution and does not de-
pend on various current circumstances (transfer of service, marital status, position, 
functions performed), is the same and the same for all, is characterized by relative 
staticity, generalization; 

• special (generic) legal status – reflects the peculiarities of the situation of 
certain categories of citizens (for example, foreigners, students, the disabled, law 
enforcement officers, etc.); 

• individual legal status – captures the features of the legal status of a particu-
lar person in society. It is a “projection” of general and special statuses on a particu-
lar individual, in other words, it is a set of personalized human rights and responsi-
bilities. Individual legal status is mobile, dynamic, it changes along with the chang-
es that occur in human life [5, p. 203]. 

After analyzing the material of this subsection, we came to the conclusion that 
the concept of legal status has both a narrow approach to formulation and a broad 
one, but the theory has no universal significance. It is equally important to under-
stand the structure of this phenomenon, as well as the ability to distinguish its main 
types depending on the subject of rights. 
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Пpaвoвий зaxиcт бpeндiв в Укpaїнi 
Нa cьoгoднiшний день, дізнатися про тoчну кiлькicть зapeєcтpoвaниx 

бpeндiв в уcьoму cвiтi – нeмoжливo, aджe їxня кiлькicть pocтe у гeoмeтpичнiй 
пpoгpeciї щoдня. Уcпiшнicть бpeндiв нa pинку –пoзитивний пpoцec, якій мaє і 
звopoтню cтopoну. Якщo poзглядaти її кpiзь пpизму юpидичнoї думки, тo 
пoбaчимo зaлeжнicть: чим бiльшa уcпiшнicть тopгoвoї мapки, тим бiльшу 
кiлькicть пpaвoпopушeнь у cфepi пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi ми змoжeмo 
cпocтepiгaти з бoку її кoнкуpeнтiв [1, c. 118]. Тoму виpoбники нaмaгaютьcя 
cтвopити бpeнд якoмoгa унiкaльнiшим, нeпoвтopним тa iндивiдуaльним, для 
тoгo, щoб вiн був кoнкуpeнтocпpoмoжним нa pинку. В cвoю чepгу, цe 
зaбeзпeчуєтьcя пpaвoвим зaxиcтoм тopгoвeльниx мapoк, тoвapниx знaкiв, 
cклaдoвиx бpeнду, який мaє нa мeтi зaxиcтити кoжнoгo cпoживaчa вiд 
oмaнливиx виpoбникiв, cпpияти дoбpocoвicнiй кoнкуpeнцiї, нaдaти 
мoжливicть викopиcтoвувaти peпутaцiю тa пpecтиж, i нaйгoлoвнiшe –  
зaпoбiгти cитуaцiї, кoли cпoживaчa ввoдять в oмaну, нeпpaвoмipнo 
викopиcтoвуючи пoзнaчeння iдeнтичнi дo вжe icнуючиx тa пoпуляpизoвaниx.  
Маркетологи визначають бренд як «засіб, або інструмент для індивідуалізації 
або персоналізації конкретного товару чи послуги [2, c. 56]». Узагальнивши 
термінологію різних наук мoжнa дiйти дo нacтупнoгo висновку: «бренд» – це 
система властивостей продукту: його назви, зовнішнього оформлення, 
вартості, історії, іміджу та способу популяризації. 

Розглядаючи питання правового захисту,  обов’язково слід звернути ува-
гу на елементи бренду, які являють собою об’єкти прав інтелектуальної 
власності. Спеціалісти та вченні до таких відносять: атрибути бренду, образ 
бренду та його імідж, інформацію про споживача, сутність бренду, ставлення 
споживача до товару, товар чи послуга з відповідною характеристикою. 
Ocнoвнi cклaдoвi чacтини бpeнду – цe тi eлeмeнти, якi є визнaними 
зaкoнoдaвcтвoм i  якi aктивнo викopиcтoвуютьcя в пpaвничiй cфepi як 
iнcтpумeнти iндивiдуaлiзaцiї цивiльнoгo oбopoту. Caмe зaxиcт нaймeнувaння i 
тopгoвeльнoї мapки є пepeдбaчeний чинним зaкoнoдaвcтвoм. 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/rozdil/rozdil4.html
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Вiдпoвiднo дo cтaттi 492, глaви 44 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни : 
тopгoвeльнoю мapкoю мoжe бути будь-якe пoзнaчeння aбo будь-якa 
кoмбiнaцiя пoзнaчeнь, якi пpидaтнi для виpiзнeння тoвapiв (пocлуг), щo 
виpoбляютьcя (нaдaютьcя) oднiєю ocoбoю, вiд тoвapiв (пocлуг), щo 
виpoбляютьcя (нaдaютьcя) iншими ocoбaми. Тaкими пoзнaчeннями мoжуть 
бути, зoкpeмa, cлoвa, лiтepи, цифpи, зoбpaжувaльнi eлeмeнти, кoмбiнaцiї 
кoльopiв [3]. Poзглядaючи acпeкти пpaвoвoгo зaxиcту бpeндiв у нaшiй кpaїнi 
cлiд видiлити вiднocнo мoлoдe поняття – «Кoмepцiйнe нaймeнувaння», якe 
тpaктуєтьcя пepшoю чacтинoю cтaттi 489 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни «як 
 зaciб iндивiдуaлiзaцiї, щo дoзвoляє вiдpiзнити oдну ocoбу з-пoмiж iншиx тa нe 
ввoдить в oмaну cпoживaчiв щoдo cпpaвжньoї її дiяльнocтi [4]». Caмe cтaття 
489, 43 глaви ЦКУ дaє зpoзумiти, нacтупнe:  

1. Пpaвoвa oxopoнa нaдaєтьcя кoмepцiйнoму нaймeнувaнню, якщo вoнo 
дaє мoжливicть виpiзнити oдну ocoбу з-пoмiж iншиx тa нe ввoдить в oмaну 
cпoживaчiв щoдo cпpaвжньoї її дiяльнocтi. 

2. Пpaвo iнтeлeктуaльнoї влacнocтi нa кoмepцiйнe нaймeнувaння є чин-
ним з мoмeнту пepшoгo викopиcтaння цьoгo нaймeнувaння тa oxopoняєтьcя 
бeз oбoв'язкoвoгo пoдaння зaявки нa ньoгo чи йoгo peєcтpaцiї i нeзaлeжнo вiд 
тoгo, є чи нe є кoмepцiйнe нaймeнувaння чacтинoю тopгoвeльнoї мapки. 

3. Вiдoмocтi пpo кoмepцiйнe нaймeнувaння мoжуть внocитиcя дo 
peєcтpiв, пopядoк вeдeння якиx вcтaнoвлюєтьcя зaкoнoм. 

4. Ocoби мoжуть мaти oднaкoвi кoмepцiйнi нaймeнувaння, якщo цe нe 
ввoдить в oмaну cпoживaчiв щoдo тoвapiв, якi вoни виpoбляють тa (aбo) 
peaлiзoвують, тa пocлуг, якi ними нaдaютьcя. 

Пpaвoмoчнocтi cуб'єктiв гocпoдapювaння щoдo кoмepцiйнoгo 
нaймeнувaння тpaктує cтaття 159 Гocпoдapcькoгo кoдeкcу Укpaїни. У нiй 
вкaзуєтьcя, щo cуб'єктoм гocпoдapювaння виcтупaє юpидичнa ocoбa aбo 
гpoмaдянин-пiдпpиємeць, який мoжe мaти кoмepцiйнe нaймeнувaння i мaє 
пoвнe пpaвo зaявити cвoє пpiзвищe aбo iм'я в якocтi кoмepцiйнoгo 
нaймeнувaння [5]. Уci вiдoмocтi пpo кoмepцiйнe нaймeнувaння cуб'єктa 
гocпoдapювaння внocятьcя зa йoгo пoдaнням дo peєcтpiв, пopядoк вeдeння 
якиx вcтaнoвлюєтьcя зaкoнoм.   

Пpaвoвoму ж зaxиcту, зa цiєю cтaттeю, пiдлягaє як пoвнe, тaк i cкopoчeнe 
кoмepцiйнe нaймeнувaння cуб'єктa гocпoдapювaння, якщo вoнo фaктичнo 
викopиcтoвуєтьcя ним у гocпoдapcькoму oбiгу i у paзi, якщo кoмepцiйнe 
нaймeнувaння cуб'єктa гocпoдapювaння є eлeмeнтoм йoгo тopгoвeльнoї мapки, 
тo здiйcнюєтьcя пpaвoвa oxopoнa i кoмepцiйнoгo нaймeнувaння, i тopгoвeльнoї 
мapки. 

У cтaттi чiткo зaзнaчeнe нacтупнe [6]:  
1. Cуб’єкт господарювання – юpидичнa ocoбa aбo гpoмaдянин-

пiдпpиємeць мoжe мaти кoмepцiйнe нaймeнувaння. 
2. Вiдoмocтi пpo кoмepцiйнe нaймeнувaння cуб’єктa гocпoдapювaння 

внocятьcя зa йoгo пoдaнням дo peєcтpiв, пopядoк вeдeння якиx 
вcтaнoвлюєтьcя зaкoнoм. Cуб’єкт гocпoдapювaння, кoмepцiйнe нaймeнувaння 
якoгo булo включeнo дo peєcтpу paнiшe, мaє пpiopитeтнe пpaвo зaxиcту пepeд 
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будь-яким iншим cуб’єктoм, тoтoжнe кoмepцiйнe нaймeнувaння якoгo 
включeнo дo peєcтpу пiзнiшe. 

3. Пpaвoвiй oxopoнi пiдлягaє як пoвнe, тaк i cкopoчeнe кoмepцiйнe 
нaймeнувaння cуб’єктa гocпoдapювaння, якщo вoнo фaктичнo 
викopиcтoвуєтьcя ним у гocпoдapcькoму oбiгу. 

4. У paзi якщo кoмepцiйнe нaймeнувaння cуб’єктa гocпoдapювaння є 
eлeмeнтoм йoгo тopгoвeльнoї мapки, тo здiйcнюєтьcя пpaвoвa oxopoнa i 
кoмepцiйнoгo нaймeнувaння, i тopгoвeльнoї мapки. 

5. Ocoбa, якa викopиcтoвує чужe кoмepцiйнe нaймeнувaння, нa вимoгу 
йoгo влacникa зoбoв’язaнa пpипинити тaкe викopиcтaння i вiдшкoдувaти 
зaвдaнi збитки. 

Мaйнoвi пpaвa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi нa кoмepцiйнe нaймeнувaння 
пepeдaютьcя iншiй ocoбi лишe paзoм з цiлicним мaйнoвим кoмплeкcoм ocoби, 
якiй цi пpaвa нaлeжaть, aбo йoгo вiдпoвiднoю чacтинoю. Пpaвo нa кoмepцiйнe 
нaймeнувaння є aбcoлютним пpaвoм, тoбтo вoнo дiє для вcix тpeтix ociб, якi 
зoбoв'язaнi утpимувaтиcя вiд пopушeння пpaвoмoчнocтeй, нaдaниx йoгo 
пpaвoвлacнику. Впoвнoвaжeнoму cуб’єкту, у дaнoму випaдку, cтoїть в 
пpoтивaгу нe якacь кoнкpeтнa ocoбa, щo муcить здiйcнити чи утpимaтиcя вiд 
вчинeння пeвниx дiй, a вci тpeтi ocoби, нa якиx пoклaдeний oбoв'язoк нe 
пopушувaти пpaвo нa кoмepцiйнe нaймeнувaння тa нe пepeшкoджaти у 
здiйcнeннi йoгo пpaвoмoчнocтeй. Кoнcтpукцiя дaнoгo пpaвa нa кoмepцiйнe 
нaймeнувaння тicнo пoв’язaнa з ocoбиcтими нeмaйнoвими пpaвaми ocoби. 
Зaзнaчeнa oбcтaвинa зумoвлюєтьcя пpизнaчeнням тa xapaктepoм oб'єктa –  
ocoбиcтoгo нeмaйнoвoгo блaгa, щo зaбeзпeчує iдeнтифiкaцiю ocoби, якa 
здiйcнює пiдпpиємницьку дiяльнicть. Дaнe пpaвo зaлeжить вiд ocoбиcтиx 
нeмaйнoвиx пpaв юpидичнoї ocoби, нacaмпepeд, вiд пpaвa нa дiлoву 
peпутaцiю. Eфeктивнicть учacтi юpидичнoї ocoби у цивiльниx пpaвoвiднocинax 
пiд cвoїм кoмepцiйним нaймeнувaнням впливaє нa piвeнь її дiлoвoї peпутaцiї, 
i, нaвпaки, нaбутa peпутaцiя нaйчacтiшe пoв'язуєтьcя з нaймeнувaнням ocoби. 

Xapaктepнoю pиcoю пpaвa нa кoмepцiйнe нaймeнувaння є тe, щo вoнo 
oднoчacнo виcтупaє oбoв'язкoм юpидичнoї ocoби, якa у дaнoму випaдку будe 
нe тiльки впpaвi виcтупaти в цивiльнoму oбopoтi пiд влacним кoмepцiйним 
нaймeнувaнням, aлe i згiднo вимoг зaкoнoдaвcтвa здiйcнювaти cвoю 
дiяльнicть пiд влacним iмeнeм. З цiєю мeтoю юpидичнa ocoбa пoвиннa 
викopиcтoвувaти cвoє тoчнe нaймeнувaння, cтpуктуpa якoгo вiдпoвiдaє 
вимoгaм зaкoну. 

Отже, специфіка правового захисту на торговельну марку полягає у на-
ступному: власнику сертифікату надається виключне право використовувати 
товарний знак, дозволяти третім особам використовувати торгову марку та за-
бороняти його незаконне використання; забезпеченні захисту для запобігання 
несанкціонованому використанню зареєстрованих торгових марок або назв, 
подібних до даних, на товарах, зазначених у сертифікаті; зміст прав на обсяг 
правової охорони, що надається, визначається зображенням символіки та 
зареєстрованим переліком товарів і послуг, які можуть бути засвідченими 
відповідним свідоцтвом; термін дії сертифікату є обмежений, і кожне наступ-
не продовження вимагає сплати зборів для підтримки чинності сертифіката. 
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Підсумовуючи викладений матеріал, мoжeмo дiйти дo нacтупниx 
виcнoвкiв: мaтepiaльнo-пpaвoвi нopми чиннoгo зaкoнoдaвcтвa визнaчaють 
ocoбливocтi виникнeння, фopмувaння тa функцioнувaння тopгoвoї мapки, 
пepeдбaчaють зacoби пpaвoвoгo зaxиcту, cпpямoвaнi нa зaxиcт тopгoвoї мapки 
як oб’єктa пpaвa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, a тaкoж зaxoди щoдo пpитягнeння 
дo вiдпoвiдaльнocтi ociб, щo фaктичнo вчиняють злoчин, бopoтьбa зi 
злoвмиcникaми тa виpoбникaми. Тoму peєcтpaцiя тopгoвoї мapки aбo її 
нeзaлeжниx cклaдoвиx є пpeвeнтивним зaxoдoм, cпpямoвaним нa 
пoпepeджeння пopушeння. Укpaїнa нe cтoїть нa мicцi i нaмaгaєтьcя 
кoмплeкcнo дiяти тa peфopмувaти нopмaтивнo-пpaвoву бaзу з питaнь зaxиcту 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, зoкpeмa poблячи aкцeнт нa вaжливocтi тopгoвoї 
мapки. Пiдтвepджeнням цьoгo є фaкт пiдпиcaння зaкoну пpo зaxиcт 
кoмepцiйнoгo нaймeнувaння.  Ocкiльки пoлiтичний вeктop Укpaїни 
cпpямoвaний нa cтopoну зaxoду, нaм нeoбxiднo cпpияти пoлiпшeнню нaявнoгo 
cтaну кoнтpoлю тa зaxиcту  уcix eлeмeнтiв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, зoкpeмa 
цiннocтi тopгoвoї мapки. Цe збiльшить iмiдж Укpaїни як вiдкpитoї, вiльнoї тa 
нaдiйнoї дepжaви пepeд зaкopдoнними iнвecтopaми тa глoбaльними 
кoмпaнiями. Цe пoнece зa coбoю вeликi кaпiтaлoвклaдeння тa зaкopдoннe 
iнвecтувaння в cфepу тopгiвлi тa виpoбництвa, щo пoзитивнo вплинe нa 
зaгaльнe пoлiтичнo-eкoнoмiчнe пoлoжeння нaшoї дepжaви. 
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Укладення шлюбу неповнолітніми: сучасні виклики 

В умовах розвитку економіки відбуваються якісні зміни суспільних 
відносин. Важливо, щоб і законодавство «було в тренді», саме тому, на нашу 
думку, слід переглянути певні питання, що стосуються шлюбу, укладеного 
неповнолітньою особою. 

Згідно зі ст.38 Сімейного кодексу України (далі – СК України) підставою 
недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-
26зазначеного кодексу, а саме: досягнення шлюбного віку, добровільність 
вступу до шлюбу, одношлюбність;відсутність зв’язків: між родичами прямої 
лінії,між рідними чи двоюрідними братами та сестрами, рідними тіткою чи 
дядьком і племінниками, між усиновлювачем та усиновленим [1]. 

Традиційно в юридичній літературі недійсні шлюби поділяють 
на:абсолютно недійсні (нікчемні), такі, що визнаються судом недійсними, й 
такі, що можуть бути визнані судом недійсними.У Великій Британії підставою 
нікчемності шлюбу є:укладенняйого особами, що перебувають у родинних 
відносинах або відносинах свояцтва, особою, що перебуває в іншому дійсному 
шлюбі або особою, що не досягла шлюбного віку; оспорюваними шлюбами є 
ті, які укладені з порушеннями, пов’язаними з неналежним об’явленням імен 
подружжя або після закінчення строку дії дозволу на укладення шлюбу. Поділ 
підстав недійсності шлюбу на абсолютні та відносні знаєзаконодавство Туреч-
чини. До перших належить недотримання таких умов укладення шлюбу, як: 
досягнення шлюбного віку (17 років), одношлюбність, неукладення шлюбу 
між родичами, в т. ч. родичами іншого з подружжя, родичами усиновлювача 
та усиновленої ним дитини, неукладення жінкою іншого шлюбу протягом 300 
днів після розірвання попереднього у зв’язку з можливою вагітністю від попе-
реднього шлюбу, крім випадків пологів або якщо є докази, що жінка не 
вагітна від попереднього шлюбу або ж колишнє подружжя бажає знов одру-
житися [2, с.93]. 

Національний законодавець відносить шлюб неповнолітнього дооспо-
рюваних. Ч.3 ст. 41 СК Українивстановлює неможливість визнання такого 
шлюбу недійсним у разі1) вагітності дружини; 2) народження дитини; 3) якщо 
той,хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на 
шлюб. Цікаво, що ваб.1 ч.1 ст.4 спочатку говориться про «право» особи ство-
рити сім’ю, якщо вона досягла шлюбного віку, а в наступному абзаці та в ч. 2 
цієї ж статті – про «можливість» неповнолітньої особи або особи будь-якого 
віку, яка народила дитину, створити сім’ю. Для розуміння різниці, закладеної 
вці формулювання,звертаємося до ст. 23 СК України, десказано, що за заявою 
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особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на 
шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам [1]. На думку 
К. Резворович, йдеться саме про надання права на шлюб неповнолітній особі, 
щодо неї не вирішується питання про зниження шлюбного віку. Їй лише 
надається право на шлюб, якщо буде встановлено, що в такий спосіб захища-
ються її інтереси [3, с.126]. Отже, в ст. 4СК України законодавець спочаткуго-
ворить про шлюб, а потім про народження дитини як підстави створення сім’ї. 
Під вказівкою на «можливість» неповнолітньої особи створити сім’ю мається 
на увазі можливість особи у віці від 16 років в особливому порядку та з відмін-
них від вагітності й народження дитини підстав отримати «дозвіл», своєрідну 
«згоду» суду на надання їй шлюбної дієздатності. 

Іншими словами, неповнолітня особа отримує цілком законне право 
реалізувати одну з підстав створення сім’ї – укладення шлюбу, – але під умо-
вою відповідності здійснення цього її інтересам. Судова практика свідчить про 
відсутність чіткого переліку окремих обставин, які підтверджують таку 
відповідність. Виноградівський районний суд Закарпатської області зважаючи 
на той факт, що заявниця та її наречений кохають один одного, бажають ство-
рити родину, хоча заявниця не досягла шлюбного віку, та враховуючи, що 
заінтересованими особами заявлені вимоги підтримані у повному обсязі, 
дійшов висновку щодо добровільності, взаємної згоди та бажання вступу у 
шлюб. Це у свою чергу надає право на шлюб, а вимоги підлягають задоволен-
ню [4]. В іншій справі, де було подано касаційну скаргу, заявниця перебувала 
на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності (24-25 тижнів). Вказува-
ла, що надання права відповідає її інтересам, дасть можливість забезпечити 
стабільність у відносинах між нею та її нареченим. Однак Верховний Суд вка-
зав лише на дві обов’язкові умови надання неповнолітній особі права на 
шлюб: досягнення 16 років; це повинно відповідати її інтересам. На час звер-
нення до суду першої інстанції особі виповнилося лише 14 років, тож, суди 
дійшли обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні заяви, оскільки 
особа не досягла 16 років [5]. 

Дійсно, якщо особа вагітна чи народжує дитину у віці від 16-17 років, то 
це часто є доцільним: часу до досягнення повноліття залишається відносно 
небагато і навіть в інтересах новонародженої дитини є життя в повноцінній 
сім’ї. Об’єктивною є й відмова в  наданні такого права особі до 16 років у разі 
вагітності чи народження нею дитини, адже це точноне відповідатиме її 
інтересам. На жаль, аналіз даних Центру медичної статистики МОЗ України 
свідчить, що в 2020 році у медичних закладах прийнято на 27% більше 
пологів у осіб до 14 років включно, ніж прийнято таких у 2019. На 4,6% менше 
таких пологів пройшли нормально ніж за попередній період. За статистикою-
тих самих років щодо прийнятих пологів у віці від 15 до 17 років включно, 
кількість нормальних пологів хоча й зросла на 3%, проте загальна кількість 
прийнятих пологів у цієї вікової групи все ж зросла на 2,47% [6, 7]. 

К. Резворович зазначає, що цілком можливим на практиці є вирішення 
питання про можливість вступу до шлюбу осіб, які не досягли шлюбного віку, 
шляхом встановлення можливості чи неможливості надання їм повної 
цивільної дієздатності. Та більше проблем виникає під час вирішення цього ж 
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питання, якщо це стосується особи, яка народила дитину і якій за висновком 
не може бути надана повна цивільна дієздатність [3, с. 127]. Дійсно, якщо з 
правами та обов’язками,яких особа набуває зі вступом у шлюб,все є очевид-
ним, то з можливістю самостійно нести відповідальність – ні. Ст. 164 СК 
України встановлює неможливість з певних підстав (п. п. 2-5 ч.1 ст. 164) по-
збавити батьківських прав неповнолітнього. У таких випадках у особи 
щонайбільше відберуть дитину. Чи зможе вона повноцінно продовжувати 
здійснення своїх батьківських прав і обов’язків, коли сама потребує вихован-
ня/допомоги батьків (скажімо у випадку алкоголізму чи наркоманії)? 
Гадаємо, що ні. Це знову наштовхує нас на думку, що має бути створений ок-
ремий перелік обставин та критеріїввідповідності надання неповнолітній 
особі права на шлюб її інтересам. Наприклад, вказати, що суд бере до уваги 
при наданні права на укладення шлюбу особі, яка не досягла шлюбного віку, 
такі обставини: 1) стан здоров’я неповнолітньої особи, зокрема вагітної; 
2) можливість потенційного чоловіка/дружини забезпечувати не нижче вста-
новленого рівня особу або особу та її дитину; 3) наявність у особи можливості 
в майбутньому продовжувати здобуття освіти; 4) наявність у особи не менше 
двох працездатних родичів чи інших осіб, зазначених у Главі 21 СК України, 
які можуть забезпечувати неповнолітню особу та допомагати їй чи їй та 
дитині, нести субсидіарну відповідальність, виконувати субсидіарно певні 
обов’язки тощо. 

Національне сімейне законодавство, зокрема й практика судів, нечітко, 
але розмежовують укладення шлюбу неповнолітньою особою без ситуації з ва-
гітністю чи народженням дитини, обставинчи критеріїв для чого в СК України 
в жодній статті не наведено, та ситуацію, коли неповнолітня завагітніла або 
народила. З метою більшої правової визначеності цього питання пропонуємо 
в ст.4 СК України закріпити положення ст. 23, що «особа, яка досягла 16 років, 
може за наявності передбачених законом обставин отримати право на укла-
дення шлюбу, реалізуючи таким чином одну з підстав створення сім’ї та право 
на таке створення, шляхом звернення до суду з відповідною заявою в установ-
леному законодавством порядку». Вважаємо, що обставини (умови) та 
критерії надання такого права повинні встановлюватися окремо в кожній 
ситуації залежно від того, між особами якого віку та якої статі в разі надання 
можливості реалізації права виникнуть подружні права та обов’язки, наприк-
лад, між неповнолітньою особою чоловічої статі та повнолітньою особою 
жіночої статі чи навпаки; між двома неповнолітніми тощо. 
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Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю: оптимізація строку покарання 
Відповідно до ч. 1 ст. 55 Кримінального кодексу України позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (далі – позбав-
лення права, якщо контекст не вимагає іншого) може бути призначено як ос-
новне покарання на строк від двох до п’ятироків і як додаткове на строк від 
одного до трьох років. Як виняток, позбавлення права обіймати певні посади 
як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очи-
щення влади», призначається на строк п’ять років. За своїм характером по-
збавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, яке 
призначається як основне чи як додаткове покарання є тотожними. Єдиним 
критерієм їх розмежування є обсяг карально-виховного потенціалу, що 
закладається у строки на які вони призначаються. Тому, дослідження строків 
цього виду покарання потребує додаткової уваги детальніше застосовувати 
інші види покарань [1, ст. 95].  

Із позиції застосування цього покарання можна погодитись і 
досліджуваному покаранню й знайти альтернативне покарання або застосувати 
позбавлення права в мінімальних межах. Однак, це одиничний, певною мірою 
унікальний випадок, тому він н виключає необхідності дослідження строків цьо-
го покарання з точки зоруїх актуальності для більш широкого кола суб’єктів. 

По перше, така необхідність зумовлена «темпоральною аномалією», що 
в силу законодавства  утворилася між нормами кримінального та адміністра-
тивного законодавства. Мова йде про не співрозмірність строків кримі-
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нального покарання встановленого ч. 1 ст. 55 КК та адміністративного стяг-
нення – ч. 2 ст. 30 КУпАП. У ч. 2 ст. 30 КУпАП передбачено можливість по-
збавлення наданого громадянинові права керування транспортними засобами 
на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування 
цим правом. Як відомо КК встановлює вищу межу для відповідного основного 
покарання на рівні 5 років. 

Оскільки кримінальні покарання не можуть бути менш суворими, ніж 
адміністративні стягнення, цілком обґрунтованою виглядає пропозиція про 
збільшення максимального строку покарання у виді позбавлення права, як 
мінімум до десяти років. 

По друге, обраний державою курс на боротьбу з «біло-
комірцевоюзлочинністю» додатково акцентує увагу на покаранні у виді по-
збавлення права, як на головному засобі боротьби з нею. Саме це покарання 
може виступати дієвим засобом боротьби з даною категорією злочинів, які на 
даному етапі розвитку українського суспільства становлять підвищену небез-
пеку. А отже для повноцінної реалізації закладеного потенціалу в цей вид по-
карання необхідно переглянути строки на які він може призначатися. 

Одні науковці вважають, що встановлені строки найкраще забезпечують 
досягнення цілей покарання, оскільки призначення його на більш тривалий 
строк викликає в засудженого надмірне хвилювання й може призвести до оз-
лоблення, ускладнити його повернення до колишнього життя. Обґрунтована 
подібна позиція тим, що в окремих випадках від посади відсторонюються 
висококваліфіковані фахівці й керівники виробництв (керівники підприємств, 
установ і організацій, а також їх структурних підрозділів, їх заступники, 
головні бухгалтери та ін.), а тому призначення цього покарання на тривалий 
строк може матинегативні соціальні наслідки. Тому, науковці і практики 
підтримують пропозицію, а законодавець розпочав встановлення більш знач-
них строків позбавлення права в статтях Особливої частини КК. Попри це, за 
інших умоввстановлення строків для цього покарання, що перевищують 10 
років було б не доцільним, однак з урахуванням ситуації, яка склалася в 
Україні такі зміни є необхідними.  

Таким чином, на основі вище викладеного можна дійти висновку, що як 
науковці так і практики не тільки підтримують збільшення строків позбав-
лення права, а й допускають можливим призначення цього покарання без-
строково. Розробка додаткової аргументаці та соціальної обумовленності 
закріплення більш тривалих строків для даного виду покарання, а також 
зарубіжного досвіду, потребують окремої уваги та більш глибоко, повного 
вивчення, що і буде предметом наших подальших досліджень. 

Література: 
1. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодовдо-
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проможних банків з ринку». Відомості Верховної Ради. 2015, № 43. ст. 386.   
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Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих  

(розшукових) дій у кримінальному провадженні 
Висвітлення в ст. 3 Конституції України пріоритету прав і свобод люди-

ни та їх гарантій одночасно з покладенням на сторону обвинувачення, 
слідчого суддю, суд обов’язку забезпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду (ст. 2 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі – КПК)) ставить завдання перед останніми, яке 
полягає в дотриманні пропорційності втручання в сферу прав і свобод особи, 
знаходженні відповідного балансу, при здійсненні кримінальної 
процесуальної діяльності, зокрема, під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій (далі – НС(Р)Д). Зважаючи на це особливе значення має 
чітка регламентація системи вимог до їх здійснення. 

Так, серед вимог, можуть бути виокремлені наступні нормативні припи-
си що забезпечують збереження та захист інформації, отриманої під час про-
ведення НС(Р)Д:  

 обов’язок прокурора вживати заходи щодо збереження отриманихпід 
час проведення НС(Р)Д речей і документів, які планує використову-
вати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 252 КПК);  

 заборона розголошення відомостей про факт та методи проведен-
няНС(Р)Д, осіб, які їх проводять, а також інформацію, отриману в ре-
зультаті їх проведення, особами, яким це стало відомо в результаті 
ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому ст. 290 КПК 
(ч. 1 ст. 254КПК);  

 необхідність попередження захисника та інших осіб, які мають право 
на ознайомлення з протоколами про проведення НС(Р)Д, якщо во-
нимістять інформацію щодо приватного (особистого чи сімейного) 
життя інших осіб, про кримінальну відповідальність за розголошення 
отриманої інформації щодо інших осіб (ч. 2 ст. 254 КПК);  

 заборона виготовлення копій протоколів про проведення НС(Р)Д та-
додатків до них (ч. 3 ст. 254 КПК). Уточнюючи вказане положення, 
слід вказати на правильний підхід, який, має місце у судовій 
практиці. Так, наприклад, слідчий суддя Зарічного районного суду 
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м. Суми в своїй ухвалі від 12.08.2015 р. частково задовольнив клопо-
тання захисника, зобов’язавши слідчого надати можливість адвокату 
ознайомитися за допомогою власних технічних засобів зі всіма 
матеріалами кримінального провадження, в тому числі з відкритими 
матеріалами про проведення негласних слідчих дій, попередивши 
його про заборону виготовлення ним копій цих документів з метою 
розголошення отриманої інформації та попередивши його про 
кримінальну відповідальність за розголошення отриманої інформації 
щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб [1]; 

 обов’язок прокурора невідкладно знищити відомості, речі та докуме-
нти, отримані в результаті проведення НС(Р)Д, які він не визнає не-
обхідними для подальшого проведення досудового розслідування, 
крімвипадків, передбачених КПК (ч. 1 ст. 255 КПК) та заборона вико-
ристаннязазначених матеріалів для цілей, не пов’язаних з криміна-
льним провадженням, або ознайомлення з ними учасників криміна-
льного провадження чи будь-яких інших осіб (ч. 2 ст. 255 КПК); 

 обов’язок прокурора повідомити власника речей або документів, отри-
маних у результаті проведення НС(Р)Д, про наявність таких речей або 
документів у його розпорядженні та з’ясувати, чи бажає власник їх по-
вернути (ч. 3 ст. 255 КПК); 

 право використання інформації, отриманої в результаті проведен-
няНС(Р)Д, яка свідчить про наявність ознак кримінального правопо-
рушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, 
в іншому провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка 
постановляється за клопотанням прокурора (ч. 1 ст. 257 КПК); 

 обов’язок знищення інформації, отриманої внаслідок проведення 
НС(Р)Д до постановлення ухвали слідчого судді, якщо слідчий суддя-
постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на її проведення 
(ч. 3ст. 250 КПК); 

 обов’язок засекречування постанови слідчого, прокурора про прове-
дення НС(Р)Д, клопотання про дозвіл на проведення НС(Р)Д, ухвали-
слідчого судді про дозвіл на проведення НС(Р)Д та додатків до ньо-
го,протоколу про проведення НС(Р)Д, які містять відомості про факт 
таметоди проведення НС(Р)Д, а також відомості, що дають змогу іде-
нтифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться або плану-
ється проведення такої дії, розголошення яких створює загрозу наці-
ональним інтересам та безпеці (п. 5.1 Розділу 5 Інструкції про органі-
зацію проведеннянегласних слідчих (розшукових) дій та використан-
ня їх результатіву кримінальному провадженні) [2]; 

 заборона втручання у приватне спілкування захисника, священно-
служителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправда-
ним(ч. 5 ст. 258 КПК). Для ілюстрації вказаного припису звернемося 
до рішення ЄСПЛ у справі «Дудченко проти Росії» від 07.11.2017 р.: 
«Суд повторює, що, в той час як стаття 8 захищає конфіденційність 
будь-якої «кореспонденції» між особами, вона передбачає посилений 
захист обміну інформацією між адвокатами і клієнтами. Це 
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підтверджується фактом, щоадвокати здійснюють у демократичному 
суспільстві основоположну місію – захист обвинувачених і підсудних. 
Зрозуміло, адвокат не може належно здійснювати цю основоположну 
місію, якщо він не може гарантувати тим, кого захищає, що їхнє 
спілкування залишиться конфіденційним» (п. 104 вказаного рішення); 

До вимог, що забезпечують право осіб на ознайомлення з фактом таре-
зультатами проведення НС(Р)Д, можна віднести такі положення: 

а) обов’язок прокурора особисто або за його дорученням 
слідчогописьмово повідомити осіб, конституційні права яких були тимчасово 
обмежені під час проведення НС(Р)Д, а також підозрюваного, його захисника 
про таке обмеження. Таке повідомлення повинне бути здійсненепротягом 
дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізнішезвернення до 
суду з обвинувальним актом (ст. 253 КПК); 

б) обов’язок сторони обвинувачення забезпечити ознайомлення сторони 
захисту в порядку ст. 290 КПК не тільки з протоколами, складеними за ре-
зультатами НС(Р)Д, а й з іншими процесуальними рішеннями (постановою 
прокурора, ухвалою слідчого судді та клопотанням слідчого, прокурора), які 
служили правовою підставою для проведення НС(Р)Д. 

Роз’яснюючи наведені вимоги, обов’язково слід звернутися до аналізу пра-
вових позицій, викладених у рішеннях вітчизняних судів таЄСПЛ. Зокрема, у 
постанові Верховного Суду України від 16.03.2017 р. №5-364кс16 наголошується 
на тому, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті є окремою 
підставою для визнання таких матеріалів недопустимими як докази. При цьому, 
відкриттю, окрім протоколів, у яких зафіксовано хід та результати проведення 
певних дій, в обов’язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою 
підставою проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпе-
чить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів 
таких дій як доказів  [3]. Надалі Верховний Суд послідовно дотримується сфор-
мульованого правового висновку з цього питання [4; 5]. 

Розглядаючи вказану проблему крізь призму практики ЄСПЛ, слушно-
буде зупинитися на аналізі вже згаданого рішення «Матановіч протии 
Хорватії». Так, відповідно до його п. 151 ЄСПЛ наголошує на тому, що основ-
ним аспектом права на справедливий судовий розгляд є те, що кримінальне 
провадження, в тому числі елементи такого провадження,пов’язані з проце-
дурою, повинні бути змагальними і між обвинуваченням та захистом повинна 
бути рівність сторін. Право на змагальність означає, що в кримінальній справі 
і обвинуваченню, і захисту повинна бути надана можливість бути 
повідомленим та коментувати подані зауваженняі докази, подані іншою сто-
роною. Водночас, ЄСПЛ підкреслив, що правона відкриття відповідних 
доказів не є абсолютним правом. У будь-якому кримінальному провадженні 
можуть існувати конкуруючі інтереси, такі як національна безпека, 
необхідність захисту свідків, які знаходяться під загрозою тиску, або утриман-
ня в таємниці методів розслідування злочинів поліцією, які повинні бути ре-
тельно зрівноважені з правами обвинуваченого (п. 152). Крім того, у рішенні у 
справі «Зубков та інші проти Росії»від 07.11.2017 р. ЄСПЛ додатково конкре-
тизував, що інформація, яка містилася у рішеннях, які надавали дозвіл на 
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приховане спостереження,може бути критичною для здатності особи відкрити 
провадження для оскарження законних та фактичних підстав для призначен-
ня прихованого спостереження. При цьому відмова розкривати дозволи на 
спостереження без будь-яких вагомих причин, на думку ЄСПЛ, позбавляє осо-
бу будь-якої можливості забезпечити законність заходу та його «необхідність у 
демократичному суспільстві», розглянути незалежним судом у світлі 
відповідних принципів статті 8 Конвенції (п. 129, 132). 
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Стадії процедури перегляду постанов  

у справах про адміністративні правопорушення 
Сучасні дослідники вважають, що стадія перегляду постанови у справі 

про адміністративні правопорушення містить кілька складових (етапів), а са-
ме: оскарження (опротестування) постанови; перевірка законності постанови; 
ухвалення рішення; реалізація рішення. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не міс-
тить вимог до скарги на постанову по справі про адміністративне правопору-
шення, але зрозуміло, що така скарга, як мінімум, має бути подана у письмо-
вій формі та бути мотивованою. Крім того, відповідно до ст. 287 КУпАП, 
суб’єктами оскарження постанови можуть бути лише особа, щодо якої її вине-
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сено, а також потерпілий [3, с. 187]. 
За загальним правилом скарга подається до органу (посадовій особі), який 

виніс постанову у справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не 
встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб 
надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно 
до цієї статті її розглядати. Тобто визначення органу (посадової особи), що має 
здійснювати перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення, 
відноситься до компетенції органу (посадової особи), що розглядала справу про 
адміністративне правопорушення. 

Наступним етапом стадії перегляду постанови у справі про адміністра-
тивне правопорушення, що здійснюється в адміністративному порядку, є пе-
ревірка законності прийнятого рішення. 

У результаті аналізу норм КУпАП можна припустити, що перевірка за-
конності та обґрунтованості постанови  по справі про адміністративне право-
порушення має здійснюватись в тому самому порядку, в якому розглядається 
справа про адміністративне правопорушення. Таке припущення ґрунтується 
на тому, що відповідно до ст. 293 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді 
скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопору-
шення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і ухвалює 
одне з таких рішень: залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без за-
доволення; скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує 
постанову і закриває справу; змінює захід стягнення в межах, передбачених 
нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушен-
ня, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено [4, с. 76]. 

При цьому, незважаючи на мотивацію скарги або протесту, предметом 
перевірки є законність і обґрунтованість винесеної постанови. Проте, для пе-
ревірки законності та обґрунтованості постанови і прийняття одного із зазна-
чених рішень, необхідно з’ясувати ті самі обставини, що підлягають 
з’ясуванню при розгляді справи про адміністративні правопорушення. Зокре-
ма, відповідно до ст. 280 КУпАП, необхідно з’ясувати: чи було вчинене адміні-
стративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає 
вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують або 
обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з’ясувати 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Виходячи із принципу процесуальної економії, перегляд постанови у справі 
про адміністративне правопорушення має здійснюватись від найпростіших за змі-
стом дій, які дають можливість прийняти одне із рішень, перелічених у ст. 293 
КУпАП, до найскладніших. Перш за все, перевіряється, чи мала особа, яка прийн-
яла постанову у справі про адміністративне правопорушення повноваження щодо 
розгляду відповідної справи про адміністративне правопорушення. Якщо буде 
встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомоч-
ним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається 
на розгляд компетентного органу (посадової особи). 

Далі перевіряється, чи були в наявності на момент розгляду справи про 
адміністративне правопорушення підстави для закриття цієї справи. Виключ-
ний перелік таких підстав визначено у ст. 247 КУпАП. 
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У межах ст. 247 КУпАП перевіряється наявність за тим самим фактом 
щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови 
компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного 
стягнення, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністра-
тивне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної 
справи. Очевидно, що всі ці обставини мають бути підтверджені відповідними 
процесуальними документами, які мають бути додані до скарги на постанову у 
справі про адміністративне правопорушення або протесту прокурора Наступ-
ним кроком є перевірка факту закінчення на момент винесення постанови у 
справі про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУ-
пАП. У контексті перегляду постанови у справі про адміністративне правопо-
рушення в адміністративному порядку перевірці підлягають лише строки, за-
значені у частинах 1 та 3 ст. 38 КУпАП. Відповідно до частини першої цієї статті 
адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з 
дня вчинення правопорушення, а при тривалому правопорушенні - два місяці з 
дня його виявлення. Відповідно до частини 3 – у разі відмови в порушенні кри-
мінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях по-
рушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення 
може бути накладено не пізніш як через місяць з дня ухвалення рішення про ві-
дмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття [1, с. 45]. 

Далі перевіряється чинність акта, що встановлює адміністративну відпо-
відальність, а після цього – наявність акта амністії, який усуває застосування 
адміністративного стягнення. Подальші дії щодо перевірки законності та об-
ґрунтованості постанови у справі про адміністративне правопорушення сто-
суються оцінювання параметрів самого адміністративного правопорушення. У 
контексті оцінювання наявності підстав для закриття справи про адміністра-
тивне правопорушення перевіряються ознаки суб’єкта правопорушення, зок-
рема його вік та осудність, суб’єктивної сторони правопорушення, зокрема на-
явність вини, та об’єктивної сторони правопорушення –  відповідне діяння. 

Якщо подія і склад адміністративного правопорушення є в наявності, пере-
віряється наявність ознак стану крайньої необхідності та необхідної оборони. При 
цьому слід зазначити таке: якщо наявність стану крайньої необхідності може бути 
цілком реальною, то стан необхідної оборони невластивий для адміністративних 
правопорушень, про що вже зазначено у спеціальній літературі [2, с. 135]. 

Якщо підстав для закриття справи немає, перевіряється наявність обста-
вин, які можуть бути підставою для зміни заходу стягнення. В цьому разі пе-
ревіряється дотримання загальних правил накладення стягнення за адмініст-
ративне правопорушення. Відповідно до ст. 33 КУпАП, стягнення за адмініст-
ративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом 
та іншими законами України. При накладенні стягнення враховують характер 
вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий 
стан, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.  

Оскільки зміна заходу стягнення може здійснюватись лише у бік його 
зменшення, то у першу чергу підлягають з’ясуванню обставини, що 
пом’якшують відповідальність. До таких згідно зі ст. 34 віднесені такі, як щире 
розкаювання винного; відвернення винним шкідливих наслідків правопору-
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шення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 
вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або 
при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; вчинення правопорушення 
неповнолітнім; вчинення правопорушення вагітною або жінкою, яка має ди-
тину віком до одного року [4, с. 345]. 

Наступним етапом стадії перегляду постанови у справі про адміністра-
тивне правопорушення, є винесення одного із зазначених у ст. 293 КУпАП рі-
шень. Форму рішення за скаргою або протестом законом не визначено, але 
можна констатувати, що таке рішення виноситься обов’язково у письмовій 
формі, оскільки відповідно до ст. 295 КУпАП копія рішення за скаргою або 
протестом на постанову у справі про адміністративне правопорушення протя-
гом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. 

Що стосується реалізації зазначеного рішення, то зміст цього етапу зале-
жить від змісту прийнятого рішення. Так, якщо уповноваженим органом (посадо-
вою особою) рішення про залишення постанови у справі про адміністративне 
правопорушення без змін, а скарги або протесту – без задоволення, реалізація та-
кого рішення полягає у зверненні оскаржуваної постанови у справі про адмініст-
ративне правопорушення до виконання відповідно до вимог КУпАП. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про скасування постанови та надіслання справи на новий розгляд, то реаліза-
ція рішення полягає у втрати чинності постановою у справі про адміністрати-
вне правопорушення і поверненні на стадію розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення [2, с. 135]. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про скасування постанови і закриття справи, то реалізація такого рішення по-
лягає у втраті чинності постановою у справі про адміністративне правопору-
шення, а також відповідно до ст. 296 КУпАП це тягне за собою повернення 
стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а та-
кож скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою. У разі немо-
жливості повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування 
шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративно-
го стягнення, провадиться в порядку, встановленому законом. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про зміни заходу стягнення, то реалізація такого рішення полягає у зверненні 
до його виконання аналогічно з відповідною постановою про застосування 
адміністративного стягнення за правилами, визначеними КУпАП для відпові-
дного виду стягнення. 
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До питання правового регулювання екологічного  
страхування в Україні 

В умовах зростання екологічних ризиків актуалізується необхідність 
пошуку дієвих механізмів попередження техногенних катастроф та належного 
відшкодування завданих збитків довкіллю. Неврегульованість інструментів 
фінансового забезпечення такого відшкодування має наслідком такий стан 
речей, коли за порушення екологічного законодавства держава бере на себе 
асигнування значних бюджетних коштів на подолання негативних 
екологічних явищ.  

Так, за 2020 рік лише 4 % від загальної суми (2.1 млрд грн) нарахованих 
Державною екологічною інспекцією збитків для довкілля було стягнуто з 
порушників, решта залишилась непокритою, тобто зазначені витрати лягали 
на державний бюджет та платників податків [1].      

У світовій практиці стандартним інструментом в управлінні 
екологічними ризиками є екологічне страхування. Лідерами серед країн ЄС є 
Німеччина та Австрія, водночас в Латвії та Болгарії екологічне страхування не 
набуло поширення.  

У США екологічне страхування з’явилося ще у 50-60 роках ХХ століття і 
було визначене обов’язковою вимогою щодо фінансової стійкості та 
платоспроможності компанії, які гарантуються наявністю та наповненістю 
відповідних страхових фондів, які забезпечать відшкодування екологічної 
шкоди, у разі виникнення такої. Страхова політика штатів передбачає, що 
зниження екологічних ризиків гарантує і зниження фінансових, що є основою 
господарської діяльності США. Екологічне страхування здійснюється приват-
ними страховими компаніями, страховими кооперативами і урядом. Через 
особливості страхового законодавства в різних штатах, а також множинність 
суб’єктів страхування, в США діють різні правила оцінки розмірів екологічної 
шкоди, однак обов’язковість екологічного страхування передбачає, що 
відшкодовується вона завжди в повному обсязі, а також є першочерговою 
процедурою. Належним чином врегульовані процедури екологічного страху-
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вання та жорсткі екологічні вимоги сприяють тому, що в США з 80-х років і до 
сьогодні попит на екологічне страхування тільки зростає [2, 3]. 

В країнах ЄС екологічне страхування може бути як обов’язковим так і 
добровільним. Правові засади екологічної відповідальності в ЄС визначені 
Директивою 2004/35/ЄС «Про екологічну відповідальність щодо запобігання 
і ліквідації шкоди навколишньому середовищу» [4]. Зокрема, Директива 
2004/35/ЄС передбачає запровадження механізмів фінансового гарантування 
екологічної відповідальності та заохочує держави-члени вживати заходи, 
спрямовані на сприяння розвитку відповідних фінансових та економічних 
інструментів. Найбільш поширеним видом таких інструментів є екологічне 
страхування.  

Так, у Німеччині в сфері екологічного страхування діє Закон «Про 
кримінальну відповідальність за нанесення шкоди навколишньому середови-
щу», відповідно до якого, укладання договорів страхування передбачено вик-
лючно для підприємств з високим рівнем ризику забруднення довкілля. 
Оцінка збитків визначається рішенням суду відповідно до певних методик [2]. 

У Франції екологічне страхування регулюється Законом «Про 
превентивні заходи по відношенню до технологічних та природних ризиків та 
відшкодування збитку». Оцінка екологічної шкоди здійснюється 
відповідними методиками, а завдані збитки відшкодовує державний страхо-
вий пул (фонд). Наповнення державного страхового фонду складається з 
обов'язкових податків. Така ж практика застосовується і у Фінляндії. Таким 
чином, екологічне страхування форрмально є обов'язковим.  

Держави ЄС застосовують ряд стимулів та впроваджують спеціальні про-
грами підтримки екологічного страхування, зокрема, залежно від типів 
підприємства встановлюються спеціальні пільги щодо страхових премій [2]. 

В Україні ринок фінансових гарантій екологічної відповідальності зна-
ходиться на стадії формування. Зокрема, екологічне страхування фрагментар-
но врегульовано законами України «Про страхування», «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», «Про екологічний аудит», «Про переве-
зення небезпечних вантажів», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про 
нафту та газ», та низкою постанов Кабінету Міністрів України.   

В Україні обов’язкове страхування цивільної відповідальності передба-
чено для підприємств підвищеної небезпеки та для інвестора, в тому числі, за 
шкоду, заподіяну довкіллю, за угодою про розподіл продукції.  

Між тим, законодавство потребує удосконалення в частині страхування 
відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю.  

Указом Президента від 23 березня 2021 р. № 111/2021  було введено 
рішення Ради національної безпеки і оборони «Про виклики і загрози 
національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи що-
до їх реалізації», яке передбачає розробку в тримісячний термін закону про 
екологічне страхування [5]. У вересні 2021 року на розгляд Комітету Верховної 
Ради України з питань екологічної політики та природокористування був на-
правлений Проект Закону про екологічне страхування, метою якого є ство-
рення нових дієвих фінансових механізмів для відшкодування шкоди, 
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заподіяної довкіллю, життю, здоров’ю, майну громадян, а також сприяння 
модернізації підприємств-забруднювачів. 

Законопроектом передбачена обов’язковість страхування цивільної 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища для підприємств високого 
ступеня ризику. Решта підприємств зможуть укласти договори екологічного 
страхування добровільно. Крім того, перебачено створення неприбуткового 
об’єднання страховиків – Бюро екологічного страхування. Укладення 
договорів страхування здійснюватимуть страхові компанії, які будуть членами 
Бюро екологічного страхування з розподілом кожного договору між усіма 
членами такого об’єднання. Договір страхування буде підлягати обов’язковій 
реєстрації в Єдиному державному реєстрі договорів екологічного страхування 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Страховим випадком є на-
брання законної сили рішенням суду про відшкодування такої шкоди. 
Мінімальний розмір страхової суми буде встановлюватись у порядку, за-
твердженому Кабінетом Міністрів,  та відповідно до критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.  

Прогнозується, що впровадження такого механізму екологічного стра-
хування сприятиме екологічній модернізації підприємств, адже розмір стра-
хового платежу залежатиме від того, наскільки підприємство відповідає еко-
логічним вимогам.  Законопроектом, зокрема, передбачений додатковий 
фінансовий стимул. Так, підприємства, які не матимуть порушень та страхо-
вих випадків протягом трьох років отримають повернення частини сплачених 
ним коштів за договорами страхування на превентивні заходи та заходи з 
модернізації виробництва і дотримання природоохоронного законодавства. 

Необхідність впровадження екологічного страхування не викликає 
сумнівів, між тим законопроект потребує доопрацювання. Зокрема, 
наголошується на таких недоліках як відсутність причин відмови у виплаті 
страхових сум за договором серед істотних умов; відсутність визначених 
строків реєстрації договору страхування в Реєстрі тощо [6].  

Впровадження механізму екологічного страхування є необхідною переду-
мовою для гарантування екологічної відповідальності забруднювачів довкілля за 
заподіяну шкоду. Екологічне страхування дозволить бізнесу втримати фінансову 
стійкість за умов, коли виникне необхідність відшкодовувати збитки 
довкіллю.   Крім того, такі превентивні заходи як  сертифікація підприємств-
забруднювачів за стандартом ІSО 14001 або EU Eco-management and Audit 
Scheme (EMAS) дозволять мати пільги щодо сплати страхових премій.  
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Принципи провадження  

у справах про адміністративні правопорушення 
Адміністративний процес є специфічною діяльністю щодо вирішення 

індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління, яка регулю-
ється нормами адміністративного права. У ньому можна виділити декілька 
складових частин  або проваджень: щодо справ про адміністративні порушен-
ня; щодо застосування заходів адміністративного припинення чи відновлен-
ня; щодо застосування заходів дисциплінарного примусу на основі норм адмі-
ністративного права (КУпАП). У структурі адміністративного процесу провад-
ження у справах про адміністративні правопорушення є важливим елементом. 
Його можна розглядати як діяльність уповноважених суб’єктів щодо застосу-
вання адміністративних стягнень і сукупність виникаючих при цьому відносин, 
врегульованих нормами адміністративного права. Загальні норми, що регулю-
ють виробництво, містяться в КУпАП. Особливості провадження в окремих 
категоріях адміністративних порушень встановлюються спеціальними нормами. 
Особливу групу становить ряд уточнюючих КУпАП положень, що містяться в 
підзаконних актах (інструкції різних міністерств і відомств). 

Неодмінною умовою нормального функціонування будь-якого демокра-
тичного суспільства є належний рівень організації державної боротьби зі 
злочинністю та іншими протиправними виявами. Серед засобів державного 

https://bit.ly/3x9e2V2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018525-21#Text
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100026885-ekologich-ne-strakhuvannya-mindovkillya-napolyagaye-na-obovyazkovosti
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100026885-ekologich-ne-strakhuvannya-mindovkillya-napolyagaye-na-obovyazkovosti


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                205 

 

примусу, завдяки яким забезпечується зміцнення правової основи державного 
та громадського життя й неухильне дотримання законності та правопорядку, 
важливе місце посідає адміністративна відповідальність. Адміністративна 
відповідальність як вид юридичної відповідальності спрямована на 
запобігання правопорушенням, їх припинення, виховання громадян у дусі ви-
конання й дотримання вимог закону [2, с. 24]. 

За даними статистики, адміністративні правопорушення становлять 
найбільшу частку в загальній масі правопорушень. На сьогодні на один учи-
нений злочин припадає більш як сто скоєних адміністративних проступків. 
Отже, у сферу адміністративно-деліктних правовідносин об’єктивно втягнута 
значна кількість населення нашої країни, причому внаслідок не стільки зни-
ження рівня правової свідомості громадян, скільки значного розширення кола 
суспільних відносин, які підпадають під охорону адміністративного законо-
давства. На момент прийняття Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення його Особлива частина містила 172 склади адміністративних право-
порушень, нині їх налічується понад 270, а за проектом нового кодексу має бу-
ти 346. Розширюється також і коло суб’єктів адміністративної 
відповідальності, до якого ввійшли суб’єкти підприємницької діяльності. Ре-
формування системи органів виконавчої влади, здійснення адміністративної 
реформи та реформи адміністративного права спричинюють зміни в адмініс-
тративному законодавстві, зокрема щодо адміністративних стягнень, повно-
важень органів адміністративної юрисдикції, юридичного складу правопору-
шень і порядку накладення адміністративних стягнень за їх скоєння. Тому 
потрібно постійно стежити за змінами в чинному адміністративному 
законодавстві та практиці його застосування [3, с. 176]. 

Відомо, що адміністративний процес та провадження у справах про 
адміністративні правопорушення співвідносяться як загальне і частина. По-
рядок притягнення осіб, що вчинили адміністративні проступки, до 
адміністративної відповідальності врегульований переважно нормами 
процесуальної частини КУпАП. Норми цього Кодексу визначають 
адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про 
адміністративні проступки, предметну підвідомчість справ про порушення 
норм адміністративного права, порядок розгляду справ цієї категорії, вине-
сення за результатами такого розгляду рішень, їх оскарження або опротесту-
вання, виконання поста нов про накладення адміністративних стягнень тощо. 

Як складова адміністративного процесу провадження у справах про 
адміністративні правопорушення вирізняється серед інших проваджень за низ-
кою критеріїв. До них належать: особливості органів, які здійснюють проваджен-
ня, специфіка актів, якими оформляється процесуальна діяльність, процедури їх 
оформлення, його швидкість та економічність. У ст. 245 КУпАП визначено за-
вдання провадження у справах про адміністративні правопорушення, а саме: сво-
єчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи; вирішен-
ня її в точній відповідності з законом; забезпечення виконання винесеної поста-
нови; виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних право-
порушень; запобігання правопорушенням; виховання громадян у дусі дотриман-
ням законів, зміцнення законності [4, с. 220]. 
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Провадження у справах про адміністративні правопорушення ґрунту-
ється на наступних принципах: законності (точне виконання чинного законо-
давства всіма учасниками провадження; цей принцип гарантує захист інте-
ресів суспільства, держави, прав і свободи громадян, а також відповідальність 
органу (посадової особи) за належне ведення провадження); об’єктивної істи-
ни (органи (посадові особи), які проводять розслідування і розгляд справи, 
зобов’язані досліджувати всі обставини та їх взаємозв’язки в тому вигляді, в 
якому вони існували насправді; дотримання цього принципу виключає однос-
торонній, суб’єктивний підхід до винесення рішення справи); презумпції не-
винності (особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, вва-
жається невинною доти, доки його винність не буде доведена у встановленому 
законом порядку; цей принцип передбачає також, що тягар доказування ле-
жить на органі або особі, які притягають до відповідальності; особа, що притя-
гується до відповідальності, не  зобов’язана доводити свою невинність, хоча й 
має на це право; з презумпції невинуватості витікає і таке важливе положен-
ня: будь-які сумніви тлумачуються у рахунок особи, яка притягується до від-
повідальності); рівності громадян перед законом (громадяни мають права рі-
вні конституційні і свободи, та є рівними перед законом; не може бути приві-
леїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного походження, майнового стану, місця про-
живання, за мовними чи іншими ознаками; цей принцип дублюється у ст. 248 
КУпАП, згідно з якою розгляд справи про адміністративне правопорушення 
здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою осо-
бою), який розглядає справу); гласності (справа про адміністративне правопо-
рушення розглядається відкрито); оперативності (швидкості) (адміністратив-
не провадження полягає в тому, що законодавство встановлює конкретні 
строки розгляду справ) [5, с. 175]. 

Законодавством встановлено поетапне просування справи про 
адміністративне правопорушення. Ці етапи називаються стадіями. На кожній 
стадії здійснюються відповідні дії, результати яких оформлюються 
адміністративно-процесуальним документом, який підводить підсумок цього 
етапу провадження. Стадії провадження органічно пов’язані між собою, здій-
снюються у логічній послідовності і загалом становлять систему провадження. 
Процесуальна діяльність розвивається послідовно, стадійно і кожна зі стадій 
має свої особливості. Розрізняють такі стадії: порушення справи про 
адміністративне правопорушення; розгляд справи й винесення щодо неї по-
станови; оскарження й опротестування постанови; виконання винесеної по-
станови. Слід зауважити, що процесуальна стадія є відносно відмежованою, 
виділеною у часі й логічно пов’язаною сукупністю процесуальних дій, спрямо-
ваних на досягнення намічених цілей і розв’язання відповідних завдань, фун-
кціонально узгодженою з ними, з визначеним колом суб’єктів і закріпленням 
у відповідних процесуальних актах. 

Провадження, що розглядається тісно пов’язане з цивільним судочинст-
вом, особливо на стадії перегляду і при виконанні майнових стягнень. Залеж-
но від обсягу та складності процесуальної діяльності можна розрізняти спро-
щене (прискорене) провадження (наприклад, коли штраф накладається пря-
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мо на місці порушення), звичайне і особливе (розгляд суддями справ про дрі-
бне розкрадання, дрібне хуліганство тощо). Завданнями провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і 
об’єктивне виявлення обставин кожної справи; вирішення її в точній відпові-
дності з законодавством; забезпечення виконання винесеної постанови; вияв-
лення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопору-
шень; виховання громадян у дусі дотримання законів. Адміністративне прова-
дження  є різновидом виконавчо-розпорядчої діяльності, в якому діють її 
загальні принципи: законності, демократизму, оперативності [6, с. 74]. 

Адміністративне провадження здійснюється на основі загальних норм і 
принципів адміністративного права. Одночасно тут діють і специфічні, 
зумовлені завданнями даної діяльності, принципи: об’єктивної істини, забез-
печення права на захист. Провадження справ про адміністративні правопо-
рушення складається з дій певних органів nf осіб. Одну з головних ролей у 
даній діяльності відіграють державні та громадські органи, посадові особи цих 
органів, уповноважені здійснювати відповідно до закону заходи, що сприяють 
виявленню та попередженню адміністративних проступків, застосуванню і 
виконанню стягнень. У провадженні справ про адміністративні правопору-
шення беруть участь й інші учасники. Одні з них стоять на захисті своїх 
інтересів, інші ж можуть бути притягнуті лише при провадженні певних про-
цесуальних дій для сприяння виробництву.  

Всіх суб’єктів адміністративного можна розділити на кілька груп. Пер-
ша – компетентні органи та посадові особи, наділені правом прийняття влад-
них актів і складання правових документів, що визначають просування і долю 
справи (лідируючі суб’єкти) [1, с. 124]. 

Друга – суб’єкти, що мають свою особисту зацікавленість у справі, зок-
рема: особа, яка притягається до відповідальності; потерпілий – особа, якій 
адміністративним правопорушенням був заподіяно моральну, фізичну або 
майнову шкоду; законні представники, якими є громадяни, в силу закону ви-
ступають у всіх установах, в тому числі і судових, на захист особистих і майно-
вих прав та законних інтересів недієздатних, обмежено дієздатних осіб або 
дієздатних, але через свій фізичний стан (по старості, хвороби і т .п.) позбав-
лених можливості особисто здійснювати свої права і виконувати свої 
обов’язки; законними представниками можуть бути батьки, усиновителі, опі-
куни або піклувальники; адвокат – юрист, який надає професійну правову пі-
дтримку або допомогу особі, залученій до адміністративної відповідальності; 
представники цієї групи на відміну від першої групи, не користуються влад-
ними повноваженнями [1, с. 125]. 

Третя – особи і органи, які сприяють здійсненню провадження, зокрема 
свідки – особи, які мають інформацію про обставини, які підлягають встанов-
ленню по даній справі; експерти – особи, які володіють певними 
спеціальними знаннями і які можуть бути залучені органами або посадовими 
особами, у віданні яких перебувають справи про адміністративні правопору-
шення, в певних випадках, при яких може виникнути необхідність в їх знан-
нях; перекладачі – особи, які беруть участь в судовому процесі, які володіють 
мовами, необхідними для перекладу матеріалів справи, представлених в суді 
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документів, а також даних в судовому засіданні заяв, показів, пояснень; поняті 
– це незалежні, зовсім не зацікавлені в цій справі особи, запрошені в якості 
свідків і спостерігачів під час огляду, обшуку, виїмки кореспонденції, при 
проведенні очної ставки, а так само інших слідчих діях. Всі учасники прова-
дження, що проходять у справах про адміністративні правопорушення мають 
різні права та обов’язки. 
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Окремі проблеми забезпечення прав особи при освідуванні 
Статтею 3. Конституції України проголошується, що Людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю [1]. 

Права і свободи людини, а, поруч із тим, належне дотримання їхньої 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність, саме тому утвердження й 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Галузь кримінального судочинства є специфічною за своєю суттю, адже 
саме тут службові особи органів досудового розслідування мають виключне 
законне право обмежувати права особи, які гарантовані Конституцією України. 

 Повертаючись до ст. 3 КУ, «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю». Наведене положення стисло відтворює зміст концептуальних засад 
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преамбули Загальної декларації прав людини, чим власне і має 
обумовлюватись відповідність приписів Конституції України міжнародним 
стандартам прав людини [1]. 

Підтверджуючи пріоритетність прав та законних інтересів особи по 
відношенню до державних інтересів на конституційному рівні наголошено, що 
кожен має право на повагу до його гідності – звідси можна посилатися на 
іншу статтю КУ, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському поводженню чи покараннюабо тому, що принижує його гідність. 
Жодна особа, без її вільної згоди, не може бути піддана медичним, науковим 
чи іншим дослідам (ст. 28 Конституції України) [1]. 

Серед цих засад слід відзначити, зокрема, «віру в основні права людини, 
в гідність і цінність людської особистості», а також «визнання гідності, 
притаманної всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних їхніх прав». 
Наведені постулати відображені й у преамбулах Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні і культурні права. 

 Однією із загальних засад кримінального провадження, спрямованої на 
захист прав та свобод особи, є повага до людської гідності, відповідно до нор-
мативного змісту якої під час кримінального провадження повинна бути за-
безпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи; 
забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуван-
ню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводжен-
ню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, ут-
римувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують 
її гідність; кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені зако-
ном, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час 
здійснення кримінального провадження (ст. 11 КПК) [2]. 

 Конкретизуючи концептуальні положення даної засади, законодавець 
встановлює правило щодо недопустимості дій, які принижують честь і гідність 
особи або небезпечні для її здоров’я при освідуванні (ч. 4 ст. 241 КПК) [2] На 
рівні міжнародно-правових стандартів заборона довільного або незаконного 
посягання на честь і репутацію людини, право кожного на захист закону від 
таких посягань закріплена в ст. 12 Загальної декларації прав людини, ст. 17 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [4]. 

 Зокрема, як зазначається в преамбулі Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, визнання гідності, яка властива всім членам 
людської спільноти, є основою свободи, справедливості та всіх невід’ємних 
прав особистості. 

  Однією із слідчих (розшукових) дій, передбачених главою 20 КПК 
України є освідування особи. Частиною 1 статті 241 КПК України передбачено, 
що слідчий або прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи 
потерпілого для виявлення на їхньому тілі залишків кримінального 
правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно 
проводити судово-медичну експертизу. 

Виходячи з вищезазначеної норми, можна зробити висновок: 
освідування за своєю суттю є різновидом огляду, об’єктом якого є тіло 
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людини. З вказаного вище слідує наступне: така слідча дія, особливо у 
випадку її примусового проведення, є серйозним втручанням в особисті права 
людини, а тому мають існувати дієві гарантії від безпідставних зловживань із 
боку правоохоронних органів, що гарантовано статтею 28 Конституції 
України: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність,поводженню чи покаранню. Жодна 
людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 
іншим дослідам». 

Варто зауважити, що проведення освідування згідно зі статтею 193 КПК 
України 1960 р. дещо відрізнялося від процедури проведення цієї слідчої дії, 
закріпленої чинним КПК України. Так, відповідно до КПК 1960 р. освідування 
проводилося в обвинуваченого, підозрюваного або в потерпілого чи свідка з 
метою виявити або засвідчити наявність в останніх особливих прикмет. Також 
була передбачена норма, відповідно до якої слідчий проводив освідування, а 
юридичною підставою для його проведення було винесення цим слідчим 
відповідної постанови. 

У чинному КПК України передбачено, що метою проведення освідування є 
пошук не лише особливих прикмет у підозрюваного, свідка чи потерпілого, а й 
виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення. Освідування є 
різновидом огляду, тому не можна зарахувати до його завдань, наприклад, 
установлення стану наркотичного, алкогольного сп’яніння людини, оскільки для 
цього необхідні спеціальні знання, а це вже є завданням судової експертизи. 
Проводити освідування може і слідчий, і прокурор.  

Підставами для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії є наявність 
достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Тому 
фактичним підґрунтям для проведення освідування виступає наявність у 
слідчого достатніх даних про те, що на тілі особи можуть бути виявлені сліди 
кримінального правопорушення або особливі прикмети. Такі відомості можуть 
бути отримані під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. Юридичною 
підставою для проведення освідування є постанова прокурора, яка повинна 
відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України [2]. 
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вр#Text 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL:   https://zakon.-
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Актуальні проблеми правового забезпечення  
навколишнього середовища України 

В сучасному світі в умовах суспільного розвитку серед пріоритеті в 
національних інтересів України особливо виділяється забезпечення екологічно 
та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збере-
ження і відновлення навколишнього природного середовища. На сьогодні дове-
дена пряма залежність між забрудненням довкілля і суттєвим погіршенням здо-
ров’я населення, негативними змінами в його генофонді. В таких умовах 
актуальність і значимість права громадян на безпечне для життя і здоров’я 
навколишнє природне середовище набуває особливої гостроти. Охорона і 
відновлення довкілля, як загальної системи життєзабезпечення людини, 
перетворюється в завдання першочергової ваги з точки зору збереження та пер-
спектив економічного і соціального розвитку України.  

Щодо вирішення даної проблеми на сьогодні у світі утвердилась 
тенденція швидкого розвитку як міжнародного екологічного права, так і 
національного екологічного законодавства, яка супроводжується небаченим 
досі явищем – взаємним «перетіканням» прогресивних екологічних ідей між 
національним та міжнародним екологічним правом. 

Право людини на чисте довкілля в конституціях сучасних держав 
вважається правовою підставою юридичного закріплення екологічної функції 
держави. Згідно з Законом громадянин України має право на: безпечне для жит-
тя і здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські 
природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та 
достовірної екологічної інформації тощо. У ст. 50 Конституції України записано: 
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 
гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення». 

Збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь у сучасній 
теорії права і конституційній практиці розглядається як спільний обов’язок дер-
жави, громадянського суспільства і людини. Такий підхід можна визначити як 
еколого-правовий імператив, що сприйнятий майже у всіх державах світу. 

Природно-правова доктрина, що лежить в основі права на безпечне 
навколишнє природне середовище, відповідна загальна спрямованість право-
вого регулювання екологічних відносин дозволяють вважати його забезпе-
чення й охорону одним з основних галузевих принципів екологічного права. 



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  212   Полтавський інститут економіки і права  

 

Даний принцип пронизує всю систему екологічних знань, об’єднує її та 
визначає загальний напрямок правового впливу на екологічні суспільні 
відносини. Він виражає соціальне призначення екологічного права і 
відображає ідею орієнтації всієї екологічної політики держави на охорону 
життя і здоров’я своїх громадян шляхом гарантування безпечної якості ото-
чуючого їх природного середовища. 

Підводячи підсумок слід відзначити, що проблемам правового регулю-
вання екологічної безпеки у нашому суспільстві, зокрема права на безпечне 
навколишнє природне середовище досліджувались та продовжують 
досліджуватися талановитими вченими-правознавцями сучасності: 
В. Андрейцевим, Г. Балюк, А. Бобковою та інших. Тож, якщо кожен почне 
змінювати своє ставлення до навколишнього середовища, то швидше 
відбудеться збереження і відновлення природних ресурсів.  

Література: 
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Процесуальний статус учасників провадження 
У справах про адміністративні правопорушення 

Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність є найважливішим 
елементом процесуального статусу учасників провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення, однак в науковій літературі розгорнута харак-
теристика як поняття, так і елементів зазначеної категорії відсутня. Відштов-
хуючись від загальних теоретико-правових уявлень про правоздатність, по-
няття адміністративно-процесуальної правоздатності визначається як перед-
бачена нормами адміністративного права здатність особи мати процесуальні 
права і обов’язки в провадженні у справах про адміністративні правопору-
шення. Беручи до уваги той факт, що категорія «учасники провадження у 
справах про адміністративні правопорушення» об’єднує в собі досить неодно-
рідне коло суб’єктів, при вирішенні питання про умови виникнення адмініст-
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ративної процесуальної правоздатності необхідно брати до уваги ту правову 
мету, яку переслідує суб’єкт, беручи участь у провадженні по справі про адмі-
ністративне правопорушення. Тут виділяється ряд варіантів визначення умов 
виникнення адміністративної процесуальної правоздатності [3, с. 232]. 

Для особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністратив-
не правопорушення необхідною умовою адміністративної процесуальної пра-
воздатності є наявність адміністративної деліктоздатності. Відсутність остан-
ньої означає відсутність складу адміністративного правопорушення, що відпо-
відно до КУпАП є обставиною, що виключає провадження у справі про адміні-
стративне правопорушення. 

Потерпілим у провадженні у справах про адміністративні правопору-
шення є особа, якій завдано фізичну, майнову чи моральну шкоду, тобто осо-
ба, чиї суб’єктивні (майнові чи немайнові) права порушені адміністративним 
правопорушенням. Володіння вказаними суб’єктивними правами неможливо 
без наявності в особи правоздатності в матеріальних правовідносинах, з чого 
випливає висновок, що наявність адміністративної процесуальної правоздат-
ності потерпілого необхідно пов ‘язувати з наявністю у нього адміністративної 
матеріальної правоздатності. 

Особи, процесуальною метою участі в провадженні у справах про адміні-
стративне правопорушення яких є захист прав і законних інтересів інших осіб 
(захисник і представник) зможуть адекватно виконувати свої процесуальні за-
вдання тільки при наявності у них повної адміністративної дієздатності, яка й 
буде умовою виникнення адміністративної процесуальної правоздатності да-
них суб’єктів [1, с. 45]. 

Адміністративно-процесуальна правоздатність прокурора є елементом 
спеціальної компетенції прокурора як посадової особи. Незважаючи на те, що 
безпосереднім носієм прокурорських повноважень виступає фізична особа, зда-
тність брати участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення 
в даній якості виникає у неї з моменту затвердження на посаді прокурора. 

Виникнення процесуальної правоздатності осіб, які сприяють прова-
дженню у справі про адміністративне правопорушення, до яких ми відносимо 
свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого обумовлено наявністю у 
конкретної особи фактичних або спеціальних знань, відповідного рівня пси-
хофізичного розвитку, який дозволяє виконувати їй відповідні процесуальні 
функції [2, с. 54]. 

Значення категорії адміністративної процесуальної дієздатності по-
різному реалізується для окремих учасників провадження у справі про адміні-
стративне правопорушення. Для організацій момент виникнення процесуаль-
ної дієздатності збігається з моментом виникнення процесуальної правоздат-
ності, бо і той і другий обумовлені фактом державної реєстрації юридичної 
особи. Що стосується громадян значення дієздатності для участі в проваджен-
ні у справі про адміністративне правопорушення диференційовано в залежно-
сті від тієї процесуальної форми, в яку «одягається» відповідний суб’єкт. Так, 
наявність повної дієздатності не потрібно для особи, щодо якої ведеться про-
вадження у справі про адміністративне правопорушення і потерпілого. Відно-
сно таких суб’єктів як прокурор, захисник і представник, свідок, експерт, спе-



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  214   Полтавський інститут економіки і права  

 

ціаліст, перекладач здатність мати процесуальні права і обов’язки в прова-
дженні у справі про адміністративне правопорушення передбачає наявність 
здатності власними діями їх реалізовувати.  

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищ-
них, міських рад; 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських 
рад (п. 3 ст. 213 виключений на підставі Закону № 244/94-ВР від 15.11.94); 3) 
районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними, районними в 
містах комісіями у справах неповнолітніх; 4) районними, районними у місті, 
міськими чи міськрайонними судами (суддями); 5) органами внутрішніх 
справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими осо-
бами), уповноваженими на те КУпАП [4, с. 127]. 

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, 
міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за 
винятком віднесених КУпАП до відання інших органів (посадових осіб). Вико-
навчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у 
місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи дер-
жавних інспекцій та інші уповноважені органи (п. 5 ст. 213) утворюються від-
повідними органами місцевого самоврядування у складі голови, заступника 
голови, відповідального секретаря, а також членівкомісії. В адміністративних 
комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого 
відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних 
комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами 
України. Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах 
рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому 
комітету відповідних повноважень міською радою. 

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розгля-
дати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду 
справ у цих органах визначаються законами України [5, с. 56]. 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені 
КУпАП, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових 
обов’язків. Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у п. 5 ст. 213 
цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
встановлюється законами України. Адміністративні комісії мають право розг-
лядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш 
як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, місь-
ких рад –  при наявності не менш як двох третин від загального складу вико-
навчого комітету. Правомочність засідань інших колегіальних органів, упов-
новажених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 
встановлюється законодавством України [1, с. 55].  
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Основоположні засади інституту громадянства 
На сьогоднішній день, у зв’язку із активними процесами євроінтеграції 

України та розбудови її  як правової, демократичної та соціальної держави,  
питання правового статусу особи у контексті належності її до громадянства 
держави є досить актуальним та обговорюваним як у суспільстві, так і на за-
конодавчому рівні. У відповідності до Загальної декларації прав людини, пра-
во на громадянство є одним із основних прав людини, оскільки,  завдяки на-
буттю статусу громадянина держави особа набуває комплексу прав та 
обов’язків. Сутність та функціональне призначення громадянства України як 
політичного і правового зв'язку особи з Українською державою не можуть бу-
ти повноцінними осмисленими без розкриття основних принципів громадян-
ства. Вони знаходять відображення у тих політико-правових документах, які 
започаткували юридичне оформлення народовладдя в Україні. Це Декларація 
про державний суверенітет України, Декларація прав національностей 
України, Конституція України, закон «Про громадянство України». Загальні 
політико-правові принципи ґрунтуються на фундаментальних засадах 
конституційного устрою України. До них належать принципи: повновладдя 
українського народу, демократизму, інтернаціоналізму, втілення в інституті 
громадянства ознак суверенітету Української держави, рівне громадянство як 
основа правового статусу громадян, поєднання інтересів суспільства, держави 
і особи, повага до норм міжнародного права. Принцип повновладдя 
українського народу закріплений у Декларації про держаний суверенітет 
України та в Конституції України і є визначальним джерелом, політичною ос-
новою громадянства. Громадянство України відображає найсуттєвіші риси 
взаємовідносин кожної конкретної фізичної особи і всіх інститутів, створених 
народом України, його владою. Це політична реальність,  що дістає вияв у ба-
гатогранному, глибинному зв'язку між особою і державою. Причому він не 
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вичерпується правовими відносинами, оскільки громадянин — це фігура не 
тільки юридична, а й політична, що особливо яскраво відчувається за сучас-
них умов політизації населення. І це цілком закономірно, якщо врахувати такі 
соціальні феномени, як утвердження справжнього суверенітету України, пов-
новладдя її народу. Зрозуміло, що досягти цього зможуть не колишні раби 
тоталітарної системи, а повноцінні громадяни України, ідеалом яких є 
справжнє народовладдя, здатне забезпечити прогресивний поступ 
суспільства. Народовладдя є джерелом такого принципу громадянства 
України, як реальне втілення в останньому державного і національного 
суверенітету. Саме існування громадянства можливе за умови суверенітету 
Української держави. Завдяки вказаному принципу влада держави справляє 
безпосередній вплив на конкретного громадянина. Вплив і значення цього 
принципу величезні. Йому властиві такі ознаки як універсальність, 
інтегративність, здатність гарантувати права і свободи   громадян, бути осно-
вою всього інституту громадянства. Безпосередній характер дії цього принци-
пу виявляється, насамперед, у тому, що держава самостійно визначає коло 
осіб, які є громадянами України, тобто тих конкретних фізичних осіб, які бе-
руть участь у здійсненні державної влади і на яких вона повністю і безумовно 
поширює свій владно-імперативний вплив. З другого боку, «суверенність» 
громадянства полягає в тому, що українська держава автономна у визначенні 
статусу своїх громадян і лише вона встановлює норми, які регулюють 
відносини з приводу набуття і припинення громадянства. Принцип 
інтернаціоналізму має особливо велике значення для життєдіяльності 
України, адже склад її населення є багатонаціональним.  

Принцип рівного громадянства означає, що кожен громадянин України 
володіє однаковими правами, свободами і обов'язками незалежно від підстав 
набуття громадянства. Не має значення і час цього набуття. Принцип 
поєднання інтересів суспільства, держави і особи дістає вияв у органічному 
вплетінні громадянина до тканини життя суспільства. Завдання держави 
полягає в тому, щоб інтереси її громадян спрямовувались в одне русло. Задо-
волення матеріальних і духовних потреб людини, всебічне врахування її 
інтересів, створення необхідних умов для її гармонійного розвитку є метою 
держави. Повага до норм міжнародного права, їх використання в 
законодавстві – один із принципів громадянства України. Свідченням цього є 
те, що закон «Про громадянство України» використовує міжнародну практи-
ку, втілену в різноманітних конвенціях, консульських та інших міжнародних 
угодах з питань громадянства, в основу яких покладено такі загальновизнані 
документи як Декларація прав людини, Декларація прав дитини тощо. Отже, 
можна дійти висновку, що принципи громадянства  є складним та багато-
гранним явищем, і, являють собою таку основу, що пов’язує у єдине ціле 
різноманітні складові громадянства та найбільш повно відображає його 
сутність як цілісного правового інституту. 
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Правова поведінка особи 

Одним із питань, що цікавлять фіхівців юридичної науки і практики 
України, є питання правової поведінки особи. Упродовж століть – від античної 
філософії до сучасної правової науки – не припиняються спроби осмислити 
процеси та механізми, що передують людській активності, визначити 
об’єктивні закономірності та встановити, яким чином середовище, в якому 
перебуває індивід, впливає на прийняття ним юридично значущих рішень. 

Формування правової поведінки особи є закономірним та логічно упо-
рядкованим процесом, в якому під впливом зовнішнього оточення, індивідуа-
льного сприйняття дійсності, а також особистих інтересів і потреб формується 
модель майбутньої поведінки, що реалізується у правовій активності особи. 
Актуальність пізнання процесу становлення поведінкової моделі індивіда 
визначається необхідністю визначення ролі соціальних, правових, 
психологічних та інших факторів впливу, під дією яких особа обирає 
найбільш прийнятний для неї спосіб задоволення власних потреб. 
Усвідомлення того, що і в якій мірі визначило поведінку суб’єкта, сприяє по-
доланню таких негативних явищ у суспільстві, як рівень злочинності, 
маргінальна поведінка, правовий інфантилізм, нігілізм тощо. Водночас для 
забезпечення реальної можливості імплементації теоретичних напрацювань у 
практичні заходи необхідним є застосування абсолютно нового підходу до ви-
значення об’єкту цього дослідження. Діяльність людини у правовій сфері 
можна оцінювати як з соціальної, так і з юридичної сторони. Коли поведінка 
досліджується з точки зору її відповідності вимогам норм права ми виділяємо 
правову поведінку та не правову поведінку. Коли критерієм оцінки є її 
соціальна значущість – суспільно корисну поведінку або суспільно шкідливу 
поведінку. Поведінка людини є багаторівневим системно-структурним утво-
ренням, що проявляється через дії, вчинки і діяння. Вона набуває соціального 
характеру, коли відбувається складне перетворення внутрішнього стану лю-
дини (потреб, інтересів, мотивів, цілей) у зовнішні прояви, які відображають 
позицію людини по відношенню до інших людей, суспільства, його цінностей, 
норм, сформованої ситуації і обставинам. Свій прояв поведінка знаходить у 
довільних та цілеспрямованих діях, які характеризуються активністю та 
спонтанністю. Вчинення злочину свідчить про процес морального падіння 
людини, втрати нею людського через страх і моральну деградацію. До зло-
чинних діянь схильна людина, яка не тільки не визнає в «іншому» людини, а 
й відчужує власну людяність.  
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Людина, яка втратила здатність осмислювати та оцінювати наслідки де-
структивних дій, нести відповідальність за власні дії, стає загрозливим чин-
ником для суспільства. Поведінкою особи керує соціо-регулятивна система 
через безпосередній механізм упорядкованих та регламентуючих правила дій. 
Досягається це за допомогою ритуалів, звичаїв, традицій, які закріплюють 
загальноприйняті соціальні практики. Однак сьогодні вони мають тенденції 
обмежуватися корпоративними, сімейними та ін. межами. До специфічного 
типу регуляції поведінки людей належить мораль. Хоча моральна поведінка 
сучасної людини все частіше ґрунтується не на абсолютних нормах, а 
реалізується як розмита, спонтанна і переривчаста лінія. Регулювання 
поведінки людини мораллю здійснюється за допомогою орієнтації на 
цінності, які є загальним і вічним чинником життя людини і суспільства, ви-
значають рівень їх розвитку. Цінностям суспільства відповідають соціальні 
норми.  

Для правомірної поведінки пріоритетними є морально етичні чинники 
(совість, обов’язок, відповідальність, подяка тощо). Правомірну поведінку 
представлено як поведінка будь-якого суб’єкта (людини, сім’ї, спільноти, дер-
жави, суспільства), як по ієрархічній вертикалі, так і по горизонталі рівності. 
Вихідним імперативом правомірної поведінки є обов’язкове дотримання норм 
і правил однієї зі сторін, в той же час виконання цих же норм і правилам, що є 
важливою умовою і вимогою до іншої сторони. Найбільшу значимість має 
соціокультурна сфера середовища, поряд з природною, технокультурною та 
інформаційно-комунікаційною, як причина і наслідок поведінкової 
активності людей. Таким чином, поведінкові відхилення все більше 
пов’язуються не з певною групою людей, а з повсякденними негаціями 
мільйонів осіб з різних верств населення. У зв’язку з цим необхідно, в першу 
чергу, сформувати державну правову політику, яка була б спрямована на 
зняття соціальної напруги, у тому числі створення умов для розвитку людини, 
підтримку громадських ініціатив.  
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Соціальна значимість правової поведінки 
Сьогодні, як ніколи, ми можемо спостерігати суттєве підвищення 

інтересу як науковців так і юристів-практиків до проблем правової поведінки 
в українському суспільстві, оскільки її формування є складним процесом, у 
якому під впливом зовнішнього оточення, індивідуального сприйняття 
дійсності, а також особистих потреб та інтересів формується модель правової 
активності особи. 
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Cеред представників юридичної науки, які досліджували проблеми 
правової поведінки доцільно назвати таких вчених, як С. Анохін, Е. Балашова, 
С. Бобровник, Н. Галустян, Т. Гарасимів, П. Демидов, Г. Єфремова, 
О. Ковальова, Ю. Козенко, О. Костенко, В. Кудрявцев, С. Лелявін, О. Лєбєдєва, 
І. Максимова, Н. Маркова, Е. Нурпеісов, В. Оксамитний, О. Омельчук, 
Н. Оніщенко, А. Палазян, О. Прусаков, О. Ратінов, Д. Рукавішніков, В. Сирих, 
О. Скакун, О. Смірнов, Т. Тарахонич, Н. Тюріна, Л. Фомічова, Н. Фролова.  

Соціальна значущість є однією з основних ознак правової поведінки. 
Вона має дві форми – соціальну корисність і соціальну шкідливість Сутність 
соціальної значущості правової поведінки пов'язана з її властивістю впливати 
на стан суспільних відносин, змінювати зв'язки між суб'єктами, сприяти чи, 
навпаки, гальмувати нормальний процес взаємодії між людьми. Правова 
поведінка може впливати на взаємовідносини суб'єктів, стан суспільних 
відносин тільки за зовнішньої вираженості, якщо вона сприймається іншими 
суб'єктами, обумовлює певні зміни в соціальному середовищі. 

Правова поведінка виявляється у формі дій, що впливають на відносини 
між суб'єктами, чи у формі бездіяльності. Оскільки правова поведінка 
здійснюється суб'єктами, то вони повинні адекватно усвідомлювати 
обставини, характер поведінки і мати можливість здійснювати свою волю, 
скеровувати свої вчинки. 

Із формально-юридичної точки зору соціальна поведінка є правовою у 
випадку, коли вона регламентується нормами права. Умови і ознаки правових 
вчинків можуть бути прямо описані в текстах правових документів, або в 
останніх передбачено якісь інші заходи щодо моделювання правової поведінки. 

Властивість правової поведінки впливати на стан суспільних відносин 
пов'язана не тільки з соціальною значущістю, але й особовим сенсом –  
реалізацією суб'єктами своїх інтересів. Тому правова поведінка тягне за собою 
для них певні юридичні наслідки. Однією з найважливіших форм правових 
наслідків є реакція держави на результати правової поведінки у вигляді 
заохочення, стимулювання, охорони соціальне корисних вчинків чи 
застосування заходів юридичної відповідальності за шкідливі дії. 

Правова поведінка є одним із видів юридичних фактів, тих конкретних 
життєвих обставин, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну чи 
припинення правових відносин. У цьому випадку правова поведінка 
розглядається як підвалини зміни стану правовідносин, як конкретні життєві 
обставини, виникнення яких залежить від волі людей і які описані в гіпотезах 
правових норм. Правова поведінка за своєю внутрішньою структурою 
складається з певних дій, в яких зовні виявляється ставлення суб'єкта до 
інших суб'єктів права. Правовий вчинок є елементом правової поведінки. 

Слід зазначити, що в нормах права, як правило, моделюється не правова 
поведінка в цілому, а її елементи – правові вчинки. Правовий вчинок – це 
діяння, що складається з певних елементів, сукупність яких утворює його 
склад. Складовими елементами правового вчинку є: суб'єкт, суб'єктивна 
сторона, об'єкт, об'єктивна сторона. 

Суб’єктом правового вчинку може бути фізична чи юридична особа, 
орган держави, громадське об'єднання тощо, котрі визнані дієздатними та 
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деліктоздатними, тобто здатними здійснювати свої права і обов'язки, нести 
юридичну відповідальність. Суб'єкти правового вчинку – це ті суб'єкти, за 
якими визнається здатність усвідомлювати і скеровувати свої діяння. Цю 
категорію суб'єктів складають тільки правоздатні особи. 

Суб’єктивна сторона правового вчинку відображує внутрішнє ставлення 
суб'єкта до свого діяння та його наслідків. Інакше кажучи, суб'єктивна сторона 
є тією частиною правосвідомості суб'єкта, що безпосередньо пов'язана з 
фізичною формою діяння і складається з цілей, мотивів, правових установок.  

Об’єкт правового вчинку – це явища навколишнього середовища, на які 
спрямовані діяння. Об'єктом правового вчинку виступають суспільні 
відносини, соціальні цінності. 

Об’єктивну сторону правового вчинку утворюють ті складові, що 
характеризують форму його зовнішнього виразу: діяння (дія чи бездіяльність, 
засоби і т. ін.), суспільне значущі наслідки (корисні чи шкідливі), причинний 
зв'язок між діянням і його наслідком. 

Відтак, правова поведінка – це сукупність соціальне значущих, 
виражених зовні у вигляді дій чи бездіяльності вчинків, що мають свідомо-
вольовий характер, тим чи іншим чином регламентуються нормами права і 
обумовлюють правові наслідки. 

Література: 
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Право як особлива концепція соціального порядку 

У сучасному свiтi кожна держава має свою автентичну національну пра-
вову систему, iсторично складену таким чином, що у кожній iз них діють свої 
правові звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися 
особливості правового менталітету, правової культури, що об'єднується за-
гальним поняттям «правова система». У будь-якій державі правова система, 
будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована 
історичними і географічними чинниками та є частиною соціальної системи 
держави.Вiдповiдно, i кожне суспільство та кожна держава має своє власне 
право, яке залежить від різноманітних чинників: стану його розвитку, 
філософії, ідеології, вірувань і устремлінь [1, с. 49]. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                221 

 

Питаня розвитку правової системи, її сутності, структури, функцій, сис-
теми права та системи законодавства висвітлюються в працях таких вчених-
юристів: В. Бабкін, В. Опришко, М. Орзіх, В. Погорілко, П. Рабінович, 
В. Селіванов, О. Скакун, Є. Тихонова, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін. 

У певному значенні, право того чи іншогосуспільства носить унікальний 
характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції 
соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що суспільство 
покладає на право [1, с. 52]. Різним політичним суспільствам, різним країнам 
і, навіть, різним історичним епохам властиві різні державні правові системи зі 
своїми особливими базовими принципами, юридичними концепціями і кате-
горіями, із своїми особливими побудовами, виконанням і призначенням пра-
вових норм [1, с. 49]. Наразiв Українівідбувається активний процес реформу-
вання правової системи та здійснюється реформа права уцліому враховуючи 
особливості правових основ інших країн, так як це може бути ґрунтовною ос-
новою існуючої на сьогоднішній день правової системи в Украні. За своєю сут-
тю право є складною цілісною системою, що складається з цілого комплексу 
компонентів, які безпосередньо впливають на суспільство. Елементами 
правової системи є, власне, саме право, як система регулювання суспільних 
відносин, форми (джерела) права, правові принципи, юридична практика і 
юридична діяльність, механізм правового регулювання, законність і правопо-
рядок, правова свідомість і правова культура, суб'єкти права, правові традиції, 
юридична доктрина тощо. Поняття правової системи відображає сукупність 
всіх правових явищ у їх взаємодії в масштабах суспільства і держави. Воно є 
складним, а усі елементи правової системи поєднані необхідними зв'язками та 
відносинами.  

Отже, формування сучасної правової системи України у відповідності з 
міжнародними, зокрема, європейськими правовими стандартами є процесом 
складним та багатофункціональним, а тому потребує глибокого наукового 
аналізу правової дійсності та вироблення концептуальних засад її 
функціонування та розвитку.   
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Право на громадянство 

На сьогоднішній день, в непростих умовах розбудови державності в 
Україні, питання громадянства набувають особливого значення. Громадянст-
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во є першим елементом правого статусу особи, а сам термін «громадянство» 
має різні значення. Так називається один із головних державно-правових 
інститутів, норми якого закріплюють, насамперед, найбільш важливі взаємні 
права і обов’язки української держави і громадянина [2]. Громадянство – це 
державно-правовий інститут, який юридично визначає статус особи в 
суспільстві та державі. Громадянство України визначає правовий зв'язок осо-
би з державою, що поширює на громадянина юрисдикцію держави, її закони. 
Громадянство це офіційне визнання незалежності людини до держави: звідси 
і виникає обов'язок держави, її органів забезпечувати та охороняти права гро-
мадян як на території України, так і за її межами. Воно встановлює постійний 
правовий зв'язок особи і Української держави, який знаходить своє 
відображення в їхніх взаємних правах та обов’язках [4]. 

Право на громадянство є невід’ємним правом людини. Ніхто не може 
бути позбавлений громадянства або права змінювати громадянство. 
Українська держава забезпечує охорону і захист прав, свобод і інтересів своїх 
громадян. Громадянство України є правовою належністю особи до української 
держави, яка забезпечує людині право на життя та активну участь в усіх сфе-
рах політичної, господарської і культурної діяльності і покладає на неї 
обов’язки, встановлені Конституцією та іншими правовими актами 
Української держави [3, с. 52]. 

Громадянство тісно пов'язане з державним суверенітетом тому, що кож-
на суверенна держава, встановлюючи законодавство про громадянство, 
самостійно визначає коло своїх громадян. Надання громадянства є 
внутрішньою справою держави, регламентована її конституцією і поточним 
законодавством. Але при регламентації деяких питань громадянства держава 
стикається з відношеннями, що випливають із міжнародних договорів і пра-
вових принципів, установлених нормами міжнародного права. Останнє 
визначає суверенність права держави при регулюванні питань громадянства. 
З огляду на це, громадянство є предметом, головним чином, державного пра-
ва, а міжнародного – лише настільки, наскільки громадяни, перебуваючи за 
межами своєї держави, існують як іноземці. У цьому разі вони користуються 
захистом міжнародного права в тій мірі, в якій це питання пов’язане з 
відносинами між державами. 

Громадянство – політико-правова належність особи до конкретної дер-
жави. Воно проявляється як взаємовідносини між особою та державою. Особа   
знаходиться під владою держави, яка наділяє громадянина правами захищає 
та здійснює заступництво громадян, які перебувають за кордоном. У свою чер-
гу, громадянин повинен безумовно дотримуватись і виконувати конституцію 
та закони і обов'язки, які на нього покладає держава. Сукупність цих прав, 
свобод та обов'язків складає правовий статус громадянина, який відрізняє йо-
го від інших громадян та осіб без громадянства [1]. 

Громадянство України передбачає надання громадянину усієї повноти 
громадянських, політичних, культурних, соціальних, економічних 
екологічних прав та свобод, що закріплені і гарантуються Конституцією та 
іншими законами. Не кожний правовий зв'язок особи з державою буде роз-
глядатися як громадянство. Наприклад, між іноземцем, який мешкає на 
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території України та Українською державою також визначається правовий 
зв'язок. Але він відмінний від того, що існує між громадянином України та 
Українською державою. Різниця полягає, насамперед, у тому, що правовий 
зв'язок виникає з моменту набуття особою українського громадянства і 
продовжується до її смерті. І цей зв'язок не припиняється у випадку, якщо 
громадянин виїхав за межі України. Правовий же зв'язок іноземця та 
Української держави існує до тих пір, поки іноземець перебуває на території 
Україні. З від’їздом його за межі України, як правило, припиняється і право-
вий зв’язок. Стійкість правового зв'язку – одна із характерних рис громадян-
ства України. Громадянство для всіх українських громадян є рівним незалеж-
но від підстав його набуття чи отримання. 

Громадянство України характеризується також інтернаціоналізмом. На-
буття громадянства України не залежить, не обумовлюється мотивами 
належності до тієї чи іншої нації. Громадянство України характеризується 
рівними правами усіх осіб, які його мають. Це виявляється не лише в 
здійсненні належних їм прав, свобод, але й у виконанні обов'язків, які накла-
дають на них Конституція та закони України.Отже, підсумовуючи усе вище-
сказане, можна дійти висновку, що дослідження проблеми громадянства це не 
тільки і не стільки справа минулого, а і сьогодення. 
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Правосвідомість як регулятор поведінки людини 
На сьогоднішній день ми можемо спостерігати активний процес вхо-

дження Українидо світової спільноти та її прагнення стати цивілізованою єв-
ропейською правовою державою. Важливе місце у такій трансформації займає 
правова культура та правосвідомість населення. Свідомість, відображаючи 
об’єктивні потреби суспільного розвитку, є необхідною передумовою і регулято-
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ром поведінки та додає цілеспрямованого характеру людській діяльності [1, с. 34]. 
Вона не тільки виражає ставлення індивіда до правової дійсності, а й спрямовує її 
на певні зміни в правовому середовищі, прогнозує та моделює їх [2, с. 100]. 

Існування культури, культурних цінностей, характеризує саме людський 
спосіб буття, рівень відділення людини від природи та відіграє у житті суспі-
льства надзвичайно важливу роль. Право як система загальнообов’язкових 
правил поведінки людей, що вираженні що виділенні в юридичних законах 
держави, встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин, інакше 
кажучи – діють по колу суб’єктів. Правова культура тісно пов’язана з право-
вими нормами і законами відповідно до пануючих в державі уявлень про 
законність, порядок, справедливість і формується в основних сферах 
життєдіяльності суспільства.  

Питання сутності правової культури та правосвідомості аналізують у 
своїх працях такі вчені-юристи як: А. Венгеров, В. Сальников, Т. Синюкова, 
О. Скакун, В. Копєйчиков, В. Лемак, I. Голосніченко, I. Яковюк та ін. 

Правосвідомість виступає однією із форм суспільної свідомості, яка, 
відображаючи об’єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою і регу-
лятором поведінки людини [2, с. 101]. 

Свідомість додає цілеспрямованого характеру людській діяльності і, як 
система, включає різні форми відображення суспільних відносин: політичні, 
правові, етичні, філософські, релігійні, які є взаємозалежними і  
взаємовпливаючими. Правосвідомість становить відносно самостійну сферу 
суспільної, групової та індивідуальної свідомості. В ній відображена правова 
дійсність у вигляді знань про право, осмислення того, що є правом, яким воно 
було (ставлення до права минулих років) і яким має бути (ставлення до май-
бутнього права), а також у вигляді правових настанов поведінки як реакції на 
оцінку чинного права, роботу правозастосовних органів [3, с. 546]. 

 Правосвідомість має бути властива не тільки творцям юридичних норм, 
законодавцям, а й усім громадянам держави, оскільки вона виступає  систе-
мою ідей, уявлень, емоцій та почуттів, які виражають ставлення індивіда, гру-
пи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також до 
діяльності, повязаної з правом [2, с. 101]. 

Ключовий пункт правосвідомості це усвідомлення людьми цінностей 
природного права, прав і свобод людини і оцінка чинного права з погляду йо-
го відповідності загальнолюдським цінностям, що знайшли закріплення в 
міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки 
виражає ставлення індивіда до правової дійсності, а й спрямовує її на певні 
зміни в правовому полі.Вона проявляється у знаннях людей про правову 
дійсність, стан правопорядку, законність, виконання норм позитивного права. 
Крім того, правосвідомість знаходить свій прояв у відношенні людей до 
правової дійсності, позитивних чи  негативних оцінках правотворчого та пра-
возастосовчогог процесів, неухильного дотримання норм позитивного права, 
стану законності, правопорядку з погляду індивідуальних або загально-
соціальних інтересів [3, с. 546]. 

Таким чином, правосвідомість проявляє себе як явище ідеальне, безпо-
середньо не спостережуване, дотичне  до внутрішнього світу суб'єктів права. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                225 

 

Література: 
1. Письменна О. П. Історико-теоретична та методологічна характеристи-

ка правосвідомості. Юридичний науковий електронний журнал. № 2, 2019. 
С. 34-36. 

2. Обушенко Н. М. Вдосконалення механізму реалізації права як 
обов’язкова умова розбудови соціальної і правової держави. Матеріали XVIII 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 28.02.2020): Пра-
вова держава: історія, сучасність та перспективи формування. Дніпро. 
2020. С. 100. 

3. Скакун О. Ф. Теорія держави та права Х.: Консум. 2001. С. 546. 
 

Владислава Бакум,  
здобувачка фахової передвищої освіти зі спеціальності  

081 «Право» Полтавського фахового коледжу  
ЗВО «Відкритий міжнародний університет  

розвитку людини «Україна»; 
Науковий керівник: Дмитро Стрілко, 

викладач циклової комісії правознавства  
Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий  

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Обмеження майнових прав подружжя 
Підвищення ролі приватної власності та спільної сумісної власності 

подружжя на майно у сімейних відносинах неодмінно потребує належної 
охорони та захисту з боку держави. Цьому значною мірою сприяють 
обґрунтовані обмеження майнових прав чоловіка та дружини. 

Загалом, не всі положення СК України щодо сімейних майнових 
відносин можна вважати вдалими. Практика показала, що, навпаки, деякі 
норми СК України значно ускладнюють процес регулювання майнових 
відносин подружжя та створюють штучні проблеми в їх застосуванні. Зва-
жаючи на це, з розвитком права власності за останні роки національне зако-
нодавство сформувало відповідні обмеження прав власності подружжя, які 
потребують наукового визначення. 

Зазвичай, обмеження сімейного права не зумовлює жодних змін меж 
самого суб’єктивного права особи, втім виключає можливість здійснення 
суб’єктом сімейних відносин юридично значущих дій. Встановлені сімейним 
законом обмеження слід розглядати в вдвох аспектах: широкому та вузькому. 
У широкому аспекті – обмеження це система імперативних норм, які 
включені в сімейне законодавство, а у вузькому – це правові обмеження, 
доцільність встановлення яких визначена у положеннях СК України. 

Беручи до уваги етимологічне розуміння сутності понять «заборона 
права», «обмеження права» та з’ясувавши останні сучасні тенденції у 
моделюванні дефініції наведених правових категорій, пропонується обме-
ження прав суб’єктів сімейних відносин умовно визначити, як абсолютні об-
меження, які в нормах СК України проявляються у вигляді заборон, які вик-
лючають можливість реалізації суб’єктивного сімейного права та відносні 
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(обмеження), які перешкоджають або ускладнюють реалізацію особистого чи 
майнового права. 

У сімейному праві обмеження права власності подружжя не можна роз-
глядати відокремлено від права власності. Залежно від підстав виникнення 
та характеру спрямованості виділяють такі прямі чи не прямі 
(опосередковані) обмеження у здійсненні права власності: передбачені зако-
нодавством у вигляді прямих заборон; обмеження загальноправового харак-
теру, які випливають з недопустимості зловживання правом та 
неприпустимості дій, за які законом передбачена відповідальність; обмежен-
ня пов’язані з необхідністю дотримання власником «моральних засад 
суспільства»; добровільні обмеження, які бере на себе власник за договором 
та обмеження, що випливають з певних юридичних фактів; процедурні об-
меження обумовлені спеціальними правилами щодо порядку реалізації пов-
новажень власника. 

Абсолютність права власності є ідеальною межею прагненням, до якого 
тяжіють інтереси власника, але якого вони в соціальних умовах, мабуть, до-
сягти не в змозі. Тут безпідставно змішується так звана «соціальна функція 
власності» та категорія «абсолютне право», що не є коректним. Обмеженим є 
право власності чи ні, воно залишається абсолютним. Відтак, майнове право 
чоловіка або жінки на річ, є абсолютним правом того з подружжя, кому така 
річ належить на праві особистої приватної власності, якщо інше не встанов-
лено законом, рішенням суду. 

Питання права спільної власності подружжя та обмежень, що можуть до 
них застосовуватись, постійно перебувають у полі зору науковців. Чимало 
спірних моментів, щодо реалізації майнових прав на спільне майно чоловіка та 
дружини, правовий режим такого майна, залишаються доволі дискусійними в 
науці сімейного права. В юридичній літературі з цього приводу, висвітлюється 
дві позиції: перша – усі види майна, яке набуте за час шлюбу, необхідно вважати 
спільним, не зважаючи на те, чи законодавцем таке майно включено до 
переліку спільного майна подружжя. Друга – проголошує, що в контексті роз-
межувань понять «спільного майна подружжя» і «спільної власності подруж-
жя» до складу «спільного майна включає об’єкти, які належать подружжю на 
праві спільної сумісної власності, а також окремі зобов’язання, які містять у 
своєму змісті як право вимоги, так і боргові обов’язки. 

Визначаючи підстави виникнення права спільної сумісної власності 
подружжя та порядку застосування обмежень, варто згадати положення ст. 
60 СК України яка вказує, що таке право виникає на майно, що набуте под-
ружжям за час шлюбу. Вказана правова норма має не тільки і не стільки тео-
ретичний інтерес, скільки практичний, бо визначення умов, за яких власність 
набуває ознак спільності визначає обсяг прав та обов’язків подружжя в 
цілому, а також можливого розподілу такого майна у майбутньому. Як 
відомо, право спільної сумісної власності подружжя виникає загалом на 
підставі юридичних фактів, а саме: перебування чоловіка та жінки в 
зареєстрованому шлюбі та в окремих випадках в результаті спільного життя, 
виникнення фактичних шлюбних відносин. 
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Акції та цінні папери, придбані одним з подружжя на своє ім’я під час 
шлюбу, не відносяться до спільної сумісної власності чоловіка та дружини, а 
отже інший з подружжя, обмежений у праві на володіння, користування та 
розпорядження такою річчю. Виключенням з цього правила можуть бути 
лише випадки, які свідчать, що акції або цінні папери були придбані за раху-
нок спільних коштів, проте цей юридичний факт, як правило встановлюється 
в судовому порядку. Так у п. 27 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику за-
стосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, 
розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділі спільного майна под-
ружжя», проголошено, що акції можуть бути об’єктом права спільної сумісної 
власності і предметом поділу між подружжям, лише якщо вони були 
придбані на спільні кошти. Разом з тим, цікавим з точки зору науки 
залишається і той момент, що положеннями чинного законодавства України, 
а саме, Закон України «Про депозитарну систему України» та Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», не встановлює зобов’язання для 
сторін при укладенні договору купівлі-продажу вимоги щодо обов’язкового 
нотаріального посвідчення правочину. Отже, фактично при розпорядженні 
спільним майном один з подружжя у цьому випадку важко визначити згоду 
іншого з подружжя на укладення такого договору, особливо коли мова йде 
про іменні цінні папери. Таке упущення в законодавстві в ряді випадків може 
призводити до обмежень майнових прав одного з подружжя та значно уск-
ладнювати процедуру встановлення істини у сімейно-правовому спорі. 

В науковій літературі висвітлюється позиція, що по-іншому повинен 
визначатися правовий режим акцій, отриманих подружжям при приватизації 
підприємства, на якому працює один з них. Якщо вони були отримані в 
результаті його трудової участі на приватизованому підприємстві, як винаго-
роду за працю або за пільговою підпискою (з оплатою за рахунок заробітної 
плати або інших спільних подружніх доходів), їх слід визнавати сумісною 
власністю. Обмеженим у праві спільної сумісної власності може бути інший з 
подружжя лише у випадку, якщо чоловіку, дружині як працівнику 
підприємства надавалися привілейовані акції, які переходять у власність на 
безоплатній основі. 
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Особливості поновлення строку позовної давності 

Конституція України гарантує право кожного на судовий захист своїх 
прав та інтересів, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. (ст. 55 Конституції). Звернення 
до суду може здійснюватися у межах встановленого строку, який у цивільному 
та господарському судочинстві визначений як строк позовної давності. 
Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо гарантується на підставі Конституції України (ч. 
3 ст. 8 Конституції). 

Право на розгляд справи судом покриває надзвичайно широке поле 
різноманітних категорій – воно стосується як інституційних та організаційних 
аспектів, так і особливостей здійснення окремих судових процедур. Пленум 
ВСУ «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 
розгляді справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 р. № 2 зазначає, що 
при здійсненні правосуддя у цивільних справах суд першої інстанції, 
неухильно дотримуючись норм матеріального та процесуального права, 
повинен забезпечити їх справедливий, неупереджений та упродовж 
розумного, але не більш встановленого законом строку розгляд і вирішення з 
метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

30 березня 2006 року набув чинності Закон України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 
Важливо підкреслити, що відповідно до вказаного Закону суди України при 
розгляді справ повинні застосовувати Конвенцію та практику Суду як 
джерело права. Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини 
щодо України можна зробити висновок, що причини порушення прав 
людини частіше за все полягають у недосконалому законодавстві нашої 
держави або в його практичному застосуванні державними органами та 
судовими інстанціями. 

Право на справедливий судовий розгляд регулюється Законом України 
«Про забезпечення права на справедливий суд», а також закріплено 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод (ч. 1 ст. 6). Право на 
справедливий судовий розгляд охоплює і право кожного на доступ до 
правосуддя. У доктрині Європейського суду з прав людини та його 
практиці «право на суд» охоплює три основні елементи: 
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1) наявність суду, який встановлений відповідно до закону і відповідає 
вимогам незалежності і неупередженості; 

2) наявність у суду достатньої компетенції для вирішення всіх аспектів 
спору чи обвинувачення; 

3) особа повинна мати доступ до такого суду. 
Право на доступ до правосуддя в Україні, як і в більшості держав світу, не є 

абсолютним і обмежене передусім встановленим строком звернення до суду. 
Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до 

суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК). 
Іншими словами, це строк, протягом якого особа, право якої порушено, може 
вимагати захисту чи примусового здійснення свого права через суд. 
Закінчення строку позовної давності позбавляє сторону можливості вимагати 
примусового здійснення права через суд (ч. 4 ст. 267 ЦК), але не позбавляє 
права звернутися за захистом до суду взагалі, оскільки для подачі позовної 
заяви до суду про захист порушеного суб’єктивного права законодавець ніяких 
строків не встановлює (ч. 2 ст. 267 ЦК). Право на позов у процесуальному 
розумінні — це право на подачу позовної заяви з метою захисту порушеного 
права, і це право строками позовної давності не обмежується. Вимоги щодо 
захисту порушеного права розглядаються судом незалежно від строку 
позовної давності, але закінчення строку позовної давності є підставою для 
відмови в задоволенні позову. Значення позовної давності полягає в тому, що 
цей інститут забезпечує визначеність, стабільність цивільних правовідносин, 
та дисциплінує учасників цивільного обігу. 

Якщо позивач пропустив строк позовної давності – це безумовна 
підстава для того, щоб залишити його позов без задоволення. Але пропуск 
строку може мати місце за обставин, які не залежали від позивача і які, проте, 
не є підставою для зупинення перебігу строків позовної давності. Тому було б 
несправедливим відмовляти позивачеві в захисті порушеного права з підстав 
пропуску строків давності. 

За виняткових обставин суд може поновити пропущений строк позовної 
давності і захистити порушене право (ч. 5 ст. 267 ЦК). У судовій практиці 
такими обставинами, як правило, визнаються тяжка хвороба позивача, 
безпомічний стан, неповноліття позивача при відсутності опікунів чи 
піклувальників, перебування в довготривалому закордонному відрядженні, у 
місцях позбавлення волі тощо. В цивільному законодавстві України відсутній 
чіткий перелік таких поважних причин, але можна припустити, що це 
обставини, що виникли незалежно від волі особи, яка мала право відповідної 
вимоги та об’єктивно унеможливили звернення цієї особи за судовим 
захистом у період дії позовної давності. Правова природа строку обумовлена 
необхідністю дотримання принципу правової визначеності, що є невід’ємною 
складовою верховенства права. 

Складним завданням у процесі прийняття рішення про поновлення 
строку позовної давності є визначення критеріїв, за якими суд може визнати 
причини попуску строку поважними, а підстави для його поновлення 
виправданими з метою досягнення справедливого балансу між загальними 
інтересами суспільства та вимогами захисту суб’єктивних прав окремої особи. 
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Слід погодитися з точкою зору Яна Берназюк, що згідно з практикою ЄСПЛ 
для забезпечення оптимального співвідношення права на доступ до 
правосуддя у процесі прийняття судом рішення про поновлення строку на 
звернення до суду мають враховуватися: 

1) особливі обставини кожної конкретної справи у системному зв’язку з 
причинами пропуску строку на звернення до суду; наявність причин 
непереборного та об’єктивного характеру пропуску строку на звернення до 
суду; 

2) характер права, для захисту якого надійшло звернення до суду, та його 
значення для сторін; 

3) період, який минув з моменту пропуску строку, правові наслідки його 
поновлення або не поновлення; 

4) наявність публічного (суспільного та, меншою мірою, державного) 
інтересу у справі; 

5) фундаментальність значення справи для судової та правозастосовної 
практики. 

Дотримання строків позовної давності в цивільному законодавстві од-
наковою мірою стосується всіх учасників судового спору, які мають абсолют-
не право на справедливий розгляд справи протягом розумного строку судом 
(що є гарантією забезпечення рівності сторін та інших учасників справи). Са-
ме до повноважень суду відноситься поновлення пропущеного строку 
позовної давності, отже має бути також виконано справедливу умову, щодо 
недопустимості безпідставного та необмеженого поновлення судами пропу-
щеного строку. Зауважимо, якщо минув значний проміжок часу з моменту 
закінчення пропущеного строку позовної давності, відновлення попереднього 
становища учасників справи, буде значно ускладнено та може призвести до 
порушення прав та інтересів інших осіб, в тому числі дітей. Судам необхідно 
дотримуватися певних правил у процесі прийняття рішення про поновлення 
строку позовної давності та оцінювати поважність причин пропуску строку, 
виходячи із критеріїв справедливості, добросовісності та розумності. 

Література: 
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3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 30 березня 2006р. URL: 
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4. Постанова Пленуму ВСУ «Про застосування норм цивільного проце-
суального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12 
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Відсутність згоди як підстава визнання правочинів  

недійсними у сімейному праві України 
У Сімейному кодексі України термін «згода» застосовується в багатьох 

випадках щодо різних правовідносин. При цьому відсутність згоди в одних 
випадках тягне за собою недійсність певних дій (наприклад, недійсність уси-
новлення – ст. 236, 237 СК), в інших – слугує перешкодою для укладення 
відповідних договорів (про патронат над дитиною – ст. 253, 254 СК України, 
про влаштування дітей до прийомної сім’ї – ст. 2563, 2564 СК). 

Особливого значення у контексті питання, що досліджується, набуває 
згода у відносинах щодо здійснення права спільної сумісної власності под-
ружжя (ст. 65 СК), щодо управління майном дитини (ст. 177 СК), а також в 
інших правовідносинах, підставою виникнення яких є відповідний договір 
(наприклад, шлюбний договір – ст. 92 СК). Спільною ознакою, що об’єднує 
зазначені три види правовідносин, є договір (правочин), укладений однією 
особою за згодою іншої, якої є однією з умов дійсності зазначених договорів 
(правочинів). Здавалося б, що спільна ознака, яка об’єднує ці правочини, по-
винна визначати і спільні для кожного правочину правові наслідки недотри-
мання вимоги щодо наявності згоди. Проте, насправді, ці правові наслідки 
відрізняються. Розглянемо їх докладніше. Як встановлено ст. 63 СК України, 
дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпо-
ряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо 
інше не встановлено домовленістю між ними. З урахуванням цього ч. 1 ст. 65 
СК України встановлює, що дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. 
Виходячи з цього, при укладенні договорів одним із подружжя вважається, 
що він діє за згодою другого з подружжя (ч. 2 ст. 65 СК). Наведені норми 
майже дослівно співпадають з положеннями ч. 1 і 2 ст. 369 Цивільного кодек-
су України щодо здійснення права спільної сумісної власності, проте основна 
відмінність полягає в тому, що, як встановлено ч. 2 ст. 68 СК України, розпо-
рядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, 
здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до 
ЦК України після розірвання шлюбу. 

Таким чином, положення ст. 369 ЦК України не можуть застосовувати-
ся до відносин щодо здійснення права спільної сумісної власності подруж-
жям. Виходячи з цього, ЦК України і СК України встановлюють різні правові 
підстави визнання недійсним договорів щодо розпорядження майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності. Так, якщо відповідно до ч. 4 ст. 
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369 ЦК України правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений 
одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом 
іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, 
необхідних повноважень, то згідно з ч. 2 ст. 65 СК України дружина, чоловік 
має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним 
як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей 
договір виходить за межі дрібного побутового. Таким чином, відповідно до ч. 
2 ст. 65 СК України відсутність згоди іншого з подружжя слід вважати єдиною 
підставою визнання недійсним договору щодо розпорядження майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності, укладеного одним із подружжя. 
Визнання недійсним зазначеного договору з інших підстав має 
здійснюватися відповідно до положень ст. 215 ЦК України. 

Судова практика виходить з того, що за своєю правовою природою зго-
да одного з подружжя на укладення іншим з подружжя договору щодо роз-
порядження майном, що є об’єктом їх спільної сумісної власності, є 
одностороннім правочином. Така правова позиція, що викладена, зокрема, у 
постановах Верховного Суду України від 07.10.2015 у справі № 6-1622, цілком 
узгоджується з визначенням поняття правочину, згідно з яким правочином є 
дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків (ч. 1 ст. 202 ЦК). Разом з тим, виходячи зі змісту ч. 3 ст. 202 ЦК 
України, можна констатувати, що згода одного з подружжя на укладення 
іншим з подружжя договору щодо розпорядження майном, що є об’єктом їх 
спільної сумісної власності, породжує лише право іншої особи укласти такий 
договір, проте не породжує для нього жодних обов’язків. Така згода може 
створювати обов’язки для іншого з подружжя лише у випадках, встановлених 
законом, або за домовленістю з цими особами. 

 За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 177 СК України, батьки 
управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те 
повноваження. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна 
малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. 
Вважаємо, що є всі підстави, як і в попередньому випадку, кваліфікувати таку 
згоду як односторонній правочин. Другий з батьків має право звернутися до 
суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його 
згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового (абз. 1 ч. 6 
ст. 177 СК). Слід звернути увагу на неточність формулювання норми щодо 
визнання недійсним правочину, оскільки під укладеним правочином 
розуміють дво- або багатосторонній правочин – договір. Якщо ж мати на 
увазі всі правочини, то вони вчиняються. Тому мова в абз. 1 ч. 6 ст. 177 СК 
України має йти про визнання недійсним правочину, вчиненого без згоди 
одного з батьків. Стаття 177 СК України не містить відповіді на запитання що-
до правових наслідків вчинення батьками малолітньої дитини правочинів, 
передбачених ч. 2 зазначеної статті, щодо її майнових прав без дозволу 
органів опіки та піклування. 

Особливий інтерес в контексті питання, що розглядається, становить 
укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є 
неповнолітня особа. На укладення такого договору потрібна письмова згода її 
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батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом (ч. 2 ст. 92 СК України). На 
нашу думку, і цю згоду слід розглядати як односторонній правочин. Розгля-
даючи шлюбний договір як сімейно-правовий договір, вважаємо, що поло-
ження ст. 103 СК України, яка передбачає можливість визнання шлюбного 
договору на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси 
якої цим договором порушені, недійсним з підстав, встановлених ЦК України, 
не повинні поширюватися на випадки відсутності письмової згоди, про яку 
йдеться в ч. 2 ст. 92 СК України. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне допов-
нити ст. 92 СК України частиною третьою такого змісту: «Батьки (один з них) 
або піклувальник мають право на звернення до суду з позовом про визнання 
шлюбного договору недійсним як такого, що укладений до реєстрації шлюбу 
неповнолітньою особою без письмової згоди її батьків або піклувальника, 
засвідченої нотаріусом». 

Окремо варто зупинитися на згоді (батьків, інших законних представників 
або дитини), відсутність якої не визнається СК України підставою для визнання 
недійсними договорів про патронат над дитиною, про влаштування дітей до 
прийомної сім’ї, про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. 
Разом з тим, така згода, як односторонній правочин, спрямована на набуття 
сторонами зазначених договорів права на їх укладення. Особливість зазначених 
договорів полягає в тому, що, незважаючи на розміщення норм щодо них в СК 
України, за своєю правовою природою і суттю ці договори не є сімейно-
правовими у вузькому розумінні, оскільки укладаються: договір про патронат 
над дитиною – за участі органу опіки та піклування і патронатного вихователя 
(участь у зазначеному договорі батьків чи законних представників дитини, що 
передбачена Типовим договором про патронат над дитиною, не передбачена СК 
України, а тому розглядається нами лише як факт підтвердження їх згоди 
відповідно до ч. 2 ст. 254 СК); договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї 
– за участі прийомних батьків та органу, який прийняв рішення про створення 
прийомної сім’ї; договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного 
типу – за участі батьків-вихователів та органу, який прийняв рішення про ство-
рення дитячого будинку сімейного типу. Відтак, цілком виправданою є 
відсутність в СК України норм, щодо визнання зазначених договорів 
недійсними. Очевидно, що такі договори можуть визнаватися недійсними з 
підстав, передбачених ЦК України. 
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Кримінальне право України і міжнародне право 

Кримінальне право України тісно пов’язане з міжнародним правом і, 
зокрема, такою його галуззю, як міжнародне кримінальне право. Цей зв’язок 
передусім полягає в тому, що загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права є однією з першооснов законодавства України, в тому 
числі й кримінального. Зв’язок кримінального права України з міжнародним 
правом полягає і в тому, що кримінальне право виконує охоронну функцію 
стосовно інших галузей внутрішнього і міжнародного права. 

Україна як член міжнародного співтовариства визначає пріоритет норм 
міжнародного права перед нормами національного права. Ці положення були 
проголошені в Декларації про державний суверенітет України і закріплені в 
Конституції України. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 
забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирно-
го і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства 
на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 
Загальновизнані принципи і норми міжнародного права містяться у 
відповідних міжнародно-правових актах. 

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 
Відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» згода на 
обов’язковість міжнародного договору надається Верховною Радою України у 
формі закону, невід’ємною частиною якого є текст міжнародного договору. 
Застосовуються міжнародні договори в порядку, передбаченому для 
національного законодавства. Однак, якщо міжнародним договором України, 
який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосо-
вуються правила міжнародного договору. Згідно з Конституцією України, ук-
ладення міжнародних договорів, які їй суперечать, можливе лише після вне-
сення до Основного Закону відповідних змін. Конституція України не може 
бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і сво-
бод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію 
незалежності чи порушення територіальної цілісності України, а також не 
може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Висновки про 
відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або 
тих міжнародних договорів, що подаються до Верховної Ради України для на-
дання згоди на їх обов'язковість, дає Конституційний Суд України за звернен-
ням Президента України або Кабінету Міністрів України. 
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За своїм змістом Кримінальний кодекс України повною мірою 
відповідає міжнародним вимогам демократичної, соціальної, правової держа-
ви, визнанням людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності та 
безпеки найвищою соціальною цінністю, керуючись принципами верховенст-
ва права, утвердження і всебічного забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина, законності, рівності перед кримінальним законом, гуманності 
кримінального закону та покарання, індивідуалізації кримінальної 
відповідальності та покарання. 

КК України закріплює такі загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права, які стосуються кримінального права: немає злочину, 
немає покарання без зазначення про це в законі; застосування закону про 
кримінальну відповідальність за аналогією заборонено; ніхто не підлягає по-
каранню за думки; підставою кримінальної відповідальності є вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 
КК; особистої і винної відповідальності фізичної особи; ніхто не може бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше 
одного разу; злочинність і караність діяння визначаються законами про 
кримінальну відповідальність, що діяли на час учинення цього діяння. Закони 
про кримінальну відповідальність, що встановлюють або посилюють 
кримінальну відповідальність, не мають зворотної дії у часі; закони про 
кримінальну відповідальність, які скасовують злочинність діяння або 
пом’якшують кримінальну відповідальність, мають зворотну дію; закони про 
кримінальну відповідальність, які частково пом'якшують відповідальність, або 
частково її підсилюють, мають зворотну дію в часі лише в тій частині, яка 
пом’якшує відповідальність; не підлягає кримінальній відповідальності особа, 
яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження; особа, 
яка виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння вчинене з 
метою виконання такого наказу чи розпорядження, підлягає кримінальній 
відповідальності на загальних підставах; відмова від покарання у вигляді 
смертної кари; забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 
безпеки людства, а також запобігання злочинам. 

Норми міжнародного кримінального права про відповідальність за зло-
чини міжнародного характеру реалізуються виключно через застосування 
норм Кримінального кодексу України судами України. Реалізація норм 
міжнародного кримінального права про відповідальність за міжнародні зло-
чини може здійснюватися і самостійно міжнародними судами (трибуналами) 
із застосуванням до винних норм міжнародного кримінального права. При-
кладом цього можуть слугувати діяльність Нюрнберзького і Токійського 
міжнародних трибуналів, а також міжнародних кримінальних трибуналів для 
колишньої Югославії і Руанди. 

Зв’язок кримінального права з міжнародним правом зводиться і до того, 
що національні законодавства впливають на створення норм міжнародного 
права, а ціла низка правових інститутів регулюється нормами як 
міжнародного, так і кримінального права. Так, в Україні це дія закону про 
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кримінальну відповідальність у просторі, стосовно іноземців та осіб без гро-
мадянства, осіб, які мають дипломатичну недоторканність, видачу злочинців і 
т. ін. Відповідно до ч. 2 ст. 25 Конституції України забороняється видача 
(екстрадиція) громадян України іншій державі. Тобто ця заборона стосується 
лише національної, а не міжнародної юрисдикції. Вона має на меті гарантува-
ти неупередженість судового розгляду, справедливість і законність покарань 
для своїх громадян. 

Отже, терміни «кримінальне право» і «міжнародне право» позначають 
не лише поняття відповідних галузей права, а й відповідні частини юридичної 
науки. Між цими науками також існує зв’язок. Міжнародне право є однією з 
провідних галузей юридичної науки. Для кримінального права України, як і 
для інших його галузей, висновки та рекомендації науки міжнародного права 
мають важливе значення. Наука кримінального права використовує 
понятійний апарат міжнародного права. Розробка єдиної кримінально-
правової політики держав у боротьбі з міжнародними злочинами, злочинами 
міжнародного характеру і транснаціональною злочинністю вимагає уніфікації 
кримінального права, однозначного тлумачення і застосування його норм. 
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Сучасні уявлення щодо змісту окремих об’єктивних ознак складу 

кримінального правопорушення 
У складі кримінального правопорушення одночасно  відображаються як 

типова модель злочинного вчинку, так і фактично вчинений кримінальне 
правопорушення. Зміст складу кримінального правопорушення   утворюють 
наступні обов’язкові  елементи: 1) об’єкт; 2) предмет; 3) об’єктивна сторона; 
4) суб’єкт;  5) суб’єктивна сторона.  
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Стосовно об’єкта кримінального  правопорушення слід керуватисятим, 
що з точки зору формального йоговизначення – це те, щозазнає деструктив-
ного впливу в результатів чинення злочинного діяння. При здійсненні 
сутнісного визначення об’єкта кримінального правопорушення  сьогодні не 
існує жодних підстав звертатись до абстрактної філософської категорії 
«суспільні відносини», а особливо для оперування нею при визначенні об’єкта 
певного кримінального правопорушення. Категорійний статус суспільних 
відносин більшою мірою відповідає досить абстрактному рівню філософського 
погляду на суспільство. Суспільні відносини як соціально-філософське понят-
тя можуть виконувати роль сутнісної характеристики суспільства, а не вузької 
юридичної категорії.  

У понятті  «суспільні відносини»  акцент зроблено на його першій 
частині – «суспільні», що наголошує на надіндивідуальному характері 
соціальних залежностей і, відповідно, трансіндивідуальній сталості сторін 
суспільних відносин. Справжніми суб’єктами суспільних відносин є не 
індивідууми, не локальні соціальні групи, а винятково великі соціальні 
спільноти (класи, нації тощо), що становлять надіндивідуальну реальність. 
Суспільні відносини – це категорія, що виражає спосіб суспільного 
взаємозалежного співбуття великих соціальних утворень, а не окремих 
індивідуумів чи їх груп [3, с. 72–73]. Адепти теорії «об’єкт кримінального пра-
вопорушення – суспільні відносини» ігнорують цю властивість останніх і, 
підміняючи поняття, ототожнюють суспільні відносини з відносинами між 
людьми в суспільстві.  

Теза про те, що об’єктом кримінального правопорушення є суспільні 
відносини, дуже віддалена від безпосередньої практики юриста, оскільки ок-
ремий суб’єкт чи їх групи (співучасть у злочині) ні прямо, ні опосередкованоне 
можуть порушити суспільні відносини у названому вище їх розумінні. 
Категорія «суспільні відносини» відображає дійсність на надзвичайно  висо-
кому  рівні  абстракції. Як правило, правознавець з такими рівнями абстракції 
не працює. Він має справу з питаннями правового захисту життя, здоров’я, 
гідності, власності, політичної системи тощо, але, будучи навченим основам 
кримінального права на існуючій теорії «об’єкт кримінального  правопору-
шення-суспільні відносини», схильний трактувати кримінального правопо-
рушенняяк посягання саме на такі відносини, маючи на увазі не їх, а 
відносини між людьми в суспільстві.  

Це непорозуміння виникає через те, що суспільні відносини плутають з 
формами їх зовнішнього прояву. Найчастіше суспільні відносини ототожню-
ють з міжособистісними відносинами, а інтереси, потреби, цінності та ідеали 
вважають змістом цих відносин. Більш коректним було б таке вирішення цьо-
гопитання: об’єктом злочину є не суспільні відносини, а певні цінності, щодо 
яких виникають відносини між людьми в суспільстві, а не суспільні відносини 
як відносини між суспільствами (класами, націями, конфесіями тощо).  

Норми чинного кримінального  права охоплюють  сферу конкретних 
діянь  індивідумів або їх групп стосовно одне одного. Це обмежує можливість 
спекуляцій навколо суспільних відносин як об’єкта кримінального правопо-
рушення. У злочинних діях окремих  осіб не існує загрози  суспільним 
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відносинам. Останнім під силу порушити більш потужні соціальні негаразди, 
наприклад, революції, війни. Від кримінального правопорушення  стражда-
ютьне міфічні суспільні відносини, а конкретні цінності: особистість, життя, 
здоров’я, громадська безпека, власність тощо.  

Важливе  кримінально-правове значення має поділ об’єктів 
кримінального правопорушення на види. Зазвичай  виокремлюють три 
їхвиди: загальний, родовий та безпосередній. Останній вид поділяють на 
підвиди: основний і додатковий. При цьому додатковий об’єкт є обов’язковим 
та факультативним. Зазначений підхід потребує деяких уточнень. Зокрема, 
перш ніж  поділяти об’єкти на вказані вище види, слід  виокремити два явища 
та поняття про них: об’єкт  кримінально-правової охорони та об’єкт 
кримінального правопорушення. Перше охоплює собою певні цінності до мо-
менту злочинного посягання на них. Тобто про об’єкт кримінально-правової 
охорони можна говорити лише як про об’єкт можливого  правопорушення 
(статика), а не як про елемент складу кримінального правопорушення, що вже 
вчинюється чи був вчинений (динаміка).  

Щодо родового  об’єкта слід зазначити, що він є структурним елементом 
так званого родового складу кримінального правопорушення як певної 
абстракції, теоретичної конструкції, що забезпечує пізнання кримінально-
правових ознак групи однорідних правопорушень. Родовим об’єктом є 
сукупність однорідних цінностей, що охороняються группою однорідних 
кримінально-правових норм. Звідси – друга назва цього об’єкта: груповий. 

Родовий об’єкт є частиною загального об’єкта кримінально-правової 
охорони. Із змісту Особливої частини КК України вбачається, що родові 
об’єкти поділяються на окремі більш дрібні групи цінностей. Їх називають ви-
довимим об’єктами кримінально-правової  охорони, наприклад, громадську  
безпеку як родовий об’єкту утворюють так і її види, як загальна, транспортна, 
виробнича та інші види безпеки.  

У свою чергу, видові об’єкти поділяються на безпосередні об’єкти, що 
входять до складів конкретних правопорушень  як їх елементи. Поділ об’єктів 
кримінально-правової охорони на зазначені види має не лише пізнавальне 
(гносеологічне) та аксіологічне (ціннісне), а й кримінально-правове значення. 
Останнє полягає передусім   у тому, що саме за родовим і видовим  об’єктом  
має  систематизуватись  Особлива частина   КК України. За родовим  об’єктом 
доцільно виокремлювати її  розділи, а за видовим – глави. Сьогодні її побудо-
вано  по-іншому: в основу  виокремлення одних її розділів покладено родові  
об’єкти, а в основу інших – видові (розділи ІХ, Х, ХІ тощо), тому назвати її  
досконалою   неможливо.  

Щодо поділу безпосереднього об’єкта злочину на різновиди в 
поліоб’єктних  складах, варто зазначити, що в теорії досі не існує   усталеної 
думки про ознаки основного безпосереднього об’єкта. Дотримання зазначено-
го правила забезпечує точнее визначення  місця відповідного складу 
кримінального правопорушення  в системі Особливої  частини КК України.  
Під час створення  цієї  частини чинного КК України  вказане правило  було 
порушено, в результаті чого   низку кримінально-правових норм розміщено не 
в належних  розділах КК України (ст.ст. 148, 149, 150, 151-1, 289 тощо). 
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Звільнення від кримінальної  відповідальності 

Звільнення від кримінальної відповідальності – це рішення відповідних 
державних органів на підставі юридичних фактів, які створюють можливість 
(обов’язковість) звільнення особи, що вчинила злочин, від її обов’язку 
піддатися судовому осуду і перетерпіти покарання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ККУ особа вважається невинуватою у вчиненні 
кримінаьного правопорушення та не може бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено об-
винувальним вироком суду, а згіднозі ст.3 КК    кримінальній відповідальності 
підлягає лише  особа, винна у вчинені кримінального правопорушення, тобто 
така, що умисно чи з необережності вчинила передбачене законом суспільне  
небезпечне  діяння. 

Підставою для кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи 
складу кримінального  правопорушення, передбаченого  кримінальним законом.  

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності не можна ото-
тожнювати з відстороненням від відповідальності у зв'язку з відсутністю в діях 
особи складу кримінального правопорушення чи за наявності обставин, які 
виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідально-
сті не можна ототожнювати зі звільненням від покарання, зокрема у зв'язку зі 
змінами в законодавстві, що виключають кримінальну відповідальність за пе-
вні види кримінального правопорушення. Тож ЗаконУкраїни [1] передбачає 
обов'язковий порядок роз'яснення обвинуваченому на досудовому слідстві 
сутності обвинувачення, підстави його звільнення від кримінальної 
відповідальності  та  права клопотати  проти  закриття справи на цій підставі. 

Під видами звільнення від кримінальної відповідальностіслід розуміти: 
1. Добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення 

до кінця. Це остаточне припинення особою із власної волі готування до 
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злочину чи замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала 
можливість доведення злочину до кінця  

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим 
каяттям. Особа, що вперше вчинила кримінальне правопорушення невеликої 
тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності,за умовиякщо вона 
після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно 
сприяла розкриттю кримінального правопорушення та повністю 
відшкодувала завдані нею збитки. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із 
примиренням винного з потерпілим. Особа, що вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
вона примирилася з потерпілим і відшкодувала завдані нею збитки чи 
усунула заподіяну шкоду [2] . 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею 
особи на поруки. Особу, котра вперше вчинила кримінальне правопорушення 
невеликої або середньої тяжкості та щиро розкаялася, може бути звільнено від 
кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу 
підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона 
протягом року від дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не 
ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме 
громадського  порядку [3] . 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною 
обстановки. Особу, що вперше вчинила злочин невеликої чи середньої 
тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде 
визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни 
обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця 
особа вже не є суспільне небезпечною . 

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 
строків давності. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
від дня вчинення нею злочину й до дня набрання вироком законної сили 
минули такі строки: два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, 
за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки – 
у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у 
виді обмеження чи позбавлення волі; п'ять років – у разі вчинення злочину 
середньої тяжкості; десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; 
п'ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

7. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі Закону про 
амністію чи акта про помилування. 

8. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності, 
 передбачені Особливою частиною КК [1]. 

Усі види звільнення від кримінальної відповідальності, крім передачі 
винного на поруки та застосування до неповнолітніх заходів виховного 
характеру, є безумовними. Безумовне звільнення означає, що особа 
звільняється від кримінальної відповідальності остаточно, безповоротно. Таке 
звільнення не залежить від подальшої поведінки особи після ухвалення 
рішеннясуду про її звільнення. Що стосується звільнення від кримінальної 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                241 

 

відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки, то в разі порушення 
умов передачі на поруки особа притягується до кримінальної відповідальності 
за вчинений злочин , отож йдеться про умовне звільнення [4]. 

Із моменту звільнення особи від кримінальної відповідальності 
припиняється дія кримінально-правових відносин між державою і людиною, 
яка вчинила кримінальне правопорушення. У всіх випадках звільнення від 
кримінальної відповідальності може застосовуватися лише стосовно люди-
ни, винної у вчиненні кримінального правопорушення, склад якого передба-
чено у відповідній статті кримінального закону.  
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Забезпечення права на особисту  
недоторканість особи 

Перш ніж характеризувати особисту недоторканність, потрібно встано-
вити співвідношення понять «недоторканність» та «свобода», а також права 
на свободу та права на недоторканність. Враховуючи вищенаведені аспекти 
філософського розуміння свободи та етимологічне визначення 
недоторканності як гарантії від усяких посягань з боку кого-небудь, вважаємо, 
ці поняття співвідносяться як частина і ціле відповідно. 

Невизначеним є застосування в законодавстві термінів «право свободи та 
особистої недоторканності» (у такому формулюванні вживається в Конституції 
України), «право на свободу», «право на особисту недоторканність» (у таких фор-
мулюваннях вживається в Цивільному кодексі України).  

Немає однозначної позиції щодо цього і серед науковців. Зокрема, вчені 
вважають, що право на свободу і право на особисту недоторканність не 
потрібно сплутувати – це два різні природні права людини. Аналогічної 
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позиції дотримуються автори Науково-практичного коментарю до Цивільного 
кодексу України, зазначаючи, що в першій редакції нового Цивільного кодексу 
право на свободу та особисту недоторканність також містились в одній статті – 
ст. 280. Під час підготовки проекту до другого читання автори правильно 
підійшли до розуміння цих прав і відокремили їх, створивши дві статті [3, c. 32].  

Водночас поняття «свобода» і «особиста недоторканність» не можна тлума-
чити відокремлено, оскільки вони є складовими одного права на свободу й особи-
сту недоторканність, котре треба розуміти як неподільний конгломерат [1, c. 68].  

Враховуючи наведене співвідношення між свободою та 
недоторканністю, вважаємо право на свободу та право на недоторканність ок-
ремими особистими правами, які є синергетичними та які закріплюють різні 
аспекти свободи у філософському розумінні.  

Вчені вважають, що у розвитку забезпечення особистої недоторканності 
існує декілька етапів. Перший етап передбачав забезпечення особистої, 
передовсім, фізичної недоторканності за допомогою особистої фізичної сили 
або сили роду. Другий етап забезпечення особистої недоторканності охоплює 
вже і фізичну силу, і силу соціальної влади. На цьому етапі розвитку родового 
суспільства з’являються привілеї, пов’язані з виконанням владних функцій, 
виникають зачатки вольової і духовної недоторканності. Третій етап 
характеризується забезпеченням особистої недоторканності за допомогою 
правових засобів, які закріплюють нерівність, обумовлену становими або кла-
совими привілеями. І лише на четвертому етапі забезпечення особистої 
недоторканності простежується рівність для всіх членів суспільства. Привілеї 
та імунітет у цій сфері пов’язані не із соціальним статусом особи, а з характе-
ром виконуваних нею державних функцій [4, c. 125].  

У науковій літературі немає єдиного розуміння права на особисту 
недоторканність. Усі визначення права на особисту недоторканність можна 
поділити на три групи: 1) у яких недоторканність ототожнюється із забороною 
свавільного обмеження волі; 2) у яких недоторканність розкривається через 
два-три аспекти (здебільшого фізичну, психологічну); 3) у яких 
недоторканність розкривається через досить велику кількість аспектів.  

При вузькому тлумаченні недоторканність особи пов’язується із свобо-
дою від свавільних арештів. У такому значенні це право вживається в тексті 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р., Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Конституції 
України, КПК України. Таку позицію підтримує більшість українських вчених: 
В. Маляренко, М. Михеєнко, В. Шибіко, А. Дубинський, Є. Коваленко, Л. Уда-
лова, В. Рожнова, В. Назаров, М. Руденко.  

Ми підтримуємо думку, що положення Конституції України та Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, у яких йдеться про особи-
сту недоторканність та свободу, більшою мірою пов’язані з категорією свободи 
(законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом; законний 
арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для 
забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом тощо).  

Вчені визначають конституційне право на особисту недоторканість як осо-
бисте суб’єктивне право українських громадян, яке гарантує їх свободу від проти-
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правних посягань на життя, здоров’я, індивідуальну безпеку з боку кого б то не бу-
ло, не допускає незаконних і безпідставних дій посадових осіб державних органів 
та громадських організацій щодо особистої недоторканності при виконанні ними 
своїх обов’язків і надає можливість відновлення порушеного права.  

Крім того дослідники вважають, що поняття особистої недоторканності 
охоплює фізичну і психічну недоторканність особи. Під недоторканністю осо-
би розуміють суб’єктивне право громадянина, яке складається з багатьох пра-
вомочностей, що забезпечують фізичну (тілесну) та моральну недоторканність 
людини, свободу її самовизначення [2, с. 98].  

Дослідники вважають, що під особистою недоторканністю потрібно 
розуміти право людини на її тілесну, статеву і психологічну захищеність від 
будь-якого неправомірного посягання на її свободу, життя, здоров’я, честь і 
гідність, зокрема право не бути свавільно позбавленим волі взагалі і шляхом 
незаконного затримання чи арешту зокрема.  

Вчені наголошують, що недоторканність особи полягає в захисті людини 
не тільки від незаконних та необґрунтованих арештів і затримань, але й 
взагалі від усіляких неправомірних посягань на її свободу, життя, здоров’я, 
майно, честь та гідність. Недоторканність особи – це забезпечення усіх виявів 
свободи за умови її правомірної поведінки [1, с. 68].  

Дослідники пропонують взагалі розглядати поняття «право на особисту 
недоторканність» у декількох варіантах. По-перше, в державно-правовому 
розумінні – як проголошення самого права та установлення загальних 
гарантій його здійснення. По-друге, у кримінально-процесуальному розумінні 
– як систему засобів, що дозволяють забезпечити реалізацію цього права у ви-
падку здійснення державою кримінального переслідування проти якої-небудь 
особи. Водночас не викликає сумнівів та обставина, що існує і цивільно-
правовий аспект права на особисту недоторканність, що виявляється в 
існуванні права на недоторканність зовнішнього обліку [4, c. 125].  

На думку вчених, до структури принципу особистої недоторканності 
можна внести такі поняття: фізична недоторканність – припускає захист від 
насильства, небезпечного для життя і здоров’я, насильства, що не є небезпеч-
ним для життя і здоров’я, охорону статевої свободи; моральна 
недоторканність – захист честі і гідності особистості; психічна недо-
торканність – захист нормального перебігу психічних процесів; індивідуальна 
свобода – захист права на свій розсуд визначати місце перебування, свободу 
пересування, право на відсутність спостереження або охорони; загальна сво-
бода дій – захист дій, не охоплених формалізованим правом; особиста безпе-
ка – забезпечення відсутності загрози завдання шкоди.  

Дослідники вважають, що принцип недоторканності особи може роз-
глядатися як неприпустимість (заборона) будь-якого протиправного посяган-
ня на фізичну, моральну і психічну цілісність, індивідуальну свободу, спільну 
свободу дій та особисту безпеку при здійсненні кримінального судочинства.  

Вчені, розглядаючи право на особисту недоторканність у сфері 
кримінального судочинства, виділяють це право в широкому і вузькому 
розумінні. У широкому розумінні особиста недоторканність має на меті забез-
печити індивідуальну свободу та правовий захист кожного від свавілля інших. 
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У вузькому розумінні особиста недоторканність спрямована на захист грома-
дянина від свавільних та незаконних арештів і затримань.  

Під правом на особисту недоторканність розуміють гарантовану держа-
вою особисту безпеку людини, що полягає в недопущенні, припиненні 
ікараності посягань з боку інших членів суспільства або посадових осіб держа-
ви на життя, здоров’я, тілесну недоторканність і статеву свободу (фізична 
недоторканність); честь, гідність, моральну свободу (моральна 
недоторканність); нормальну течію психічних процесів (психічна 
недоторканність); індивідуальну свободу людини, що виражається в наданій 
їй можливості мати у своєму розпорядженні себе, свій вільний час, на власний 
розсуд визначати місце перебування, не бути під наглядом або охороною 
(індивідуальна недоторканність) [1, с. 68].  

Тому вважаємо, що право на особисту недоторканність – це закріплені в 
нормативно-правових актах заборони втручатися в певні сфери людського 
буття з боку держави, будь-яких організацій чи інших осіб. Право на 
недоторканність розкривають його через наявність заборон втручатися в певні 
сфери людського буття. На нашу думку, враховуючи визначення людини, які 
ми аналізували в попередніх розділах, такими сферами є фізична, психічна, 
моральна, соціальна та духовна.  

Право на фізичну недоторканність особи – це право на гарантовану за-
коном заборону посягання на життя, здоров’я і тілесну недоторканність. Дос-
лідники,  описуючи зміст цього права, відзначають, що право на фізичну не-
доторканність містить заборону будь-яких актів, що посягають на життя і здо-
ров’я індивіда, зобов’язання забезпечити людяне поводження, а також забо-
рону певних видів практики, що може завдати фізичне страждання або приз-
вести до знищення індивіда, як-то: вбивство, катування, тілесні покарання, 
каліцтво, медичні або наукові досліди, не викликані необхідністю лікування 
особи, та інше грубе насильство з боку представників влади.  

Дослідники визначають такі заборони: щодо завдання людині тілесних 
ушкоджень, побоїв або іншого застосування щодо неї фізичної сили, насиль-
ницького введення в її організм наркотичних засобів, сильнодіючих чи отруй-
них речовин. Тілесна недоторканність також передбачає, що стосовно людини 
(за загальним правилом, без її згоди) забороняється втручання медичними 
методами діагностики, профілактики, лікування, примусове взяття донорської 
крові, органів та інших анатомічних матеріалів. 

Європейський шлях нашої держави вимагає серйозних зусиль щодо ре-
формування української правової системи у напрямку забезпечення прав лю-
дини. Серед особистих немайнових прав, що забезпечують природне існуван-
ня фізичної особи, важливу роль відіграє право на свободу та особисту недо-
торканність. 

Це право закріплене у цілій низці міжнародних актів, зокрема Загальній 
декларації прав людини (1948 р.); Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (1950 p.); Мінімальних стандартних правилах ООН пово-
дження з в’язнями (1955 р.); Міжнародному пакті про громадянські і політич-
ні права (1966 p.); Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопо-
рядку (1979 p.); Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-
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ких або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання 
(1984 p.); Зводі принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 
ув’язненню будь-яким чином (1988 p.); Мінімальних стандартних правилах 
ООН щодо заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням («Токійські пра-
вила», 1990р.); Основних принципах поводження з в’язнями (1990 р.). 
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РОЗДІЛ 3 
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Роман Шаравара,  

кандидат економічних наук, доцент,  
перший заступник директора, професор кафедри  

правознавства та фінансів Полтавського інституту  
економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  

університет розвитку людини «Україна» 
 

Порівняльний аналіз активного та пасивного портфельного  
менеджменту на сучасному фінансовому ринку 

Одним з найактуальніших завдань сучасного фінансового управління 
є портфельний менеджмент. Портфельний менеджмент, тобто формуван-
ня інвестиційного портфеля цінних паперів, бере свій початок приблизно з 
тих часів, коли з'явилися самі цінні папери, і є наслідком природного не-
бажання інвестора повністю пов'язати своє фінансове благополуччя з до-
лею тільки однієї компанії. Методологія ж інвестиційного менеджменту 
почала складатися в двадцяті роки з появою поняття «істинної» ціни (fair 
price) акції. Завдання інвестора полягало в тому, щоб придбати 
недооцінені акції, чия ринкова ціна на момент покупки нижче істинної, і 
позбавитися від переоцінених паперів і тим самим отримати в перспективі 
максимальний прибуток. Ця мета не менш актуальна і зараз.  

Початок сучасної теорії фінансового портфеля був закладений в стат-
тях Гарі Марковіца (1952), а потім в роботах Вільяма Шарпа (1964) і Джона 
Літнера (1965), і була заснована на поняттях систематичного (ринкового) і 
несистематичного ризику цінного паперу. Ризик (у літературі також 
зустрічається термін загальний ризик) цінного паперу є невизначеність 
його доходу в кінці періоду інвестування. Ризик вимірюється дисперсією 
прибутковості цінного паперу за фіксований інтервал часу, наприклад, 
місяць, квартал, рік. Дане визначення ризику є найбільш поширеним, хоча 
існують й інші.  

Систематичний або ринковий ризик акції – це та частина загального 
ризику, яка залежить від чинників, загальних для всього ринку цінних 
паперів. До них відносяться несподівані зміни макроекономічних 
показників (ВВП, швидкість промислового росту, процентна ставка, рівень 
інфляції і т.д.), зміна політичної ситуації в країні або в світі, 
психологічний настрій учасників ринку. Несистематичний, або власний 
ризик – це частина загального ризику, залежна тільки від стану справ в 
даній компанії, який характеризується несподіваними змінами таких 
чинників, як вірогідність зміни керівництва, наявність довгострокових 
договорів, простроченій дебіторській або кредиторській заборгованості, 
показники фінансового стану і ін.  

Математично розділення ризиків можна провести на основі рівняння 
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лінійної регресії, що зв'язує прибутковість акції з прибутковістю по ринко-
вому індексу. Коефіцієнт регресії називається коефіцієнтом бета цінного 
паперу і є характеристикою його ринкового ризику. Як ринковий, зазви-
чай, береться індекс, що достатньо повно відображає стан справ в 
економіці в цілому і що включає курси акцій крупних компаній в різних 
секторах ринку.  

Розглянуте уявлення загального ризику цінного паперу у вигляді су-
ми власного і невласного ризику є далеко не єдиним. Часто загальний ри-
зик представляють у вигляді суми трьох доданків, де як третя компонента 
виступає ризик галузі, до якої відноситься компанія. Нарешті, можна ви-
користовувати моделі багаточинників, про які буде сказано нижче.  

Для інвестиційного портфеля коефіцієнт бета обчислюється шляхом 
складання коефіцієнтів бета, помножених на відповідні ваги (вага кожного 
паперу в портфелі рівна частці від ділення її сукупної вартості в портфелі 
до вартості всього портфеля). Найцікавіший висновок з точки зору порт-
фельного менеджменту полягає в тому, що добре диверсифікований порт-
фель не має власного ризику, тобто зміна його прибутковості рівна зміні 
прибутковості ринкового індексу, помноженого на коефіцієнт бета порт-
феля. Це означає, що поведінка добре диверсифікованого портфеля нічим 
(з точністю до множення на константу) не відрізняється від поведінки 
ринкового індексу.  

Головне завдання, яке поставив і повністю вирішив Г. Марковіц, 
формулювалося так: інвестор хоче отримати прибутковість, рівну r, вихо-
дячи з деякого набору цінних паперів. Яким чином він повинен скласти 
портфель з найменшим загальним ризиком, що має середню 
прибутковість r? Це – типове оптимізаційне завдання. Отриманий порт-
фель визначається однозначно як показниками середньої прибутковості і 
рівня ризикованості кожного з паперів з набору, так і кореляціями між 
ними, і називається ефективним портфелем. При цьому, природно, більшому 
значенню r відповідатиме і більше значення загального ризику портфеля.  

Розділення сучасного портфельного менеджменту на пасивний і ак-
тивний берет свій початок з робіт В. Шарпа [1] і Д. Літнера [2], а також з 
роботи Джеймса Тобіна (1958) [3]. Дж. Тобін відмітив, що ринковий порт-
фель, тобто сукупність всіх в даний момент у інвесторів цінних паперів, є 
ефективним. Більш того, будь-яка комбінація ринкового портфеля з без-
ризиковим активом дає знову ефективний портфель, що має менший ри-
зик, хоч і з меншим очікуваним доходом.  

Необхідно мати на увазі, що свій висновок Дж.Тобін зробив за ряду 
теоретичних припущень, які, взагалі кажучи, не відповідають дійсності. 
Зокрема передбачалося, що ринок знаходиться в стані рівноваги (тобто всі 
інвестори закінчили комплектувати свої портфелі), операційні і 
трансакційні витрати (оплата послуг посередників, обслуговуючого 
персоналу, інформаційних послуг, податки і ін.) неістотні, інвестор має 
можливість отримувати і надавати позики по одній і тій же безризиковій 
ставці тощо.  

Проте сама ідея, що ринковий портфель, можливо, є близьким до 
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ефективного, поклала початок пасивному портфельному менеджменту. 
Дана стратегія означає, що інвестор при складанні портфеля для визна-
чення його очікуваної прибутковості орієнтується цілком на ринковий 
портфель і мало зайнятий зміною складу портфеля після його формуван-
ня. Звідси і назва. Філософія пасивного менеджменту полягає в мінімізації 
витрат на дослідження ринку і формування самого портфеля за наявності 
достатньо високої гарантії отримання стабільної прибутковості.  

Необхідно мати на увазі, що інвестор, що слідує пасивному курсу, по-
винен здійснювати періодичну перевірку і перекладання свого портфеля. 
Ринок постійно міняється і дихає, тому вплив окремо взятих цінних 
паперів у зв'язку із зміною кон'юнктури можуть змінитися настільки, що 
відмінність очікуваного інвестором доходу від доходу ринкового портфеля 
може бути значною. Крім того, з причини труднощів, що виникають при 
підрахунку прибутковості ринкового портфеля (куди, нагадаємо, повинні 
входити всі акції, що обертаються на ринку), на практиці прибутковість 
розраховують на основі одного з ринкових індексів, що не відображає 
поведінки всього ринку і вносить деяку погрішність.  

Фактично інвестор при складанні свого портфеля орієнтується на 
деякий еталонний портфель (benchmark portfolio), тобто такий, 
прибутковість якого є еталонною при порівнянні з прибутковістю реально-
го портфеля менеджера. При цьому абсолютно не обов'язково як еталон-
ний розглядати тільки ринковий портфель. У світі існують десятки різних 
інвестиційних фондів, званих індексними фондами, які орієнтуються на 
еталонні портфелі, що складаються з паперів, підібраних за певною озна-
кою (наприклад, що входять до складу якого-небудь індексу). Так, є 
індексні фонди, що володіють паперами в якій-небудь одній галузі, на-
приклад, енергетики, телекомунікацій і тощо. Досить широко поширені 
фонди, що інвестують тільки в папери молодих компаній, що ростуть, або в 
швидкозростаючі акції крупних промислових підприємств, що мають ве-
лику капіталізацію. Ряд фондів орієнтується тільки на папери, що прино-
сять високі дивіденди. Нарешті, менеджер може мати свій власний, вла-
стивий йому стиль, який може бути заснований відразу на декількох із 
згаданих принципів.  

Основне завдання активного менеджера полягає в отриманні 
прибутковості вищої за прибутковість еталонного портфеля. При цьому він 
заздалегідь вирішує для себе або погоджує з клієнтом, яким буде його ета-
лонний портфель. Після цього робота менеджера оцінюватиметься шля-
хом порівняння прибутковості його портфеля з еталонним. Оскільки, 
згідно моделі оцінки фінансових активів (САРМ) Шарпа-Літнера, 
очікувана прибутковість портфеля повністю визначається його ринковим 
ризиком, тобто його коефіцієнтом бета, то для адекватного порівняння ми 
повинні припустити, що обидва портфелі мають однаковий коефіцієнт. 
Виходячи з того, що кожен цінний папір, що входить в портфель, дає свою 
частку загального коефіцієнта, рівну добутку її коефіцієнта бета на частку 
в портфелі, то це припущення піддається перевірці.  

Відмітимо, що коефіцієнт бета еталонного портфеля можна 
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легко змінити шляхом додавання до нього відповідної кількості 
безризикових паперів. Потім менеджер приступає до складання свого 
портфеля, здійснюючи спостереження за його коефіцієнтом бета.  

Природно, що менеджер включатиме в свій портфель тільки акції з 
позитивними коефіцієнтами. Відзначимо, що САРМ не підходить для цієї 
мети, оскільки відповідно до даної моделі додаткова прибутковість не-
можлива, тобто повинна дорівнювати нулю.  

Суперечка між прихильниками активного і пасивного менеджменту 
продовжується і до цього дня. Досвід показує, що в середньому активний 
менеджер не перевершує по своїх результатах пасивного. При цьому для 
оцінки роботи активного менеджера особливої важливості набуває 
стабільність результатів, що показуються ним (тобто підвищеного доходу). 
Хоча на практиці стабільність – явище досить рідкісне, більшість 
інвесторів віддають перевагу активному стилю.  

На закінчення скажемо декілька слів про способи оцінки 
ефективності управління портфелем, мета якої полягає в  тому, щоб спро-
бувати відрізнити уміння від успіху. Природно, що результати роботи ме-
неджера оцінюються з урахуванням ризику портфеля. Для цього, в основ-
ному, використовуються коефіцієнт Трейнера дохідність-мінливість, 
коефіцієнт Шарпа прибутковість-розкид, або інформаційний коефіцієнт, 
рівний відношенню коефіцієнта альфа до залишкового ризику портфеля.  

Це дає можливість зробити висновок, що останній коефіцієнт є 
найбільш адекватною оцінкою роботи менеджера. При цьому вважається, 
що більшій величині інформаційного коефіцієнта відповідає вища 
кваліфікація менеджера. Це легко продемонструвати на прикладі, коли 
порівнювані портфелі мають приблизно однаковий залишковий ризик. У 
такому разі більше значення коефіцієнта альфа для портфеля означає, що 
його менеджер зміг визначити цінні папери в середньому з вищими 
коефіцієнтами альфа, що повинно означати, що у момент складання порт-
феля він володів достовірнішою інформацією про очікувані доходи.  
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У всі часи золото виступало мірилом багатства, могутності і влади. Цей да-
вній супутник людини було знайдене ще первісними людьми. І з тієї пори золото 
завжди йшло поруч людської цивілізації. Золото вабило завойовників, «золота 
лихоманка» змушувала тисячі людей залишати своє житло і прямувати в інші 
країни з надією на швидке отримання багатства. Один з давніх міфів розповідає 
про фрігійського царя Мідаса, який отримав від Бога Діоніса силу перетворюва-
ти все, до чого він доторкнеться, на золото. Мідас став дуже багатим, однак йому 
загрожувала смерть від голоду, бо на золото оберталася і напої, і їжа [1]. 

Золото з огляду на свої властивості – не псується, портативне, легко ді-
литься на частини і знову сплавляється, мало зустрічається в природі, його 
видобуток пов'язаний зі значними витратами часу і праці – дійсно виступало 
зручним мірилом вартості будь-яких товарів. До всього іншого, золото при-
вабливе: з нього виробляються предмети розкоші. Протягом тисячоліть золо-
то виконувало роль світових грошей: його охоче приймали до оплати за това-
ри в усіх країнах. 

Історично золото було грошовим металом. На його базі склалася і три-
валий час функціонувала кредитно-грошова система. У міжнародній валютній 
сфері золото також посідало важливе місце [2]. Незважаючи на те, що золото 
втратило свою грошову функцію, воно і дотепер є монетарно значимим для 
фінансової стабільності. Сьогодні його монетарна роль пов’язана із золотим 
запасом (резервом) як частиною золотовалютного резерву країни. Із золотом 
пов’язані серйозні теоретичні проблеми політекономії, активно обговорювані 
у науковій літературі. 

Золото ще і найпопулярніший метал, який використовують у різних 
промислових виробництвах. Але оскільки ця речовина у чистому вигляді дуже 
м’яка, то до неї, зазвичай, додають домішки інших металів. Такий кінцевий 
продукт називається сплавом, а метали, які додають до золота – лігатурою. 
Лідерами по використанню золота є США, Японія, Німеччина. В цих країнах 
цей дорогоцінний метал використовується для створення високотехнологічних 
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приборів та модулів, в космічній галузі. Наприклад, для створення елементів ву-
злів реактивних двигунів, ядерних реакторів, ракет, космічних апаратів та ін. [3]. 

Упродовж останніх десятиліть застосування золота вийшло за межі суто 
традиційних виробництв ‒ ювелірні прикраси, стоматологія, компоненти еле-
ктронних пристроїв тощо. Створення нових приладів, технічних виробів, роз-
виток інноваційних технологій стимулює використання золота в нових сферах 
виробництва. Повсякденними у житті людини стали смартфони, планшети, 
косметична хірургія, в яких застосовується золото – метал з високою електри-
чною провідністю, зі стійкістю до хімічної корозії. Використання золота у 
промислових і медичних технологіях є «прихованим». Це стало можливим з 
огляду на незначний фізичний і вартісний вміст золота на одиницю виробле-
ної продукції, що є економічно й технологічно обґрунтованим вибором на ко-
ристь золота в сучасних інноваціях. 

Сферами інноваційного застосування золота у високотехнологічних галузях 
виробництва продукції є такі групи: транспорт, електроніка і телекомунікації, 
енергетика і тепло-регулювання, хімія і нафтохімія, медицина, нанотехнології [4]. 

З давніх часів золото виконувало функцію скарбу, тобто використовувалося 
для накопичення і збереження вартості. Ця його функція зростає і видозмінюєть-
ся з розвитком людської цивілізації. Пристрасть до накопичення золота може слу-
гувати навіть своєрідним критерієм «цивілізованості» народу [2]. 

Зазвичай стосовно нагромадження золота домогосподарствами викори-
стовується поняття «приватна тезаврація» (від гр. – скарб) – приватне нагро-
мадження золота як скарбу [5, с. 813]. Традиційна тезаврація – це купівля зо-
лота з головною метою збереження вартості. Це вкладання в золото своїх за-
ощаджень людей, які не збираються із цим золотом розлучатися без крайньої 
необхідності, навіть якщо можна це зробити з якоюсь вигодою. Об'єктом на-
копичення при цьому найчастіше є монети або дрібні зливки. Попит на золото 
з боку тих, хто його нагромаджує, на світовому та національних ринках зале-
жить від багатьох факторів. Найважливішими з них є темпи інфляції та знеці-
нення паперових грошей, оскільки золото розглядається економічними 
суб’єктами як страхування від інфляції. 

З метою з’ясування ставлення домогосподарств до золота, його місця і 
ролі у сучасному житті суспільства, нами було проведене анонімне опитування 
100 жителів м. Полтави. Анкета містила 10 запитань із запропонованими варі-
антами відповіді. 

Так, 67 % населення вважає золото найбільш надійним інструментом за-
ощаджень. У той час, уважно слідкують за його ціною лише 13 % опитаних. 
Для 60 % опитаних відомі інші сфери використання золота, крім сфери обігу і 
заощаджень. А про використання цього дорогоцінного металу в харчовій про-
мисловості відомо лише 19 % опитаних. Згодні отримувати заробітну плату 
золотом 41 % респондентів. 

З’ясувалося, що для 56 % опитаних золото є тотожним грошам, а для 
61 % громадян золото є синонімом багатства. Та попри це, лише 19 % людей, 
які відповіли на наші запитання, згодні використовувати золото під час торгі-
вельних операцій. Довіряють золоту 83 % респондентів. Цікавим видається те, 
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що 79 % опитаних відомі історичні події, що свідчать про еволюцію ролі і фун-
кцій золота у житті людства. 

 

  

  
У нашому опитуванні взяли участь респонденти таких вікових груп: 50 

років і більше – 7 %, 18–29 років – 39 %, 30‒39 років – 28 %, 40–49 років –
 26 %. Із числа опитаних 54 % мають вищу освіту, 35 % – студенти, 6 % – мають 
середню освіту, 5 % – середню спеціальну освіту. Серед респондентів 48 % – 
чоловіки, 52 % – жінки.  

Зокрема, найбільшу активність стосовно розуміння місця і ролі золота в 
житті суспільства проявили люди віком від 30 до 50 років з вищою освітою. У сво-
їх відповідях на питання анкети вони, здебільшого, зазначали, що їм цікаве золото 
як економічний феномен. Респонденти тільки цієї групи відповідали, що спостері-
гають за ціною золота на ринку. А більшість з них готова отримувати заробітну 
плату золотом та перейти на розрахунки ним під час торгівельних операцій. 

Цікавим виявилося те, що 70 % респондентів віком 30‒50 років уважа-
ють, що золото не є синонімом багатства, а виконує роль заощадження коштів 
і не є мірилом багатства. В той час як респонденти інших вікових груп дотри-
муються зовсім іншої точки зору. 

Вікова група 18‒29 років є пасивною порівняно зі старшою віковою групою. 
Їхні відповіді свідчать, що вони не цікавляться золотом. На відміну від поперед-
ньої вікової категорії (30‒50), в цій золотом цікавляться здебільшого жінки, а не 
чоловіки. Та все ж таки майже ніхто з них не хотів би отримувати заробітну плату 
золотом, а тим паче використовувати його при здійсненні торгівельних операцій. 
Але при цьому майже одноголосно всі відповідали, що довіряють золоту. Вікова 
група 50 і більше років проявила більшу зацікавленість золотом порівняно з гру-
пою 18‒29 років, але все ж таки меншу за групу 30‒50 років. Цікавим є той факт, 
що у цілому чоловіки цікавляться золотом значно більше, ніж жінки. 
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Отже, найбільше цікавляться проблемами золота люди віком від 30 до 
50 років. Інші ж вікові групи майже не проявляють інтересу до цього унікаль-
ного природного та соціально-економічного ресурсу.  
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Інноваційний вектор розвитку морських портів України 
в умовах викликів третього тисячоліття 

Економічне майбутнє України може бути пов’язано з розвитком морсь-
ких портів, оскільки для цього існує багато підстав. Як показує досвід країн 
світу, портова галузь може стати джерелом накопичення коштів для розвитку 
вітчизняних високих технологій, прогресивних соціальних перетворень тощо. 
Так, стан економіки таких країн, як Греція та Норвегія залежить від доходів, 
що надходять від перевезення іноземних вантажів на їх суднах. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності розвитку вітчизняних 
морських портів та визначення їх інноваційних трендів на підставі аналізу сві-
тового досвіду з метою створення українського «економічного дива» в умовах 
викликів третього тисячоліття. 

Морські порти є частиною транспортної і виробничої інфраструктури 
України. Портова галузь України має значний потенціал для розвитку транс-
портних шляхів і вантажопотоку з урахуванням світової кон’юнктури ринку, 
вигідне розташування на перетині міжнародних транспортних коридорів для 
забезпечення транзитних вантажопотоків. Морські перевезення є екологіч-
ними – вуглеводневі викиди на морських суднах складають 3% від загального 
обсягу викидів, на легковому автотранспорті – 6%, на вантажних автомобіль-
ному і залізничному – 4%) [1, с. 417]. 

Конкурентоздатність морських портів визначається такими чинниками: 
розташуванням порту відносно основних морських шляхів, свободою виходу 
на океанські комунікації, відсутністю на морських шляхах до порту ділянок із 
складним трафіком; глибинами біля причалів порту, а також глибинами і га-
баритами підхідних каналів, котрі визначають лінійні розміри суден, що захо-
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дять у порт і, отже, розмір суднової партії, яка може бути сформована для від-
правки через даний порт;довжиною причальної лінії порту, кількістю прича-
лів, їх адаптованістю для обробки певних типів суден і ванта-
жів;вантажопідйомністю і продуктивністю підйомно-транспортного облад-
нання порту; швидкістю виконання технологічних, комерційних та адмініст-
ративних операцій у порту;наявністю складських потужностей, наявністю ре-
зервних територій для розвитку порту;пропускною здатністю існуючих транс-
портних комунікацій, порту та хінтерланду; кількістю та якістю регулярних 
судноплавних ліній та потенціалом інтермодальних перевезень до пунктів хі-
нтерланду; ціною та набором основних і додаткових послуг порту;рівнем ін-
формаційного забезпечення порту тощо [2]. 

Пріоритетність розвитку морських портів для економіки України визна-
чається наявним природним потенціалом, значною ємністю внутрішнього 
ринку промислової продукції, високим рівнем доданої вартості, забезпечен-
ням значної кількості робочих місць. Зокрема, створення одного робочого мі-
сця у галузі спонукає до створення 4-5 місць у суміжних областях. Але цей ро-
звиток має відбуватись на інноваційних засадах. 

В умовах глобалізації економіки інноваційний розвиток сприятиме ви-
ходу з скрутного стану портової галузі. Тому державна підтримка та форму-
вання стратегій інноваційного розвитку морських портів дозволять створити 
полюси економічного розвитку хінтерландів, а в подальшому слугуватимуть 
локомотивом для виникнення українського «економічного дива». 

Наразі головним напрямком інноваційного розвитку у світі є цифрові-
зація. Поширенню цифровізації у морських портах сприятимуть Інтернет ре-
чей, автоматизація, роботизація, безпілотні транспортні засоби та обладнан-
ня, розробки у галузі кібербезпеки, 3D-моделювання, 3D-друк, нанотехнології. 
Впровадження вищезазначених інновацій дозволить, крім традиційної оброб-
ки суден, оптимізувати рух та обслуговування суден і вантажів, прискорити й 
автоматизувати процеси завдяки більшій прозорості, зменшити корупцію та 
кількість помилок і, таким чином, підвищити ефективність функціонування 
вітчизняних морських портів. 

Інвестиції у днопоглиблювальні роботи, сучасне потужне підйомно-
транспортне обладнання, розширення акваторії порту для заходу та обробки 
великих суден, штучний інтелект та блокчейн для удосконалення обміну ін-
формацією між різними учасниками процесу транспортування, створення 
сайтів для портових логістичних та виробничих операцій у портовій зоні до-
зволить збільшити трафік та кількість заходів суден; розробка і впровадження 
сучасних засобів для бункерування, а також використання скрапленого при-
родного газу в якості суднового палива, електрифікація сприятимуть змен-
шенню шкідливих викидів у порту та підвищенню ефективності його роботи. 

Фахівці зазначають, що вантажовідправники, вантажоотримувачі, пере-
візники та ін. клієнти потребують високоякісних послуг, які може надавати 
лише розумний порт [3, с.83]. Концепція розумного порту передбачає впрова-
дження низки передових технологій: від штучного інтелекту до хмарних сер-
вісів і технології блокчейн для управління та відстеження руху вантажів, ви-
користання яких дозволить портам і вантажовідправникам підвищити ефек-



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                255 

 

тивність операцій. Разом з підвищенням пропускної здатності порту повністю 
автоматизований термінал дозволяє знизити викиди вуглецю до 10% [4]. Вар-
то звернути увагу, що статус зони вільної торгівліприскорює митні процедури 
і полегшує перевезення або зберігання вантажів іноземного походження у 
портах, як свідчить досвід деяких портів Китаю. Такий досвід є корисним для 
українських морських портів, що дозволило б скерувати частину міжнародних 
вантажних потоків до держави [4]. 

China Merchant Port Group разом з Alibaba Group і Ant Financial Group 
планують створити платформу, яка дозволить покупцям і продавцям товарів 
інтегруватися з логістичними компаніями, банками, митницею та ін. для про-
ведення безконтактних цифрових операцій з експорту та імпорту в портах. Та-
ка інтеграція разом з використанням технології блокчейн могла б бути цінною 
і для України: сприяти зменшенню корумпованості та підвищенню 
привабливості вітчизняних морських портів в очах світових судновласників та 
судноплавних компаній [4]. 

Так, контейнерний термінал Tilbury в Лондоні використовує мобільний 
застосунок для системи бронювання транспортних засобів, що дозволяє 
перевізникам здійснювати замовлення і перевіряти стан контейнерів зі 
смартфонів. Глобальний контейнерний гігант CMA CGM має мобільний дода-
ток, який показує дані щодо перевезень контейнерів та розкладу рейсів [4]. 
Технологія розумних портів дозволить спростити судноплавну галузь – крім 
оптимізації і прискорення багатьох портових процесів, вона позитивно позна-
читься на екології та безпеці суден. Так, система збору гідро- та метеоданих 
підкаже найкращий час для входу судна в порт або виходу з нього тощо [4]. 

Проте розвиток морських портів неможливий без знання трендів транс-
формації вантажних суден у світі, які необхідно враховувати для забезпечення 
ефективної роботи: збільшення лінійних розмірів морських суден контейне-
ровозів та круїзних суден; використання паливно-економічних та екологічних 
морських суден для забезпечення зменшення шкідливих викидів з суден; ви-
користання скрапленого природного газу в якості суднового палива з метою 
скорочення шкідливих викидів з суден; застосування альтернативних джерел 
енергії – аміаку, водню, біопалива, метанолу, сонця, вітру, води; використання 
«повітряних мастил», нанопокриттів для зменшення тертя підводної частини 
корпусу судна та витрат палива у процесі транспортування вантажів; покра-
щення аеродинаміки завдяки сферичній формі носу судна, плавним обводам 
корпусу тощо; для прискорення розвантаження вивантажуватимуться спеціа-
льно розроблені водонепроникні контейнери–резервуари, які викидатимуться 
за борт вантажного судна на рейді, а далі буксири доставлятимуть їх до пірсу; 
застосування композитних матеріалів, зниження металоємності суден; спору-
дження підводних суден; використання високотехнологічних та ергономічних 
транспортних засобів, інтелектуальних транспортних систем, електронного 
документообігу, перетворення суден на плаваючі центри обробки даних; під-
вищення безпеки транспортних засобів завдяки впровадженню безпілотного 
управління судном та ін. 

Економічне майбутнє України складно уявити без інноваційного розвитку 
портової галузі України. Завдяки розвитку морських портів спостерігатиметься 
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наповнення держбюджету, зростання зайнятості населення, скорочення витрат 
на виплату допомоги з безробіття, задоволення потреб населення у різноманіт-
них товарах, що сприятиме соціальній стабілізації, підвищенню життєвого рівня 
населення, збільшенню попиту на споживчі товари та послуги. 

Аналіз впровадження новітніх технологій у діяльність провідних морсь-
ких портів світу підтверджує необхідність, нагальність та напрямки іннова-
ційного розвитку портової галузі України. 
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Причини споживання вживаних речей в Україні  
(за результатами опитування населення Полтавської області) 

Життєдіяльність людини–споживача є предметом вивчення науковців рі-
зних наук: економістів, соціологів, психологів, демографів, істориків, антрополо-
гів, філософів та ін. Попри інтерес представників економічної науки до поведін-
ки людини як споживача, тривалий час їхні дослідження торкалися більшою мі-
рою, наприклад, виробничої, трудової, інвестиційної поведінки людини і мен-
шою мірою – споживчої поведінки. Це пояснюється тим, що інтерес економічної 
науки до споживчої поведінки людини з’явився дещо пізніше порівняно з ува-
гою до процесу суспільного виробництва економічних благ. Споживання навіть 
пропонувалося винести за межі кола економічних явищ [1]. 

https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-23-25-sentyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-23-25-sentyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-23-25-sentyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014/
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014/
https://sudohodstvo.org/mir-gotovitsya-k-vnedreniyu-intel-lektualnyh-portov/
https://sudohodstvo.org/mir-gotovitsya-k-vnedreniyu-intel-lektualnyh-portov/
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Так, представники класичної політекономії А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. С. Мілль зорієнтовували свою увагу на влаштування системи суспільного ви-
робництва та розподілу благ. Виробництво вони вважали первинною сферою гос-
подарювання, а споживання «невідповідним об'єктом для економічного аналізу, 
причому саме тому, що в цій галузі люди схильні поводитися нераціонально, під 
впливом звичок, традицій тощо, так що їхня поведінка не може бути описана за 
допомогою абстракції економічної людини (розумного егоїста)» [2, с. 21]. 

Поведінку людини або домогосподарства (котре в економічній теорії розу-
міється як індивід – будь-який суб'єкт споживання представлений як «монолітна» 
істота, котра виконує всі необхідні для споживання економічні функції [1]) як 
споживача аналізували у своїх працях представники маржиналізму. Автори кар-
диналістського (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, А. Маршалл та ін.) та ордина-
лістського підходів (Ф. Еджуорт, В. Парето, І. Фішер, Р. Аллен, Дж. Хікс та ін.) роз-
глядали процес формування споживчого вибору в умовах обмеженості ресурсів 
(грошового доходу), тому поведінка споживача, продиктована його потребами та 
орієнтована на корисність економічного блага або альтернативного вибору серед 
їхній груп, вважалась раціональною і оптимальною [3]. 

Серед сучасних теорій, присвячених споживчій поведінці, виділяють 
такі [4]: прескриптивна теорія споживчої поведінки (розглядається найкра-
щий, ідеальний варіант вибору, що спирається на раціональну поведінку 
індивіда), теорія обмеженої раціональності (розглядається споживач, який 
має обмежену здатність обробляти інформацію, тому рішення приймає як то-
го вимагає зовнішнє середовище, отже планує свої рішення в умовах 
обмеженої раціональності), теорія behavioral economics (або «економіка 
поведінки», «поведінкова економіка», «біхевіоральна економіка»: 
розглядається споживач, який у реальному житті приймає споживчі рішення з 
кількох варіантів, результати яких неможливо передбачити, тобто діє в умовах 
ризику, небезпеки), теорія ефективності евристичних правил (розглядається 
споживач, який надає перевагу найменш трудомістким шляхам прийняття 
рішення і ігнорує точність та вірогідність скоєння помилок: доведено, що прості 
правила прийняття рішення, які ґрунтуються на використанні незначної части-
ни доступної інформації, дають такі ж точні рішення, як і складні методи, що пе-
редбачають ґрунтований аналіз всієї інформації). 

У широкому розуміння слова споживчу поведінку можна тлумачити як 
діяльність людини, спрямованої на отримання, споживання і розпорядження 
нею різної продукції. У вузькому тлумачення категорія «поведінка 
споживачів» розглядається як поведінка людей безпосередньо у сфері задово-
лення потреб, у сфері споживання, яка є завершальною стадією системи 
суспільного відтворення [5]. Поведінку споживача у маркетингу тлумачать як 
дії, котрі здійснює окрема особа, купуючи та використовуючи товар чи послу-
гу, як розумові та соціальні процеси, які передують цим діям або є їхнім 
наслідком [6]. 

Вважаємо, що споживча поведінка індивіда – це різновид економічної 
поведінки щодо купівлі економічних благ, який ґрунтується на усвідомлених 
раціональних чи ірраціональних діях, спрямованих на задоволення особистих 
потреб, що формуються під впливом низки факторів. Такими факторами мо-
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жуть бути: рівень доходів, наявна сума грошей, смаки, пріоритети, зовнішнє 
оточення, соціальний статус, мода та ін. 

Однією зі складових таких економічних благ є вживані речі – одяг, взут-
тя, текстиль, аксесуари та ін., що уже використовувались іншим індивідами. З 
метою з’ясування причин споживання вживаних речей в Україні, ми провели 
анонімне опитування 150 чоловік з використанням Google Forms у соцмережі 
Facebook, з яких жінок – 100 (66,7 %), чоловіків – 50 (33,3 %), які проживають 
у м. Полтаві – 58 %, у містах районного підпорядкування – 10 %, у селищах 
міського типу – 13,3 %, у селах, селищах – 18,7 % з усіх чотирьох районів 
Полтавської області: Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лу-
бенському. Віковий розподіл такий: від 18 до 29 років – 28,7 %, 30–39 років – 
30 %, 40–49 років – 23,3 %, 50–59 років – 13,3 %, 60 і старші – 4,7 %. Розподіл за 
освітою такий: мають повну загальну середню освіту (10–11 класів) 0,7 %, 
професійно-технічну освіту – 6 %, неповну вищу освіту (навчаються, не 
закінчили виш з якоїсь причини) – 5,3 %, базову вищу освіту (бакалавр) – 2 %, 
повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) – 66,7 %, учений ступінь, звання – 19,3 %. 

Відповіді на питання щодо розміру середньомісячного особистого дохо-
ду та статусу на ринку праці подано на рис. 1.  

 
 

 

 

 
Рис. 1. Розмір середньомісячного особистого доходу  

та статусу на ринку праці респондентів 
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На рис 2. продемонстровано відповіді респондентів щодо їхньої 
належності до запропонованих в анкеті соціально-майнових груп. Жоден не 
вважає себе багатим. 

 
Рис. 2. Належність респондентів до соціально-майнових груп 

На запитання анкети «з якою періодичність Ви купуєте вживані речі», от-
римали такі відповіді: постійно їх купують – 5,3 %, доволі часто їх купують – 
18,7 %, час від часу можуть купити вживану річ – 43,3 %, це поодинокі випадки у 
32,7 % респондентів. При цьому, лише для себе купують вживані речі 20,6 % 
респондентів, для усіх членів своєї сім'ї (і дорослих, і малих) – 46,8 %, тільки для 
дорослих членів моєї сім'ї (бабусів/дідусів) – 4,3 %, тільки для дітей зі своєї 
сім'ї – 2,1 %, кожен член сім'ї сам купує собі вживані речі – у 26,2 % опитаних.  

Ми поцікавилися, чим вживані речі приваблюють споживачів-
респондентів. У питанні можна було відмітити дві відповіді. Отримали таке: 
50 % відповідей припадає на варіант «відносно невисокою ціною», 35,6 % – на 
варіант «вищою якістю виробів», 34,9 % – «тим, що можна віднайти унікальну 
річ», 32,9 % – «тим, що можна купити «брендову» річ», 22,6 % – «відносною 
ексклюзивністю речі, оскільки в основному це штучний товар, якого не поба-
чиш на інших людях», а 13,7 % відповідей припало на варіант «не вистачає 
грошей на нові речі». 

У табл. 1 згруповані відповіді на питання про частоту надання переваги 
групам вживаних речей. 

Таблиця 1 
Періодичність, з якою споживачі надають перевагу групам вживаних речей 

Вживані речі Постійно Часто Іноді Ніколи 
Вживані речі категорії lux (сучасний вжи-
ваний одяг та взуття гарної якості) 

11,3 % 24 % 46 % 18,7 % 

Ексклюзивні вживані речі категорії cream 
(товари найкращої якості у відмінному 
стані) 

8 % 24,7 % 38 % 29,3 % 

Товари категорії еxtra з бірками і 
цінниками 

14 % 26 % 42 % 18 % 

Секонд-хенд 1 сорту (якісні речі без пош-
коджень і слідів зносу, які є сучасними і 

10,7 % 28 % 48 % 21,3 % 
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модними без браку, або з браком, що легко 
усувається) 
Секонд-хенд 2 сорту (речі з невеликими і 
видимими слідами зносу і браком та такий, 
що вийшов з моди) 

8 % 19,3 % 21,3 % 51,3 % 

Секонд-хенд 3 сорту (речі практично 
непридатні для подальшого використання 
за прямим призначенням, містять значний 
брак, з високим ступенем зносу; 
використовується як правило як технічний 
текстиль) 

 
0,7 % 

 
10,7 % 

 
14 % 

 
74,6 % 

Будь-які вживані речі, які продаються у 
комісійних магазинах 

4 % 11,3 % 25,3 % 59,4 % 

Будь-які вживані речі, які продаються на 
Інтернет-площадках: OLX, shafa.ua, 
klumba.ua, kidstaff.com.ua та ін. 

3,3 % 14 % 32 % 50,7 % 

На питання: «якщо Ваш рівень доходів зросте, чи відмовитесь Ви від 
споживання вживаних речей», 40 % відповіли, що відмовляться, а 60 % – не 
відмовляться. 

Таким чином, за результатами проведеного опитування, більшою мірою 
причиною споживання вживаних речей є відносно невисока їхня ціна, вища 
якість виробів, унікальність речей та їхня «брендовість». Існує незначна 
залежність між зростанням рівня доходів і зниженням споживання вживаних 
речей: за умови зростання доходів більша половина (60 %) респондентів не 
відмовляться від споживання цих речей. 
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Аналіз діяльності з управління майном для фінансування об’єктів 

будівництва та здійснення операцій з нерухомістю 
Недосконалість фінансово-кредитної системи, реконструкції та утри-

мання житлового фонду, обмеження у спорудження індивідуального житла 
значно загострили житлову проблему в Україні. В Україні поступово впрова-
джуються нові моделі фінансування житлового будівництва. 

Загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів 
фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва 
житла та особливості управління цими коштами, а також правові засади та 
особливості випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з не-
рухомістю Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» [1]. 

Відповідно до Закону України «Провнесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків 
фінансових послуг» від 12.09.2019 р. №79-IX, з 1 липня 2020 року Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку наділена повноваженнями регулю-
вання та нагляду за здійсненням діяльності з управління майном для фінансу-
вання об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю [2]. 

Станом на 01.01.2021 року до сфери регулювання та нагляду Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку за професійною діяльністю 
належало 49 фінансових компаній, які проваджують професійну діяльність на 
ринку цінних паперів – діяльність з управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або  здійснення операцій з нерухомістю (управитель), 
в довірчий власності яких знаходиться 297 фондів фінансування будівництва 
(ділі – ФФБ) [3]. 

Наведемо основні показники діяльності фінансових компаній – управи-
телів станом на 01.01.2021 року. 
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності фінансових компаній –   

управителів станом на 01.01.2021 року [3] 

Місцезнаходження 
будівництва, 

 область 

Кількість 
ФФБ, що 

перебуває 
у довірчій 
власності 

Вартість 
будівництва, 

млрд. грн. 

Кількість 
інвесторів у 

нерухомість-
довірителів 

ФФБ 

Загальна 
сума грошо-
вих коштів, 

внесених 
довірителями 

до ФФБ, 
млрд. грн. 

Кошти, на-
правлені 

управителем 
забудовнику 

на спору-
дження 

об’єкта буді-
вництва, 

млрд. грн. 

Передано 
майнові 

права у не-
рухомість 

довірителям 
ФФБ, млрд. 

грн. 

Вінницька 8 1,04 795 0,77 0,49 0,39 
Житомирська 1 0,04 64 0,06 0,03 - 
Закарпатська 3 0,13 168 0,08 0,07 - 

м. Київ 93 27,73 17377 27,92 15,51 8,95 
Київська 32 2,22 2072 1,75 1,46 0,85 
Львівська 96 7,13 5498 4,15 3,83 1,50 

Миколаївська 2 0,14 119 0,09 0,07 - 
Одеська 1 0,08 123 0,06 0,05 - 

Полтавська 12 0,99 662 0,36 0,33 0,22 
Рівненська 1 0,04 70 0,06 0,02 - 
Харківська 21 4,83 2173 3,97 2,83 2,20 

Хмельницька 18 0,70 777 0,48 0,45 - 
Чернігівська 9 0,28 96 0,22 0,22 0,15 

Всього 297 45,36 29994 39,95 25,37 14,26 

 
Отже, станом на 01.01.2021 року до фондів фінансування внесли кошти 

29 994 інвестори, на загальну суму 39,95 млрд грн, з яких 25,37 млрд. грн., за 
даними управителів, направлено на спорудження об’єктів в межах запропоно-
ваних програм будівництва фондів фінансування, передано майнові права на 
об’єкти нерухомості на 14,26 млрд. грн. 

Основне зосередження об’єктів спорудження нерухомості, в межах за-
пропонованих програм фондів фінансування будівництва знаходяться у 
Львівській області – 96 ФФБ (32%), вартість будівництва 7,13 млрд.грн., (16%), 
кількість  інвесторів у нерухомість 5498 (18%); м. Київ – 93 ФФБ (31%), вартість 
будівництва 27,73 млрд. грн. (61%),кількість інвесторів 17377(58%); Київській 
області – 32 ФФБ (11%), вартість будівництва 2,22 млрд. грн. (5%), кількість ін-
весторів 2072 (7%). 

Серед управителів, лідируючі позиції, як за кількістю ФФБ в управлінні, 
так і за обсягом залучених інвестицій займають [3]: ТОВ «ФК«Житло–
Капітал» – кількість ФФБ в управлінні – 48 (16%), обсяг залучених інвести-
цій – 23,3 млрд. грн. (58%); ТОВ «ФК«Фінбуд» – кількість ФФБ в управлінні –
38(13%), обсяг залучених інвестицій – 1,3 млрд. грн. (3%); ТОВ 
«ФК«НОВИЙЛЬВІВ» – кількість  ФФБ в управлінні – 28 (9%), обсяг залучених 
інвестицій – 1,4млрд. грн. (3%); ТОВ «Харківський регіональний фонд фінан-
сування будівництва» – кількість ФФБ в управлінні – 15(5%), обсяг залучених 
інвестицій – 3,7 млрд. грн. (9%). 
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На початок 2021 року, із загальної суми внесених інвесторами коштів до 
ФФБ, в межах запропонованих програм будівництва, 25,37 млрд. грн. (64%) 
направлено Управителями на спорудження об’єктів нерухомості, з яких на 
15,51 млрд. грн. будівельні майданчики зосереджені в м. Києві, на 3,83 млрд. 
грн. – у Львівській області, на 2,83 млрд. грн. – у Харківській області. 

Як бачимо, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів 
будівництва та здійснення операцій з нерухомістю займає вагоме місце на фі-
нансовому ринку. 

Література: 
1. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівни-

цтві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. 
№ 978-IV. Дата оновлення: 01.12.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/-
show/978-15#Text. (дата звернення: 27.11.2021). 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удо-
сконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: 
Закон України від 12.09.2019 р. № 79-IX. Дата оновлення: 28.04.2020 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text. (дата звернення: 27.11.2021). 

3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення: 27.11.2021). 
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Вплив цифрової економіки на суспільне виробництво 
Цифровізація економіки, яка базується на якісно новому типі інформа-

ційно-телекомунікаційних технологій, є найважливішою сучасною ознакою 
інклюзивного сталого економічного розвитку країни. Для цього є об’єктивні 
причини: проникнення комп’ютерів у всі сфери життя, широке використання 
мобільних пристроїв, зростаюча мережева взаємодія в суспільстві прискорю-
ють оцифровку всіх сфер життя. Нині в економічний словник міцно увійшли 
такі терміни, як «фінтех», «фудтех», «агротех», «краудсорсинг», «великі дані» 
тощо. Для країн, що розвиваються, прискорюється економічна переорієнтація 
на цифровий спосіб функціонування, що базується на використанні кіберфі-
зичних систем, сенсорних технологій, технологій аналізу великих даних тощо 
в усіх галузях економіки стало актуальним завданням. 

Цифрова економіка – економіка, заснована на цифрових комп'ютерних 
технологіях. Цифрову економіку іноді називають Інтернет-економікою, новою 
економікою або веб-економікою. Все частіше «цифрова економіка» 
переплітається із традиційною економікою, що ускладнює чітке розмежуван-
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ня. Під цифровою економікою розуміють виробництво, збут і постачання 
продукції через комп’ютерні мережі. 

В Україні цифровізація в потенціалі можливостей може стати основою 
для стимулювання економічного зростання, основою нового шляху розвитку в 
умовах вичерпання традиційної для вітчизняної економіки сировини для зро-
стання. Зрозуміло, що запорукою успіху цифрової модернізації економіки є 
комплексне вивчення процесу цифровізації [1, c. 10]. 

Для переважної більшості практиків та бізнесменів цифровізація є 
механізмом зміни загальної бізнес-моделі підприємництва з метою отриман-
ня нових та покращених показників з метою отримання конкурентних пере-
ваг, створення додаткової вартості та підвищення ефективності існуючих 
бізнес-процесів. 

Органи державної влади, а саме Кабінет Міністрів України, трактують 
цифровізацію як фізичне насичення суспільства електронними і цифровими 
пристроями та прискорений обмін інформацією між ними, що дозволяє по-
ступово стирати межу між віртуальним і фізичним світом. 

Суспільство бачить цифровізацію як абсолютно нову парадигму розвит-
ку нації, засновану на щоденному та широкому використанні цифрових 
технологій, що забезпечить ефективність обміну даними та швидкість доступу 
до інформації і бази знань [2, c. 33]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що специфіка тлумачення 
категорії «оцифрування» безпосередньо залежить від предмета визначення, 
що викликає неоднозначність у трактуванні поняття та підкреслює 
суперечливість окремих положень і тверджень. 

Велика кількість англомовних наукових праць, пов’язаних з розвитком і 
функціонуванням цифрової економіки та його впливу на суспільне виробниц-
тво, присвячена питанням впливу цифровізації на ефективність економічної 
системи та суспільне виробництво в цілому та визначенню механізмів і 
наслідків її впливу на сталий розвиток окремих країн, регіонів і підприємств. 
Ми переконані, що процес цифровізації не є самоціллю підприємства, регіону 
чи держави, а лише інструментом досягнення мети сталого розвитку. 

Процес цифровізації економіки та його впливу на суспільне виробниц-
тво ґрунтується на узагальненні наявного практичного досвіду та сформульо-
ваний у вигляді основних положень, обставин, вимог і практик, що лежать в 
його основі, тобто сукупності загальноприйнятих правил, які служать фунда-
ментом (необхідною умовою) для впровадження вищезгаданого процесу в по-
всякденне життя.  

Принципи цифровізації економіки у суспільному виробництві – основні 
закони, нормативні акти та рушійні сили просування інформаційно-
комунікаційних технологій у повсякденне життя держави, підприємств і 
суспільства. Єдиним фундаментальним принципом цифровізації є ідея вдо-
сконалення процесів життєдіяльності людини шляхом використання сучасних 
технологій у різних сферах суспільного життя, виробництва тощо. Основою 
діяльності суб’єктів господарювання, які функціонують з використанням ос-
новних принципів цифровізації, є необхідність задоволення соціальних по-
треб найбільш ефективним способом – цифровим [3, c. 13]. 
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Цифровізація стрімко проникає в повсякденне життя людей, 
відкриваючи нові можливості для всіх галузей економіки України в частині 
модернізації методів роботи та управління, зміни виробничих процесів, 
каналів збуту та способів взаємодії з постачальниками та клієнтами, вироб-
ництвом продукції. Ми пропонуємо розглядати процеси цифровізації в 
контексті можливостей отримання позитивного ефекту для вітчизняної 
економіки з позиції трьох основних акторів – держави, підприємства та 
суспільства. 

Цифрова трансформація економіки державного управління відбувається 
переважно з використанням електронних каналів взаємодії для зниження 
трансакційних витрат, оскільки звичайні відносини замінюються електрон-
ним аналогом. Ці зміни мають супроводжуватися трансформацією класичних 
інститутів для підвищення рівня довіри до електронної сфери. 

Цифровізація реального сектору економіки та виробництва зміцнить 
конкурентні позиції вітчизняних підприємств за рахунок підвищення 
продуктивності, ефективності управління, прискореної автоматизації вироб-
ничих процесів, безпеки виробництва та зробить вітчизняну економіку більш 
привабливою для інвестицій. 

Оцифровка процесів управління підприємством та автоматизація прий-
няття рішень можуть знизити адміністративні витрати та підвищити 
ефективність управління організацією. Цифрові системи управління та систе-
ми збору й аналізу даних міцно утвердилися в бізнес-середовищі за останні 15-
20 років, окреслюючи відповідні цифрові драйвери для бізнесу. Використання 
автоматичного збору та аналізу даних, промислових датчиків IoT (Internet of 
Things), інтегрованих платформ управління підприємством, систем машинно-
го навчання для оптимального прийняття рішень тощо впроваджено та вдо-
сконалено на більшості великих підприємств та корпорацій. Оцифровка 
знижує ризики в управлінні та усуває неповну інформацію при прийнятті 
рішень. При дотриманні стандартів інформаційної безпеки цифровізація 
здатна підвищити ефективність усіх процесів управління [4, c. 52]. 

Таким чином, позитивного ефекту від цифровізації економіки щодо 
суспільного виробництва чекати довго не доведеться. Відмовившись від папе-
рових процесів і оцифрувавши складові своєї роботи, підприємства зможуть 
скоротити кількість кроків, які раніше були необхідні для роботи, покращити 
терміни роботи, значно підвищити ефективність своєї діяльності і, врешті, 
знизити операційні витрати. Цифровізація економіки у виробництві допомо-
же суспільству створити надійне цифрове середовище, оптимізувати та мас-
штабувати операції, зробити їх послідовними та безпечними. 
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Особливості виробничого потенціалу 
сільськогосподарських підприємств 

Характер змін, що відбуваються в суспільстві, сукупність економічних, 
соціальних, виробничих і екологічних проблем функціонування обумовлюють 
комплексність і системність рішення задач стабільного розвитку виробничого 
потенціалу сільськогосподарських підприємств, адже виробничий потенціал є 
першоджерелом економічних відносин та стійкої бази розвитку підприємств.  

Виробничий потенціал сільських господарств являє собою сукупність 
земельних, матеріальних і трудових ресурсів, призначених для використання 
в процесі виробництва аграрної продукції. Однак, необхідно додати, що в 
ринкових умовах основною, рушійним механізмом процесу виробництва 
вступає економічний інтерес його учасників, звідси, в комплексі виробничий 
потенціал можна представити як сукупність земельних, матеріальних, трудо-
вих, фінансових ресурсів та економічного інтересу, які є об’єктивно 
необхідними передумовами здійснення аграрного виробництва [1].  

Категорія «виробничий потенціал» в науковій економічній літературі 
трактується з позиції покращення використання ресурсів виробництва, 
підвищення їх віддачі. Оскільки, виробничий потенціал є складною 
економічною структурою, виділяють характерні закономірності його форму-
вання, а саме: потенціал підприємства є складною системою типових характе-
ристик його елементів, причому останні можуть тією чи іншою мірою 
замінювати один одного, тобто є альтернативними. При цьому потенціал 
підприємства не доцільно організувати як механічне додавання елементів, ад-
же він є динамічним утворенням. При цьому у процесі формування починає 
діяти закон синергії його елементів. Усі складові потенціалу знаходяться у 
взаємодії з функціонуванням та розвитком підприємства, тобто, з одного боку, 
підлягають фізичному та техніко-економічному зношуванню, а з іншого – є 
надто чутливими до досягнень науково-технічного прогресу та інш. [2]. 

Головною відмінністю виробничого потенціалу сільськогосподарського 
підприємства, яка відрізняє його від інших суб’єктів підприємницької 
діяльності, є такий природний ресурс, як земля, що виступає природно-
економічною основою процесу виробництва матеріальних благ, необхідних 
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для існування людей та розвитку суспільства. У зв’язку з цим 
сільськогосподарське виробництво продукції або надання 
сільськогосподарських послуг має поєднуватися із системою техніко-
економічних заходів, направлених на відтворення, охорону і раціональне ви-
користання землі. 

Ефективність сільськогосподарського виробництва значною мірою є за-
лежною від структури виробничого потенціалу. На підприємствах з високою 
ефективністю виробництва структура виробничого потенціалу 
характеризується відносно більшою часткою основних та оборотних засобів і в 
меншій мірі земельних ресурсів. За однакової якості землі в господарствах 
вища питома вага продуктивного капіталу призводить до збільшення валової 
продукції з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь і на 1000 грн. су-
купного потенціалу [2]. Звідси, збільшення продукції сільського господарства 
можна досягти за рахунок збільшення рівня ресурсозабезпеченості та вдоско-
налення структури виробничого потенціалу. 

Можливості щодо обсягу виробництва й реалізації рослинницької та 
тваринницької продукції визначає розвиток і особливості матеріально-технічної 
бази сільськогосподарських підприємств. Збільшення й удосконалення засобів 
виробництва забезпечить підвищення оснащеності певного сільськогос-
подарського підприємства, воно являє собою матеріальну основу його вироб-
ничої потужності щодо певних рослинницьких і тваринницьких галузей [3]. 

Ефективність процесу управління ресурсним потенціалом 
сільськогосподарських підприємств значним чином обумовлюється 
функціонуванням та управлінням аграрного сектора в цілому. Однак, 
нинішній рівень розвитку АПК в основному спрямований на нарощування 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, як правило, за рахунок 
використання інтенсивних і інноваційних технологій, або ж лише окремих їх 
елементів.  

З метою забезпечення ефективного управління, раціонального викори-
стання та відтворення ресурсів сільськогосподарських господарств необхідно 
гармонійно поєднувати такі складові: економіко-соціальну доцільність 
співвідношення наявних на підприємстві видів ресурсів; застосування у процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції передових, екологічно безпечних 
та високопродуктивних технологій; забезпечення процесів збільшення (розши-
рення, примноження), відтворення та оновлення виробничого потенціалу. 
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Характеристика основних положень 

професійної етики бухгалтера та аудитора 
Професійна етика бухгалтера та аудитора регулюється Кодексом етики 

професійних бухгалтерів [1]. Кодекс етики професійних бухгалтерів 
складається з трьох частин: частина А «Загальне застосування Кодексу», час-
тина Б «Професійні бухгалтери-практики» та частина В «Професійні бухгал-
тери в бізнесі». Варто зазначити, що частина Б Кодексу етики безпосередньо 
стосується аудиторів, а частина В – бухгалтерів, які працюють за наймом. 

Відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів [1], професійний 
бухгалтер – особа, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів. Тобто, в 
Україні професійним бухгалтером є член Всеукраїнської громадської 
організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України», яка, в 
свою чергу, є членом Міжнародної федерації бухгалтерів. При цьому Кодекс 
етики професійних бухгалтерів виділяє професійного бухгалтера-практика та 
професійного бухгалтера у бізнесі. 

Професійний бухгалтер-практик – професійний бухгалтер, який працює 
у фірмі, що надає професійні послуги. Професійний бухгалтер у бізнесі - про-
фесійний бухгалтер, який працює за наймом або обіймає виконавчу чи неви-
конавчу посаду в таких сферах діяльності, як комерція, промисловість, сфера 
обслуговування, державний сектор, освіта, неприбутковий сектор, регуляторні 
чи професійні організації або професійний бухгалтер, що працює за контрак-
том з цими суб’єктами господарювання. 

Згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів [1], професій-
ний бухгалтер має дотримуватися таких фундаментальних принципів: 
чесність (бути щирим та чесним в усіх професійних та ділових стосунках); 
об’єктивність (не допускати упередженості, конфлікту інтересів або неправо-
мірного впливу з боку інших осіб на професійні або ділові судження); профе-
сійна компетентність та належна ретельність (підтримувати професійні 
знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення отримання клієнтом 
чи роботодавцем компетентних, професійних послуг, що базуються на сучас-
них тенденціях практики, законодавстві та методиках, а також діяти сумлінно 
і відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів); конфіден-
ційність (поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті 
професійних та ділових стосунків, і тому не розголошувати таку інформацію 
третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридич-
ного чи професійного права розкривати її; не використовувати цю інформа-
цію для особистої вигоди професійного бухгалтера або третіх сторін); профе-
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сійна поведінка (дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та 
утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію). 

Обставини, в яких діють професійні бухгалтери, можуть 
створювати певні загрози дотриманню фундаментальних принципів 
професійної етики. Відповідно до Кодексу етики професійних 
бухгалтерів [1], в діяльності професійних бухгалтерів та аудиторів 
можуть виникнути певні загрози, зокрема: 

 загроза власної оцінки у випадках, коли професійний бухгалтер 
повинен переглянути своє ж попереднє судження; 

 загроза захисту, коли професійний бухгалтер захищає позицію 
або думку такою мірою, яка може ставити під сумнів його 
об'єктивність; 

 загроза особистих стосунків, коли внаслідок тісних стосунків 
професійний бухгалтер занадто співчуває інтересам інших; 

 загроза тиску, коли професійний бухгалтер утримується від 
об'єктивних дій внаслідок фактичних або відчутних загроз. 

Із метою попередження зазначених загроз слід застосовувати 
застережні заходи. Застережні заходи поділяються на дві категорії: 
застережні заходи, що встановлені професійними організаціями, 
законами чи нормативними актами; застережні заходи в робочому 
середовищі. 

До застережних заходів, встановлених професійними 
організаціями, законами чи нормативними актами, належать: вимоги 
до освіти, професійної підготовки та досвіду для набуття статусу 
фахівця; вимоги подальшої професійної освіти; нормативні акти щодо 
корпоративного управління; професійні стандарти; моніторинг з боку 
професійних організацій або регуляторних органів та дисциплінарні 
процедури; зовнішній огляд юридично уповноваженою третьою 
стороною звітів, податкових декларацій, листування або інформації, 
підготовлених професійним бухгалтером. 

Стосовно застережних заходів у робочому середовищі, то вони 
можуть бути різними залежно від обставин, їх перелік встановлюється 
безпосередньо самими фірмами, де працюють професійні бухгалтери. 
Як правило, до них належать задокументовані внутрішні політики та 
процедури, що вимагають дотримання фундаментальних принципів 
професійної етики. 

Таким чином, бухгалтери та аудитори під час виконання своїх 
професійних обов’язків мають дотримуватися фундаментальних 
принципів етики, встановлених Кодексом етики професійних 
бухгалтерів. 

Література: 
1. Кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: https://mof.gov.ua/-

storage/files/kodex_et.pdf // (дата звернення: 23.10.2021). 
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Економічна сутність державного аудиту 

Нині у вітчизняній теорії та практиці немає чітко сформованого поня-
тійного апарату щодо державного аудиту, який визначають як певний «про-
яв» державного фінансового контролю – вид [3], форму [1-2], тип, метод тощо. 
Аудит державного сектора та державний фінансовий контроль, безумовно, 
пов’язані один з одним, але цей взаємозв’язок, як і зміст терміна «державний 
аудит», до цих пір залишаються нерозкритими.  

На наш погляд, найбільш адекватно особливість державного аудиту ві-
дображає точка зору В. Немченко, О. Редько, які зазначають, що між терміна-
ми «державний фінансовий контроль» і «державний аудит» різниця така са-
ма, як між поняттями «право сили» і «сила права». При цьому державний ау-
дит заснований не на силі примусу, а на відкритості, об’єктивності, прозорості 
діяльності, тобто на «силі права» [1].  

З урахуванням вищевикладеного порівняємо деякі особливості аудиту і 
контролю у сфері державних фінансів (табл. 1).  

Таблиця 1  
Порівняльна характеристика аудиту і контролю  

в сфері державних фінансів 
Параметри Аудит Контроль 

Мета проведення 

Забезпечення стабільності та 
економічної безпеки держави; 
надання всім зацікавленим ко-
ристувачам незалежної 
інформації про те, яким чином 
здійснюється державне 
управління 

Здійснення заходів із забезпе-
чення повноти надходження 
коштів до бюджетної системи; 
збереження та ефективне ви-
користання державної 
власності; запобігання 
фінансовим порушенням у 
державному секторі 
економіки 

Завдання 

Комплексний розгляд державно-
го бюджету; 
оцінка альтернативних варіантів 
бюджетних рішень; аналіз довго-
строкових наслідків бюджетних 
програм і напрямів дій; оцінка 
технології, що забезпечує 
державні органи інформацією 
про довгострокові наслідки за-
конодавчих рішень у різних га-
лузях 

Надання інформації компе-
тентним органам про знайдені 
відхилення від прийнятих 
стандартів, порушення 
принципів законності, 
ефективності і економії вит-
рачання матеріальних 
ресурсів, з метою вживання 
коригуючих заходів, 
відшкодування завданих 
збитків і притягнення винних 
до відповідальності 

Об’єкт 

Фінансові ресурси і майно дер-
жави, їх облік; проекти законо-
давчих і нормативно-правових 
актів; оцінка фінансових 
результатів виконання бюджету; 
оцінка прогнозів і напрямків 

Цільове і законне викори-
стання державних коштів 
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розвитку окремих галузей 
економіки, регіонів і держави в 
цілому 

Ресурсне забезпе-
чення 

Фінансування за рахунок коштів державного бюджету 

Організація прове-
дення 

Визначається самостійно 
державним аудитором, що 
керується виключно МСА 

Виконання конкретних запланова-
них завдань, узгоджених з 
керівництвом 

Відповідальність 
Перед громадськістю 
відповідно до МСА 

Перед керівництвом за виконання 
обов’язків 

Форма проведення 
 

Фінансовий аудит; аудит 
ефективності; аудит 
відповідності; аудит 
законності 

Перевірка; ревізія; інспектування 

Результати прове-
дення 

Вільний доступ 
громадськості до 
інформації: звіти надаються 
Президентові, 
парламентові, державним 
органам, чиї бюджети роз-
глядаються. Відкрита 
публікація звітів і 
результатів перевірки у ЗМІ 

Існують обмеження щодо вільного 
доступу до результатів контролю 

Джерело: складено за [1-3] 
Інформація свідчить, що мета, завдання, організація роботи, відповідаль-

ність, форми і результати проведення аудиту і контролю у сфері державних фі-
нансів різні. Єдиним є лише ресурсне забезпечення – кошти державного бюджету.  

Враховуючи наукові дослідження вчених [1-2], автором запропоновано 
державний аудит розглядати як вид контролю, спрямований на виявлення 
законності, ефективності, результативності й економічності управління 
суспільними ресурсами, що проводиться спеціалізованим органом, наділеним 
особливими конституційними повноваженнями.  

Зауважимо, стосовно смислової наповнюваності терміна «державний 
аудит» необхідно розрізняти державний аудит як суспільний інститут 
(сукупність норм, правил і відносин), державний аудит як вид професійної 
діяльності та державний аудит як процес здійснення незалежної оцінки і ви-
несення об’єктивного висновку.  

Представлений автором підхід до розуміння сутності державного аудиту 
дозволяє визначити його зміст, функції та перспективи розвитку і може бути 
врахований не лише у подальших наукових дослідженнях, а й при розробці 
законодавчих і нормативно-правових актів. 

Література: 
1. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту) : підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, О. Ю. Редь-
ко. К. : ЦНЛ, 2012. 540 с.  

2. Басанцов І. В. Розвиток державного фінансового контролю в умовах 
ринкової економіки України : дис. ... д-ра екон. н. : 08.00.08. Ірпінь, 2008. 382 с. 

3. Симоненко В. К., Барановський О. І., Петренко П. С. Основи єдиної 
системи державного фінансового контролю в Україні: (макроекономічний ас-
пект) : підручник. К. : Знання України, 2006. 280 с. 
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Інформаційна економіка 

як спосіб організації суспільних відносин 
Особливість бізнесу на початку ХХІ ст. полягає в тому, що інформація 

стала важливим продуктивним ресурсом. Комп'ютерні інформаційні системи 
докорінно змінюють управління підприємством. У процесі управління 
інформація стала більш важливим ресурсом, ніж матеріальні, енергетичні, 
трудові та фінансові ресурси. У технології обробки інформації первинна 
інформація про виробничо-комерційні операції, виробництво, факти купівлі-
продажу товарів, знання і вміння людей, їхні посадові обов'язки відіграють 
роль предметів праці, а отримана інформація – продукту праці; вона 
використовується для аналізу та прийняття управлінських рішень. Відповідно 
все більшого значення набувають методи обробки та використання 
інформації, а також технічні засоби, за допомогою яких стало можливим пе-
ретворення інформації у важливий виробничий ресурс.  

Виходячи з викликів сучасного суспільства, слід розглянути 
концептуальні підходи до визначення основних економічних понять, 
пов’язаних із впливом інформації на економічні процеси. Роль інформації в 
сучасному суспільстві важко переоцінити. Усі без винятку процеси, що 
відбуваються в сучасному світі, повністю залежать від інформації, знань, 
інновацій, творчості. Ці поняття настільки тісно пов’язані між собою, що вчені 
постійно використовують їх у симбіозі у своїх дослідженнях. Зрештою, основні 
принципи конкурентоспроможності та економічної безпеки на всіх рівнях 
управління сьогодні залежать від ефективності управління економічними 
процесами в контексті якості, повноти, своєчасності та ефективності 
необхідної інформації [1]. 

У сучасному світі глобалізації та інформатизації також виникає потреба 
у перегляді основних законів, пов'язаних із сприйняттям громади цінностей 
життя. Погляди світової спільноти, зорієнтовані на досягнення лише 
фінансово-економічної мети, поступово відходять у минуле. Категорії, 
пов'язані із соціалізацією, екологією, екологізацією, інноваціями, 
креативністю та інформатизацією, виходять на перший план. 

Розгляд поняття інформаційної економіки потребує більш детального 
висвітлення сутності поняття «інформаційне суспільство». Визначення 
«інформаційне суспільство» та «інформаційна економіка» взаємопов’язані та 
взаємозалежні. Формування інформаційної економіки неможливе за умов 
невідповідності суспільства критерію інформації. 
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Інформаційна економіка, яка ще кілька років тому була лише науковим 
поняттям, плодом теоретичних досягнень дослідників, нині дуже швидко ста-
ла об’єктивним глобальним явищем. 

Незважаючи на неоднозначність трактування цього визначення учени-
ми і практиками, не можна не визнати його існування. Види вираження такої 
структури економіки, як інформація, в різних країнах і регіонах різні, іноді 
кардинально різні і абсолютно непорівнянні. Проте всередині окремих країн, 
регіонів, культур у сучасних реаліях стає можливим надати певні суттєві ви-
значення поняття «інформаційна економіка» і навіть підійти до формулю-
вання принципів, постулатів та механізмів, що супроводжують це явище. 

Сучасний погляд економістів на поняття «інформаційна економіка» має 
деякі специфічні риси, але в основі їх класично домінують інформація, 
інновації, знання, творчість, інтелектуальний капітал. 

Основним, ключовим фактором, що характеризує концепцію 
інформаційної економіки, є мета досягнення економічних результатів. Таким 
результатом на рівні підприємства є підвищення економічної ефективності, 
зростання ринкової вартості підприємства, позитивна капіталізація при 
збереженні економічної безпеки підприємства [2]. 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна запропонувати таке 
бачення визначення мети інформаційної економіки (з огляду на примат 
енвіроніки та «зеленої економіки»). Метою інформаційної економіки є опти-
мальне використання інформаційних, інноваційних, інтелектуальних та твор-
чих ресурсів для створення умов для підвищення якості життя шляхом: 
а) гармонізації та збалансованості соціально-економічних відносин; 
б) підвищення добробуту людей та соціальної справедливості; в) підвищення 
екологічної, економічної та соціальної безпеки. 

Яскравим прикладом вдалого поєднання цифрових технологій з обслу-
говуванням діяльності підприємств та населення для підвищення зручності 
користувачів є система «Трембіта» від 22 травня 2019 року. Це система авто-
матичного обміну даними між державними органами без участі людини. 
Збільшена швидкість всіх операцій. Корупційна складова виключена. Значно 
скорочені витрати бюджету на всі операції [3]. 

За даними Міністерства цифрової трансформації України, наразі 
розробляється значна кількість проєктів, пов’язаних із цифровізацією значної 
кількості бізнес-процесів на підприємствах. 

Наприклад, розширення переліку електронних послуг, об'єднання дер-
жавних реєстрів в одну систему взаємодії – гарний спосіб оптимізації роботи 
державних органів, боротьба з бюрократією, надання дистанційного та ефек-
тивного доступу до якісних адміністративних послуг, досягнення 
інтероперабельності. За принципом різні інформаційні ресурси можуть 
взаємодіяти один з одним на основі уніфікованих інтерфейсів і протоколів [4]. 

На нашу думку, формування публічних електронних реєстрів, 
відкритість даних та розширення електронного документообігу, які впровад-
жуються Державним агентством з питань електронного урядування України у 
багатьох сферах, також мають важливе значення для активізації формування 
інформаційної економіки. 
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Отже, на основі оцінки підходів учених до визначення сутності 
«інформаційне суспільство», «інформаційна економіка», ці категорії, на наш 
погляд, певної мірою, можна визначити як спосіб організації суспільних 
відносин, що полягає у регулюванні і забезпеченні доступу до інформації її 
користувачів з метою підвищення якості життя за рахунок підвищення 
економічної ефективності шляхом оптимального використання 
інформаційних, інтелектуальних, творчих, інноваційних ресурсів. На цій тезі 
слід вдосконалювати концепції формування інформаційного суспільства та 
інформаційної економіки. 

Перспективи досліджень у цій сфері полягають у виведенні теоретико-
методологічних положень до рівня конкретних методів та практичних 
рекомендацій. 
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Стратегія економічної безпеки підприємства 
У сучасних умовах нестабільності та невизначеності одну з ключових 

ролей відіграє правильно сформована стратегія економічної безпеки. Без неї 
підприємство зазнає лише збитків, які в майбутньому можуть призвести до 
банкрутства. Тому спочатку необхідно дізнатися, що являє собою стратегія 
економічної безпеки. 

Стратегія економічної безпеки – це сукупність найбільш значущих рі-
шень та заходів, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня безпеки 
функціонування підприємства[1]. 

Розробка стратегії економічної безпеки здійснюється паралельно з розро-
бкою загальної стратегії підприємства в режимі постійного інформаційного об-
міну. Це пов’язано з необхідністю забезпечення безпеки підприємства на всіх 
етапах реалізації його загальної стратегії, що можливо лише тоді, якщо розроб-
ники стратегії економічної безпеки мають повне уявлення про головні напрямки 
діяльності підприємства, які визначені в його загальній стратегії [2]. 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/-pages/187/zbirnykkonkurentnapolityka2017.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/-pages/187/zbirnykkonkurentnapolityka2017.pdf
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До самої розробки стратегії можна залучити керівників та провідних фа-
хівців структурних підрозділів підприємства. Проте не потрібно забувати про 
штатних працівників відділу економічної безпеки, а коли таких немає в штаті, 
то необхідно користуватись послугами спеціалізованих агентств. В таблиці 1 
наведено приклади стратегій економічної безпеки, які можуть бути викорис-
тані в поєднанні з основною стратегією підприємства. 

Таблиця 1 
Типи стратегій економічної безпеки за концептуальним підходом 

Концепції Критерії Типи стратегій 

Нижчого рівня 

Інтерес-протистояння загрозам (стабільність та 
безперервність виробничої діяльності, при зда-
тності підприємства до протистояння) 

Стратегія виживання 

Інтерес-стабільність (фінансово-економічна 
стійкість, при здатності підприємства до адап-
тації) 

Стратегія існування 

Вищого рівня 
Інтерес-розвиток (ефективність використання 
ресурсів, при здатності підприємства до постій-
ного розвитку) 

Стратегія обмеженого 
зростання 

Стратегія зростання 

Джерело: [3]. 
Об’єктом дослідження рівня економічної безпеки нами було обрано 

ПП «Імені Калашника», Полтавського району. Воно є одним з потужних сіль-
ськогосподарських підприємств району і добре підходить для розгляду. Для 
вичерпного аналізу скористаємось показниками, які наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Забезпеченість основними виробничими засобами та ефективність їх вико-

ристання у ПП «Імені Калашника» Полтавського району, 2018-2020 рр. 

Показники 

Роки 2020 р. до 2018 р. 

2018 2019 2020 
абсолютне 

відхилення, 
(+; -) 

відносне ві-
дхилення, % 

Фондозабезпеченість, 
тис. грн 

11,53 11,80 11,00 -0,52 -4,5 

Фондоозброєність 
праці, тис. грн 

201,08 205,44 186,88 -14,19 -7,1 

Забезпеченість основ-
них засобів оборотни-
ми, грн 

1,39 1,41 1,64 0,25 17,6 

Фондомісткість, грн 0,47 0,43 0,37 -0,10 -21 

Фондовіддача, грн 2,12 2,32 2,69 0,56 26,6 

Одержано на 100 грн 
вартості основних за-
собів, грн: 
товарної продукції 

323,59 324,45 441,19 117,60 36,3 

прибутку 36,58 7,64 15,01 -21,57 -59,0 

Умовний строк окуп-
ності основних засобів, 
роки 

2,73 13,08 6,66 3,93 143,7 

Джерело: дані підприємства, розрахунки автора. 
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Відповідно до даних табл. 2 можна стверджувати, що більшість показ-
ників зменшилась за досліджуваний період. Наприклад, фондозабезпеченість 
на 0,52 тис. грн(4,5%), фондоозброєність на 14,19 тис. грн (7,1%) та прибуток 
на 21,57 тис. грн (59%). Через таку негативну ситуацію збільшився термін оку-
пності основних засобів на 3,93 року (в 1,4 рази). З цього можна зробити ви-
сновок, що ситуація з основними виробничими засобами на підприємстві є 
негативною. Хоча всі показники знаходяться на достатньо високому рівні в 
порівнянні з іншими підприємствами галузі. Тому для того, щоб її покращити 
ми пропонуємо застосувати стратегію обмеженого зростання з подальшим пе-
реходом до стратегії зростання. Оскільки на даний момент підприємство не 
зможе дозволити собі різку зміну технологій виробництва, або дорогу техніку 
для інновацій у виробничому процесі. Стратегія обмеженого зростання дасть 
змогу ПП «Імені Калашника» втриматись на ринку сільськогосподарської 
продукції, а в майбутньому зайняти провідні позиції не лише в Полтавському 
району, а і в усій області. 
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Аналіз інфляційних процесів в Україні 

В наш час важливим пріоритетом економічної політики країни виступає 
спрямованість на забезпечення стабільності та добробуту життя населення. Її 
основа має базуватися на контролі за рівнем інфляційних процесів економіки. 
Тому саме питання інфляції в Україні є досить актуальною проблемою, адже в 
останні роки масштаби інфляції різко збільшились. Наслідком цього є посту-
пове підвищення цін, що призводить до зниження життєвого рівня населення 
та подальшого загострення економічних та соціальних проблем суспільства. 

Для покращення економічного стану нашої держави у цілому необхідно 
зробити все можливе для ліквідації корупції та бюрократії в органах виконав-
чої влади та місцевого самоврядування. Адже саме уряд повинен тримати курс 
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на укріплення механізмів ринкової системи – це дасть змогу забезпечити га-
льмування зростання цін і цим самим повернути довіру більшості населення. 

Основним показником, за допомогою якого вимірюється інфляція в кра-
їні, є індекс споживчих цін (коефіцієнт інфляції). Він характеризує зміни за-
гального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробни-
чого споживання у поточному періоді відносно попереднього [1]. 

Найбільш розповсюдженою причиною інфляції є незбалансованість 
державних доходів і витрат. Це призводить до олігополізації економіки. 

За даними Національного банку України інфляційний тиск зумовлюєть-
ся під дією таких сил: 

1) переносу рівня зростання цін сирих продуктів на продукцію з висо-
ким ступенем обробки; 

2) активізації споживчого попиту; 
3) зростання зовнішньої вразливості економічного розвитку України 

через затримку у продовженні співпраці з МВФ; 
4) високих інфляційних очікувань населення та бізнесу; 
5) динамічного зростання світових цін на нафту та нафтопродукти, що 

зумовлює подорожчання палива на внутрішньому ринку [2]. 
В сучасних економічних і політичних умовах інфляція в Україні прояв-

ляється у вигляді підвищення товарних цін, девальвації гривні, зниження ку-
півельної спроможності населення, збільшення соціальної нерівності та акти-
вного розвитку тіньової економіки. 

Великої шкоди вітчизняній економіці завдають ослаблене верховенство 
закону та корупція. Слід докласти всіх зусиль для усунення корупційних схем 
та бюрократії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування [1]. На 
жаль, заходи уряду щодо боротьби з цими явищами, в основному, базуються 
на підписанні меморандумів і покликані гасити вже «існуючі пожежі» і мо-
жуть бути ефективними лише на короткий термін. Політика уряду повинна 
зосереджуватися на зміцненні механізмів ринкової системи. Влада має забез-
печити природне гальмування підвищення цін, повинна неухильно слідувати 
курсу на покрокове подолання інфляції та відновлювати довіру населення. 
Уряд може досягти вищого рівня довіри, лише якщо запропонує конкретні, 
здійсненні та легкоперевірювані антиінфляційні заходи, що дадуть реальні 
позитивні результати. 

Так, у 2020 році рівень споживчої інфляції знизився до 4,1% – найниж-
чого за останні шість років. Це відбулося насамперед завдяки послідовній мо-
нетарній політиці НБУ, спрямованій на досягнення цінової стабільності, у по-
єднанні з виваженою фіскальною політикою. Не останню роль зіграли у стрі-
мкому сповільненні інфляції: зміцнення курсу гривні шляхом профіциту іно-
земної валюти на ринку, що зміг утриматися на протязі переважної частини 
минулого року. Так, розширення пропозиції валюти було зумовлено високими 
обсягами продажів валютної виручки експортерами і зростанням інтересу іно-
земних інвесторів до гривневих облігацій уряду. Тривале збереження макрое-
кономічної стабільності за привабливої дохідності портфель облігацій внутрі-
шньої державної позики (ОВДП) в національній валюті у власності нерезиде-
нтів зумовило збільшення на 4,3 млрд дол. на протязі 2020 року. Однак, зрос-
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тання продуктивності економіки, насамперед у сільському господарстві та, як 
результат, черговий рекордний урожай зернових і олійних культур дозволили 
збільшити обсяги експортних надходжень. Позитивним моментом також було 
поліпшення умов торгівлі завдяки більш глибокому падінню світових цін ім-
порту порівняно із цінами на експортні товари [3]. 

Та все ж необхідно вжити заходів щодо співвідношення темпів підви-
щення рівня життя населення з реальними можливостями економіки, та до-
класти максимум зусиль для подолання високого рівня безробіття, який пос-
тійно зростає. 

Тому, щоб стабілізувати економічну ситуацію та подолати інфляцію не-
обхідно зміцнити вітчизняну валюту та обмежити монополізм в усіх сферах, а 
особливо в енергетичному секторі. Адже лише при комплексному викорис-
танні всіх найбільш ефективних способів боротьби можливо знизити рівень 
інфляційних процесів в нашій державі.  
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Методологічні онови проведення аналізу  
кредиторської та дебіторської заборгованості 

Аналіз фінансово-господарськоїі діяльності, стану активів та зобов’язань 
відіграє ві ринкових умовах важливу роль, оскільки від результатіві 
фінансової діяльності підприємства залежить як успішне виконанняі ним 
запланованих завдань, так і його функціонуванняі загалом. Завданням 
фінансового аналізу є оцінити фінансовийі стан, з’ясувати можливості 
підвищення ефективності роботи підприємстваі за допомогою раціональної 
фінансової політики; оцінити напрямиі розвитку підприємства, виходячи з 
потреби у фінансовихі ресурсах. 
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Головною метою фінансового аналізу є своєчаснеі з’ясування й усунення 
вад у фінансовій діяльностіі підприємства та знаходження резервів для 
покращення фінансовогоі стану підприємства. 

Вміння свідомо користуватися аналітичними методамиі і принципами 
фінансового аналізу входить до перелікуі необхідних елементів базового 
набору знань, які повинені мати фінансовий аналітик. Для фінансового 
аналізу, які і будь-якого іншого наукового знання, характернимі є постійне 
вдосконалення, ускладнення. Досягнення мети фінансовогоі аналізу 
здійснюється за допомогою властивому даному науковоі-практичному 
напрямку методу. 

Принципи фінансовогоі аналізу регулюють процедурний бік його 
методології іі методики. До них належать: системність, комплексність, 
періодичністьі (регулярність), зрозумілість, адекватність тлумачення, 
об’єктивність, доречність таі своєчасність. 

Оскільки дебіторська заборгованість збільшує величину обіговихі 
активів, сповільнює їх оборотність і може призвестиі до зменшення кінцевого 
фінансового результату, то аналізуі й оцінюванню дебіторської заборгованості 
підприємства повинні приділятиі особливу увагу. Мета аналізу – встановити 
якість іі ліквідність дебіторської заборгованості, її вплив на фінансовийі стан 
підприємства та визначити шляхи підвищення їїі ефективності. 

Проведення аналізу дебіторської заборгованості дає змогуі визначити: 
склад і структуру такої заборгованості таі її зміни в динаміці за період, щоі 
аналізується; встановити реальність (правдивість та ймовірність) погашенняі 
дебіторської заборгованості; визначити показники якості, ліквідності таі 
оборотності дебіторської заборгованості; визначити вплив дебіторської 
заборгованостіі на фінансовий стан підприємства; розробити заходи щодоі 
оптимізації величини і частки дебіторської заборгованості ві обігових активах 
підприємства. 

Якість, ліквідність і оборотністьі дебіторської заборгованості 
характеризується даними про розподіл дебіторськоїі заборгованості за 
термінами її виникнення і такимиі показниками як: коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості; тривалістьі періоду погашення дебіторської 
заборгованості. 

Зменшення коефіцієнта оборотностіі дебіторської заборгованості є 
результатом зменшення обертів коштів, вкладених у розрахунки і навпаки. 
Такий показникі відображає, скільки разів за звітний період обертаютьсяі 
кошти, вкладені у розрахунки і визначає ефективністьі кредитного контролю, 
оскільки надаючи товар іншим суб’єктамі з відстрочку терміну платежу, 
підприємство фактично їхі кредитує. Тривалість оборотів дебіторської 
заборгованості (термін кредитуі покупцям) дає можливість визначити 
середній термін (ві днях), через який надійде оплата за відвантаженіі товари. 

Розподіл дебіторської заборгованості за термінами їїі виникнення 
необхідно проводити з метою оперативного управлінняі заборгованістю і 
запобігання прострочення терміну позовної давностіі з усіма його 
негативними наслідками. Для цьогоі необхідно вести облік дебіторської 
заборгованості за термінамиі її виникнення. Варто зазначити, що особливу 
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увагуі звертають на динаміку дебіторської заборгованості, тобто 
встановлюютьі чи є ця заборгованість нормальною, чи простроченою. Для 
цього залучають дані Приміток до річноїі фінансової звітності та дані 
первинного обліку. Уі зарубіжній практиці існує проблема визнання 
дебіторської заборгованості, яка пов’язана із застосуванням гнучкої системи 
численнихі знижок. У зарубіжній практиці існує два методиі відображення 
знижок в обліку, а саме: валовийі метод та чистий метод. Найбільш широко 
використовуютьі валовий. Різниця між цими методами полягає ві тому, що на 
момент виникнення, згідно зі валовим методом, відображається вся сума 
заборгованості, аі згідно з чистим методом – сума, зменшена наі знижку. 

Зміст та основна мета управління дебіторськоюі заборгованістю – 
максимізація прибутку підприємства шляхом управління процесамиі 
формування та інкасації дебіторської заборгованості. Важливим моментомі в 
управлінні дебіторською заборгованістю є підвищення їїі якості, чого можна 
досягти шляхом; всебічного оцінюванняі фінансового стану потенційних 
дебіторів, їх платоспроможності, репутації, терміну існування, диверсифікації 
клієнтури; визначення максимальної сумиі боргу загалом та на одного клієнта 
(лімітуванняі дебіторської заборгованості); використання різних форм 
забезпечення поверненняі боргу [1].  

Аналіз кредиторської заборгованості починається зі вивчення складу і 
структури кредиторської заборгованості заі даними форми № 1 «Баланс». Для 
цього розраховуєтьсяі питома вага кожного виду кредиторської заборгованості 
ві загальній сумі. Такі показники розраховують за звітомі і за планом, шляхом 
порівняння їх іівизначається відхилення у структурі кредиторської 
заборгованості, встановлюютьі причини змін окремих складових частин цієї 
заборгованостіі та вживають заходів із регулювання цієї заборгованості, 
особливо тих складових частин, які негативно впливаютьі на діяльність 
підприємства. Зазвичай, основною причиною зміні структури кредиторської 
заборгованості є взаємні неплатежі. 

Важливоюі складовою аналізу є розрахунок та інтерпретація 
коефіцієнтіві ліквідності та платоспроможності підприємства. Ліквідність – це 
здатністьі підприємства своєчасно розраховуватись за всіма поточними 
зобов’язаннями. Слід мати на увазі, що коефіцієнти ліквідностіі не можуть 
слугувати точними індикаторами фінансового благополуччяі підприємства, 
оскільки вони характеризують ліквідність лише наі дату складання Балансу і 
не враховують терміниі сплати боргів. Зростання коефіцієнта загальної та 
швидкоїі ліквідності вказує на збільшення ресурсів підприємства, якіі можуть 
бути використані для погашення його поточнихі зобов’язань і навпаки. 

Для оцінки фінансового становищаі підприємства варто не тільки знати 
поточну ліквідність, а й прогнозувати його довготермінову 
платоспроможність. Уі процесі аналізу потрібно враховувати не лише 
зобов’язання, наведені в Балансі, а й потенційні зобов’язання, якщо вони є 
істотними. До потенційних зобов’язань, зокрема, відносяться непередбачені 
зобов’язання та майбутні платежіі за операційною орендою. Такі зобов’язання 
можуть призвестиі до значного відтоку грошових коштів в майбутньому. 

Варто зазначити, що розглядаючи процес встановлення ринковихі 
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відносин в Україні та вихід на якісноі новий рівень підприємницького 
розвитку суб’єктів економічної діяльності, важко не помітити ті проблеми, які 
постаютьі перед економікою держави загалом. Деякі науковці вважають, що 
проблема неплатежів пов’язана зі зростанням дебіторськоїі та кредиторської 
заборгованості підприємств та організацій. Проте, на наш погляд, між 
проблемою неплатежів таі зростанням дебіторської та кредиторської 
заборгованості підприємств існуєі зворотний зв’язок. 

Значне скорочення реального попиту наі продукцію вітчизняних 
підприємств, втрата ринків збуту таі сировини не була підкріплена 
своєчасними та ефективнимиі діями уряду щодо структурної перебудови 
економіки, створенняі пільгових умов переорієнтації виробництва на випуск 
конкурентоспроможноїі продукції. 

Обмежувальна грошово-кредитна політика держави, спрямованаі 
насамперед на подолання інфляції та стабілізацію валютногоі курсу, що 
гальмує виконання суб’єктами господарювання своїхі платіжних зобов’язань. 
Отже, відповідальність за вирішення проблемиі неплатежів не може бути 
покладено суто наі підприємства. Неправильний шлях розвитку грошово-
фінансової системиі не було своєчасно призупинено, що призвело доі значних 
фінансових втрат держави, підприємств та громадян, скорочення фінансових 
ресурсів підприємств, інвестиційних можливостей державиі тощо. 
Спостерігається відсутність прозорої системи взаєморозрахунків міжі 
підприємствами, яка передбачає, передусім, фінансову та майновуі 
відповідальність суб’єктів підприємництва за наслідки їхньої діяльності. 
Податкова адміністрація фактично зацікавлена лише у погашенніі боргів 
підприємств перед бюджетом, навіть за рахунокі зростання заборгованості 
перед іншими підприємствами, що єі причиною уникнення оподаткування та 
виведення коштів уі «тінь». 

Отже, для ефективної діяльності та розвиткуі підприємству необхідно 
контролювати та своєчасно приймати рішення. Важливими об’єктами 
контролю та управління за сучаснихі умов залишаються дебіторська та 
кредиторська заборгованість. Механізмом, який регулює усі процеси, 
пов’язані з цимиі категоріями є кредитна політика підприємства. Зміст, 
перелікі і глибина етапів кредитної політики на кожномуі підприємстві 
можуть відрізнятись залежно від обраної стратегіїі просування діяльності 
підприємства, визначених цілей, ситуації наі ринку та наявних ресурсів 
підприємства. Крім того, етапи кредитної політики залежатимуть від 
упровадження наі підприємстві певного її типу – консервативної, 
поміркованої абоі агресивної. В свою чергу, вибір типу кредитноїі політики 
залежить від рівня доходності і ризикованостіі діяльності підприємства [2]. 
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Перспективи розширення застосування автоматизованих 

банківських операцій 
Банківський сектор економіки Україниі на сьогодні виявився чи не 

найбільшим щодоі використання в повсякденній практиці найсучасніших 
інформаційних технологій.  

Використання автоматизованих банківських систем дозволяє банкам 
скоротитиі витрати і час на обслуговування клієнтів, контролюватиі 
виконання банківських операцій у реальному масштабі часу, приймати 
обґрунтовані рішення у найкоротший термін, щоі впливає на якість роботи і 
конкурентоздатність банківськихі установ. 

Автоматизована банківська система (АБС), в загальному вигляді, являє 
собою особливу форму організаційного управління сучаснимі банком на базі 
використання основних наукових іі прикладних положень інформаційно-
кібернетичного синтезу. Для створенняі і функціонування АБС широко 
застосовуються основи теоріїі управління складними динамічними об’єктами і 
практичні аспектиі побудови інформаційних систем для збору, зберігання, 
переробки, аналізу та передачі інформації про хід реалізаціїі банком своїх 
основних функцій [1].  

Для багатьох українських комерційних банків процесі створення АБС 
зводиться, в основному, до залученняі самих передових, авангардних 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. При цьому слабо 
враховується специфіка конкретних банківськихі бізнес-процесів, 
організаційна та інформаційна структура самогоі банку. Такий підхід до 
автоматизації діяльності банку, при уявній зовнішній привабливості, не 
здатний забезпечитиі навіть мінімально прийнятий рівень відповідності 
фінансових витраті на засоби автоматизації та отриманих результатів. 

На жаль, до сьогодні використання інформаційних технологій в 
більшостіі комерційних банків є не що інше які набір різних функціонально 
непов'язаних підсистем і робочихі місць. Ці різнорідні за складністю та 
змістовноюі структурою компоненти слабо взаємодіють між собою 
інформаційно. Організація і підтримка інформаційної взаємодії різних 
локальнихі програмно-технічних компонентів є складною проблемою. Такаі 

структура багатьох АБС  наслідок підходу до їхі розробки, який переважав в 
банківській сфері раніше. Суть цього підходу полягала в тому, щоі банк по мірі 
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необхідності придбавав або розробляві самостійно програмно-технічні 
комплекси, що автоматизують різніі дільниці банківської діяльності. При 
такому підході багатоі найважливіших проблем банківських технологій часто 
доводилося вирішуватиі позасистемними, локальними методами і засобами. 
Неповні зі системотехнічної точки зору комплекси автоматизації вельми 
дорогі, складні в експлуатації і розвитку. Крім того, рівень таких АБС все 
більше відстає віді рівня розвитку банківської сфери, гальмуючи об'єктивні 
процесиі розширення загального переліку банківських послуг, заснованих наі 
використанні передових інформаційних технологій. 

Найголовнішою вимогою, що пред'являєтьсяі сьогодні до 
автоматизованих банківських систем, є забезпеченняі користувачів доступом 
до сховищ даних в реальномуі режимі часу. 

Разом з тим, інформаційним підгрунтямі сучасних АБС з можливостями 
аналізу і прогнозуі для багатопрофільних і багатофілійних банків, забезпечує 
надійне зберігання, а також швидкий доступ до різних показниківі безлічі 
об'єктів (документи, рахунки, клієнти, філії іі т.п.). Для цього потрібні 
багатомірні таі мультиформатні структури даних. Поява нових структур іі 
видів (гіпертекстові, мультимедійні та інші) даних вимагаєі вдосконалення 
технології управління базами даних і загальнимі документообігом у банку. 

Донедавна процесі інформаційного забезпечення діяльності будь-якої 
установи носиві традиційний характер. Тобто основним носієм корпоративних 
знаньі і корпоративної інформації виступав звичайний паперовий документ. У 
сучасних умовах, коли від оперативності прийняттяі управлінський рішень 
залежить їх обґрунтованість і актуальність, застосування застарілих методів 
управління інформаційним простором, позначилосяі на загальному рівні 
управління. 

Сьогодні наповнення будьі-якої інформаційної системи засновується на 
більш широкомуі використанні мультимедіа інформації, яка включає в себеі 
крім алфавітно-цифрових даних також графічні зображення, анімацію, аудіо, 
відео інформацію. Причому, частка новихі видів інформації в загальному потоці 
даних, якіі необхідно обробляти і зберігати, постійно збільшується, щоі створює 
істотні труднощі при використанні традиційних системі автоматизації 
управління інформаційним простором підприємства або установи. 

В останні роки в банківській діяльності значноі загострилася проблема 
забезпечення безпеки різного роду інформації. Стосовно інформаційних 
систем термін безпека – можливість протистоятиі спробам нанесення збитків 
власникам або користувачам інформаційнихі систем при різних впливах на 
неї. Перші за все це наявність ресурсів, стійкість системиі до помилок при 
передачі даних і доі технічних неполадок або надійність різних елементів 
системи. Останнім часом значення цього терміну значно поширилось, і нині 
він також означає захист програм, файлів, апаратних засобів від підробки та 
зловживань, пов'язаних із спробами несанкціонованого доступу до 
інформаційнихі сховищ. 

Створення комплексу заходів інформаційної безпеки – доситьі складне 
завдання. Для запобігання створення «надмірного захистуі» автоматизованих 
банківських систем й отримання можливості реалізаціїі ефективних заходів 
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інформаційного захисту спочатку визначають основніі фактори загроз і втрат, 
які вони завдають. 

Система інформаційного захисту  єдина сукупність правових іі 
морально-етичних норм, організаційних (адміністративних) заходів таі 
програмно-технічних засобів, які спрямовані на протидіюі загрозам для 
інформаційної системи і метою якихі є мінімізація можливих збитків 
користувачів і власниківі системи. 

Створення надійної системи захисту інформації можнаі розділити на 
чотири основних етапи: аналіз можливихі загроз; розробка і планування 
системи захисту інформації; реалізація системи захисту; супроводження 
системи захисту піді час експлуатації інформаційної системи [2]. 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що оновлення і 
модернізація АБС з відповідним рівнем захищеності даних є перманентним 
процесом для банківської системи. Цей процес постійно потребує вкладення 
додаткових ресурсів та відстеження дій конкурентів.  

Література: 
1. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційніі системи: навчальний 

посібник. К.: КНЕУ, 2018. 220і с. 
2. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у 

фінансово-кредитних установах: навч. посібник. 2–ге вид., перероб. і доп. К.: 
КНЕУ, 2017. 239і с. 

 
Валерія Іващенко,  

здобувачка першого (бакалаврського) рівня  
вищої освіти спеціальності 081 Право  

Полтавського університету економіки і торгівлі; 
Науковий керівник: Оксана Солдатенко,  

докторка юридичних наук, професорка,  
професорка кафедри правознавства  

Полтавського університету економіки і торгівлі 
 

Подвійне оподаткування: поняття, сутність, методи вирішення 
Податкова політика є головним засобом державного регулювання у сфе-

рі економіки. Вона має бути спрямована на забезпечення виконання основних 
функцій податків – фіскальної, розподільчої та регулюючої, дотримання 
принципів податкового законодавства. Подвійне оподаткування є проблемою, 
яка перешкоджає економічному розвитку держави, та виходить за рамки на-
ціональної економіки. 

Проблемами уникнення подвійного оподаткування займалися 
Р. Браславський, І. Олендер, Ю. Городніченко, О. Дубовик, М. Кучерявенко, 
М. Ткаченко та інші. 

Метою роботи є висвітлення проблеми подвійного оподаткування на 
національному та міжнародному рівнях, аналіз основних методів вирішення 
даної проблеми. 

Доктрина податкового права розглядає такі категорії як «подвійне опо-
даткування» та «множинність оподаткування». Подвійне оподаткування – це 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                285 

 

оподаткування одного податкового об’єкта в окремого платника одним (чи 
аналогічним видом) податком або збором за один і той же період (податковий 
період) [3]. 

Як зазначає Ю. Городніченко, під подвійним оподаткуванням не завжди 
слід розуміти буквальне використання однакових податкових важелів, адже 
воно можливе також за умови часткового накладання одного об’єкта на ін-
ший, причому це явище має місце як у межах національної системи податків і 
зборів, так і у різних податкових системах [1, с. 574]. 

У теорії податкового права проблема подвійного оподаткування може 
виникати як на міжнародному, так і на національному рівнях. Причинами ви-
никнення даної проблеми на національному рівні є наявність колізійних 
норм, які суперечливо регулюють порядок встановлення податків та їх справ-
ляння. У міжнародній площині дана проблема виникає унаслідок стику різних 
правових систем, існування певних економічних передумов та суперечностей 
між податковими законодавствами двох або більше держав. 

Проблема подвійного оподаткування повинна вирішуватися залежно від 
того, на якому рівні вона виявлена. Внутрішня множинність оподаткування по-
винна усуватися шляхом внесення змін до законодавства, що містить колізії  у 
регулюванні процедури оподаткування. Це дозволить насамперед вирішити 
проблему подвійного оподаткування та усунути суперечності між нормативно-
правовими актами, що позитивно вплине на регулювання податкових відносин. 

Зовнішня множинність оподаткування повинна вирішуватися шляхом 
проведення переговорів між зацікавленими сторонами (державами) та укла-
дення двосторонніх угод, спрямованих на врегулювання відносин з оподатку-
вання. Такі угоди можуть містити узгоджені сторонами методи усунення по-
двійного оподаткування, які кожна сторона має право самостійно обирати із 
запропонованих в угоді. Складність даного методу полягає у необхідності про-
ведення переговорів між зацікавленими державами, підготовки тексту угоди 
та узгодження всіх положень. На практиці укладання міжнародних договорів 
у сфері оподаткування є дієвим способом уникнення проблеми міжнародного 
подвійного оподаткування, про що свідчить велика кількість двосторонніх 
угод, укладених між Україною та іншими державами. 

Подвійне оподаткування є перешкодою для нормального функціонування 
податкової системи, розвитку економіки держави, а також налагодження міжна-
родних торгівельних зв’язків між державами. Нині поширеним методом уник-
нення подвійного оподаткування є двосторонній метод, який реалізується шля-
хом укладання міжнародних договорів, які уніфіковують порядок сплати подат-
ків та усувають колізії в правовому регулюванні податкових відносин. 

Література: 
1. Городніченко Ю. В. Подвійне оподаткування: його сутність та методи 

усунення. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 574–577. 
2. Олендер І. Я. Методи уникнення міжнародного подвійного оподатку-

вання: постановка проблеми. Право і суспільство. Господарське право та 
процес. 2019.  № 3. С. 177–181. 

3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.». 1998. URL: https://bit.ly/3bS6b4M  
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Панельне моделювання інфляції України 

Багатогранність та складність інфляційних процесів, еволюція інфляції 
в часі, залежність не лише від економічних, але й від політичних процесів зу-
мовлюють необхідність постійного дослідження інфляційних процесів та за-
стосування актуальних методів і моделей для їхнього аналізу.  

Для моделювання економічних часових рядів, у тому числі інфляції, за-
стосовують методи машинного навчання [1], вейвлет-аналіз [2], авторегре-
сійні моделі [3, 4] тощо. 

Застосування моделей інфляційних процесів на панельних даних дозво-
ляє врахувати особливості динаміки інфляції та інших економічних показни-
ків, включених у модель, не лише в часовому періоді, а також в розрізі облас-
тей чи регіонів [5].  

У якості чинників, які впливають на індекс споживчих цін та включені 
до панельної моделі інфляції України обрано: індекс середньої заробітної пла-
ти; індекс промислової продукції; регіональні обсяги зовнішньої торгівлі то-
варами; рівень безробіття. Уся вхідна статистика для панельної моделі інфля-
ції України зібрана із офіційної сторінки Державної служби статистики України 
[6]. Побудова моделі буде відбуватися в розрізі 24 областей України на основі ре-
троспективних даних за 2009 – 2020 роки. За допомогою тестів виявлено, що 
найкраще вхідні дані буде описувати модель з фіксованими ефектами. 

Попередній економічний аналіз дозволяє стверджувати, що коефіцієнти 
індексу середньої заробітної плати, рівня безробіття та регіонального обсягу 
зовнішньої торгівлі товарами ймовірно будуть мати від’ємний знак, а коефіці-
єнт індексу промисловості – навпаки.  

Беручи до уваги всі попередні міркування, специфікацію моделі панель-
них даних для прогнозування регіонального індексу цін можна записати в та-
кому вигляді:  

, 
де  – індекс областей; 
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 – індекс проміжку часу; 
 — скаляр;  
 — параметри моделі, що вимірюють часткові ефекти від зміни   в 

період t для певного і; 
 – індекс споживчих цін (%); 

 – індекс середньої заробітної плати (%); 

 – регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (%); 

 – рівень безробіття (%) 
Після оцінювання параметрів панельна модель інфляційних процесів 

України з фіксованими ефектами набуте вигляду: 

 
 

Порівняння результати розрахованих значень за моделлю панельних 
даних і фактичних підтверджує точність моделі, а відмінність у значеннях не-
значна. 

Відношення детермінації для запропонованої моделі становить 0,99, 
тобто дуже близьке до одиниці; F-статистика 2994.4, що свідчить про адекват-
ність моделі, середньоквадратичне відхилення досить невелике. 

Отже, в середньому по регіонах України 99.39% зміни індексу спожив-
чих цін пояснюються зміною величин індексу середньої заробітної плати, ін-
дексу промислової продукції, величини регіональних обсягів зовнішньої тор-
гівлі товарами та рівнем безробіття.  
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Бюджетний процес в Україні 

Правильне формування, розподіл і виконання державного бюджету і мі-
сцевих бюджетів є важливими чинниками, що впливають на належне функці-
онування економіки України. Якісний бюджетний процес відображується на 
рівні життя населення, бюджетній політиці, а також фінансовій та економіч-
ній стабільності країни. На сьогодні він має певні недоліки. Ця 
недосконалість, у свою чергу, є причиною дискусій та подальших досліджень. 

Дослідженню проблем бюджетного процесу в Україні присвячені праці 
таких вчених: Н. Воротіна, Т. Мацелик, Д. Попов, О. Росоляк, Г. Стріяшко, 
Н. Теремцова, І. Устинова, Ю. Фоменко. 

Бюджетний процес не обмежується тільки підготовкою закону на на-
ступний рік. Його можна охарактеризувати як постійний процес визначення 
пріоритетів держави, її функцій та завдань на певному етапі, визначення 
управлінських стратегій, розроблення відповідних цільових програм, оцінки 
ефективності використання коштів, контролю за виконанням бюджетних 
повноважень і дотриманням бюджетного законодавства, а також за повнотою 
надходжень коштів до Державного бюджету України головними розпорядни-
ками бюджетних коштів та розпорядниками нижчого рівня, 
цілеспрямованістю та ефективністю бюджетних коштів [5]. 

У пункті 10 частини 1 статті 2 Бюджетного Кодексу України зазначено, що 
бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством процес 
складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх ви-
конання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства [1]. 

Умовно сучасні проблеми бюджетного процесу в Україні можна розділити 
на три категорії: проблеми, що виникають на стадії планування, складання, 
прийняття бюджету; проблеми, які виникають в процесі виконання бюджету; 
проблеми контролю і відповідальності за бюджетний процес [4, с. 32]. 

Низька якість державного бюджету характеризується наявністю 
недоліків у процесі планування його показників. Щороку складається новий 
бюджет за результатами поточної діяльності, але без урахування тактики роз-
витку фінансово-економічної системи держави. На бюджетне планування 
впливають різні зовнішні та внутрішні чинники, що можуть впливати і на ви-
конання бюджету, які не повною мірою враховуються. Наприклад, 
нестабільність національної економіки разом із кризовими явищами викли-
каними пандемією коронавіруса, та введенням карантинних обмежень знач-
ною мірою негативно вплинули на виконання бюджету 2020 року, та усклад-
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нили процеси бюджетного планування в сфері формування Державного бюд-
жету на 2021 рік [3, с. 44]. 

Прозорість – ще одна проблема бюджетного процесу. Це зумовлюється 
тим, що діяльність з прийняття бюджету здійснюється тільки органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування без залучення мож-
ливих експертів або аналітиків у галузі економіки, без проведення публічних 
обговорень та слухань та без залучення осіб, зацікавлених у подоланні про-
блем у бюджетному процесі. Це не дає можливості проаналізувати виконання 
бюджету та дізнатися його результати. 

До основних проблем на етапі виконання бюджету можна віднести 
дефіцитність бюджетів та їх фінансування, суттєвий рівень Державного боргу і 
складність його погашення, невизначеність програмно-цільового методу фор-
мування бюджету. Одна із суттєвих причин дефіцитності бюджету зумовлена 
незабезпеченням виконання планових показників, які не завжди відповідають 
економічним тенденціям, а видатки значно перевищують можливості акуму-
лювання, що зумовлює необхідність у пошуку додаткових джерел 
фінансування [2, с. 62]. 

Проблема присутня і в контролі за виконанням бюджету. Зокрема, Ра-
хункова палата здійснює контроль, проте вона не має права застосовувати за-
ходи відповідальності до порушників бюджетного законодавства, а це означає, 
що контролююча функція не може бути результативною. До інших проблем 
відносяться неефективне використання коштів бюджету та відсутність ефек-
тивного контролю за реалізацією бюджетних програм. Необхідним є поси-
ленням контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, а також по-
силення відповідальності за виявлені порушення під час їх використання. 

Отже, проблеми присутні на кожній стадії бюджетного процесу. 
Вирішити їх можна за допомогою: створення механізму забезпечення 
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування на кожній зі стадій бюджетного процесу; дотри-
мання порядку цільового використання бюджетних коштів; визначення точ-
ного переліку прав, обов’язків і відповідальності органів, які наділені бюджет-
ними повноваженнями. 

На стадії складання, насамперед, Державного бюджету України, 
необхідно розраховувати прибуткову частину, оскільки це допоможе оцінити 
бюджетні можливості країни на найближчий рік. 

Ефективний бюджетний процес неможливий без належно 
організованого фінансового контролю. Важливим є поєднання функцій 
внутрішнього та зовнішнього контролю за дотриманням чинного законодав-
ства щодо складання, розгляду, виконання бюджетів усіх рівнів, здійсненням 
діяльності розпорядників бюджетних коштів. 
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Роль спрощеної системи оподаткування в Україні 
Податкова система держави має сприяти її продуктивному функціону-

ванню та розвитку, яке можливе за умови ефективної податкової політики. 
Спрощена система оподаткування сприяє підвищенню ефективності, мінімі-
зації трудових затрат та часу самих суб’єктів оподаткування. Не менш важли-
вим є зниження податкового навантаження через мінімізацію та простоту на-
рахування податків, а також зменшення витрат на адміністрування [2, с. 40]. 
Розвиток підприємництва прямо та / або опосередковано залежить від опода-
ткування.  

Дослідженню податкового регулювання загалом та функціонування 
спрощеної системи оподаткування зокрема, принципів та механізму її реалі-
зації займалися Л. Амбрик, В. Андрущенко, П. Боровик, С. Зеленко, 
Т. Іванчук, В. Ільяшенко, О. Короткевич, Н. Кондратенко, С. Логвіновська, 
Н. Малініна, В. Орлова, Р. Сидоренко, А. Хомутенко та інші вчені. Розвідки за-
значених науковців мають як теоретичне, так і практичне значення. 

Метою дослідження є виявлення переваг та недоліків спрощеної систе-
ми оподаткування, її вплив на розвиток та функціонування підприємництва в 
Україні й з’ясування її ролі. 

Підприємництво відіграє важливу роль у наповненні бюджету, створенні 
робочих місць, наданні всіх необхідних послуг та забезпеченні різноманітними 
товарами − у збалансуванні попиту та пропозиції. Упровадження спрощеної сис-
теми оподаткування сприяло полегшенню та своєрідному спрощенню процесу 
господарювання, адже вона характеризується простотою, прозорістю та стабіль-
ністю. Так, досліджувана система є одним із засобів стимулювання розвитку біз-
несу в Україні. Неодноразово законодавцем здійснювалося її реформування, 
спрямоване на побудову ефективної системи оподаткування в цілому. 
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Згідно з нормою Податкового кодексу України, спрощена система опо-
даткування є особливим механізмом справляння податків і зборів, що встано-
влює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку [1]. 
Уведення такого податку відмінило сплату шістнадцяти прямих податків та 
обов’язкових платежів і зборів, що призвело до зниження податкового наван-
таження [2, с. 40]. Із часом коло можливих суб’єктів такого оподаткування 
звузилось та законодавець диференціював їх. Наразі ставки напряму залежать 
від групи платників єдиного податку, які чітко розмежовані у Податковому 
кодексі України. 

Із початком функціонування спрощеної системи оподаткування виявле-
но низку переваг та недоліків запровадженої системи. Так, перевагами є прос-
тота нарахування податку, спрощене ведення обліку та відносна простота про-
цедури заповнення звітності, зменшення витрат на сплату податків [5, с. 208]. 
Не менш важливим є спрощення процедури та порядку реєстрації платника 
податку. Таким чином, суб’єкти з допомогою процедури спрощеного оподат-
кування мінімізують витрачений час та кошти, котрі йдуть на сплату податків 
та ведення передбаченого законодавством обліку. 

Ми переконані, що однією із найважливіших переваг системи спроще-
ного оподаткування є зростання вкладу єдиного податку у податкові надхо-
дження бюджету. Так, місцеві ради обов’язково установлюють єдиний пода-
ток, який зараховується до відповідного місцевого бюджету [1]. Проте жителі 
різних міст можуть мати різні ставки податку, адже законодавцем визначено 
граничні обсяги оподаткування. 

Система спрощеного оподаткування також має і недоліки. Так, з початку 
функціонування досліджуваної системи через відсутність проміжної ланки 
між єдиним податком та загальною системою оподаткування господарюючі 
суб’єкти нерідко приховували реальні доходи для їх меншого оподаткування.  

Попри те, що Податковим кодексом України були внесені суттєві зміни у 
сферу функціонування системи спрощеного оподаткування, господарюючі 
суб’єкти все таки тривалий час були не в змозі самостійно вести облік та звіту-
ватись за результатами діяльності без професійної допомоги [3, с. 369]. Проте, 
зараз більшість суб’єктів стверджує, що відносно просто вести облік та запов-
нювати необхідну звітність. 

До недоліків спрощеної системи оподаткування належить виключно 
грошова форма розрахунків з контрагентами і той факт, що розмір оподатку-
вання напряму не залежить від результатів їх діяльності. Так, у випадку отри-
мання незначних сум доходів чи навіть збитковості бізнесу податок має бути 
сплачено у встановленому законодавством розмірі, тому питання відповіднос-
ті спрощеної системи оподаткування принципу соціальної справедливості за-
лишається актуальним. 

Отже, єдиний податок виконує важливу роль у системі оподаткування в 
Україні в цілому. Спрощена система оподаткування сприяє розвитку підприєм-
ництва в Україні, створенню конкурентного середовища, зайнятості населення. 
Досліджувана система має більше переваг, ніж недоліків. Водночас актуальним 
дослідження проблеми соціальної справедливості такого оподаткування. 
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Сучасний стан та перспективи валютного ринку України 

У наш час особливе значення має питання розробки та удосконалення 
механізмів регулювання національного валютного ринку, оскільки саме його 
наслідки мають істотний вплив на економіку та світогосподарські зв'язки.  

Інтеграція України у сучасне світове співтовариство визначає необхід-
ність вдосконалення функціонування внутрішнього валютного ринку як меха-
нізму забезпечення взаємозв'язку між вітчизняною та світовою економікою. 
Саме тому проблеми існування та розвитку валютного ринку України набува-
ють особливої актуальності. Успішний розвиток валютних відносин можливий 
за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно здійснювати 
операції по купівлі-продажу валюти. Без такої можливості економічні контра-
генти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини — не мали б іно-
земної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов'язань, не могли б перет-
ворити одержану інвалютну виручку в національні гроші для виконання своїх 
внутрішніх зобов'язань [2]. Такий ринок заведено називати валютним. 

Дану проблему у своїх дослідженнях висвітлювали такі вчені як: 
О. Бореславська, А. Гриценко, Дж. М. Кейнс, Р. Манделла, П. Самуельсон то-
що. Проте аналізуючи теоретичні праці останніх років, відзначаємо недостат-
ність вивчення цих проблем та необхідність продовження наукового пошуку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-2755-17#Text
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2015_21_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623291
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_2_47
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672117
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672117
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nv_2017_10_17
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Саме тому необхідно більш детально розглянути питання щодо сучасного ста-
ну валютного ринку України в умовах світової фінансової кризи. 
Валютний ринок в Україні — це переважно міжбанківський ринок, адже саме 
в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-
продажу іноземних валют [4]. Шляхом проведення міжбанківських операцій 
на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнародного обороту 
товарів, послуг і капіталів (міжнародних платежів).  

Суб'єктами валютного ринку є: продавці валюти; покупці валюти; посе-
редники. До складу валютного ринку України, входять такі суб'єкти: 
Національний банк України; комерційні банки, які одержали ліцензію 
Національного банку на право здійснення операцій із валютними цінностями 
(уповноважені банки); інші кредитно0фінансові установи резиденти(страхові, 
інвестиційні, дилерські компанії), які одержали ліцензію Національного бан-
ку; юридичні особи, які уклали з уповноваженими банками угоди на відкриття 
пунктів обміну іноземної валюти [1]. 

Для регулювання та покращення ситуації на валютному ринку НБУ прово-
дить валютні інтервенції. Валютною інтервенцією є значний разовий цілеспря-
мований вплив Нацбанку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється 
шляхом купівлі або продажу великих партій іноземної валюти. Валютна інтер-
венція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют [3].  

Наразі, золотовалютні резерви НБУ становлять $26 млрд. За стандарта-
ми МВФ, для стабільної ситуації обсяг міжнародних резервів країни повинен 
дорівнювати розміру грошового еквіваленту 3-місячного обсягу імпорту. Ана-
лізуючи недоліки валютного ринку України, відзначимо, що вони проявля-
ються у нестабільному валютному курсі гривні та слабкому експортному поте-
нціалі країни, що не забезпечує належних валютних надходжень у країну. 
Курс гривні до долара США та євро досить нестабільний [3].  

Фактори впливу на курс валют є як внутрішні, так і зовнішні. Поліпшен-
ня функціонування валютного ринку України можливо досягти шляхом вико-
ристання наступних методів: зменшити рівень доларизації української еконо-
міки через підвищення привабливості гривневих активів; удосконалити пра-
вила роботи учасників ринку та дотримуватися чітких принципів та процедур; 
розвивати систему внутрішнього ринку з урахуванням міжнародної практики 
та запроваджувати нові види міжнародних розрахунків; покращити роботу з 
моніторингу валютних ризиків; удосконалити механізми контролю та проти-
дії валютним спекуляціям; застосувати процедури для упередження валютних 
ризиків та недопущення формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійс-
ненням операцій капітального характеру в іноземній валюті; стимулювати ек-
спорт та забезпечити рівновагу платіжного балансу; оптимізувати механізми 
взаємозв’язку між попитом на національну та іноземну валюту, що мають пе-
редбачати спрямування гривневих потоків насамперед у реальний сектор еко-
номіки, вагомими важелями чого мають бути інструменти фінансової політи-
ки; оптимізувати процедуру валютних інтервенцій Національного банку Укра-
їни – розклад, параметри інтервенцій. 

Це дозволило б підвищити прозорість і передбачуваність операцій НБУ 
на валютному ринку, адже в цій ситуації НБУ доречним було б відмовитися 
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від дискримінаційного підходу і забезпечити всім банкам рівний доступ до 
своїх інтервенцій. Таким чином, можна стверджувати, що валютний ринок 
України в сучасних умовах є недостатньо стабільним, але позитивною тенден-
цією є здійснення валютної лібералізації. Адже лібералізація валютного зако-
нодавства є довгоочікуваною і необхідною зміною в банківському регулюван-
ні, метою якої є встановлення режиму вільного руху капіталу. 
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Міжбюджетні трансферти в Україні 
Міжбюджетні трансферти — певний обсяг грошової маси, який на безо-

платній та безповоротній основі передаються у користування від однієї бю-
джетної системи у іншу. 

В розрізі сучасної бюджетної політики держави були внесені концептуа-
льні зміни  у чинному Бюджетному кодексі України, що стосуються видової 
класифікації трансфертів.  У теоретично-термінологічному аспекті: відбулося 
уточнення визначення «офіційні трансферти» на більш змістовне – «міжбю-
джетні трансферти». 

Основне коло завдань, що стосуються міжбюджетних відносин, зазнача-
ється як сприяння рівню збалансованості усіх ланок бюджетної системи Укра-
їни.Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в 
значній мірі залежить від одного із основних її інструментів – дохідної части-
ни місцевих бюджетів, остільки фінансово-економічна самостійність місцевих 
органів влади та рівень розвитку місцевої інфраструктури значною мірою за-
лежать від джерел наповнення бюджетів. 

Система формування доходів місцевих бюджетів – це об’єднання усіх 
нормативно урегульованих видів грошово-економічних відносин в суспільстві, 
що слугують для створення, розподілу і використання фондів грошових ресур-
сів на місцевому рівні та оптимальний, ефективний розвиток території за ре-
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зультатами діяльності місцевих органів влади за умов децентралізованого 
управління. Але у процесі діяльності з приводу формування дохідної частини 
органів місцевого самоврядування трапляються випадки, коли власні надхо-
дження місцевого бюджету неспроможні покрити усі витрати на забезпечення 
функціонування органу та виконання ним цілей розвитку території. У таких 
випадках місцевий орган має право нехтувати принципом самостійності та за-
просити у держави певну суму коштів для вирівнювання сальдо власного бю-
джету. 

Отже, доходи місцевих бюджетів представляють рушійно-мотиваційну 
силу у процесах регіонального розвитку країни будучи основою міжбюджет-
них відносин. Міжбюджетні трансферти – є однією із форм реалізації прин-
ципів міжбюджетного регулювання, основним завданнями, якої повинно бути 
втілення в життя чинної бюджетної політики держави та організація бюджет-
ного процесу  за умов передання повноваження щодо використання ресурсів 
між різними ланками бюджетної системи України [1]. 

Аналізуючи закон України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» необхідно зазначити що фактичний розмір фонду міжбюджетних транс-
фертів в бюджеті України становив 304 мільярди гривень та поділявся на дві 
основні групи – загальний фонд та спеціалізований, витрати на які, відповід-
но до порядку перечислення становили – 283 млрд грн для першого та – 21 
млрд грн для другого [2]. 

Основна частина міжбюджетних трансфертів формується завдяки зага-
льному фонду державного бюджету, а саме понад 90% відсотків від загального 
обсягу фінансування. А також прослідковується тенденція до зменшення фі-
нансування за рахунок спеціального фонду держави.У силу недостатнього ро-
звитку процесів децентралізації місцеві бюджети не можуть існувати повністю 
автономно за рахунок власних надходжень, остільки в загальному бюджетно-
му обсязі місцевих бюджетів власні надходження тільки на половину  покри-
вають витрати місцевих бюджетів, тому іншу частку витрат  покликані покри-
вати державні міжбюджетні трансферти.  

Проаналізувавши основні проблеми системи міжбюджетних трансфер-
тів в Україні, можна запропонувати напрями вдосконалення їх функціонуван-
ня: зменшити дотаційність за умови збільшення власної дохідної бази місце-
вих бюджетів, до того ж підвищення частки власних доходів сприятиме зрос-
танню самостійності, незалежності й децентралізації органів місцевого самов-
рядування; застосувати прямі розрахунки за міжбюджетними трансфертами 
між Державним бюджетом України та бюджетами територіальних громад усіх 
рівнів; вжити заходів щодо об’єднання невеликих aдміністративно-
територіальних одиниць, бо наповненість бюджетів та якість управління 
фiнансовими ресурсами у таких укрупнених oдиницях місцевого самовряду-
вання значно пoліпшуються. 

Міжбюджетні трансферти в Україні є однією з важливих складових бю-
джетного регулювання, важливим інструментом удосконалення фінансових 
відносин між центральними і місцевими органами влади, визначальним фак-
тором економічної стабільності в країні.  
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Фінансування місцевих бюджетів  

в контексті реформи децентралізації 
Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, 

доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні доро-
ги, чисті й освітлені вулиці. Проте, через тотальну централізацію влади в 
Україні була вибудована чітка її вертикаль: сільські громади підпорядковува-
лися районній раді, районні –  обласним, а обласні – центральному уряду. Всі 
доходи місцевих бюджетів стікались до державного бюджету, і звідти розподі-
лялися по всій Україні. Це призвело до істотної залежності територій від 
центру, низького рівня інвестиційної привабливості територій, високого рівня 
тінізації економіки,  деградації сільської місцевості, складної демографічної 
ситуації, низького рівня довіри до влади та високого рівня корупції. Саме то-
му, для вирішення цих, та багатьох інших соціально-економічних проблем в 
Україні було запущено процес децентралізації. 

Реформа децентралізації в Україні мала розпочатись із внесення відпо-
відних зміни до Конституції України, проте, з політичних причин ці зміни не 
були затверджені ВРУ України, тому було прийнято рішення розпочати рефо-
рму в межах чинної Конституції. Процес децентралізації в Україні розпочався 
у 2014 році з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні (01.04.2014) [2] таЗакону «Про доб-
ровільне об’єднання територіальних громад» (05.02.2015) [6]. Цей процес до-
зволив формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого са-
моврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самовряду-
вання на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). За 7 років 
реформи утворено 1470 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), у які добро-
вільно об’єдналися 11250 територіальних громад. Також замість 490 районів 
було утворено нові 136 районів[1].  

http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/3_783-03.doc.htm
http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/3_783-03.doc.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls-/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls-/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598
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Проте, оскільки основним завданням децентралізації було створення 
самофінансованих територіальних громад та «розвантаження» центрального 
уряду від виконання функцій, які потребують урахування особливостей та по-
треб кожної територіальної громади, необхідно було вирішити питання забез-
печення місцевих бюджетів необхідним фінансовим ресурсом. Для вирішення 
даного питання 1 січня 2015 року були прийняті Закони«Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» [3]  та «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України» [4]. Такі зміни дали змогу місцевому самоврядуванню отрима-
ти більше повноважень на фінансові ресурси. Основними серед них є: 60% по-
датку на доходи фізичних осіб та 100 % єдиного податку, податку на прибуток 
підприємства та податку на майно зараховуються до місцевих бюджетів. 
Окрім того, ОТГ отримали прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом 
(раніше такі повноваження були лише у міст обласного значення). Такожор-
гани місцевого самоврядування отримали право затверджувати місцеві бю-
джети незалежно віддати прийняття закону про Державний бюджет. 

Аби більш глибоко оцінити дієвість реформи децентралізації, слід про-
вести аналіз деяких показників динаміки росту та структури місцевих бюдже-
тів. Оскільки одним із основних завданьдецентралізації є утворення самофі-
насованих територіальних громад, то для аналізу ефективності виконання да-
ного завдання слід проаналізувати питому вагу трансфертів (дотацій, субвен-
цій) з державного бюджету в доходах місцевихбюджетів (див. рис.1). 

 
Рис. 1. Питома вага міжбюджетнихтрансфертіву 

доходахмісцевихбюджетів за 2016–2020 рр. 
Джерело: складено автором за даними ДКСУ [5]. 
З даних рисунка 1 бачимо скорочення питомої ваги міжбюджетних 

трансфертів в загальних надходженнях місцевих бюджетів упродовж 2016–
2020 років. Якщо в 2016 році частка міжбюджетних трансфертів становила 
53,4% усіх доходів місцевих бюджетів, то в 2020 році ця частка становила 34% 
усіх доходів місцевих бюджетів, що є позитивним явищем, адже частка 
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів свідчить 
про ступінь бюджетної децентралізації в країні: чим нижща їх частка в 
дохідній частині місцевих бюджетів, тим більша залежність місцевої влади від 
політики центральної влади. 
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Також одним із завдань децентралізації є мотивація населення до спла-
ти податків, а відповідно скорочення рівня тінізації бізнесу, адже тепер значна 
частина податкових надходжень зараховуватиметься безпосередньо до бюд-
жету громади, а не проходитиме перерозподіл через держбюджет. Для оцінки 
ефективності виконання даного завдання слід розглянути структуру надход-
жень до місцевих бюджеті, а саме без урахування міжбюджетних трансфертів 
(див. рис. 2). 

 
Рис. 2 Структура надходжень до місцевих бюджетів за 2016-2020 рр. 

 (без урахування міжбюджетних трансфертів), % 
Таким чином, з рисунка 2 бачимо, що у структурі доходів місцевих бюдже-

тів України серед власних доходів найбільшу частку становлять податкові надхо-
дження. Спостерігається постійна тенденція до збільшення даного показника 
упродовж аналізованого періоду з 86% у 2016 році до 91,7% у 2020 році. Така те-
нденція є позитивною і може свідчити про скорочення тонізації бізнесу. 

Таким чином, реформу децентралізації можна вважати однією із най-
більш вдалих реформ місцевого самоврядуваня за роки незалежності України, 
адже вона дала змогу знизити залежність територіальних громад від держав-
ного бюджету, що в свою чергу стимулює громади до саморозвитку, а відпові-
дно знижує кількість дотаційних районів та підвищує їх інвестиційну приваб-
ливість. Також дана реформа дала змогу побудувати новий адміністративний 
устрій та здійснити скорочення бюрократичного апарату, що в свою чергу 
підвищує довіру до владного апарату та знижує рівень корумпованості влади. 
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Подвійне оподаткування України в  
системі глобальних економічних відносин 

У країнах з розвинутими ринковими відносинами важливим елементом 
регулювання соціальних та економічних процесів є податкова система. Ефек-
тивність її функціонування може визначатися різноманітними факторами: 
економічним становищем, рівнем податкової культури, розкладом політичних 
сил, досягненнями економічної науки тощо [1]. 

Працююча система отримання податків та зборів забезпечує функціону-
вання державного апарату та розвиток держави в цілому. У той час, коли фіс-
кальна політика спрямована на стягнення з платників податків суми таких 
платежів, окремої актуальності набувають знання та розуміння норм податко-
вого законодавства у законодавчо дозволених ситуаціях звільнення від опода-
ткування, а також уникнення подвійного оподаткування  при здійсненні зов-
нішньоекономічної діяльності. 

Подвійне оподаткування – оподаткування одного об'єкта податку окре-
мого платника податків одним і тим же податком, за один і той же проміжок 
часу, або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази зіставни-
ми податками [2]. 

У випадку внутрішнього подвійного оподаткування сплачується конкрет-
ний податок чи збір більше одного разу, наприклад, оподаткування прибутку 
акціонерного товариства і оподаткування дивідендів після їхнього розподілу. 
Зовнішнє подвійне оподаткування виникає з різних податкових юрисдикцій, 
згідно з якими платники податків зобов’язані сплачувати податки в кожній 
державі. Це явище відбувається, коли нерезиденти повинні сплачувати податки 
та збори в державі, пов’язаній з їх економічною діяльністю, а отже, сплачувати 
податки та збори в державі, де резидентом є платник податків. 

У сучасному світі, міжнародний бізнес безумовно пов’язаний із експан-
сією на різні регіони, чималою кількістю залучених компаній, угодами та до-
говорами з пов’язаними особами, а також з інвестуванням у різні регіони. За-

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19/ed20150205#Text
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кони усіх цих країн, що підходять за потрібними параметрами для ведення бі-
знесу, передбачать власне національне оподаткування і можливість певного 
зниження оподаткування для міжнародних компаній, які ведуть бізнес у різ-
них юрисдикціях. Головним та надзвичайно важливим принципом договорів 
про уникнення подвійного оподаткування є надання платнику податків права 
вибору, в якій із країн він буде сплачувати податки, щоб не платити їх двічі, а 
саме там, де компанія зареєстрована і, безпосередньо, в країні ведення бізнесу. 

В умовах ведення зовнішньоекономічної діяльності, українські підпри-
ємства досить часто здійснюють операції з виплати доходів нерезидентам, що 
повинні оподатковуватись в Україні. 

Вирішення проблеми внутрішнього подвійного оподаткування є лише 
прерогативою національної податкової політики. Проблема зовнішнього по-
двійного оподаткування вирішується шляхом укладення міжнародних двосто-
ронніх або багатосторонніх угод. На сьогодні між Україною та іншими інозем-
ними державами діє більше 60 угод про уникнення подвійного оподаткування. 

Багатосторонні заходи щодо уникнення подвійного оподаткування вклю-
чають: метод вирахування, при якому дохід оподатковується в двох договірних 
державах, але на тому самому рівні, що і оподаткування в країні, де сума менша; 
метод звільнення від оподаткування, який передбачає, що доходи, отримані за 
кордоном, і майно за кордоном виключаються з бази оподаткування; Закон про 
податковий кредит стосується зменшення податків, сплачених за кордоном, 
шляхом зменшення зобов’язання платника податків сплачувати податки в 
країні; метод відстрочки, тобто податок з іноземного доходу відкладається до 
моменту його імпорту до країни постійного проживання платника податків; ме-
тод повернення податку, згідно з цим методом податок, сплачений за кордоном, 
розглядається як витрата на зменшення оподатковуваного доходу. 

Українське підприємство має утримати певну суму податку з такого доходу 
з урахуванням вимог міжнародного договору України про уникнення подвійного 
оподаткування, укладеного з країною резиденства контрагента. Міжнародні до-
говори України частиною національного законодавства визначає Стаття 9 Кон-
ституції України. Водночас із тим ст. 3 ПКУ встановлює пріоритет правил міжна-
родних договорів України над правилами, встановленими ПКУ [5]. 

Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під 
час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим 
Кодексом. Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених 
за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу 
країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти та-
кий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу 
та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відпові-
дній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо 
інше не передбачено чинними міжнародними договорами України [4]. 

Також міжнародні договори можуть обмежувати дію окремих норм ПКУ 
шляхом повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нере-
зидентів із джерелом їх походження з України. Натомість вони не можуть 
встановити правила оподаткування в Україні, які не передбачені національ-
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ним законодавством, так як ПКУ визначений перелік податків і зборів, які 
справляються в Україні, та порядок їх адміністрування [5]. 

1 грудня 2019 року для України набрала чинності «Багатостороння кон-
венція про заходи щодо імплементації податкових договорів» для подолання 
ерозії податкової бази та вилучення податкового прибутку. Конвенція вносить 
зміни до всіх податкових договорів, укладених між Україною та іншими краї-
нами, які також підписали багатосторонні договори, та включає його до про-
токолу про приєднання України до багатосторонніх договорів, тим самим по-
ширюючи свою ефективність на податкові договори з Україною. Починаючи з 
01.12.2019 р. норми міжнародних договорів України про уникнення подвійно-
го оподаткування застосовуються з урахуванням норм Багатосторонньої кон-
венції, у випадку якщо обидві договірні держави внесли таке положення до 
Протоколу про приєднання до Багатосторонньої Конвенції. 

Отже, лише тоді, коли нерезиденти (податкові агенти) надають докуме-
нти, що підтверджують проживання, можуть застосовуватись міжнародні уго-
ди, звільнені від оподаткування, або знижені податкові ставки. Звільнення від 
оподаткування доходів, отриманих з України, базується на сертифікаційному 
документі (або нотаріально завіреній копії), який нерезидент подає особі, яка 
виплатила йому дохід (податковий агент), що підтверджує, що нерезидент є 
резидентом мешканець країни, які уклали міжнародні договори з Україною та 
інші документи (якщо це передбачено міжнародним договором України) [5]. 
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Шляхи розвитку міжбюджетних відносин 

У бюджетній системі наявність міжбюджетних відносин обумовлена, по-
перше, існуванням ієрархічної системи бюджетів (для України – державного, 
місцевих регіонального рівня та місцевих на рівні територіальних громад), а 
по-друге, недостатністю власних коштів, що і потребує їх додаткового перера-
хування з державного бюджету. Практика перерахування коштів до бюджетів 
іншого рівня в Україні довела неоптимальність чинної моделі надання транс-
фертів та обумовила потребу у зміні механізму їх надання для підвищення 
ефективності. 

Протягом останніх двох десятиріч як розвинуті країни, так і країни, що 
розвиваються, виявляють глибоке зацікавлення впровадженням децентралі-
зації управління. У західних країнах децентралізація є ефективним 
інструментом, що застосовується для реорганізації уряду в напрямі надання 
державних послуг найбільш ефективним способом. Країни, що розвиваються, 
переходять до децентралізації управління з метою позбутися неефективності 
та неекономічності надання державних послуг, макроекономічної 
нестабільності, а також щоб прискорити процес економічного зростання. 

Основна мета міжбюджетних відносин полягає у встановленні справед-
ливого та неупередженого розподілу публічних фінансів, забезпеченні відпо-
відності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законода-
вчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні 
забезпечувати виконання цих повноважень. 

Можна виділити низку проблем, вирішення яких стримує загальний про-
цес реформування системи міжбюджетних відносин, а саме: формування місце-
вих бюджетів відбувається на недосконалій податковій базі;  трансферти та пе-
редані доходи залишаються вагомим джерелом формування доходів місцевих 
бюджетів;  місцеві податки і збори є занадто малими, щоб відігравати певну роль 
у доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. 

На сьогодні значно загострилися дискусії стосовно механізмів надання 
міжбюджетних трансфертів. Причому на перший план виходять питання зро-
стання суб’єктивізму у міжбюджетних відносинах, зокрема ролі рішень 
органів влади та органів місцевого самоврядування. Такі проблеми досліджені 
недостатньо внаслідок складностей щодо виявлення суб’єктивного чинника, 
що може проявитися під час формування рішень стосовно передання додат-
кових коштів з державного бюджету до бюджетів іншого рівня. 
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До 2015 р. Бюджетним кодексом України були передбачені такі основні 
форми міжбюджетних трансфертів, як: дотації вирівнювання; субвенції; кош-
ти, що передаються до державного бюджету України та місцевих бюджетів з 
інших місцевих бюджетів та інші дотації [1]. В результаті реформи 
децентралізації влади в Україні були внесені зміни до Бюджетного та Подат-
кового кодексу. Таким чином, з 2015 року змінились і основні форми надання 
міжбюджетних трансфертів. Сьогодні міжбюджетні трансферти надаються у 
формі [2]: базової дотації – трансферт, що надається з державного бюджету 
місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податко-
спроможності територій; субвенцій; реверсної дотації – кошти, що передають-
ся до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності територій; додаткові дотації; додаткової 
дотації (на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок надання 
пільг, установлених державою). 

Так, сьогодні в Україні вирівнювання соціальноекономічного розвитку 
регіонів здійснюється за доходами місцевих бюджетів, а не за видатками як 
було раніше. Такий підхід використовується і в багатьох країнах Європи й 
світу. Однак, незважаючи на суттєві зміни, які відбулися в трансфертній 
системі України, в ній і надалі залишились ряд проблемних моментів. Серед 
яких слід відзначити:  

 не оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів між державним та 
місцевими бюджетами. Свідченням того є те, що, нажаль не врахову-
ються об’єктивні відмінності в рівнях соціально-економічного розви-
тку окремих територій при розподіл трансфертів. Яскравим прикла-
дом недотримання принципу оптимального розподілу 
міжбюджетних трансфертів є те, що у 2018 році в 7 регіонів України з 
показником ВРП на душу населення вище середнього значення по 
Україні отримали найвищі обсяги трансфертів [3; 4]. Це є яскравим 
прикладом того, що трансферти не йдуть на підтримку слаборозвину-
тих регіонів, а навпаки – високо розвинутих. Тобто не дотримується 
принцип оптимального їх розподілу;  

 залежність місцевих бюджетів від загальнодержавних трансфертів, 
що суперечить принципам бюджетної децентралізації та не забезпе-
чує ефективний розвиток регіонів. На сьогодні у бюджетах різних 
рівнів зосереджується переважна частина державних фінансових 
ресурсів. Динаміка частки офіційних трансфертів у доходах місцевих 
бюджетів має коливні тенденції до зростання. Так, якщо у 2012 153 
році вона становила 31,2% то у 2018-2019 рр. вже 53,2% [3; 5];  

 низька частка цільових субвенцій спрямованих на економічний роз-
виток у структурі трансфертів. Так, вагому частку у структурі 
трансфертів займають медична та освітня субвенції. У 2019 році їх ча-
стка становила відповідно 21,4% та 26,75% [6]. Значно менші суми 
йдуть на будівництво, реконструкцію, ремонт й утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах, утримання об'єктів 
спільного користування та виконання інвестиційних програм з 
місцевих бюджетів. Тобто трансфертні надходження використову-
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ються на споживання, тоді як у розвинених країнах вони мають пере-
важно інвестиційний характер, тобто спрямовуються на розвиток 
економіки;  

 недосконалість формульного підходу до обрахунку трансфертів;  
 механізм поділу адміністративно-територіальних одиниць на реципі-

єнтів та донорів не завжди об’єктивний, оскільки пропорційне вирів-
нювання у міжбюджетних відносинах менш розвинутих здійснюється 
за рахунок більш розвинутих, що призводить до зниження фінансо-
во-економічного стимулювання розвитку регіону;  

 низький рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) 
через місцеві бюджети. Так, в 2006 р. через 154 місцеві бюджети пе-
рерозподілилось 8,7% ВВП то у 2019 році цей показник вже становив 
7,1%, що свідчить про високий рівень централізації бюджетної систе-
ми України [4; 7];  

 зростання частка трансфертів у ВВП (зростає з 6,2% у 2007 році до 
9,1% у 2019 році), що є свідченням зниження самодостатності 
місцевого самоврядування [4; 7]. Згідно європейських експертних 
дослідження якщо частка трансфертів у ВВП перевищує 1,4% (у 2010-
2012 рр. це порогове значення становило 4%) то це є свідченням того, 
що державні інвестиції не сприяють підвищенню продуктивності 
економіки. Тобто це є свідченням низької якості управління. 

Загалом, оцінюючи систему трансфертного механізму підтримки регіо-
нального розвитку слід зазначити відсутність чіткої позиції та стратегії фінан-
сової підтримки регіонального розвитку. Це у свою чергу свідчить про необ-
хідність реформування системи міжбюджетних відносин з метою створення 
прозорого механізму раціонального та ефективного застосування 
міжбюджетних трансфертів. Як відомо, ефективне використання бюджетних 
коштів є головним завданням держави, її органів та структур і свідчить про 
якість управління фінансовими ресурсами країни та має впливати на 
соціально-економічне вирівнювання регіонів, підвищувати рівень життя гро-
мадян, створювати сприятливий інвестиційний клімат тощо. Основним 
індикатором ефективності реформ у міжбюджетних відносинах має стати ско-
рочення співвідношення частки трансфертів наданих бюджетом центрального 
рівня – бюджетам місцевого самоврядування за рахунок збільшення власних 
доходів місцевих органів влади. Обсяги надання міжбюджетних трансфертів 
слід коригувати відповідно до оцінки якості використання бюджетних 
ресурсів та рівня використання економічного потенціалу територій. 
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Особливості реінжинірингу бізнес-процесів та  Х-інжинірингу агра-

рного підприємства 
Сучасні умови діяльності аграрних підприємств змушують їх менеджерів 

постійно працювати над пошуком варіантів удосконалення та розвитку бізнесу і 
застосувати спеціальні методи і засоби щодо налаштування бізнес-процесів.  

Одним із методів, що дозволяє оптимізувати систему бізнес-процесів аг-
рарного підприємства, зокрема зменшити кількість неефективних операцій, 
які не приносять бажаного ефекту є реінжиніринг. 

М. Хаммер та Дж. Чампі, як основоположники концепції реінжинірингу, 
визначають реінжиніринг бізнес-процесів як фундаментальне переосмислен-
ня та радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних 
поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результатив-
ності як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність [2, с. 56].  

Реінжиніринг бізнес-процесів – це система заходів, що включає глибо-
кий аналіз існуючих бізнес-процесів і радикальне їх перепроектування з ме-
тою підвищення основних показників діяльності організації, оптимізації ви-
робничих потоків, адаптації до нових умов господарювання і виведення підп-
риємства на новий більш високий рівень [1, с. 205]. 

X-інжиніринг передбачає можливість перебудови процесів своїх клієн-
тів, постачальників, партнерів і не дозволяє гальмувати процеси в ланцюжку 
«постачальник - компанія - клієнт». X-інжиніринг відповідає на запитання, де 
і як шукати нові нестандартні ідеї для бізнесу. У зв’язку з цим, пропонуємо Х-
інжиніринг аграрного підприємства здійснювати за наступними етапами: 

1. Діагностика існуючих бізнес-процесів аграрного підприємства (вияв-
лення слабких місць, проблемних зон, втрат, причин браку сільськогосподар-
ської продукції).  

2. Формулювання мети проведення Х-інжинірингу аграрного підприємства. 

http://www.-ukrstat.gov.ua/
http://www.-ukrstat.gov.ua/
https://www.treasury.-gov.ua/storage/app/uploads/public/606/321/4fc/6063%20214fc7c46676445887.xlsx
https://www.treasury.-gov.ua/storage/app/uploads/public/606/321/4fc/6063%20214fc7c46676445887.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/
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3. Розробка моделі функціонування аграрного підприємства в межах 
місії та стратегії його діяльності (опис усіх складових бізнес-процесу: функцій, 
ресурсів, учасників, послідовності дій, розподіл прав та обов’язків, делегуван-
ня повноважень, очікувані результати). 

4. Перепроектування бізнес-процесів аграрного підприємства. Розроб-
ляються заходи, обираються методи та інструменти, якими будуть проводити-
ся зміни в наявних бізнес-процесах. Проводиться впровадження заходів на аг-
рарному підприємстві, їх тестування та оцінюється їх ефективність. 

5. Оптимізація бізнес-процесів. Виявляються помилки у проектуванні; 
визначаються проблеми, які не вдалося вирішити; проводиться оптимізація 
створених нових та перебудова бізнес-процесів.  

6. Контроль виконання проекту. Проводиться аналіз та оцінюється 
вплив проведених змін на цільові стратегічні показники аграрного 
підприємства. Якщо зміни є незадовільними, то повертаємось до етапів 3-4. 

На практиці розрізняють економічний, технологічний та соціальний ас-
пекти Х-інжинірингу бізнес-процесів аграрного підприємства.  

Економічний аспект Х-інжиніринку проявляється в досягненні наступ-
них результатів: приріст чистого прибутку та рентабельності аграрного 
підприємства;зростання частки ринку та рівня конкурентоспроможнос-
ті; впізнаваності торгової марки аграрного підприємства; збільшення 
обсягів реалізації сільськогосподарської продукції аграрного підприємства.  

Технологічний аспект Х-інжинірингу пов’язаний із: зменшенням 
простоїв обладнання, підвищення рівня його продуктивності; збільшенням 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; підвищенням якості 
продукції та зменшення браку; зменшенням витрат часу на підготовку та 
реалізацію бізнес-процесів аграрного підприємства; зростанням рівня 
продуктивності праці, забезпечення зайнятості усіх учасників бізнес-
процесів; збільшенням урожайності сільськогосподарських культур та 
продуктивності тваринного комплексу аграрного підприємства; зменшен-
ням рівня захворюваності та падежу тварин.  

Соціальний аспект Х-інжинірингу має на меті: забезпечення споживачів 
якісною екологічно чистою продукцією; зменшення рівня забрудненості на-
вколишнього середовища; відновлення ґрунтів та підвищення їх урожайно-
сті; ознайомлення споживачів з особливостями виробництва сільськогоспо-
дарської продукції через проведення екскурсій, дегустацій.  

Під час проведеного дослідження, розглянуто особливості 
реінжинірингу бізнес-процесів та Х-інжинірингу; визначено етапи запрова-
дження Х-інжинірингу аграрного підприємства; розкрито економічний, 
технологічний та соціальний аспекти Х-інжинірингу. 
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Електронний документообіг в публічному адмініструванні:  

переваги та недоліки 
Головною діяльністю публічного адміністрування є прийняття управлінсь-

ких рішень, зокрема пошуку найкращого способу використання коштів задля до-
сягнення важливих цілей публічної політики. У цьому разі вихідні дані для роз-
робки й прийняття рішень подаються у вигляді документів. Об’єм технічної ро-
боти з документами часом настільки великий, що перекриває основний зміст 
діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій. Звичайний па-
перовий документообіг в органах публічної влади є дуже повільним способом 
роботи з документами та завдає значних витрат ресурсів на існування канце-
лярських, кур’єрських, поштових служб. Для установи перехід на електронний 
документообіг означає переведення всіх документальних потоків у цифрову 
електронну форму та автоматизацію обробки документів. 

Визначимо головні терміни електронного документообігу: електронний 
документ (ЕД) – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді елект-
ронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа: електронний до-
кументообіг (ЕДО) – сукупність процесів створення, оброблення, відправлен-
ня, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення елект-
ронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та, 
у разі необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів; 
електронний цифровий підпис (ЕЦП) – аналог власноручного підпису, що є 
засобом захисту інформації, який забезпечує можливість контролю цілісності 
і підтвердження достовірності електронних документів; система електронно-
го документообігу (СЕД) – інформаційна система, що забезпечує процес 
створення, управління доступом і поширення електронних документів, а та-
кож контроль над потоками документів в організації [5].  

Головною ознакою електронного документообігу стає факт створення 
електронних документів на заміну паперових з метою накопичення, надання 
інформації, а також її обміну. Електронний документообіг передбачає 
наступні етапи роботи з документами: створення; оброблення; відправлення 
(передавання); одержання (підтвердження факту одержання); використання; 
зберігання; знищення [1; 2, с. 174–178; 20]. 

Організація електронного документообігу в органах публічного адмініс-
трування має низку переваг [1; 3]: комплексний підхід до планування – елек-
тронний документообіг порівняно з паперовим дає можливість вивести пла-
нування діяльністю організації, обліку та контролю на всіх етапах управління 
на рівень комплексного підходу, системного аналізу та прогнозування, що, 
безперечно, підвищує стійкість установи в кризових умовах та зменшує ризи-
ки невизначеності; економія часу та ресурсів – започаткування стандартів 
документів в електронному вигляді заощаджує час для нових документів та 
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зменшує можливі похибки; зникає потреба у витрачанні паперу, друкуванні 
зайвих документів, найманні кур’єрів для обслуговування процесу 
документообігу, адже електронний обмін документами відбувається миттєво; 
прискорення роботи завдяки автоматичному пошуку за будь-яким запитом 
безпосередньо впливає на продуктивність праці; створення єдиного 
інформаційного простору, тобто об’єднання всіх інформаційних потоків уста-
нови (внутрішніх, зовнішніх, змішаних) – в одному електронному 
комунікаційному просторі; полегшення управління – між співробітниками 
організації відбувається певне спрощення розподілу завдань; полегшується 
оперативний контроль у будь-який час з будь-якого місця в режимі «онлайн» 
рівня виконання роботи на всіх етапах документообігу; у разі відсутності кері-
вника або звичайного співробітника використовують електронний документо-
обіг дистанційно (здійснюють всі необхідні ролі: створюють первинні та зве-
дені документи, узгоджують, відхиляють, аналізують дані, відстежують стату-
си завдань тощо) [1; 4]; пошук документів за багатьма критеріями, робота з 
проектами документів, формування стандартних звітів.  

До недоліків електронного документообігу слід віднести: людський фак-
тор, насамперед, небажання працівників переходити на новітні технології;  
високі початкові витрати та додаткові економічні витрати, витрати часу на 
впровадження та адаптацію; існує непередбачена загроза втрати інформації;  
питання безпеки та захисту (загроза комп’ютерного вірусного зараження то-
що); складність роботи з усіма партнерами в електронному середовищі через 
те, що вони ще не перейшли на електронний документообіг.  

Резюмуючи викладене, відзначимо, що електронний обіг документів 
ефективніший за паперовий, насамперед, через те, що він швидше підлягає 
удосконаленню. Через підвищення швидкості обміну інформацією, скорочен-
ня витрат на зберігання паперів, зменшення кількості працівників, зайнятих 
роботою безпосередньо з документацією, знижуються витрати на впровад-
ження системи електронного документообігу. Переваг електронного 
документообігу значно більше, насамперед, оперативність, продуктивність, 
зручність та мобільність роботи з електронними документами [4]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
впровадження технологій електронного документообігу в публічному адмініс-
труванні дає можливість звільнити органи публічної влади від рутинної, 
неповороткої, бюрократичної машини традиційного діловодства, паперового 
нагромадження.  

Література: 
1. Електронний документообіг в Україні: як він працює. Будуй своє: веб-

сайт. URL: https://buduysvoe.com/ publications/elektronnyy-dokumentoobig-v-
ukrayini-yak-vin-pracyuye (дата звернення: 18.10.2021).  

2. Ситник І. П., Мельниченко А. І. Системи електронного документообігу 
в електронному бізнесі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. 
Вип. 4. С. 174-178.  

3. Писаренко В. П. Переваги електронного документообігу в 
управлінській діяльності. Науковий вісник Полтавського університету 
економіки і торгівлі. 2011. № 4 (2). С. 157-160.  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                309 

 

4. Кручініна Т. Переваги й недоліки електронного документообігу. Сек-
ретарь-референт. 2014. № 10 (141). С. 26-31. 

5. Про електронні документи та електронний документообіг» : Закон 
України від 31.05.2005 р. № 2599-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/851-15#Text (дата звернення: 18.10.2021). 

 
Вікторія Вукмирович,  

здобувачка другого (магістерського) рівня 
 вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Полтавського інституту економіки і права ЗВО  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Характеристики та необхідні вимоги до професії   
HR-менеджера на вітчизняних підприємствах 

Складна економічна ситуація в Україні призводить до трудової кризи. У 
такій ситуації, керівництво підприємств намагається сформувати більш ефек-
тивні механізми управління персоналом, заохочуючи до співпраці фахівців у 
сфері HR-менеджменту. 

Термін HR-менеджмент передбачає чітку спрямованість діяльності під-
приємства в бік людей, означає концепцію, покликану служити сучасному пі-
дприємству більш ефективно, ніж традиційне управління персоналом.  

HR-відділ є практично в кожній організації. Тут працюють менеджери з 
персоналу різної спеціалізації: ті, хто набирає співробітників у компанію, 
навчає їх, мотивує і розвиває професійний потенціал. 

Основним завданням HR-менеджера є пошук можливостей максимально 
ефективної роботи кожного працівника на підприємстві. Головне – результат, 
якого можна досягти тільки правильною мотивацією. А ось вже як мотивувати 
працівників, вирішує менеджер із персоналу. Можливо, це будуть грамотно 
складені посадові інструкції, премії або, навпаки, штрафи за якісь помилки. 

Основні особистісні якості людини, необхідні сучасному HR-менеджеру 
наступні: високі моральні стандарти, фізичне і психічне здоров’я, внутрішня і 
зовнішня культура, справедливість, чесність чуйність, оптимізм, дбайливість, 
доброзичливість [2]. 

HR-менеджер повинен: мати знання у сфері психології, управління, 
економіки, права; розуміти специфіку діяльності різних підприємств та дина-
міку функціонування ринку праці.  

Головні вимоги до особистих якостей HR-менеджера наступні: особиста 
порядність (етичність – повага прав особистості, відповідальність за взяті обі-
цянки, надійність, чесність, справедливість; сумлінність – високі вимоги до 
результатів своєї роботи; розсудливість – здатність приймати розумні, реаліс-
тичні та обґрунтовані рішення);  цілеспрямованість і продуктивність (резуль-
тативність – орієнтація на кінцевий результат; наполегливість – здатність до-
лати обмеження, що накладаються ситуацією, що склалася; відданість органі-
зації і ділова орієнтація – готовність слідувати нормам організації, захопле-
ність роботою і відповідальність за якість своєї роботи; впевненість у собі – го-
товність і вміння вирішувати неординарні завдання); навички командної ро-
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боти (командна орієнтація – розуміння необхідності спільної діяльності й уміння 
працювати у взаємодії з іншими; контактність – уміння встановлювати ділові і 
творчі стосунки з партнерами; комунікабельність – уміння використовувати усну 
і письмову мову, стилістичні та інші виразні засоби, для впливу на партнерів і 
досягнення взаєморозуміння; уміння слухати – здатність сприймати, засвоювати 
і використовувати інформацію, видобуту з усній комунікації) [2]. 

Враховуючи багатогранність особистісних якостей HR-менеджера, бага-
то науковців досліджують у своїх працях актуальне питання функціональної 
складової HRменеджменту. Так, Л. Бунтовска [1] зазначає, що сьогодні на віт-
чизняних підприємствах сформовано комплекс функцій, які повинен викону-
вати даний фахівець, а саме:  заходи по роботі з керівниками, які очолюють 
структурні підрозділи організації, а так само з керівниками рекрутингових 
компаній, рекламних і кадрових агентств; вивчення тенденцій ринку праці, 
інформування керівника компанії про кадрову ситуацію на ринку, моніторинг 
середнього рівня заробітної плати по цільовій галузі та професії;  моніторинг 
динаміки зміни середніх заробітних плат по галузях і професіях; здійснення 
оперативного (цільового) пошуку і підбору персоналу (в тому числі, супровід 
відбору кандидатів за компетенціями). Створення планів в кадрах на найб-
лижчу (тактичну, оперативну) і більш (далеку) стратегічну перспективу.  

Створення, ведення та подальше управління резервом кадрів: аналіз ви-
конаної роботи за напрямом діяльності та складання звітної документації; ро-
зробка локальних нормативних актів, положень, інструкцій, спрямованих на 
опис, систематизацію та чітку регламентацію процесів управління персоналом 
організації; створення мультифункціональної системи мотивації праці; розро-
бка правил корпоративної культури, їх підтримка і розвиток: заходи з форму-
вання згуртованого колективу однодумців, в ідеалі – вмотивованої і успішної 
команди (як міжособистісні, так і групові взаємини, психологічний клімат, 
орієнтованість на кінцеву мету, командна і особиста зацікавленість результа-
том праці); планування і проведення робіт по організації професійної та пси-
хологічної адаптації новоприбулих спеціалістів, навчання за відповідними 
компетенціями; проведення оцінки та атестації співробітників, психологічна 
допомога при необхідності регулювання взаємовідносин різних рівнів; розробка 
і подальше впровадження ефективних методів управління персоналом: допомо-
га при вирішенні конфліктів, роботи щодо попередження впливу стресових си-
туацій; участь у створенні комфортних умов праці; створення і ведення схем ро-
боти з співробітниками, які прийняли рішення звільнитися; внутрішнє і зовніш-
нє навчання персоналу. Створення корпоративних навчальних програм для різ-
них категорій фахівців; визначення потреби в зовнішньому навчанні (необхід-
ність перепідготовки або підвищення кваліфікації, відвідування семінарів і тре-
нінгів); консультування в галузі управління людськими ресурсами для керівни-
ків усіх підрозділів та рангів, ведення звітності [1]. 

Таким чином, наряду з фінансовим, виробничим, маркетинговим та 
іншими елементами управління HR-менеджмент є невід’ємним елементом у 
системі стратегічного управління підприємством. Тому фахівці даної сфери 
повинні бути високо кваліфіковані та обізнані не тільки у галузі управління 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                    Університет  «Україна»                311 

 

персоналом, але й розуміти загальні вимоги до успішного функціонування 
підприємства в цілому.  
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Екологічний менеджмент: теоретичний аспект 
Виокремлення екологічного менеджменту як самостійного виду діяльності 

в загальній структурі менеджменту було зумовлене нагальною потребою подо-
лання екологічних проблем та забезпечення екологічної безпеки суспільства.  

Теоретичні аспекти екологічного менеджменту висвітлено у працях               
Л. Кожушко, П. Скрипчук. На думку вчених, це «...тип управління, принципо-
во орієнтований на формування і розвиток екологічного виробництва та еко-
логічної культури життєдіяльності людини, побудований на соціально-
економічному та соціально-психологічному мотивуванні гармонії взаємин 
людини з природою» [5, с. 25]. 

А. Тендюк визначає екологічний менеджмент як «...аналіз, планування, 
впровадження у життя та контроль над поведінкою природоохоронних заходів 
із метою досягнення завдань підприємства: отримання прибутку та його еко-
логічно безпечний розвиток; уміння приймати ефективні управлінські рішен-
ня з метою поліпшення природоохоронної діяльності підприємств у конкрет-
ній ринковій ситуації» [7, с. 225]. 

Заслуговує на увагу точка зору Ю. Білявської, яка екологічний менедж-
мент розуміє як «...добровільну, ініціативну та результативну діяльність еко-
номічних суб’єктів, спрямовану на реалізацію їхніх власних екологічних цілей, 
проєктів і програм, розроблених на основі принципів екоефективності та еко-
справедливості» [1, с. 12]. 

Колектив авторів під керівництвом В. Семенова трактує екологічний ме-
неджмент так: «...частина загальної системи менеджменту, що включає орга-
нізаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, прак-
тичну роботу, а також процедури, процеси і ресурси для розроблення, впрова-
дження та оцінки досягнутих результатів і вдосконалення екологічної політи-
ки» [4, с. 37].  

Т. Мельник, визначає, що екологічний менеджмент – це «...процес та 
результат ініціативної діяльності економічних суб'єктів, спрямований на дося-
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гнення власних екологічних цілей, реалізацію екологічних програм на основі 
принципів екологічної ефективності та екологічної справедливості» [6, с. 45]. 

Є. Борщук розкриває поняття «екологічний менеджмент» як міждисцип-
лінарну науку, яка розробляє оптимальні варіанти конкурентоспроможних 
управлінських рішень щодо природоохоронної діяльності на всіх рівнях управ-
ління економічними процесами [2, с. 79]. У подальших своїх дослідженнях вче-
ний підкреслює ринкову орієнтацію екологічного менеджменту підприємств, 
визначаючи його провідне місце у системі екологічного підприємництва. 

Головними інструментами екологічного менеджменту, на нашу думку, є 
стандартизація, страхування, моніторинг, аудит, сертифікація, експертиза. 
Екологічний менеджмент основується на таких принципах: екологічна 
свідомість; екологічне мотивування діяльності; розв’язання нагальних 
екологічних проблем та попередження появи нових, цілеспрямованість, 
стратегічність і послідовність в екологічній діяльності тощо.  

Екологічний менеджмент здійснюється шляхом реалізації певних 
функцій, які відповідають функціям менеджменту загалом, однак мають і 
свою специфіку. До основних функцій екологічного менеджменту належать:  
обґрунтування екологічної політики та зобов’язань; планування екологічної 
діяльності; організація внутрішньої та зовнішньої екологічної діяльності; 
управління персоналом; управління впливом на навколишнє середовище та 
використанням ресурсів; здійснення екологічного контролю; забезпечення 
аналізу та оцінювання результатів екологічної діяльності; вдосконалення сис-
теми екологічного менеджменту. 

Впровадження екологічного менеджменту на підприємстві буде сприяти 
економії виробничих витрат і ресурсів внаслідок раціоналізацію споживання 
сировинних матеріалів, води, енергії; покращенню якості продукції; покра-
щенню відносин із органами державної влади, що проявляється як послаб-
лення адміністративного тиску на підприємство з боку контролюючих держа-
вних органів чи доступу до певних видів державної підтримки; розширенню 
ринків збуту продукції і приваблення нових споживачів через виробництво 
екологічно безпечних товарів та послуг; виходу на новий рівень технологічно-
го розвитку та інновацій шляхом технологічного оновлення виробничих про-
цесів та появи інноваційних, якісно нових продуктів. 
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Оксана Бондар,  

здобувачка другого (магістерського) рівня 
 вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Полтавського інституту економіки і права ЗВО  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Сутність і значення соціального обліку й аналізу  
при формуванні нефінансової звітності підприємства 

Фінансова звітність застосовується кожним підприємством і є 
обов’язковою при здійсненні будь-якої фінансово-господарської діяльності. 
Натомість нефінансова (соціальна) звітність є новим об’єктом для досліджень 
та не регулюється на законодавчому рівні. Водночас із фінансовим обліком й 
аналізом з’являються поняття «соціальний облік» та «соціальний аналіз», які 
і досі не визначені на законодавчому та на науковому рівнях, а тому досліджу-
вана тема є актуальною. 

В Україні розвиток соціального обліку, звітності й аналізу перебуває на 
початковій стадії. Виходячи із цього, вважаємо за необхідне розкрити мету, 
завдання, проблеми і перспективи розвитку соціального обліку й аналізу 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Теоретичні і практичні аспекти функціонування 

соціального обліку й аналізу в Україні 
Аспекти Соціальний облік Соціальний аналіз 

Мета 
Формування нефінансової звіт-
ності для одержання соціального 
ефекту 

Прогнозування показників нефі-
нансової звітності на наступні 
періоди для одержання вигод 
підприємством, державою 

Завдання 

Збір, обробка, передача інфор-
мації про економічний, екологі-
чний та соціальний стан підпри-
ємства, його працівників та заці-
кавлених сторін 

Порівняння фактичних і плано-
вих показників нефінансової зві-
тності; проведення факторного 
та SWOTаналізу за кілька років; 
надання пропозицій щодо засто-
сування тих чи інших показників 
в конкретному підприємстві 

Етапи виник-
нення у госпо-
дарському про-
цесі 

Неопосередковано може виника-
ти у процесі всіх етапів фінансо-
во-господарської діяльності 

Не стосується безпосередньо го-
сподарського процесу, а виникає 
наприкінці формування звітності 

Проблеми і пер-
спективи розви-
тку 

Форма нефінансової звітності 
має бути обґрунтована більш то-
чними цифровими даними, а не 
лише посиланнями на відповідні 

Деякі показники можна було б 
переносити із фінансової звітно-
сті. Відсутність високих рівнів А і 
А+ при проведенні звітності за 
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сторінки звіту GRI; розробка спеціальних віт-
чизняних методів оцінки й ана-
лізу нефінансової звітності із 
врахуванням вимог вітчизняного 
бізнесу та законодавства 

Переваги для 
підприємств, що 
застосовують 

На даний момент не має. Варто 
було б зменшити відсоток сплати 
податків підприємств, що отри-
мають рівень А чи А+ при фор-
муванні нефінансової звітності за 
GRI 

Покращення показників продук-
тивності праці. Збільшення рівня 
прибутку шляхом залучення но-
вих інвесторів та покупців 

Джерело: складено за [1, с. 97]. 
Враховуючи інформацію табл. 1, авторами запропоновано власні визна-

чення термінів «соціальний облік», «соціальний аналіз». 
Соціальний облік – процес формування і надання користувачам інфор-

мації про економічний, екологічний, соціальний стан підприємства з метою 
залучення нових інвесторів та покращення внутрішнього клімату.  

Соціальний аналіз – дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів роз-
витку підприємства, що мають суттєвий вплив на економічні, екологічні та 
соціальні показники.  

Термін «нефінансова звітність» в Україні законодавчо не закріплено і 
він не є загальноприйнятим. Однозначної думки щодо загальної назви звітів 
про різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу також не існує, тому 
кожне підприємство трактує це визначення по-своєму. Різні джерела наводять 
синонімічний ряд, який вживається різними науковцями, наприклад, 
«соціально відповідальна звітність», «соціальна і екологічна звітність», 
«звітність зі стійкого розвитку» [2]. Також використовуються такі визначення, 
як «звітність про прогрес», «соціальна звітність», «звіт із корпоративної 
відповідальності», «екологічна звітність», «звіт з нефінансової діяльності».  

В усіх вище зазначених трактуваннях лежить основне правило - 
інформування користувачів про додержання підприємством так званого 
принципу «триєдиного підсумку» (соціальний, екологічний та економічний 
аспекти діяльності).  

Вільна форма складання нефінансової звітності є зручною для 
організації, проте вона не завжди може забезпечити достовірність звіту та 
можливість його порівняння з іншими подібними звітами компаній, оскільки 
відомості в ній наводяться вибірково. Зазвичай підприємства наводять у да-
них звітах лише позитивну динаміку показників, що не сприяє визнанню з 
боку міжнародних організацій. Проте найбільш розповсюдженими 
міжнародними стандартами звітності є стандартизовані: Стандарти Саншайн; 
GRI; АА1000; SА8000. 

Вважаємо, що нефінансова (соціальна) звітність - це звітність підприєм-
ства, що базується на показниках його економічного, екологічного або соціа-
льного розвитку чи конкретних заходів такого ж спрямування.  

Враховуючи те, що показники фінансової звітності частково стосуються 
соціальної відповідальності, авторами у табл. 2 проведено порівняння статей 
фінансової звітності, які пов’язані із соціальними заходами. 
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Таблиця 2 
Показники фінансової звітності підприємства,  

що частково стосуються соціальної відповідальності в Україні 
Назва статті (рядок у відповідній 

формі фінансової звітності) 
В якій мірі стосується соціальної ві-

дповідальності 
Баланс(звіт про фінансовий стан) (ф.1) 
Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками: 

 

з бюджетом (рядок 1135) 
Підприємство забезпечує соціальну підт-
римку зі сторони держави 

Поточна кредиторська заборгованість за:   

розрахунками з бюджетом (рядок 1620) 
Підприємство надає соціальну підтримку 
державі 

розрахунками зі страхування  
(рядок 1625) 

У випадку безробіття чи нещасного випад-
ку із працівником 

розрахунками з оплати праці  
(рядок 1630) 

Якщо здійснюється оплата праці інвалі-
дам, багатодітним матерям 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (ф. 2) 

Відрахування на соціальні заходи 
(рядок 2510) 

Якщо йдеться про елементи витрат, 
пов’язаних із соціальним забезпеченням 
працівників 

Звіт про рух грошових коштів (ф. 3) 
За прямим методом: Повернення 
податків і зборів (рядок 3005); Відраху-
вання на соціальні заходи (рядок 3110); 
Зобов’язання з податків і зборів  
(рядок 3115) 

Статті свідчать про соціальні заходи, 
пов’язані із сплатою чи поверненням по-
датків, відрахувань на соціальні заходи, 
які спрямовані на допомогу державі та со-
ціальний захист державою підприємства й 
незахищених верств населення 

За непрямим методом: діяльність до 
оподаткування ( рядок 3500); сплачений 
податок на прибуток (рядок 3580) 
Примітки до річної фінансової звітності (ф. 5) 
містить статті, що неопосередковано стосуються соціальної та екологічної сфери 

Джерело: складено за [1, с. 98]. 
Особливістю нефінансової звітності є те, що вона спрямована не лише на 

економічні показники, а й екологічні й соціальні, яким раніше не приділяли 
належної уваги при веденні підприємницької діяльності. Застосування 
екологічних і соціальних показників ефективно впливатиме на економічні по-
казники, які відображаються у фінансовій звітності. 

Перевагами нефінансової звітності є те, що вона: формує довіру до ком-
панії з боку різних груп впливу; підвищує прозорість компанії; зміцнює ділові 
відносини та сприяє розширенню ринків, доступу до фінансових ресурсів, зо-
крема, від міжнародних фінансових інституцій; сприяє формуванню іміджу 
відповідального роботодавця серед молодих спеціалістів.  

Найважливішою перевагою такого звітування є те, що даний процес допо-
магає підприємству краще зрозуміти свої нефінансові ризики та провести їх де-
тальну оцінку. 

Окрім вигод, нефінансова звітність також несе в собі певні ризики, про 
які компаніям варто знати: можлива критика; дилетантизм і невігластво; ре-
сур созатратність; достовірність даних; відсутність запасного виходу. Рівень 
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усвідомлення ризиків, пов'язаних із нефінансовою звітністю, безпосередньо 
впливає на формат звітності та її період. 

Під час проведення дослідження, визначено дефініції понять «соціаль-
ний облік», «соціальний аналіз», «соціальна звітність» та розкрито їх значен-
ня для розвитку бізнесу. Досліджено мету, завдання, проблеми та перспективи 
розвитку соціальних аспектів обліку й аналізу. Сформовано пропозиції щодо 
подальшого розвитку соціальної (нефінансової) звітності, виходячи з інтересів 
підприємців і держави. З’ясовано, що в Україні процес розвитку нефінансової 
звітності є інтенсивним, проте несистемним, тому сьогодні гостро стоїть пи-
тання про формування комплексної системи ефективних інструментів її об'єк-
тивної оцінки. Пріоритетним завданням залишається розробка єдиної моделі 
інтегрованої нефінансової звітності компаній. 
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РОЗДІЛ 4 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН 

 

Олена Ільченко,  
докторка педагогічних наук,  

доцентка, професорка кафедри загальної  
педагогіки та андрагогіки Полтавського  

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 

Мотивований до педагогічної діяльності вчитель – вимога часу 
«Поганий учитель повідомляє істину, хороший – вчить її знаходити» 

(А. Дістервег), а отже – пробуджує пізнавальну активність учнів і постійне їх 
бажання здобувати нові знання. Ця беззаперечна істина стала лейтмотивом 
думок і діяльності прогресивних педагогів усіх часів. А.Дістервег, зазначав: «У 
багатьох випадках залишається бажаним педагогічний гомеопат, людина, яка 
навчає нас давати розумові прийоми в такій дозі, в якій вони діють найбільш 
ефективно і при якій незначна кількість викликає найсильнішу дію. Треба 
значно більше боятися перегодувати учнів, ніж послабити їх нестачею їжі» 
[4, с. 368]. Глибоку думку з цього приводу мав Л. Толстой, який писав: «коли 
прагнеш наукою виховати учня, люби свою науку і знай її, і учні полюблять 
тебе, і науку, і ти виховаєш їх; але якщо сам не любиш її, то скільки б ти не 
змушував учити, наука не зробить виховного впливу» [9, с. 269]. Видатний пе-
дагог-гуманіст В. Сухомлинський, звертаючись до вчителів, зауважував: «Не 
забувайте, що грунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, – у 
самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю. Це – бажання вчитися, 
натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей 
грунт, без нього немає школи» [8, с. 153]. Зрозуміло, що таким (здатним про-
будити інтерес учнів до навчання) може бути мотивований до педагогічної 
діяльності вчитель. У цьому зв’язку, постає нагальна потреба формування 
стійких мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів, які 
мають стати для школи «джерелом тієї сили, яка приводить в рух навчально-
виховний процес, вдихає в нього життя» [1, с. 107].  

Дослідження проблеми мотивів діяльності і поведінки є однією із цен-
тральних у психології. На підтвердження цього, спираємося на судження ра-
дянського психолога Б. Ломова, який зауважував, що «…в мотивах і цілях 
найбільш чітко простежується системний характер психічного; вони виступа-
ють як інтегральні форми психічного відбиття» [3, с. 122.]. Вивченню пробле-
ми мотивів у контексті дослідження формування і розвитку особистості при-
святили свої праці В. Авсєєв, Л. Анциферова, Л. Ботовіл та ін. Д. Узнадзе та 
його наукова школа розглядали мотиви в руслі загальнопсихологічної теорії 
установки. Особливу увагу вивченню мотивів як усвідомлюваних чи 
малоусвідомлюваних спонук до діяльності приділяли радянські психологи: 
Л. Божович, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. Їхні теоретичні по-
ложення беремо за основу дослідження і зокрема розуміння мотиву 
С. Рубінштейна: «Будь-яка дія, що спрямовує до певної мети, виходить з тих 



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  318   Полтавський інститут економіки і права  

 

чи інших спонук. Більш чи менш адекватно усвідомлена спонука виступає як 
мотив» [7, с. 542].  

Мотиви навчальної діяльності, як специфічного виду діяльності, про-
дуктом якого є знання, вміння та навички, на загальнотеоретичному рівні 
досліджували: Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Підласий та ін. З-поміж 
авторів, роботи яких присвячувались проблемі формування мотивів 
навчальної діяльності студентів у вищій школі, варто назвати: І.Зайцеву – 
досліджувала пізнавальну активність студентів вищих економічних навчаль-
них закладів, П. Лузана – вивчав навчальну активність студентів у 
сільськогосподарському виші; Г. Костишину – досліджувала навчально-
пізнавальну діяльність студентів вищих технічних закладів освіти; 
Н. Клименко – вивчала формування мотивів навчально-пізнавальної 
діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю та ін.  

За основу визначення поняття «мотив» беремо теоретичне положення 
С. Рубінштейна, який під мотивом розуміє більш чи менш адекватно 
усвідомлену спонуку [7, с. 542]. Підтвердження цієї думки знаходимо і в інших 
тлумаченнях мотиву: «те, що, відображаючись у голові людини, спонукає 
діяльність, спрямовує її на задоволення певної потреби, називається мотивом 
цієї діяльності» [5, с. 386]. «Психологічно мотив означає спонукання людини 
до діяльності. Мотивами можуть бути знання, почуття, потреби, які змушують 
людину прагнути до мети» [6, с. 428].  

Виходячи зі сказаного, розглядаємо мотив як один із найважливіших 
компонентів психологічної структури будь-якої діяльності, за допомогою яко-
го розкривається спонукальна природа дій, поведінки, вчинків людини, її 
сутність. У навчальній діяльності такою спонукою є мотиви начально-
пізнавальної діяльності, розкриття яких має важливе значення для забезпе-
чення її належної якості. Педагогічна наука і шкільна практика 
підтверджують, що мотивація учня до навчальної діяльності напряму зале-
жить від професійності педагога, його моральності, такту, поведінки, характе-
ру, здатності викликати в учнях пізнавальний інтерес і відповідну активність. 
Підготовка такого вчителя має розпочинатися на етапі його професійної 
підготовки, як студента вишу. Результати дослідження переконують, що 
ефективність і успішність навчально-пізнавальної діяльності студентів напря-
му залежить від рівня сформованості мотивів, серед яких внутрішні, 
професійно зорієнтовані мотиви (високий пізнавальний інтерес) мають 
домінувати над зовнішніми, вузько-особистісними (низький пізнавальний 
інтерес). Для забезпечення такого результату у виші має бути організована 
цілеспрямована, систематична робота на основі партнерства і суб’єкт-
суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу. Як необхідні умови 
формування стійких мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
виділяємо: процесуально-змістові – фасилітація навчальної діяльності; впро-
вадження особистісно орієнтованого навчання; індивідуалізація навчально-
професійної діяльності; дотримання правильного співвідношення теоретич-
них знань і практичних умінь навчальної діяльності; застосування 
компетентнісного підходу; урізноманітнення форм і методів самостійної робо-
ти студентів; відповідний стиль роботи педагога; дидактично-освітні – надан-
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ня студентам більшої свободи вибору предметів, що вивчаються, та способу 
діяльності; уникання стереотипності проведення навчальних занять, викори-
стання методів, форм і прийомів навчання проблемного, інтерактивного та 
науково-дослідного характеру; нормування навчальної діяльності; структуру-
вання і диференціація навчального матеріалу за його важливістю; застосуван-
ня принципу доступності й використання інших принципів дидактики; 
психологічні – формування стійкого інтересу до професії; розвиток розумових 
здібностей студентів, усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання 
(близької і дальньої перспективи), теоретичної та практичної значущості за-
своюваних знань, професійної спрямованості навчальної діяльності.  

Література: 
1. Алексєєва М. І. Мотиви навчання учнів. Київ : Рад. шк., 1974. 120 с. 
2.  Изучение мотивации поведения детей и подростков / под ред. 

Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной. Москва : Педагогика, 1972. 352 с. 
3.  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 512 с. 
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Особистісний розвиток здобувачів освіти  
територіальних громад 

Соціокультурний аналіз трансформації сучасної освіти показує загальну 
тенденцію переходу теорії і практики від традиційної освітньої парадигми, у 
межах якої людина є «об’єктом навчальних впливів», до гуманістичної пара-
дигми безперервної освіти, яка передбачає гуманістичний тип стосунків учас-
ників процесу, саморозвиток здобувачів освіти. В основу сучасних концепцій 
освіти покладено ідею безперервної проєктної освіти, яка передбачає, через 
включення цільової орієнтації у сферу смислових орієнтирів особистості, по-
будову значимої для неї лінії «сюжетного» життєвого руху. 

У вітчизняній психології і педагогіці є дослідження, у яких розглядають-
ся проблеми формуваннячи розвитку особистості в освіті (Р. Вайнола [1]; 
І. Зязюн [2, с. 11–57]; Г. Костюк [3]; Л. Лебедик [4–9; 18–21]; В. Моргун [10, 
с. 27–40]; В. Радул [11, с. 15–20]; Л. Сігаєва [12, с. 165–176] та ін.), однак на 
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практиці вимоги особистісного підходу не витримуються.  
На основі аналізу сучасних педагогічних досліджень можна виділити 

декілька особливостей зрушення у науковому осмисленні й вирішенні про-
блем освіти: персоніфікація – орієнтація на особистість, а не на систему інсти-
туцій; інноваційність досліджень освіти – їх спрямованість на створення ново-
го особистісного і соціально значимого продукту; соціокультурна орієнтація – 
підхід до освіти як створення особистістю власного соціокультурного досвіду; 
теоретичне розукрупнення – відмова від посягань на побудову загальної сис-
теми безперервної освіти на користь концептуально побудованих, але конкре-
тно спрямованих практично-орієнтованих досліджень [13, с. 54–55]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на нові парадиг-
мальні підходи, методологія дослідження проблеми особистісного розвитку 
здобувачів освіти територіальних громад передбачає: особистісну орієнтацію 
дослідження на відміну від орієнтації на освітню систему, тобто орієнтацію на 
актуальні освітні потреби особистості здобувача освіти у процесі конструктив-
ного саморозвитку, самовизначення і самореалізації; акцент на розвитку осо-
бистості здобувача освіти територіальних громад – коли освіта розглядається 
з точки зору її можливостей для розгортання особистісного потенціалу, само-
актуалізації здобувача освіти, його освітнього руху в контексті перспектив 
життєвого шляху; культурну спрямованість дослідження на відміну від соціа-
льної заданості, ідеології втілення соціально-політичних чи соціально-
кон’юнктурних вказівок; формуючий характер дослідження – коли дослідник 
займає активну включену позицію, володіє ціннісною спрямованістю стосовно 
досліджуваних процесів і явищ [5, с. 25–28; 6, с. 182–187; 13, с. 55; 19, с. 472]. 

Особливо важливе місце займає вироблення технологічного, інструмен-
тального і дидактичного забезпечення освітнього процесу. 

Реалізувати особистісну орієнтацію в закладі освіти територіальних гро-
мад допоможуть рефлексивна психологія та педагогіка. Рефлексивна методо-
логія дасть змогу сконструювати комплекс психолого-педагогічних технік, що 
забезпечать особистісний ріст здобувача освіти в навчальній діяльності, а са-
ме: інноваційний розвиток рефлексивно-методологічних засобів мислення 
здобувача освіти та прийомів саморегуляції; культивування креативних якос-
тей здобувача освіти територіальних громад, удосконалення його комунікати-
вних здібностей у спілкуванні та кооперативно-конструктивній взаємодії з 
партнерами у навчально-виховному процесі (Л. Лебедик [4, с. 60–64; 7, с. 49–
53; 8; 18, с. 292–296; 19, с. 472–484; 20, с. 349–351]). 

Нова гуманітарна парадигма передбачає вирішення в ході навчання в 
закладах освіти територіальних громад таких завдань: 1) забезпечення підго-
товки здобувачів освіти до інноваційної діяльності через «навчання іннова-
ційного типу» 2) зміщення з пасивної на активну особистісну позицію здобу-
вачів освіти; 3) переведення навчальної діяльності здобувачів освіти із режиму 
одержання інформації в режим інноваційного розроблення, спільного пошуку 
орієнтирів практичної діяльності; 4) удосконалення цієї діяльності через 
осмислення і перебудову особистісного досвіду на основі рефлексивної діяль-
ності [13, с. 55–56]. 

Отже, нова освітня парадигма, замість дидактично раціоналізованої мо-
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делі здобувача освіти, у якого формується інтелектуальна діяльність щодо 
оперування знаннями, стверджує нову гуманістичну модель здобувача освіти, 
який, завдяки рефлексії, розвиває свою особистість, активно культивує в собі 
індивідуальність, збагачує творчий потенціал завдяки сучасним технологіям 
навчання [4, с. 60–64; 7–8; 13, с. 56; 14, с. 63–69; 15; 16, с. 19–24; 17, с. 13–22]. 

Важливою умовою особистісного розвитку здобувача освіти територіальних 
громад є сформованість його активного і зацікавленого ставлення до всього ново-
го, що виробляється сучасною наукою і широкою соціальною практикою. 

Традиційні принципи, форми, технології в освіті залишаються основни-
ми, не зважаючи на постійну критику, і домінуватимуть стільки, скільки існу-
ватиме суспільство, яке вимагає функціональної підготовки спеціалістів у за-
кладах освіти. Нові перспективні принципи, форми, методи, педагогічні тех-
нології будуть стверджуватися з розвитком елементів нового суспільства, що 
одержало назву постіндустріального чи інформаційного. Для підготовки пра-
цівників такого суспільства необхідна нова освітня парадигма, компоненти 
якої вже існують і використовуються в освітній практиці. 

Доцільність такої парадигми визначається: філософією індивідуального 
вільного вибору людиною свого життєвого шляху; ціннісною орієнтацією на 
вільне самовизначення особистості, у якому освітня діяльність займає одне із 
провідних місць і є важливим засобом розвитку особистості; ідеєю варіативно-
сті предметно-змістового наповнення освіти, принциповою установкою на ба-
гатоманітність освітніх потреб особистості, шляхів, способів і засобів вклю-
чення особистості в освітній процес. 
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Застосування особистісного підходу у підготовці  
педагогічних працівників до проєктування  

у закладах освіти територіальних громад 
Особистісний підхід у нашому дослідження є методологічним інструме-

нтарієм реалізації мети підготовки педагогічних працівників до проєктування 
у закладах освіти територіальних громад. У психології запропоновано систему 
онтологічної структури буття, до якої включений суб’єкт, наділений здатністю 
не тільки перетворювати буття, а й своїм пізнанням і діяльністю конструювати 
його (С. Рубінштейн [12, с. 105]); особистісний підхід визначався як підхід до 
людини як особистості, розуміння її як системи, що визначає всі інші психічні 
явища (К. Платонов [11, с. 190]).  

В основі особистісного підходу у підготовці педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад лежить визнання само-
бутності, індивідуальності, самоцінності кожного педагогічного працівника. 
Підготовка педагогічних працівників до проєктування має розглядатися не як 
розвиток «колективного суб’єкта», а як індивіда, наділеного неповторним влас-
ним «суб’єктним досвідом». Використати цей досвід у процесі означеної 
підготовки означає організувати власну діяльність педагогічного працівника на 
основі особистісних потреб, інтересів, прагнень у оволодінні проєктуванням.  

Основними цінностями особистісного підходу є освітнє середовище, що 
виховує творчу особистість; творчість як спосіб розвитку в культурі людини 
культури. Реалізація особистісного підходу вимагає визначення умов та дот-
римання вимоги створення: атмосфери доброзичливості і співробітництва; 
співуправління й самоврядування; творчої діяльності організаторів підготовки 
і педагогічних працівників; розвитку активності й самостійності кожного 
педагогічного працівника.  

Особистісний підхід у підготовці педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад ураховував 
багатовимірну концепцію особистості, у якій людина, яка опановує і свідомо 
перетворює природу, суспільство та свою індивідуальність. У людині співіснує 
унікальне динамічне співвідношення потребнісно-вольових переживань, 
змістів, просторово-часових орієнтацій, рівнів опанування й форм реалізації 
діяльності. Цим співвідношенням реалізується свобода самовизначення 
особистості в її вчинках і міра відповідальності за їхні (включаючи і 
підсвідомо непередбачені) наслідки перед природою, суспільством і своєю 
совістю (В. Моргун [8, с. 33]).  

Послідовна реалізація особистісного підходу у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад пере-
дбачала також цілісність особистості педагогічного працівника. Тут ми керу-
валися застереженнями, що слід піклуватися про розвиток соціальних, есте-
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тичних, фізичних, емоційних, творчих і духовних якостей кожної особистості 
так, як і про її інтелектуальні вміння (R. Miller [19, с. 153]). 

Особистісний підхід для освітніх систем є пріоритетним, він зведений до 
рангу ключового психолого-педагогічного принципу організації навчально-
виховного процесу (Р. Вайнола [0, с. 49]. Виділимо найсуттєвіші ознаки 
особистісного підходу стосовно проєктувальної діяльності педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад, узагальнивши результати 
сучасних наукових досліджень (І. Зязюн [9], А. Петровський [10], 
В. Стрельніков [13–17; 22], М. Чобітько [18] та ін.): 1) пріоритет мотиваційно-
ціннісного компонента особистісно-смислової сфери учня; 2) культивування у 
учня досвіду проєктування, визнання його права на помилку; 3) включення 
досвіду проєктувальної діяльності учня до освітнього процесу, актуалізація 
цього досвіду, яка забезпечується через проблематизацію навчальних занять, 
спільного цілепокладання і проєктування, постійної рефлексії; 4) визнання 
цінності спільного досвіду проєктувальної діяльності, особистісної взаємодії, 
колективної роботи в освітньому процесі; 5) побудова процесу навчання 
проєктувальній діяльності з урахуванням психологічних особливостей кожно-
го учня, його навчальних можливостей та індивідуальних способів опрацю-
вання інформації; 6) переорієнтація навчального процесу на постановку і 
розв’язання учнями індивідуальних пізнавальних, дослідницьких, 
проєктувальних навчальних завдань; 7) зміна позиції педагогічного праців-
ника з інформатора і контролера на позицію фасилітатора, координатора, що 
створює умови для становлення учня як суб’єкта проєктувальної діяльності. 

Вчитель-фасилітатор має керуватися такими принципами: повної 
довіри до своїх учнів впродовж всього навчання; допомоги окремим учням і 
групам учнів у формулюванні й уточненні їхньої мети і завдань; розуміння 
наявності у кожного учня внутрішньої мотивації до навчання; допомоги уч-
ням у подоланні ними труднощів вирішення конкретних проблем на основі 
надання їм власного досвіду розв’язання цих проблем; розвитку в собі 
здатності відчувати емоційний настрій окремих учнів і студентських груп і 
приймати його; активної участі у груповій взаємодії; відкритого вияву в групі 
своїх почуттів; прагнення досягти емпатії, розуміння почуттів і переживань 
кожного учня; активного самопізнання, знання своїх переваг і недоліків 
(C. Rogers [20; 21]).  

Особистісний підхід мав на меті формування особистості педагогічного 
працівника закладів освіти територіальних громад зі стійкою готовністю до 
проєктування, свідомої, творчої й активної у навчальній і професійній 
діяльності. Як суб’єкт власної підготовки до проєктування, він мав 
відповідальність за результати свого навчання і праці. Активна роль 
особистості як активного суб’єкта сприяла усвідомленню ним свого місця у 
житті, творчості, проєктувальній діяльності.  
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Історія повсякденності: методологічні особливості впровадження в 
сучасному шкільному історіописанні 

Модернізація сучасної шкільної історичної освіти, її переорієнтація на 
компетентісний підхід, який має перетворити навчання в процес особистісно-
го зростання учнів, спрямовує вектор шкільного історіописання в бік принци-
пу антропологізації. Реалізація даного підходу має перенести увагу учнів з 
великої історичної панорами на більш локальні рівні, що дозволить розгляну-
ти життєві проблеми пересічних людей різних епох. Саме тому зростає увага 
до проблем методології історії повсякденності та шляхів включення її сюжетів 
до шкільних підручників з історії. Метою роботи є висвітлення 
методологічних особливостей застосування матеріалів історії повсякденності в 
сучасному шкільному історіописанні. 

Зародження історії повсякденності як самостійного напряму історичних 
досліджень пов’язують із діяльністю французьких представників школи 
«Анналів» Ф. Броделя та Л. Февра, які почали розглядати її як невід’ємний 
елемент відтворення історії в її цілісності [8, с. 19‒20]. В результаті генезису до 
кінця ХХ ст. указана історична дисципліна здобула визнання в гуманітарному 
науковому просторі та функціонує в ХХІ ст. як самостійний напрям 
історичних досліджень [4, с. 181]. В українській історіографії підвищення 
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інтересу до історії повсякденності та поступове виокремлення її як окремого 
вектору історичних досліджень припадає на кінець 1990-х — початок 2000-х 
рр. [9, с. 6]. На сучасному етапі збільшується кількість розвідок, присвячених 
даному напряму, відбувається його інституціоналізація. 

Попри те, що на сьогодні відсутня єдина концепція трактування історії 
повсякденності, що не дає змоги чітко окреслити межі її предмету, та свідчить 
про перебування даного напряму історичної антропології на етапі розвитку та 
методологічних пошуків, реформи шкільної історичної освіти сприяють актив-
ному включенню ілюстрацій історії повсякденності до навчального матеріалу. 

Навчальна програма з історії для 10‒11 класів акцентує увагу на 
необхідності оптимального, органічного дотримання пропорцій між 
політичною, соціально-економічною та культурною складовими історичного 
процесу [3]. Аналіз змістових ліній в навчальній програмі з історії для 5‒9 
класів, свідчить про важливу роль усвідомлення учнями цінності життя, мо-
рально-етичних установок окремих груп людей в різні періоди історичного 
поступу та реалізації їхніх життєвих цілей [2]. 

Тенденція зміни співвідношення політичної, соціально-економічної 
історії на користь «людинознавчої», акцентування уваги на ролі пересічної 
людини, відборі та структуруванні змістової частини шкільних історичних 
курсів вимагає врахування методологічних особливостей історії 
повсякденності та включення її відомостей до навчального матеріалу [9, с. 7]. 
Відома дослідниця Н. Яковенко пропонує скоротити оповідь про політичну й 
мілітарну історію та надати простір для висвітлення історичних подій і 
процесів здебільшого на прикладах поведінкових мотивацій конкретних лю-
дей, соціальних, релігійних і локальних груп, а не безособових державних 
чинників [5, с. 9]. 

Не менш важливим, на нашу думку, є представлення повсякденного 
життя людей в ілюстративних матеріалах і використанні писемних історичних 
джерел, що надають відомості про сферу повсякденності, причому не лише за 
рахунок усної історії (в новітній історії), а й подаючи уривки щоденників, га-
зетних статей, листів, описів повсякдення українців іноземними 
мандрівниками та ін. 

Врівноваження навчального матеріалу фрагментами історичних джерел, 
свідченнями очевидців, що розкривають різні точки зору чи різноплановість 
позицій на дискусійні події, сприятимуть більш широкому аналізу сфери 
повсякденності та реалізації викладання історії як предмету, що активізує мис-
лення. З огляду на це, навчальні книги мають містити оптимальну, мінімально 
необхідну і достатню для розуміння історичного процесу кількість фактів, пода-
них як у готовому вигляді, так і прихованих у багатоаспектних історичних дже-
релах, що їх мають «відкрити» самі учні у процесі навчання [7, с. 66‒67]. 

Особливості історичного матеріалу подекуди вимагають подання широ-
кого політико-економічного компоненту для розкриття певних тем, що 
вимагає опису подій з позицій макроісторії, інші теми навпаки неможливо 
повною мірою розкрити без матеріалів історії повсякденності. Л. Зашкільняк 
пропонує врівноважити навчальний матеріал та «історично легітимізувати 
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спільноту, не знецінюючи її окремих представників», показуючи 
багатоманітність суспільства в межах окреслених епох [1, с. 62]. 

Такі історико-антропологічні вкраплення сприятимуть перенесенню 
уваги учнів з великої історичної панорами діяльності економічних структур і 
державних інститутів до розгляду особливостей життя простих людей, що ста-
новлять більшість суспільства та яких традиційна наука, а значить і навчальні 
історичні книги, раніше обходили стороною. Розгляд стратегій поведінки та 
стереотипів мислення звичайних людей різних історичних періодів дозволить 
зреалізувати пізнавальну функцію навчання історії та створити в свідомості 
учнів більш широкий образ тої чи тої історичної епохи, порівняти сучасне по-
бутове життя з тодішнім. 

На нашу думку, подолання наявних проблем і виправлення недоліків 
щодо включення даних історії повсякденності до дидактичного матеріалу 
шкільної історичної освіти є питанням часу. Зміна парадигми пов’язана з 
впровадженням компетентнісного підходу та переходом від предметно-
орієнтованої до гуманістичної (особистісно-орієнтованої) спрямованості, 
передбачає нове розуміння історії з перенесенням уваги учнів із 
макроісторичного рівня на рівень повсякденності [7, с. 65]. Тільки такий 
підхід, який підіймає під час вивчення історії релігійні, культурні, соціальні, 
правові та інші питання, що стосуються життєвих позицій людини, окремих 
народів, дозволить зреалізувати поставлені в навчальній програмі цілі з фор-
мування громадянської та соціальної компетентностей [6, с. 5]. 

Отже, історія повсякденності, яка на сьогодні є актуальним напрямом 
історичних досліджень, відіграє важливу роль в реалізації мети, закладеної 
компетентнісним і гуманістичним підходами щодо історичної освіти. Цей век-
тор сприяє більш широкому формуванню уявлень про історичне минуле та 
реалізації пізнавальної функції історії. У спрямуванні історії повсякденності 
щодо виконання поставлених завдань необхідно враховувати методологічні 
особливості її впровадження в шкільному історіописанні, а саме: прагнути 
гармонійно поєднувати політичну, соціально-економічну складові зі сферою 
повсякденності, представляти життя простої людини в текстових і візуальних 
ілюстраціях і включати до навчального тексту матеріали різнопланових пи-
семних історичних джерел (щоденники, газетні статті, листи та ін.).  
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Наукова та освітня діяльність Івана Красуського 
З моменту відкриття у 1885 р. та подальшого фукціонування Харківсько-

го практичного технологічного інституту (далі ХТІ) свій вагомий слід залиши-
ли видатні, провідні науковці російської та української науки ХІХ – початку 
ХХ ст., серед яких був Іван Адамович Красуський. Частина його життя була ті-
сно пов’язана з Україною та  Харковом. 

Народився Іван Красуський у Москві 1866 року, у сім’ї заможного земле-
власника, що надало можливості навчатися у Санкт-Петербурзькому універ-
ситеті у 1884-1888 рр., а далі продовжити  та завершити навчання у Київсько-
му університеті св. Володимира зі ступенем кандидата фізико-математичних 
наук (1889 р.).  

На початку нового століття розпочалася його науково-організаційна та 
викладацька діяльність у Харківському технологічному інституті. На звільнену 
у 1899 р. кафедру хімічної технології поживних речовин, через переведення 
професора Ю.Л. Зубашева в Томськ, навчальний комітет інституту запропону-
вав кандидатуру приват-доцента технічної хімії Харківського університету 
І.А. Красуського. Одночасно за пропозицією та рекомендацією проф. Ю.Л. Зу-
башева було розглянуто подання на зарахування його в стипендіати ХТІ. Його 
навчальна програма передбачала підготовку для подальшого викладання хі-
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мічної технології поживних речовин [1, арк. 93]. З 1899 р.  призначений сти-
пендіатом при ХТІ для підготовки до професорської діяльності терміном пів-
тора року. У наступному році майбутній науковець склав іспити і отримав 
звання інженера-технолога [2, арк..3]  

Через рік учений обіймає посаду ад’юнкт – професора кафедри технології 
поживних речовин ХТІ. Йому було доручено читати курс лекцій з технології по-
живних речовин та паперового виробництва. Також він почав здійснювати кері-
вництво проектуванням та практичними заняттями у лабораторії. У цей же час 
крім роботи у ХТІ науковець викладає курс органічної хімії у Харківському вете-
ринарному інституті та входить до складу Ради цього інституту [1, арк. 55]. 

З метою підвищення кваліфікаційного рівня Іван Адамович звертається 
у 1903 р. до навчального комітету технологічного інституту з клопотанням на-
дати йому можливість здійснити закордонне відрядження до Німеччини,  
Франції та Бельгії за власні кошти у канікулярний літний час. Метою відря-
дження стало ознайомлення та вивчення процесу виробництва целюлози та її 
переробки, виробництво кристалічного виноградного цукру, а також  для 
огляду станцій з виробництва паперу [2, арк.. 71]. Під час перебування у зако-
рдонному відрядженні І. Красуському вдалося працювати у провідних лабора-
торіях політехнічних інститутів Цюріха, Брауншвейга, також на цукрово-
переробному заводі у Німеччині. З 1903 р. працює на посади професора з хі-
мічної технології та одночасно завідувач кафедри технології та технічної хімії 
Харківського університету (1901-1904 рр.). Важливі результати науково-
дослідної роботи І.А. Красуського надали можливості  у 1904-1905 рр. працю-
вати у Варшавському політехнічному інституті на посади професора кафедри 
хімічних технологій будівельних матеріалів. Крім науково-освітньої діяльності 
Іван Адамович активно займався просвітницької діяльністю будучи членом 
Харківського відділення Російського технічного товариства. Багато виступав 
перед членам наукового товариства з промовами та доповідями про стан цук-
рової промисловості в українських губерніях, про необхідність запровадження 
нових світових технологій у харчової промисловості [3, арк. 71]. 

Однак, у 1907 р. знову призначений професором з хімічної технології в 
ХТІ, завідував лабораторією поживних речовин до 1915 р. [4, арк.]. Рішенням 
навчального комітету І.А. Красуському з 1907 р. доручено читання курсу «тех-
нологія палива та води», також викладав загальний курс технології поживних 
речовин і технології бродіння, керував проектуванням із технології поживних 
речовин. У 1913 р. був відряджений на сільськогосподарську та промислову 
виставку до Києва, на з’їзд природознавців і лікарів у Тифліс. 

Майже десять років був редактором «Вісника» ХТІ та «Вісника Південо - 
російського товариства технологів». Ще один цікавий факт у житті науковця. 
Він був одним з активних учасників організації вищої освіти для жінок у Хар-
кові. Читав лекції з курсу хімії у Харківському медичному інституті та комер-
ційному училищі (1911-1916 рр.). Вважав за необхідністю поширення наукових 
знань у галузі природничих наук серед жінок. За активну та плідну роботу був 
нагороджений орденами св. Станіслава 2-ої та Володимира 4-ої ступенів. У 
1918 р. за часів уряду П. Скоропадського був заступником міністра освіти. Але 
після подій 1917-1920 рр. за свої політичні опозиційні антибільшовицькі пог-
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ляди був звинувачений у активній співпраці з Добровольчої армії Денікіна. 
Засуджений до загально примусових робіт на 5 років без утримання під вар-
тою. Але за нього замовив «слово» сам Ф. Дзержинський. Й ця визначальна 
подія дозволила ученому вижити у цих буреломних подіях. Вже у 1922 р. він 
обіймає посаду ректора Харківського технологічного інституту [5, арк. 273]. 

До 1937 р. багато працював на різних державних посадах, працював у 
державних та науково-дослідних установах та продовжував займатися викла-
дацькою діяльністю. Читав курси лекцій з аналітичної хімії, технології бро-
діння, технології сільськогосподарського виробництва, технології води та па-
лива, поживних речовин та контролю виробництва. У період знищення «ста-
рої російської та української інтелігенції» буде репресований. 
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Сучасна інформаційна культура  
як середовище становлення особистості 

У нинішніх умовах інформаційно-культурні процеси значною мірою 
впливають на основні тенденції світового розвитку. Все більше виникає по-
треба розгляду культурного і соціального становлення особистості у її 
взаємозв’язку з інформаційними процесами, зокрема з розвитком 
інформаційної культури. 
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Сучасні технології все більше проникають у середовище суспільних 
відносин і стають одним із найважливіших чинників трансформації культури 
в інформаційному напрямку. Вони помітно впливають, зокрема, й на духовну 
сферу культури.Так,за останні десятиліття інформаційні технології стали мак-
симально доступними для більшості верств населення, здійснюючи глибокі 
трансформації як індивідуальної, так і масової свідомості. Вони забезпечують 
залучення людей у глобальний інформаційний простір і стають певною мірою 
інструментом психологічного тиску, втручаючись в емоційно-вольову сферу 
життя людини[1]. 

Стало очевидним і те, що створення такого планетарного поля 
інформації забезпечило не тільки посилення взаємообміну інформації між 
культурами, а й призвело до розхитування традиційних цінностей та надбань 
населення.Інформаційні процеси поступово проникають в усі сфери життя 
людей, зокрема, в соціальну, політичну, духовну, перетворюючи їх на 
підконтрольні сфери впливу. Активні інформаційні зв’язки підводять людство 
до вироблення нових цінностей і світоглядних орієнтирів, необхідних для йо-
го існування сьогодні.За останні десятиліття вражаючим став прогрес 
комп’ютерів і телекомунікацій, які послужили тому, що маловідома технологія 
Інтернет перетворилася на рушійну силу переходу до мережевого суспільства. 
Проникаючи у повсякденне життя і стаючи невід’ємною його частиною, ме-
режева структура всесторонньо впливає на формування людської свідомості. 
Нині мережі комп’ютерних комунікацій, як в Інтернеті, так і за його межами, 
характеризуються широким поширенням серед мас, актуальністю, 
легкодоступністю і популярністю. Відомий іспанський соціолог Мануель Кас-
тельс вважає Інтернет технологічним базисом формування нової людини. На 
його думку, сучасний Інтернет уподібнюється електродвигуну, оскільки він 
здатний надавати «інформаційну енергію» для будь-яких сфер людської 
діяльності [2]. 

Нині поняття реальної віртуальності все більше вкорінюється в 
підсвідомості і дедалі більше поглинає буття сучасної людини. Вона утворює 
систему, в якій сама реальність повністю заглиблена у віртуальні образи. З 
розвитком комп’ютерних мереж відбулося і формування віртуальних угрупу-
вань, пов’язаних спільними інтересами, однак при цьому спостерігається ши-
рока соціальна й культурна диференціація. Проблемою віртуального 
суспільства сталоособистісне відчуження. Пасивне споживання інформації 
позбавляє людей безпосереднього спілкування один з одним, формує жорстке 
мислення і звужує персональний простір. У віртуальному просторі з’явився 
відповіднийкласформаторів, які управляють зв’язками з глобальною 
економікою, здійснюють різнобічнесервісне обслуговування, контролюють 
розвиток приватного бізнесуі популяризують тенденції у новій інформаційній 
епосі. Але в цілому становлення інформаційного суспільства породило засоби 
формування норм і цінностей, характерних для масової культури, маніпуляції 
свідомістю людини, що стають могутнім засобом культурогенезу [3]. 

Отже, сучасна інформаційна культура стала реальним середовищем ста-
новлення особистості. Принцип сучасного інформаційного середовища 
полягає в проникненнів усі соціальні сфери реалізації людини і 
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формуванняінформаційно-культурних цінностей, поглядів. Інформаційні 
технології, ставши стрижнем сучасної цивілізації, змінюють не просто якість, а 
й зміст життя сучасної людини. Крім того, в інформаційному суспільстві 
актуалізується впровадження нових моделей поведінки і їхнє подальше засто-
сування в умовах вже не віртуальної, а константної реальності. 
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Соціокультурні практики в освітньому процесі 

Зміни у суспільстві, обумовлені процесом глобалізації пронизують всі 
сфери людської діяльності, характеризуються ускладненням і загостренням 
проблеми взаємодії природи і суспільства, взаємодією між людьми. Нове сус-
пільство, створюване на основі сучасних високих наукомістких технологій, за-
безпечить йому інноваційний розвиток у всіх сферах суспільної практики, ак-
туалізує пошуки шляхів, засобів підготовки до життя в динамічних умовах і 
вимагає становлення і формування людини нового культурного типу, що за-
безпечує можливості розвитку і самореалізації кожного [3].  Інноваційний ве-
ктор розвитку України та інтеграційні процеси у європейське та світове науко-
ве співтовариство призводять до глибокої трансформації системи освіти. Оче-
видним стає факт, що освіта повинна змінюватися у відповідності до викликів 
сучасного світу, давати поштовх до розвитку здобувача нової генерації - здат-
ного до активної самостійної та пізнавальної діяльності, соціально та комуні-
каційно орієнтованого на розбудову власної держави, її стабільності та добро-
буту, досягнення вищої мети. схильного до аналізу та синтезу інформації, від-
повідального за результати власної роботи.  

Звертаючись до наукової літератури помічаємо розмаїття підходів до ви-
значення терміну «соціокультурної практики». Так, В. Ніколіна наголошує на 
тому, що соціокультурну практику слід розглядати крізь «людський вимір» на 
основі самостійного практичного перетворення соціокультурного досвіду, що 
дозволяє здобувачу освіти ставати суб'єктом власного життя . У цьому випадку 
вона являє собою сукупність розвиваючих освітніх середовищ, інститутів, 

http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/53-2016/24.pdf
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процесів, що забезпечують різні форми організації соціокультурної діяльності 
тих, хто навчається і виступає засобом долучення до культури в широ- 
кому сенсі слова у процесі розвитку.  

Натомість М. Мамардашвілі визначає соціокультурну практику в 
контексті життєвого процесу. На думку науковця вона забезпечує виробниц-
тво нового соціокультурного досвіду, а також досвіду подолання проблем, 
життєвих колізій, оптимального вибору при вирішенні проблем. 
Соціокультурна практика є базисною в антропопрактиці, вона задається в 
контексті антропологічного підходу простором людських «зустрічей», 
суб'єктної спільності, спільно-розподіленої діяльності та рефлексії [2]. Таким 
чином аналіз сформованого до теперішнього моменту поняття соціокультурні 
практики в освітньому процесі дозволяє зробити важливий висновок: 
організація та реалізація таких практик у сучасному освітньому процесі може 
розглядатися в якості ефективного способу реалізації культуроутворюючої 
функції освіти, а також надання освіті характеру активної діяльності, що 
передбачає суб'єктну позицію здобувача. Дослідники проблеми організації та 
реалізації культурних практик в освітньому процесі відзначають таку важливу 
характеристику культурних практик, як їх комплексний інтегративний 
характер. Дійсно, культурні практики включають в себе: освоєння 
соціокультурних норм і зразків діяльності; отримання досвіду роботи та 
підсумування особистих результатів і досягнень; набуття досвіду презентації 
особистих результатів і досягнень на різних рівнях. При цьому навчальна 
діяльність розглядається як одна з його соціокультурних практик. Крім того, 
досить значущим є те, що у процесі організації соціокультурних практик особ-
лива увага повинна приділятися: індивідуальній організації різноманітних 
освітніх процесів, їх підсумовуванню; конструюванню педагогічної діяльності 
на основі ініціативи, інтересів, мотивації здобувачів; проєктній формі 
організації всіх культурних практик; взаємодоповнюваності основної та 
додаткової освіти.  

Соціокультурна практика в освіті характеризується такими особливо-
стями: суспільно-корисна діяльність, спрямована на благо інших людей і 
суспільства в цілому (при цьому вона приносить користь і задоволення самому 
здобувачеві освіти) [1, с. 38]; здійснюється без фінансової винагороди за 
надані послуги; реалізується на основі  на основі свободи вибору, ініціативно, 
індивідуально або колективно «за велінням серця»; спрямована на кількісне і 
якісне перетворення, ідеальну і матеріальну зміну дійсності.  

Враховуючи вище викладене можемо зробити висновок, що у системі 
координат гуманістичних цінностей соціокультурні практики стають факто-
ром індивідуально-практичного освоєння соціокультурного досвіду, надаючи 
можливість отримання суб'єктивованого досвіду життєдіяльності. Вони висту-
пають сукупністю динамічних культурних просторів і процесів, 
інституалізованих форм суспільного життя, здатних забезпечувати різні види 
організації соціокультурної активності здобувачів освіти. Залучення 
здобувачів у соціокультурні практики в умовах освітнього процесу 
здійснюється в контексті колективної творчої діяльності, де одним із значу-
щих факторів є педагогічна підтримка, а головною рисою, яка характеризує 
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категорію соціокультурної практики є різноманіття видів і інтенсивність 
соціально-культурної активності, квалітативні показники, до яких відносяться 
самодетермінація, усвідомленість, трансформація суб'єктом у ціннісно-
значущому аспекті своїх дій, що інтерактивно розвиваються у взаємодії з 
соціальним оточенням, включення особистості в професійно-творчі середо-
вища, сприяючи розвитку його креативного потенціалу.  
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Психологічні особливості впевненої в собі особистості 
На сучасному етапі розвитку суспільства істотно підвищилися вимоги до 

здатності зростаючої особистостіповодитися компетентно, у складних умовах 
життя виявляти мобільність,гнучкість, упевненість у собі.  

Ніхто не народжується безмежно впевненим в собі. Якщо хтось і є 
неймовірно впевненим в собі, так це тому, що він або вона працював (а) над 
створенням цієї впевненості протягом багатьох років. 

Впевненість у собі – це здатність особистості висувати вимоги і запити у 
взаємодії з соціальним оточенням і домагатися їх здійснення. Крім того, до 
впевненості належать і установки зі ставлення до самого себе. Впевненість у 
собі є властивістю особистості, ядром якої виступає позитивна оцінка 
індивідом власних навичок і здібностей як достатніх для досягнення 
значущих для неї цілей і задоволення власнимх потреб [4, с. 134]. 

Узагальнений портрет впевненої в собі людини,на думку В. Ромека, 
характеризується тим, що вона відверто і без остраху висловлює свої почуття, 
досягає своєї мети і залишається задоволеною собою, непринижуючи при 
цьому інших і не викликаючи негативних емоцій по відношенню до себе. Впе-
внені люди говорять голосно і ясно, не переходять на крик, дивляться в очі 
співрозмовнику, витримують оптимальну дистанцію у спілкуванні. Вони вмі-
ють тримати паузу в розмові, рідко перебивають, здатні ясноі чітко висловлю-
вати свої думки. Упевнені в собілюди відкрито говорять про свої бажання і 
претензії,супроводжуючи їх коротким і чітким обґрунтуванням [3, с. 42-43]. 
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Упевнені в собі люди й так знають, чого вони варті і на що здатні. Вони 
не потребують того, щоб оточуючі допомагали їм відчувати себе гідними 
любові, дружби, спілкування або існування в цілому. І це почуття впевненості 
в собі дозволяє їм замість того, щоб будь-якою ціною домагатися похвали або 
схвалення, зробити наголос на спілкуванні з іншими людьми. Для більшості 
людей щастя та впевненість йдуть вперед нога в ногу. Коли впевненість в собі 
підвищується, підвищується і щастя. У кінцевому підсумку і те, і інше є 
похідною справжнього, глибинного знання себе і бажання любити себе по-
справжньому [2]. 

Невпевненість як стан виникає при порушенні звичного чи запланованого 
ходу діяльності. Такого роду порушення найчастіше викликаються неясними 
формулюваннями цілей, нереалістичними домаганнями, неправильною 
оцінкою результатів дій, невмінням використовувати позитивні наслідки як 
«підкріплення» і недостатньою корекцією планів поведінки на основі 
результатів скоєних у минулому дій [4, с. 134]. 

Причиною невпевненості може бути переважання процесів гальмуван-
нянад процесами збудження, що призводить до формування «гальмів-
ної»особистості, нездатної до відкритого і спонтанного вираження своїх по-
чуттів,бажань і потреб, обмеженої в самореалізації і яка відчуває внаслідок 
цьогоутруднення в контактах з іншими людьми. Дослідниками було виділено 
й описано шістьхарактеристик здорової, впевненої в собі особистості: 

1. Уміння не «ховатися» за невизначеними формулюваннями (упевнені 
всобі частіше, ніж інші люди, використовують займенник «Я»). 

2. Неприйняття самоприниження і недооцінки своїх сил і якостей. 
3. Здатність до імпровізації, тобто спонтанного вираження почуттів іпотреб. 
4. Емоційність мови. Впевнена людина точно називає почуття, непри-

мушує партнера (партнерів) по розмові здогадуватися, яке саме почуттястоїть 
за її словами. 

5. Експресивність. Відповідність поведінки та мови означає ясний про-
явпочуттів у невербальній площині і тотожність між словами і невербальною-
поведінкою. 

6. Уміння протистояти й атакувати, що виявляється в прямому і чесно-
мувираженні власної думки, без огляду на оточуючих [4, с. 133]. 

Істотну роль у виникненні почуття невпевненості відіграє соціальнийст-
рах, випробуваний людиною в деяких ситуаціях.Одного разу виникнувши, со-
ціальний страх міцно асоціюється з певними ситуаціями. Страх «входження» 
в ситуацію знижує шанси на успіх, а неуспіх, у свою чергу, підсилює страх, 
тобто страх створює грунт для невдач, а невдачі ще більше підкріплюють 
страх. Таким чином, страх і пов’язана з ним поведінка закріплюються, 
автоматизуються, поширююється на суміжні соціальні ситуації. Соціальний 
страх проявляється в найрізноманітніших формах і ситуаціях: страх критики, 
страх бути відкинутим, страх опинитися в центрі уваги, страх опинитися 
неповноцінним, боязнь керівництва, страх нових ситуацій, страх пред’являти 
претензії або не зуміти сказати «ні» [4, с. 134]. 

Для того, щоб почати по-справжньому цінувати та поважати самих себе, 
варто зрозуміти та усвідомити, що кожна людина в цьому світі по-своєму гід-
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на. У кожного з нас є свої сильні та слабкі сторони. І у кожного з нас є свої не-
доліки.Але у кожного є щось особливе, щось таке, чим людина здатна поділи-
тися зі світом. Коли ми відкидаємо іншу людину через її реальні або уявні не-
доліки, насправді ми відкидаємо самі себе.Так, на якийсь час це може дати 
нам відчуття переваги, але у кінцевому підсумку така поведінка лише висна-
жить почуття впевненості в собі та самоповагу[2]. 

Щоб поступово відточувати навички впевненості в собі, вам будуть 
потрібні вправи – прості, але дуже ефективні, якщо правильно до цього 
підійти. Відмовляйтеся, якщо не хочете чогось робити: по дрібниці, 
наприклад, заплатити за каву подруги, яка вже втретє не повернула гроші. Не 
тільки підійміть впевненість в собі, але ще і зарекомендуєте себе, як людину, 
якій не можна сісти на шию. Робіть те, чого боїтеся: наприклад, подзвонити по 
телефону і домовитися про щось, або заговорити з людиною, який вам 
подобається. Пам’ятайте, що впевнений характер складається з важливих 
дрібниць. Хваліть себе: починайте щоранку з того, що відзначайте деталі, за 
які ви заслуговуєте похвали. Хороша укладка, ідеально складений комплект 
одягу – будь-яка дрібниця нагадає вам про те, що ви дуже навіть нічого. У 
більш глобальному сенсі – згадуйте про те, чого ви домоглися і досягли, чого 
не зробили інші люди. Заводите знайомства: на впевненість в собі відмінно 
впливають нові складені відносини. Корисні чи це зв’язку, або вам просто 
приємно спілкуватися з такими людьми – кожне нове знайомство піднімає 
вашу самооцінку і додає впевненості в собі[5]. 

«Ніхто не здатний змусити вас відчути себе негідними без вашої на те 
згоди», – Елеонора Рузвельт.Так що постарайтеся виховати в собі настільки 
сильне почуття власної гідності та впевненості, щоб його ніщо не здатне було 
похитнути. Знайте себе. Любіть себе. Піклуйтеся про себе. А впевненість 
додасться [2]. 

Отже, впевненість у собі є властивістю особистості, ядром якої виступає її 
позитивна оцінка власних навичок та здібностей як достатніх для досягнення 
значущих для неї цілей та задоволення потреб.Впевненість – це знання, що те, 
чим особистість володіє, згодом стане тим, чого хочете особистість, і зробить її 
щасливішими. Це необхідна умова, щоб ідея стала дією. Статистика підтверджує, 
що успіх в більшій мірі пов’язаний з упевненістю, ніж з компетентністю. 

Література: 
1.Впевненість у собі.  URL: https://eduhub.in.ua/news/vpevnennist-u-sobi 
2. Звички по-справжньому впевнених у собі людей, вони допоможуть 

знайти впевненість і вам. URL:https://inlviv.in.ua/suspilstvo/statti/zvychky-po-
spravzhnomu-vpevnenyh-u-sobi-lyudej-vony-dopomozhut-znajty-vpevnenist-i-vam 

3. Мельничук С. К. Психологічні особливості становлення видів упевне-
ності в собі у юнацькому віці. Наука і освіта. 2017. №9. С. 42-47. 

4. Толкунова І. В., Гринь О. Р., Смоляр І. І., Голець О. В.Психологія здо-
ров’я людини / за ред. І. В. Толкунової. Київ, 2018. 156 с. 

5. Як бути впевненою в собі: поради психолога. URL: https://pyrogiv.-
kiev.ua/yak-buti-vpevnenoyu-v-sobi-poradi-psixologa/ 
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Михайло Коваленко,  
завідувач відділу КЗ «Центр охорони та  

дослідження пам’яток археології» Полтавської обласної ради 
 

Туристичний потенціал об’єктів археологічної  
спадщини Полтавщини 

Україна увійшла в ХХІ століття в стані економічної та екологічної кризи з 
пошуками шляхів виходу з неї і намаганнями включитися до світових економіч-
них процесів та прагненнями інтегруватися в європейський простір. Це спонукає 
не тільки державні структури різного рівня, а й, насамперед, науковців до пошу-
ків нових підходів щодо аналізу стану держави та її регіонів, напрямів активізації 
всіх складових потенціалу їхнього піднесення, що потрібно для формування 
шляхів нового якісного розвитку економіки країни й підвищення рівня життя 
населення. При опрацюванні регіональних стратегій розвитку слід більше уваги 
звернути на важливий економіко-географічний чинник і потребу врахування 
всього різноманіття існуючих у регіонах історико-культурних пам’яток та їх ту-
ристичну привабливість. За їхньою кількістю Україна належить до країн з 
багатою історико-культурною спадщиною. Нині відбувається активна інтеграція 
України до світового культурного простору, тому повноцінне та всебічне 
виявлення й вивчення культурної спадщини з метою виваженого використання і 
комплексного збереження її – стратегічне, державної ваги гуманістичне і 
науково-практичне завдання. Захист вітчизняної культурної і духовної 
спадщини визнано одним з пріоритетів Стратегії національної безпеки України. 

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, більш гостро 
постає проблема збереження культурної спадщини та історичної пам’яті. 
Значною складовою вітчизняного культурного надбання є археологічна спад-
щина, яка представлена величезним комплексом різночасових пам’яток на 
теренах як всієї України так і Полтавщини зокрема. В силу історичних, 
географічних, суспільно-політичних обставин територія 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 [2]. 

Вивчення археологічних пам’яток Полтавщини має на сьогодні багату і ва-
рту серйозного наукового дослідження історію, яку необхідно враховувати кож-
ному, хто зацікавиться найдавнішою культурною спадщиною. Для орієнтації хо-
ча б в основних етапах історії знань про старожитності краю видання доповнене 
чималою кількістю документів відповідних епох та розширеним списком фахо-
вих наукових видань, випущеної в області літератури й окремих джерел. 

На українських землях кургани стали важливою складовою української 
етнічної карти, вони широко опоетизовані в переказах і легендах [3, с. 45]. В кон-
тексті нашого дослідження важливо репрезентувати основні кургани та курганні 
могильники, які можна залучити до рекреаційно-туристичної діяльності. А саме: 
майдан «Розрита Могила», жертовник «Залізна баба», Снітинський курганний 
могильник, Броварківський курганний некрополь, майдан «Великий Скоробір», 
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курган «Вітова Могила», Дучинський скіфський курганний могильник, група 
курганів «Три могили» («Три брати») [1]. 

Загалом розглянуті кургани та групи курганів на сьогодні мають потужний 
туристично-рекреаційний потенціал, який можливо розкрити завдяки прове-
денню правильної промоції та залучення громадськості. Курганна археологічна 
спадщина приховує в собі значний пізнавальний, науковий, культурний 
потенціал, який потрібно лише правильно змодерувати та розкрити. 

Література: 
1. Віртуальні мандрівки пам’ятками археології та історії Полтавщини. 

URL: https://map.codpa.org.ua 
2. Офіційний сайт Комунального закладу «Центру охорони та дослі-

дження пам’яток археології» Полтавської обласної ради. URL: https://www.-
codpa.org.ua/pro-nas 

3. Черняков І. Т. Розвиток археології в Україні. Археологія та старо-
давня історія України: курс лекцій. Kиїв: Либідь, 1992. 430 с. 
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«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Порівняльна характеристика програмного забезпечення  

Autodesk Revit та технології Collaborate PRО  
як єдиного середовища 3-D моделювання 

Програмне забезпечення для інформаційного моделювання будівель 
(BIM) Revit® дозволяє підвищити ефективність та точність протягом усього 
життєвого циклу проекту: від концептуального проектування, візуалізації та 
аналізу до виготовлення та будівництва. За допомогою параметризації та ви-
користання 3D-технології можна встановити концептуалізацію архітектури та 
тривимірні форми. Ця нова парадигма передбачає революцію в дизайнерсь-
кому сприйнятті, оскільки вона обґрунтована в термінах, які вже не декартові, 
а просторові, з перевагами, які це може принести дизайну.Одна з сильних сто-
рін Revit полягає в тому, що можна створювати перспективні або аксономет-
ричні погляди з надзвичайною легкістю, що вимагало б значних зусиль у руч-
ному малюванні; приклад –  створення затінених перспективних розділів. Ін-
шою надзвичайно важливою особливістю є побудова моделі за допомогою 
конструктивних елементів, тоді як в іншому подібному програмному забезпе-
ченні створення форм звільняється від конструктивної та структурної функції. 

Програмне забезпечення Autodesk Revit 2021 є окремим додатком, який 
підтримує робочий процес BIM від розробки концепції до будівництва. Рі-
шення Autodesk Revit 2021 дозволяє створювати точні моделі проекту, оптимі-
зувати продуктивність та забезпечити ефективну взаємодію між учасниками 
проекту. У програмі Autodesk Revit 2021 для інформаційного моделювання бу-
дівель представлені інструменти для проектування архітектурних елементів, 
інженерних систем та будівельних конструкцій. Ці інструменти дозволяють 

https://map.codpa.org.ua/
https://www.-codpa.org.ua/pro-nas
https://www.-codpa.org.ua/pro-nas
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краще скоординувати роботу спеціалістів у різних галузях.До основних комо-
нентів моделювання можна віднести: 

-параметричні компоненти — це основа проектування компонентів буді-
вель Autodesk Revit, що дозволяє реалізувати проектний задум як на рівні 
простих елементів, так і на рівні складних збірок: спільна робота у режимі ре-
ального часу, де спільна робота дозволяє кільком учасникам проектної групи 
працювати над одним і тим самим проектом одночасно в рамках центральної 
моделі зі сховища; забезпечення узгодженостізавдяки функції двонаправленої 
асоціативності, де будь-яка зміна відбивається у всіх елементах моделі. Інфо-
рмація про модель Revit автоматично оновлюється по всій моделі.Основні 
можливості, які розкриває нам програма AutodeskRevit для інформаційного 
моделювання будівель відповідно до програмного забезпечення; підтримка 
PDF-підкладок; розуміння моделей переміщення людей у будівлі чи навігації 
у просторі для аналізу ефективності проекту; можливість створення додатко-
вої геометрії стін за допомогою функції малювання еліптичних стін і вітражів; 
створення деталей на основі імпортованої геометрії та інші мультифункціона-
льні можливості. 

В останньому випуску Revit 2022.1 програмного забезпечення Autodesk 
Revit® було покращено сумісність та підвищено ефективність роботи з ін-
струментами для випуску документації, а також оптимізовано робочі процеси 
BIM для підвищення продуктивності.В останні 10 років компанія Autodesk ак-
тивно займається розробкою цифрової хмарної платформи для підтримки 
всього життєвого циклу будівельного або інфраструктурного проекту. І з кож-
ним кроком у цьому напрямі на ринку з'являються все більш досконалі та 
комплексні рішення.Можна згадати одне з перших рішень для спільної робо-
ти у хмарі BIM 360 Team яке, до речі, Autodesk підтримує досі.Потім навесні 
2018 року на нашому ринку з'явилося наступне покоління хмарних сервісів 
BIM 360 Next Gen. Було запропоновано чотири пакети сервісів, в основі яких 
був загальний модуль зберігання та управління даними Document 
Management. Слід зазначити очевидне розширення складу нових пакетів на-
противагу попереднім, та виокремити додаткові функції та можливості роз-
ширених модулів та пакетів: 

 модуль Autodesk Docs (наступник Autodesk BIM 360 Docs) доданий до 
складу 2022 версії Autodesk AECCollection, завдяки якому кожен кори-
стувач колекції отримав можливість у будь-який час і в будь-якому мі-
сці звертатися до своїх проектів, що зберігаються в хмарному середо-
вищі Autodesk Construction Cloud; 

 пакет Autodesk BIM Collaborate (наступник Autodesk BIM 360 
Coordinate) тепер містить ще й модуль Design Collaboration. Це прин-
ципово змінює цільову аудиторію пакету, розширюючи її, крім BIM-
персоналу, для ГІПів та інших фахівців, що керують проектом. Тепер 
вони отримали зручніший інструмент для самостійного контролю, ко-
ординації та управління спільною розробкою проекту різними проект-
ними групами; 

 пакет Autodesk BIM Collaborate Pro (наступник Autodesk BIM 360 
Design) тепер містить модуль Model Coordination. Це відкриває для 
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проектних груп можливості оперативної перевірки на координацію 
своїх моделей з моделями інших дисциплін, що забезпечує в результа-
ті необхідну якість проекту та документації, що випускається, для ви-
ключення істотних витрат на етапі будівництва; 

 пакет Autodesk Build (наступник Autodesk BIM 360 Build) істотно пере-
роблений, насамперед у частині оперативності взаємодії між офісом та 
будмайданчиком. Це забезпечується інтеграцією модулів пакета з мо-
більним додатком PlanGrid Build для iOS та Android.На перший погляд 
здається, що відбулися зміни, пов'язані з «перепакуванням» вже наяв-
них модулів у нові пакети [1]. 

Розглянувши це питання наскрізно, на нашу думку, основною метою по-
будови нової платформи є усунення про «прогалини в наскрізному виробни-
чому циклі». Попередня платформа ще не була повністю орієнтована на тісну 
взаємодію під час передачі даних між проектними та будівельними бригада-
ми, оскільки не всі дані керувалися централізовано.  

Із метою переходу на ще більшу централізацію даних по об'єкту будів-
ництва, платформа Construction Cloud побудована інакше, ніж платформа BIM 
360. Це призвело до того, що Construction Cloud має окреме середовище да-
них, не пов'язане із середовищем даних платформи BIM 360. І це означає, що 
Існуючі проекти, створені на платформі BIM 360, зберігаються окремо від но-
вої платформи. Таким чином, продовжуючи працювати в BIM 360 Docs, ви не 
зможете отримати доступ до нових проектів, створених серед Construction 
Cloud. Крім цього, Autodesk зараз працює над рішенням для міграції, яке до-
зволить перенести існуючі проекти BIM 360 на платформу Autodesk 
Construction Cloud. У цих умовах загальна рекомендація – продовжувати робо-
ту над існуючими проектами у BIM 360 Docs та розпочинати нові проекти на 
платформі Construction Cloud. 

Література: 
1. Autodesk Revit 2021. Architecture Basics by Elise MossPublished August 

24, 2020 by SDC Publications. 700 р. 
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Науковий доробок академіка Василя Лобурця  
в контексті соціокультурного простору України 

Звернення до надбань минулого, до історії становлення української пе-
дагогічної науки є традиційним і новаторським водночас, оскільки розширює 
коло уявлень про перебіг вітчизняного історико-педагогічного процесу, пог-
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либлює його сприйняття в контексті соцікультурного простору України, відк-
риває нові перспективи для наукового дискурсу. 

У наш час з’явилася низка вагомих досліджень у сфері методології істо-
рико-педагогічних пошуків (Л. Березівська, Л.  Ваховський, Л.  Вовк, Н. Гупан, 
Н. Дічек, С. Золотухіна, В. Курило, О. Лавріненко, Н. Побірченко, А. Ткаченко, 
О.  Сухомлинська  та інші). Протягом останніх років помітно актуалізувався 
персоніфікований напрям історико-педагогічних досліджень. Здебільшого 
увага науковців зосереджується на персоналіях із яскравим професійним 
шляхом і вагомим науково-педагогічним доробком, тих, які працювали в кон-
тексті національної педагогіки, педагогів-новаторів, видатних очільників ку-
льтурно-освітніх товариств, наукових організацій тощо. 

Українська педагогічна думка належно оцінила творчу спадщину педа-
гогів і діячів освіти ХХ століття: Г. Ващенка, А. Волошина, С. Гогоцького, 
А. Крушельницького, А. Макаренка, І. Огієнка, О. Павловича, С. Русової, 
В. Сухомлинського та інших. Останнім часом з’явилася низка наукових дослі-
джень, присвячених діяльності українських учених-педагогів ХХ століття: 
К. Василенка, М. Грищенка, С.  Литвинова, В. Смаля, І. Ткаченка, 
Д. Тхоржевського, В. Щепотьєва (праці О. Жирова, А. Тимченка, Г. Лесик, 
О. Адаменко, А.  Іванка , Я.  Бобилевої, Ю. Гринь). 

Водночас педагогічний доробок багатьох регіональних діячів, які плідно 
працювали на освітянській ниві, ідеї яких активно реалізуються в наш час, до-
сі залишається мало вивченим. До таких постатей належить Василь Єгорович 
Лобурець (1930–2006 рр.) – відомий український учений та педагог, талано-
витий організатор наукової роботи, доктор історичних наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, академік УАІН, автор численних науко-
вих праць, багатогранна діяльність якого була присвячена збереженню націо-
нальних культурних цінностей, розвитку історичного краєзнавства та вихо-
ванню свідомих громадян-патріотів України. 

Текстологічний аналіз наукової літератури засвідчив, що вивчення 
окремих аспектів наукової спадщини й педагогічної діяльності В. Лобурця за-
початковано в дослідженнях Л. Булави, Б. Года, Т. Тронько, С. Шевчука. У цих 
працях аналізувалися біографічні дані, наукова та педагогічна діяльність, а 
також історичні та краєзнавчі студії ученого в контексті з’ясування їх соціку-
льтурного потенціалу. Дослідницька діяльність Василя Єгоровича часто отри-
мувала позитивні рецензії на сторінках видань присвячених історії станов-
лення та розвитку Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. Разом з тим зазначимо, що на рівні дисертаційних дос-
ліджень до наукової спадщини, педагогічної та громадської діяльності, педа-
гогічних поглядів В. Лобурця науковці не зверталися. Так, сьогодні в науці ві-
дсутні спеціальні дослідження, присвячені науково-педагогічному доробку 
Василя Єгоровича, не приділено належної уваги його викладацькій та органі-
заторській діяльності, висвітленню пізнавального й виховного потенціалу на-
укової спадщини педагога. 

Із майже п’яти десятиліть плідної праці, понад сорок років Василь Єго-
рович пов’язав з одним місцем роботи – Полтавським національним педагогі-
чним університетом імені В. Г. Короленка. У 1953 р. Василь Єгорович закінчив 
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навчання в університеті (із відзнакою), а з 1956 р. вже працював відповідно до 
розподілу в Полтавському педагогічному інституті (тепер – ПНПУ імені 
В. Г. Короленка), спочатку на посадах асистента, старшого викладача (1960 р.), 
доцента (1965), завідувача кафедри історії СРСР і УРСР (1968–1971 рр.). Захис-
тивши в 1963 р. кандидатську дисертацію в Харківському державному універ-
ситеті, що була присвячена історії робітничого класу України в 1921– 1925 рр., 
В. Лобурець продовжив наукову діяльність. Так, в 1971 р. з метою написання 
докторської дисертації він перейшов на 2 роки на посаду старшого наукового 
співробітника. Після завершення дослідження Василь Єгорович знов працю-
вав доцентом кафедри історії СРСР і УРСР. 

  Із 1981 по 1996 рр. – проректор з наукової роботи, 1990 р. – завідувач 
кафедри СРСР, 1991 р. – завідувач кафедри історії східного слов’янства, 
1993 р. – завідувач кафедри історії України, 1997 р. – завідувач кафедри всес-
вітньої історії. Аналіз діяльності В. Лобурця свідчить, що вже на початку педа-
гогічної діяльності ученого цікавили питання вдосконалення навчального 
процесу. Так, у 1962 році в Києві з’явилося видання «Як ми вивчаємо історію 
рідного краю», де В. Лобурець, узагальнив досвід організації краєзнавчої ро-
боти на Полтавщині, дав методичні рекомендації краєзнавцям-історикам, ро-
зкрив навчально-виховний потенціал музейно-педагогічної діяльності. Прак-
тичні поради стосувалися методики опрацювання джерел, спілкування зі сві-
дками та учасниками історичних подій. Аналізуючи стан вивчення історії пол-
тавського краю, він відзначав роль музейних працівників, науковців полтав-
ських закладів вищої освіти та вчителів-ентузіастів, серед яких добрим словом 
згадував й свого вчителя історії у Зубівській середній школі Миргородського 
району Костянтина Пилиповича Німича. У співавторстві з ним Василь Єгоро-
вич написав статтю, присвячену рідному краю – селу Зубівка. У 1967 році ма-
теріал статті увійшов до змісту фундаментального видання «Історії міст і сіл 
УРСР. Полтавська область» (1967 р.) [2]. 

У листопаді 1981 р. Василь Єгорович захистив докторську дисертацію у 
Харківському державному університеті, а в липні 1982 р. Вища атестаційна 
комісія при Раді міністрів СРСР присудила вченому науковий ступінь доктора 
історичних наук. Через рік він отримав учене звання професора. 

З 1981 року В. Лобурець працював проректором з наукової роботи в Пол-
тавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка і 
був безпосереднім організатором наукових досліджень, які в той час активно 
здійснювалися в стінах цього закладу вищої освіти.  Так, Василь Єгорович був 
залучений до розробки низки інноваційних освітніх проєктів, зокрема експе-
риментальної програми «Учитель: школа – педвуз – школа» (1985 р.); облас-
ної комплексної програми «Національне виховання: регіональний аспект» на 
період до 2000 року (1995 р.). На посаді проректора з наукової роботи яскраво 
виявився його талант організатора науки. Упродовж 1981–1985 рр. інститут 
проводив Республіканську олімпіаду «Студент і науково-технічний прогрес» з 
педагогіки, а у 1986–1990 рр. – Всесоюзну олімпіаду з педагогіки. У 1991 р. в 
Полтавському педагогічному було започатковано проведення всеукраїнських 
студентських олімпіад з української мови і літератури [5, c. 17]. Як правило, 
Василь Єгорович був головою журі, йому подобалося працювати з таланови-



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  344   Полтавський інститут економіки і права  

 

тою молоддю. Студенти відзначали його об’єктивність і справедливість, про 
що свідчать їх публікації в тогочасних газетах [4, c. 186]. 

У 1992 р. за активного сприяння вченого було засновано аспірантуру. 
Варто зауважити, що за роки існування аспірантури в Полтавському націона-
льному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка підготовлено близь-
ко 300 кандидатів наук і докторів філософії.   

Учений приділяв багато уваги вивченню прогресивного зарубіжного пе-
дагогічного досвіду. Аналіз документальних матеріалів свідчить, що 
В. Лобурець відвідував  Німеччину (1957), Швецію (1968), Польщу (1970, 1976, 
1979), В’єтнам (1974), Австрію (1983), Канаду (1986), Сірію (1988), Болгарію 
(1989) [1, с. 24].  В. Лобурець був організатором багатьох наукових зібрань все-
українського та всесоюзного рівнів. Так, значний інтерес викликали такі пол-
тавські форуми, як Перша республіканська (1980 р.) та Перша всесоюзна 
(1987 р.) наукові конференції з історичного краєзнавства, а також традиційні 
Макаренківські конференції, в яких брали участь провідні вітчизняні учені-
педагоги та вчителі-практики.  

Окрім численних самостійних публікацій він був співавтором, упоряд-
ником багатьох енциклопедичних видань, колективних монографій та збірни-
ків. Серед них: Полтавський державний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка (нарис історії), 1994; Полтава: Історичний нарис, 1999; 
Полтавщина: Історичний нарис, 2005. В. Лобурець стояв біля витоків відро-
дженої в 1990 р. Всеукраїнської спілки краєзнавців, у цьому ж році він очолив 
Полтавське наукове товариство краєзнавців. Василь Єгорович був активним 
учасником діяльності Центру по дослідженню історії і культури Полтавської 
облдержадміністрації та підготовки до видання полтавського тому серії книг 
«Реабілітовані історією».  

Отже, опрацювання наукових джерел на ґрунті біографічного, феноме-
нологічного та наративного підходів дає підстави стверджувати, що науковий 
доробок В. Лобурця гармонійно інтегрує досягнення вченого у педагогічно-
викладацькому, науково-дослідницькому, освітньо-управлінському та громад-
сько-просвітницькому вимірах. Його творчість розвивалася в контексті соці-
культурного простору України й була суголосною освітньо-науковим перетво-
ренням кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Література: 
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чий центр «Архіологія», 1996. 56 с. 
2. Василь Лобурець – професор вітчизняної історії: до 90-річчя від дня 

народження. URL : https://poltavakr.blogspot.com/2020/09/90.html 
3. Історія Полтавського педагогічного університету в особах (на посвяту 
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Технологія формування управлінської компетентності  

майбутнього керівника проєкту 
Підготовка майбутнього керівника проєкту, здатного до ефективного 

здійснення професійної діяльності, пов’язана з формуванням його управлін-
ської компетентності, що передбачає спроможність особистості брати активну 
участь у подоланні перманентної управлінської кризи. Проблема полягає у 
запровадженні технології формування управлінської компетентності майбут-
ніх керівників проєктів. 

Аналіз останніх публікацій показує, що проблема формування управлін-
ської компетентності майбутніх фахівців розглядається в таких основних на-
прямах: теоретико-методичні засади формування їхньої професійної компете-
нтності (М. Боритько, І. Зимня, Н. Кузьміна, Л. Лебедик [1–2], В. Стрельніков 
[3–16] та ін.); формування управлінської культури, відповідальності, управ-
лінського мислення, управлінських знань, використання інформаційних тех-
нологій для інтенсифікації управлінської освіти. Водночас у педагогічній нау-
ці процес формування управлінської компетентності майбутніх керівників 
проєктів не став предметом спеціального дослідження. 

Тому метою дослідження є опис експериментально апробованої техно-
логії формування управлінської компетентності керівників проєктів. 

Ми вважаємо за доцільне при розробці педагогічної технології формуван-
ня управлінської компетентності виконання таких етапів: визначення мети й за-
вдань; обґрунтування концептуальної частини, розробка змісту освіти, вибір пе-
дагогічного інструментарію, розробка критеріїв оцінки означеної технології. 

Виходячи зі структури управлінської компетентності майбутніх керівників 
проєктів, метою розроблюваної нами педагогічної технології є формування її мо-
тиваційно-особистісного, когнітивного та рефлексивного компонентів.  

Основним концептуальним філософським принципом технології фор-
мування управлінської компетентності майбутніх керівників проєктів є гума-
нізація вищої освіти, коли центром освіти є людина, задоволення її потреб і 
розвиток її здібностей. Запровадження принципів гуманізації у системі вищої 
освіти передбачає: поважання права майбутніх керівників проєктів на одер-
жання таких знань, які будуть необхідними їм для успішної соціально-
професійної адаптації; формування почуття власної гідності, соціальної й осо-
бистої відповідальності, професійної самосвідомості; усвідомлення студентом 
себе як значущої частини суспільства.  
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Інтегральними характеристиками професійного розвитку особистості є її 
соціально-професійна спрямованість, професійно-важливі особисті якості та 
психологічні властивості [3–16]. У результаті цілеспрямованої, скоординова-
ної діяльності педагогічного процесу повинна відбуватись перебудова свідо-
мості майбутнього керівника проєкту.  

Етапами технології формування управлінської компетентності майбут-
ніх керівників проєктів є: підготовчий, мотиваційно-орієнтаційний, змістово-
практичний; аналітико-результативний. Підготовчий етап має бути спрямо-
ваний на створення відповідного науково-методичного забезпечення процесу 
формування управлінської компетентності майбутніх керівників проєктів. 
Мотиваційно-орієнтаційний передбачає стимулювання позитивної мотивації 
набуття управлінської компетентності майбутніх керівників проєктів. На зміс-
тово-практичному етапі необхідно здійснити розвиток усіх компонентів 
управлінської компетентності, що вимагає застосування різноманітних форм і 
методів навчання – діалогових, проектних, тренінгових, тестових, ігрових та 
інших, орієнтованих на активізацію навчально-пізнавальних дій, розвиток 
самостійності, творчості майбутніх керівників проєктів, на наближення 
управлінської підготовки до умов реальної професійної діяльності; організації 
спеціальної діяльності практично-управлінської спрямованості. На аналітико-
результативному етапі має бути проведений аналіз й оцінка отриманих ре-
зультатів з метою їх коригування. 

Серед дидактичних принципів педагогічних технологій найбільш важ-
ливими для формування когнітивного та діяльнісного компонентів управлін-
ської компетентності майбутніх керівників проєктів є: цілеспрямованість, ін-
варіантність (фундаменталізація), функціональність, безперервність, інтегро-
ваність, наступність, відповідність методів змісту, диференціація й індивідуа-
лізація навчання, науковість, системність, спрямованість на формування мо-
рально-духовного відношення до людей. Під «змістом професійної управлін-
ської підготовки» ми розуміємо не алгебраїчну суму інформації, відомостей, 
правил про предмет, а педагогічно перероблену систему знань, яка відповідає 
найсучаснішому стану наукової думки.  

Таким чином, реалізація компетентнісного підходу ідеологічно 
пов’язана з необхідністю широкого застосування в навчальному процесі акти-
вних методів навчання, які дозволяють дати студенту ефективні засоби, що 
стимулюють активне оволодіння новими видами діяльності. При цьому май-
бутній керівник проєктів у процесі пізнавальної діяльності відштовхується не 
від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного 
осмислення, через застосування на практиці, де майбутні керівники проєктів 
самі створюють свої знання та вміння, формують досвід активної діяльності.  
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Формування у майбутніх менеджерів умінь моделювання 

Проблемі моделювання в педагогічній науці приділяється значна увага, 
що передусім пов’язано з: а) функцією моделювання як найважливішого ме-
тоду наукового пізнання, що дозволяє здійснювати наукові дослідження 
явищ, процесів, об’єктів; б) моделювання сприяє формуванню у студентів уяв-
лень про сучасну наукову картину світу, наукового світосприйняття, розвитко-
ві творчого мислення, пізнавальної активності та самостійності, що, у свою 
чергу, підвищує якість і рівень навчання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій [1–16] засвідчив, що дослідни-
ки розглядають різноманітні аспекти проблеми моделювання у вищій школі. 
Основними напрямами досліджень із проблеми моделювання є: моделювання 
і проєктування як засоби формування пізнавальної самостійності (Л. Лебедик 
[1–7], В. Стрельніков [7–16] та ін.); використання комп’ютерних моделей і 
комп’ютерного моделювання в процесі навчання; моделювання фізичних 
об’єктів і явищ; навчання моделюванню студентів; упровадження засобів мо-
делювання в процес підготовки майбутніх менеджерів. 

Метою дослідження є визначення на основі проведення аналізу джерел, 
складників формування вмінь моделювання у майбутніх менеджерів. 

Аналіз педагогічних досліджень показав, що вміння моделювання 
пов’язане з розумовими операціями: аналізом, синтезом, узагальненням, аб-
страгуванням, порівнянням, побудовою причинно-наслідкових зв’язків і ви-
значенням закономірностей, класифікацією, інтерпретацією, аналогією, кон-
струюванням гіпотез. 

Вихідними операціями мислення є аналіз і синтез. Ці прийоми є про-
стими і входять до складу інших. Якщо аналіз – це поділ об’єкта на його 
складові з метою їх усебічного вивчення, то синтез, навпаки, – поєднання 
раніше виділених частин об’єкта в єдине ціле. 
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Уміле виконання розумової дії «виділення головного» є одним із пер-
шочергових завдань у процесі формування інтелектуальних умінь і навичок. 
Головне – це предмет думки, сутність певної інформації. Виділення головного 
передбачає більшість мисленнєвих операцій: аналіз і синтез, абстрагування й 
узагальнення, порівняння й конкретизацію. Це один зі способів фіксації нав-
чального матеріалу в довгостроковій пам’яті, що сприяє його засвоєнню. 
Закономірністю при запам’ятовуванні й зберіганні інформації є «ущільнення» 
(запам’ятовування ключових положень, на основі яких можна визначити всю 
логіку предмета), «конденсація» (В. Стрельніков, М. Троцько [16, с. 167–173]).  

Виділене й спеціально зафіксоване головне міцно й упродовж тривалого 
часу зберігається в пам’яті і може в разі необхідності бути знову розгорнуто, 
деталізовано. Запам’ятовуючи головне в одному предметі, можна значно 
збільшити обсяг знань з інших предметів, що полегшує виявлення 
міжпредметних зв’язків, формує науковий світогляд. Такі знання мобільні, їх 
легше застосовувати в нестандартних умовах. Уміння свідомо перебудовувати 
знання, «згортати» й «розгортати» їх є властивістю творчого, самостійного 
мислення, розвиненого інтелекту.  

Для опрацювання текстової інформації необхідна така послідовність дій: 
визначити предмет думки; знайти ключові слова й поняття; відділити головне 
від другорядного; зафіксувати смислові опорні пункти; за цими пунктами за-
пам’ятати головне (В. Стрельніков, М. Троцько [16, с. 167–173]).  

Похідними від аналізу та синтезу є абстрагування й узагальнення. 
Сутність узагальнення полягає у виділенні й об’єднанні найзагальніших оз-
нак, характеристик у формулюванні понять, законів, основних ідей про об’єкт. 
Узагальнення передбачає вміння аналізувати явища, виділяти головне, абст-
рагувати, порівнювати. Узагальненню підлягають властивості об’єктів, факти, 
події, явища, якості й ознаки, відношення, зв’язки й процеси. 

Моделювання – процес розробки моделей реальних об’єктів з допомо-
гою таких операцій мислення: аналіз, синтез, інтерпретація, класифікація, по-
будова причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення, абстрагування, 
порівняння, виділення головного, кодування та декодування тощо. 

Аналіз праць із філософсько-гносеологічних проблем моделювання 
довів засвідчив, що вчені виділяють різну кількість етапів процесу моделю-
вання. Це зумовлено тим, що зазвичай розглядається конкретна діяльність із 
тим або іншим класом моделей (В. Стрельніков, М. Троцько [16, с. 167–173]).  

Відповідно до суті вмінь моделювання управлінських об’єктів та їх ролі в 
професійній діяльності, виділення основних складників процесу моделювання 
(постановка завдання моделювання; розробка моделі; реалізація та аналіз 
моделі, рефлексія) визначимо групи вмінь моделювання управлінських 
об’єктів: гностичні (уміння полягає в отриманні, аналізі й узагальненні 
інформації стосовно об’єкта моделювання); проектувально-конструктивні 
(уміння передбачає визначення цілей моделювання, можливості їх досягнен-
ня в конкретних умовах і комплексу відповідних завдань (або планування 
процесу моделювання відповідно до цілей), забезпечує оптимальний вибір 
форм і способів подання досліджуваного об’єкта); дослідницько-творчі 
(уміння полягає в застосовуванні прийому моделювання в умовах вирішення 
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навчальної проблеми, у процесі виконання навально-дослідницького завдан-
ня); оцінно-рефлексивні (уміння передбачає здійснення оцінної діяльності, 
спрямованої на себе, на осмислення й аналіз власних дій). 

Викладене вище дозволило дійти висновку, що для успішного 
здійснення професійної діяльності майбутній менеджер має набути такі групи 
умінь моделювання управлінського об’єкта: гностичні, конструктивно-
проектувальні; дослідницько-творчі; оцінно-рефлексивні.  
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Технології формування у майбутніх менеджерів  

комунікативної компетентності 
У професійній діяльності менеджера спілкування стає професійно зна-

чущою, суттєвою стороною діяльності, а комунікація – основною формою пе-
дагогічного процесу, ефективність якого визначається цілями й цінностями 
спілкування. Тому важливою складовою професійної компетентності мене-
джера є комунікативна компетентність, а першочерговим завданням вищої 
освіти є формування комунікативної компетентності менеджера, оскільки во-
на виступає духовно-моральним фоном і науковим змістом процесу управлін-
ня, де гуманність, душевна щедрість менеджера, бажання зрозуміти і допомо-
гти людині мають першочергове значення.  

Аналіз останніх публікацій показує, що проблема формування комуніка-
тивної компетентності майбутніх менеджерів привертала увагу багатьох віт-
чизняних і зарубіжних учених. Зокрема, сутність педагогічної взаємодії дослі-
джували А. Бойко, С. Гончаренко, О. Федій, Л. Хомич, Н. Шиян та ін., викла-
дача – Н. Бутенко, Н. Волкова, Л. Лебедик [2–5], В. Стрельніков [1; 6–10] та ін. 
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У той же час комунікативні методи та технології формування комунікативної 
компетентності майбутнього менеджера в системі вищої освіти не були пред-
метом цілісного педагогічного дослідження.  

Метою статті є: на основі аналізу науково-методичної літератури виявити та 
науково обґрунтувати сутність поняття «комунікативна компетентність» як 
важливої складової професійної компетентності майбутнього менеджера, 
дослідити комунікативні методи та технології її формування у майбутнього ме-
неджера та ознаки компетентностей в комунікативній компетентності менеджера. 

На основі аналізу підходів учених до трактування понять 
«комунікативна компетентність», «професійна компетентність» тощо нами 
визначено ключову дефініцію нашого дослідження: комунікативна 
компетентність майбутнього менеджера – це інтегративне особистісне утво-
рення, яке розглядається як результат сформованості професійних 
компетенцій та особистісних якостей.  

Відповідно до проблеми нашого науково-педагогічного дослідження 
теоретична модель технології формування комунікативної компетентності 
майбутнього менеджера передбачає використання методів активного навчан-
ня. Серед них можуть бути педагогічні ситуації, педагогічні задачі, соціально-
психологічні та комунікативні тренінги, кейс-стаді, диспути, евристичні 
бесіди, ділові та рольові ігри, дебрифінг тощо. 

Запропоновані методи безперечно побудовані на комунікативній основі 
і їх провідною ідеєю є комунікативна діяльність, яка пов’язана з різними ас-
пектами міжособистісного, групового й масового спілкування. 

З метою більш чіткого розуміння технології формування комунікативної 
компетентності майбутнього менеджера варто систематизувати активні 
комунікативні методи навчання, роблячи опертя на дослідження сучасних уче-
них [1–10]. Структура технології формування комунікативної компетентності 
майбутнього менеджера складається з навчально-виховних ситуацій, які забез-
печують одержання запланованого чи заданого результату: комунікативні мето-
ди, що ґрунтуються на когнітивно-інтерпретаційних діях, зокрема сприймання, 
розуміння, узагальнення, обмін інформацією між учасниками під час 
спілкування (методи бесіди, дискусії, нейролінгвістичного програмування, розу-
мового штурму, проблемно-рефлексивного полілогу); комунікативні методи, в 
основі яких інтерактивна діяльність, тобто взаємний обмін не лише знаннями, 
висловлюваннями, а й діями в процесі спільної освітньої діяльності (рольові, 
ділові ігри); комунікативні методи, що передбачають дії моделювання 
ситуативної взаємодії людини з людиною і світом (кейс-метод, метод 
діалогування, метод інциденту) (Я. Вароді, В. Стрельніков [1, с. 196–201]). 

На основі аналізу науково-методичної літератури та практики 
підготовки майбутнього менеджера ми виділили ознаки компетентностей ме-
неджера у контексті формування комунікативної компетентності: 
усвідомлення необхідності професійних знань; цілеспрямованість, 
систематичність у підготовці до майбутньої діяльності; володіння системою 
умінь і навичок комунікативної діяльності. Ці ознаки охоплюють усі компо-
ненти підготовки. 
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Компонентами комунікативної компетентності менеджера є: наявність 
стійкої потреби в систематичному спілкуванні зі студентами в 
найрізноманітніших сферах; взаємодія загальнолюдських та професійних 
показників комунікативності; емоційне задоволення на всіх етапах спілкування; 
здібності до педагогічної комунікації, набуття комунікативних навичок.  

Комунікативна компетентність менеджера є суттєвою рисою, сукупністю 
певних якостей особистості, що сприяють прийняттю, засвоєнню, викори-
станню й передачі спрямованої на навчання й виховання студентів 
педагогічної інформації. Вона полягає у професійній здатності менеджера до 
спілкування, стимулювання позитивних емоцій у співрозмовника й відчуття 
задоволення від спілкування (Я. Вароді, В. Стрельніков [1, с. 196–201]). 

Загальні універсальні якості особистості менеджера: управлінська 
спрямованість, психологічна підготовленість, доброзичливість, активність у 
громадській та педагогічній діяльності, дисциплінованість, організованість.  

Спеціальні якості менеджера (характеризують внутрішню структуру йо-
го комунікативності): пізнавальні якості (дають змогу особистості сприймати, 
розуміти й вивчати навколишній світ, реалізують інтерес до пізнання оточую-
чого, прагнення до співчуття, ідентифікації з іншими людьми тощо); 
експресивні якості (створюють виразність особистості, через яку вона стає 
зрозумілою іншим людям, підтримують прагнення до правдивості й щирості у 
стосунках, а також емоційна виразність); управлінські якості (допомагають 
впливати на інших людей і здійснювати самоконтроль). 

До спеціальних якостей менеджера також належать: комунікативні знан-
ня – узагальнений досвід людства в комунікативній діяльності; комунікативні 
навички – автоматизовані свідомі дії, що сприяють швидкому відображенню у 
свідомості комунікативних ситуацій, визначають успішність сприймання, 
розуміння об’єктивного світу й відповідного впливу на нього у процесі 
комунікації; комунікативні вміння – комплекс дій, які базуються на теоретичній 
і практичній підготовленості, що дає змогу творчо використовувати 
комунікативні знання та навички для перетворення дійсності; комунікативний 
характер спілкування (Я. Вароді, В. Стрельніков [1, с. 196–201]). 

Таким чином, незважаючи на різноманіття підходів, більшість 
дослідників розглядають комунікативну компетентність як сукупність знань, 
умінь, навичок, здібностей та особистісних особливостей, підкреслюють 
значущість когнітивного компонента для успішного протікання 
комунікативного процесу: щоб ефективно взаємодіяти, потрібно адекватно 
розуміти комунікативну ситуацію й партнера з позиції його якостей, рис, 
особистісних особливостей, що проявляються в спілкуванні. 

Література: 
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IT-галузь як інновації у світовому розвитку 
Сьогодні IT-галузь є однієї з галузей промисловості, яка активно розви-

вається. Однак, на сьогоднішній день практично відсутні історичні дослі-
дження впливу IT-галузі на розвиток світової та національної економіки, на 
життя людей. Дійсно, футурологи, намагаючись передбачити розвиток науки і 
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техніки, прогнозували успіхи в космонавтиці, але не в IT-галузі. Наприклад, в 
класичній роботі [1] питання розвитку комп'ютерної техніки, як і питання 
множинних сервісів взагалі не розглядалися. Як же розвивалися події? 

Проте, комп'ютер міцно увійшов в життя людей ХХІ століття. Дійсно, 
комп'ютер замінив чимало звичних старшому поколінню речей: друкарську 
машинку, паперову книгу, телевізор, радіо, магнітофон і програвач, паперову 
пошту, телефонний зв'язок, фотоапарат і відеокамеру, записну книжку і бага-
то іншого. Спробували б дослідники зневірити років сто п'ятдесят тому свого 
пращура, який побачив ноутбук, що качає через вайфай будь-який додаток з 
Інтернету, що нечиста сила тут ні до чого… 

Сьогодні комп'ютер – це не тільки Інтернет і соціальні мережі. В останні 
десять років стали реальністю хмарні технології. У вересні 2011-го  року Google 
відкрив доступ до платформи Google App Engine, пізніше перейменовану в 
Google Cloud Platform. Наступного року Microsoft запустив PaaS-платформу. 
Вже через рік з'явилися IaaS-сервіси. У цьому ж році Amazon виділив AWS в 
окремий бізнес, а в 2015-му році повідомив про вихід на операційний прибу-
ток, який перевищив 250 млн доларів. У світі сьогодні працює більше десятка 
великих хмарних провайдерів, наприклад, Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform, IBM Cloud, Oracle і багато інших. 

Швидше за все, в самий найближчий час з'являться розподільні хмари. 
Це дозволить розподіляти загальнодоступні хмарні сервіси за різними фізич-
ними локалізаціями. Вже є серйозні напрацювання по безсерверним розроб-
кам. Наприклад, компанія Serverless проводить тестування перших кодів на 
хмарних платформах. Зовсім скоро такі послуги стануть звичними, як і зви-
чайні послуги провайдерів. І, хто знає, чи не змінить це всю сутність Інтернету 
і послуг, які в ньому надаються? Говорячи про розвиток комп'ютерних техно-
логій, не можна не згадати і про мобільний зв'язок. Сьогодні на ринку є вели-
чезна кількість мобільних додатків. Їх називають супераппи. Перший супе-
рапп Gojek з'явився в Індонезії. У 2015 році в додатку було відразу чотири сер-
віси: мототаксі GoRide, доставка посилок GoSend, доставка їжі GoFood і доста-
вка товарів Goshop. Зараз супераппи є у Яндекса, Mail.ru, ВКонтакте та у ін-
ших сервісів. Очікувано, що кількість супераппів буде різко зростати. 

Більш-менш серйозний телефон сьогодні має функції фотоапарата і ві-
деокамери. Не дивно, що сервіс Youtube став другим за популярністю сайтом в 
світі, поступившись першим місцем тільки гігантові Google. Самим скачува-
ним додатком виявився TikTok. Він у 2020 р. забезпечив 850 мільйонів заван-
тажень. Звичайно, якість відео в перспективі буде поліпшуватися, а на зміну 
TikTok прийдуть інші мобільні відеоплатформи. Аналогічний шлях пройшли 
фотоапарати. В кінці 1990-х років фотоапарат з 1 мегапікселем коштував бли-
зько 1000 доларів. А вже у 2000 р. фотоапарати з 7 мегапікселів не були чи-
мось дивним. Сьогодні фототехніка з 32 мегапікселями не є унікальною. Зви-
чайно, це призводить до зростання ємності отримуваних фотографій. Але з 
появою хмарних технологій це вже не є неподоланою проблемою.  

Коронавірус прискорив цифрову трансформацію бізнесу. Різко в усьому 
світі зріс попит на хмарні технології-VDI, конференц-зв'язок, телемедицину і 
віддалене навчання. Відбулося вибухове зростання онлайн-торгівлі - в норма-
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льний час ринку знадобилося б на це не менш, ніж 4-6 років. Але у пандемії 
свої закони. У той же час, дуже складною проблемою є захист персональних 
даних. Вона стає все більш серйозною і, за прогнозом, в найближчі 5 років, 
мало не половина великих підприємств буде змушена впроваджувати різні си-
стеми, які забезпечують конфіденційність даних в ненадійних середовищах. 

Зрозуміло, що не можна не згадати про штучний інтелект. Величезні 
кошти, витрачені на дослідження в цій галузі, свідчать: попит народжує про-
позицію. Сьогодні, лише трохи більше половини вельми не дешевих дослід-
ницьких проектів проходять шлях від прототипів до виробництва. Тому, най-
важливішим напрямком штучного інтелекту є забезпечення надійної структу-
ри, яка створить основу для проектування, масштабування і запровадження 
нових систем у виробництво. Скорочення часу до запровадження вважається 
також одним з пріоритетів штучного інтелекту. 

Висновок. Існуючі технології змінили світ. З'явилися нові соціальні ме-
режі і супераппи. Мобільний телефон перестав бути лише засобом зв’язку і 
став ключем до особистого рахунку, до Інтернету, та й до різних додатків – від 
доставки їжі до закупівлі квитків та наявності паперових документів в телефо-
ні. Крім економії часу і матеріальних засобів, в першу чергу, паперу та енергії, 
вже сьогодні змінюється ринок праці. На ньому стає менше вакансій касирів і 
кредитних аналітиків. На черзі - складські працівники, таксисти і водії ванта-
жівок, пілоти цивільної авіації. В цей же час зростає попит на ІТ-фахівців: 
програмісти, тестувальники, автори електронних ігор в тренді. І, очевидно, в 
найближчі 20-30 років попит збережеться. Як це вплине на життя людини? 
Поживемо – побачимо! 

Література: 
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Проблема реалізації професійного потенціалу:  
чи є розв’язання проблеми? 

У наш час далеко не завжди людина працює по отриманої професії. Ри-
нок праці України переповнений мало кому потрібними дипломованими спе-
ціалістами з економіки, юриспруденції, медицини, тощо. Це, на жаль, не рід-
кість. Приблизно половина усіх безробітних в Україні – це спеціалісти, що 
мають диплом про вищу освіту. На жаль, в Україні вища освіта не гарантує 
отримання роботи взагалі, і високооплачуваної зокрема. Чому ж так?  
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Відомо, що у сучасному світі можна досягти великих успіхів не завжди за-
вдяки вищій освіті, тобто самому факту наявності диплома, а лише шляхом за-
нурення у професію, отримання важливих знань і навичок. Для цього «поклик 
епохи професіоналів» (за Д. Беллом) [1, с. 182] мають відчувати не лише здобу-
вачі вищої освіти, які мають бути замотивованими, зацікавленими та свідомими 
у виборі майбутньої професії, але й заклади вищої освіти, постійно модернізую-
чись і оновлюючи свою матеріально-технічну та наукову базу. Виші з свого боку 
роблять усе можливе, щоб забезпечити навчальний процес усім необхідним. Але 
зусиль лише замало: фінансування вишів явно є недостатнім, спонсорські гроші 
є недостатніми, рівень зарплат викладачів явно є недостатнім для підвищення 
їхнього рівня, реальної участі в закордонних конференціях та симпозіумах. А 
виші часто не в змозі оплачувати такі поїздки. 

Причин цим прикром явищам є чимало. З боку абітурієнта – це відсут-
ність гідної професійної орієнтації молоді, тиск батьків, вимога отримати хоч 
будь-яку вищу освіту, помилкове прогнозування ринку праці міністерствами 
та відомствами держави, відсутність регулювання ринку праці, корупція, за-
надто низька зарплатня в державному секторі економіки. А ще – багата кіль-
кість різних причин, перераховувати які немає жодного сенсу. 

Все це значно ускладнює прийняття вірного рішення майбутнім абітурі-
єнтом. Тому вступник, не маючи виваженої точки зору стосовно майбутньої 
професії, часто йде навчатися до вищого навчального закладу чи з вказівки 
батьків (які й обирають для нього факультет та спеціальність), чи лише тому, 
що так потрібно («адже усі йдуть, то і я маю вступати до вишу, щоб не бути гі-
ршим за однокласників»). Звісно подібна мотивація не є глибинною і не 
сприяє ефективному освоєнню професії, яка часто виявляється не цікавою.  

Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам ча-
су, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, 
генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки та суспі-
льства в цілому. Для того, щоб українська вища освіта по справжньому ефек-
тивно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням 
актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-
економічному контексті.  

Модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання низки проблем, 
серед яких найбільш актуальними є: невідповідність структури підготовки 
спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти, відірва-
ність навчальних програм від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції 
в європейський і світовий інтелектуальний простір.  

Згадаємо також значне розширення системи вищої освіти, яке відбува-
лося в Україні з середини 1990–х років, маючи на увазі як збільшення самої 
кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке зростання загальної кіль-
кості студентів і випускників ВНЗ. Зі швидким розростанням системи вищої 
освіти пов’язано такі проблеми, як руйнування системи професійно-технічної 
освіти, дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, неможли-
вість для багатьох випускників ВНЗ знайти роботу за фахом, надмірне наван-
таження на викладачів та недостатнє фінансування університетів та інші. 
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Поза сумнівом, думка щодо негативних наслідків швидкого розширення 
системи вищої освіти, принаймні почасти, є обґрунтованою. Так, близько 85 % 
випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи всту-
пають до ВНЗ. Водночас відзначається брак фахівців робітничих спеціальнос-
тей. Зазначений показник вступу випускників українських середніх шкіл до 
вищих навчальних закладів справді є дуже високим за світовими стандартами. 
Для порівняння: 2012 року у США до ВНЗ вступили близько 66 % випускників 
середніх шкіл. За міжнародним показником рівня залученості до вищої освіти 
(Gross Enrolment Ratio – відсоток осіб, що одержують вищу освіту, незалежно 
від їхнього віку) Україна посідає одне з чільних місць серед країн Центральної 
та Східної Європи (73 %). Разом з тим, наша країна за показником залученості 
до вищої освіти відстає від таких країн, як Фінляндія (93 %), США (82 %), 
Швеція (79%) [2, с. 113]. Таким чином, лише деякі параметри системи вищої 
освіти в Україні можна вважати надмірно високими (кількість випускників се-
редніх шкіл, що вступають до ВНЗ, кількість акредитованих вищих навчаль-
них закладів тощо), тоді як в цілому українська вища освіта демонструє кількі-
сні показники, які можна співставити з показниками інших сусідніх країн, у 
тому числі держав Центральної і Східної Європи.  

Таким чином, без корінних змін у системі вищої та середньої спеціальної 
освіти Україні неможливо побудувати конкурентноспроможну освіту. 

Література: 
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.М.: Академия, 2004. 578 с.   
2. Оксамитна С. Молодь України: від освіти до праці. К.: КМ Академія, 

2010. 202 с. 
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Про фінансове забезпечення жінки у ХІХ столітті 
Сім’я та шлюб завжди були основою людського суспільства. Обряд всту-

пу до шлюбу у всіх країн та народів являв собою, чи не найяскравіше явище: 
красиво одягнені люди святкуюсь свято молодят. Все це супроводжується му-
зикою, танцями, народними обрядами, подарунками і так далі. 

Але, поряд з шлюбом завжди існувало і розлучення. Не торкаючись його 
причин, можна визначити наступне: жінка, яка найчастіше була домогоспо-
даркою, не мала власних джерел існування і була у фінансовому плані повніс-
тю залежною від чоловіка. Тому, вона була вимушена терпіти відношення до 
неї чоловіка і отримати розлучення для неї було, насамперед, перевіркою на 
можливість самостійного життя. Особливо, якщо у шлюбі були діточки. І хоча, 
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поняття аліментів було введено ще у римському праві, на якому базуються усі 
юридичні системи сучасного світу, до розв’язання питань утримання розлуче-
ної жінки було ще далеко. 

Цікаво розглянути, як справа розв’язувалася сто п’ятдесят років потому. 
Дослідження метричних книг різних конфесій дозволяє констатувати, 

що першими в розв’язання питань утримання жінки були юдеї.  
Досить розглянути типовий шлюбний запис, як становиться зрозумілим, 

що у питаннях захисту сім’ї та шлюбу цей давній народ був далеко попереду 
усіх інших народів у Російській Імперії. 

Ще до заключення шлюбу, підписували, так звану, «ктубу», тобто, шлю-
бний договір. Згідно з цим Договором чоловік зобов'язаний був годувати, одя-
гати і цілком забезпечувати інші потреби своєї дружини. 

 
Рис. 1. Запис з метричної книги про шлюб  

харківського рабінату за 1900 р. [1, арк. 13] 
Якщо уважно проаналізувати наведений документ, то можна побачити, 

що в ньому записували: номер шлюбу, вік наречених, хто здійснював обряд 
одруження, дату вступу у шлюб. Остання колонка – прізвище, ім’я та по-
батькові молодят, та статус їхніх батьків. А ось у передостанній колонці наве-
дено дуже цікаві відомості.  

Наприклад, вказано: шлюб на 30 карбованців та свідки шлюбу. Якщо з 
свідками усе зрозуміло, то виникає питання про суму у 30 карбованців. Що це 
за гроші? Причому, у деяких шлюбах (коли жінка виходила заміж удруге) вже 
прописана інша сума: в п’ятнадцять  карбованців.  

Так ось, вказана сума – це ті самі гроші, які отримувала жінка при роз-
лученні. Що ж це були за гроші? Якщо згадати, що кваліфікований ремісник у 
той час отримував в день близько карбованця, то у місяць він отримував десь 
25 карбованців. На яких він наймав житло, утримував жінку та діточок. 
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Звичайно, вказана сума не дозволяла їздити за кордон, або скупати пре-
дмети розкоші. Але жити у теплому приміщенні, одягатися за сезоном  та 
отримувати калорійну їжу – дозволяла. Це було вкрай важливо, особливо у 
той час, коли жінка не мала власного доходу, або виховувала немовля. 

Тобто, жінка, отримуючи розлучення, отримувала на руки і вказану су-
му. Завдяки якої було забезпечено нормальне існування їй та її дітлахам. На 
той час – це було дуже прогресивне рішення проблем фінансового забезпе-
чення жінки та її потомства. Як це коригується з сучасністю, коли нерідко ла-
мають списи – чи повинен хлопець оплачувати каву його дівчині, чи ні? При-
водять чимало уточнюючих фактів: хто запросив кого у кафе? Хто більше за-
робляє? Чи вважають молоді себе парою? Та чимало іншого. 

Поки адепти західної культури переживають кризу інституту шлюбу і 
стрімко летять в яму тисячі гендерів та з’являється мільйони діточок, що рос-
туть без участі одного з батьків, вже двісті років потому було знайдено оригі-
нальне рішення вічної проблеми. І треба визначити, що це рішення було про-
гресивним. Та воно зробило для усунення фінансової неоднорідності жінки та 
чоловіка значно більше, ніж усі феміністичні товариства, організації по захис-
ту жінок та інші суспільні організації разом узяті. 

Пройшли роки, закон урівняв гендерну неоднорідність, жінки успішно 
працюють і, нерідко, більш продуктивно, ніж чоловіки. Але перші кроки до 
усунення неоднорідності, до фінансового забезпечення жінки та її потомства 
було зроблено не різними благодійними організаціями, не юристами та про-
світниками, а стародавнім шлюбним законом. 

Література: 
1. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 958. Оп. 2. С. 71.  
2. Харківський рабінат. Шлюби за 1900 р. 36 с. 
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Зміни у правилах вступу у шлюб за останні 150 років 

В усі часи шлюб був чи не найважливішим інститутом цивілізації. Але 
ще Ф. Енгельс в своїй роботі «Походження родини, приватної власності та 
держави» визначав, що «Сім'я, як і суспільство, зазнавала змін протягом усьо-
го життя людського суспільства». І те, що сьогодні з’явилася нова форма спі-
льного проживання хлопців та дівчат, так званий, «цивільний шлюб» –
спільне проживання молодих людей без реєстрації відносин – не дивно. 
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Інститут шлюбу також змінювався з часом. У правилах вступу у шлюб 
ще 120 років потому були такі вимоги, які б сьогодні всюди вважалися пору-
шенням прав людини. 

Наприклад, шлюб у той час існував виключно релігійний – реєстрова-
ний в церкві, синагозі, мечеті. Він за законом повинен був дозволений бать-
ками, незалежно від віку нареченого або нареченої. 

Крім того, усі, хто знаходився на службі (хоч на військовій, хоч на дер-
жавній) були зобов'язаними отримати дозвіл начальства. Згадаємо, що лише в 
російській армії в 1900 році служили 75-80 тисяч офіцерів, 35-40 тисяч над-
строкових унтер-офіцерів, вільновизначених, юнкерів, не рахуючи рядових. 

В армії був залізний закон: у офіцера повинен бути забезпечений тил. 
Тому, до досягнення віку 23 років офіцеру взагалі одружуватися заборонялося. 
Аж до 1909 р. однією з вимог до вступу у шлюб була вимога до наявності неру-
хомості, банківського внеску, загального річного доходу з статками не менше, 
ніж 300 карбованців. 

Категорично заборонялися шлюби офіцерів з актрисами, або з розлуче-
ними жінками. Не віталася різниця в соціальному походженні: одруження на 
селянці або міщанці могло бути сприйняте як зменшення гідності не лише 
офіцера, а ще й того полку, в якому він проходив дійсну службу. 

Студентам було легше. Хоча дозвіл на шлюб давало керівництво, з 1885 р. 
по 1906 р. було зроблено спрощення: спочатку дозвіл давав міністр  народної 
освіти, а з 1906 році дозвіл давали вже директори і ректори вишів [1, с.174-180]. 

Формально до клопотання студента була потрібна письмова згода його 
батьків, але в деяких вишах і цього не вимагали, вважаючи, що одруження по-
зитивно позначиться на поведінці студента. Все це призвело до того, що перед 
Першою світовою війною в середньому практично кожен 10-й студент був од-
ружений [1, с.122-130]. 

Але не можна було і мріяти про вступ у шлюб молодятам, що належали 
до різних конфесій: християни різних конфесій могли вступати в шлюб тільки 
з християнами, а мусульмани з мусульманами, або, як виняток з іудеями. 

Подібний стан речей тривав, аж до 1918-19 рр., доки не з'явилися РАГСи 
і питання сім'ї та шлюбу пішли з-під юрисдикції служителів культу [1, с. 188]. 

Але у дореволюційній час християнство було державною релігією у Ро-
сійській імперії. І найважливішою з її функцій були ті, які згодом перейшли 
до РАГСів. Насамперед, реєстрація шлюбів. 

Православна церква стежила навіть за здоров'ям майбутнього потомст-
ва: проводилися т. зв. «шлюбні обшуки», при яких уточнювалися пращури і в 
разі наявності спільних предків (ближче четвертого коліна споріднення) в сі-
м'ях нареченого і нареченої, батюшка не брав на себе ризик вінчання. Але, 
можна було звернутися з відповідним проханням до митрополита, який мав 
право своєю владою дозволити родичам вступати в шлюб. 

Каплунівська церква була рідною для співробітників та студентів Харків-
ського технологічного інституту Імператора Олександра ІІІ: церквою керував ба-
тько Василь Добровольський, законовчитель ХТІ та Ветеринарного інституту. 

Тому не дивно, що чимало з співробітників та студентів ХТІ вступали у 
шлюб в цій церкві. Серед них були студенти: Яків Леопольдович Кривинский, 
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Григорій Миколайович Гулинов, Володимир Григорович Кулябко, Стефан Ге-
нріхович Малишевський, Михайло Федорович Роткевич, Олександр Львович 
Єлісєєв, Лев Адріанович Жданов, Іполит Олексійович Жорняк, Іоанн Іоанно-
вич Колесніков, Анатолій Андрійович Курковский, Павло Миколайович Мей-
нград, Степан Михайлович Назаров, Сергій Петрович Нехлюїв, Володимир 
Володимирович Рукавишников, Борис Миколайович Селіверстов, Валентин 
Васильович Скляренко, Микола Арсенійович Зимборский. Були серед них і 
випускники ХТІ: Олексій Васильович Доленко, Андрій Гнатович Подушко, 
Олександр Васильович Уваров, Гнат Мартинович Хоткевич. 

Звичайно, серед тих, хто взяв шлюб, були і викладачі ХТІ: граф Георгій 
Йосипович Доррер, Олександр Іванович Шелехов. А, мабуть, найулюблені-
ший шлюб для б. Василя Добровольського відбувся у 1910 р. Це був шлюб, в 
який вступали Михайло Миколайович Лагутинский, викладач ХТІ та донька 
б. Василя - Надія Василівна Добровольська. 

Таким чином, за останні 120 років інститут шлюбу зазнав значних змін. 
Пішли в минуле численні забобони і обмеження. Але не можна вважати, що 
інститут шлюбу не має проблем, насамперед, економічних. З роками істотно 
зростає комфортність життя і умови шлюбу не встигають за цим зростанням. 

Література: 
1. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологическо-

го института в конце XIX – начале XX веков : монографія. Харьков: Підручник 
НТУ «ХПІ», 2016. 264 с. 

2. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 40. Оп. 121, спр. 149 
Каплунівська церква. Народження, шлюби, смерті за 1901-1904 рр.  

3. ДАХО. Ф. 40. Оп. 121, спр. 200 Каплунівська церква. Народження, 
шлюби, смерті за 1905-1910 рр.  

4. ДАХО. Ф. 40.  Оп. 121. С. 91. Каплунівська церква. Народження, шлю-
би, смерті за 1895-1900 рр. 

5. ДАХО. Ф. 40. Оп. 121. С. 318. Каплунівська церква. Народження, шлю-
би, смерті за 1911-1916 рр. 

6. ДАХО. Ф. 40. Оп. 121. С. 491. Каплунівська церква. Народження, шлю-
би, смерті за 1918-1919 рр. 
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Єгор Канкрін та платинові монети Російської імперії 
Гроші завжди були одним з локомотивів наукових революцій. Без них 

неможливо було б виконати дослідження та запровадження у промислове ви-
робництво їх досягнень. Золоті монети з'явилися практично з моменту утво-
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рення грошей. Звичайно, монети з дорогоцінних металів мають чимало нега-
тивних властивостей: їх досить легко підробити, замінивши частину дорогоцін-
ного металу на більш дешевий метал, вони стираються під час обігу, тому реаль-
на вартість монети, з часом, стає менше її номіналу. Замінити монети з дорого-
цінних металів набагато складніше, ніж надрукувати паперові гроші. При вели-
ких угодах монети з дорогоцінних металів стають незручними для транспорту-
вання і зберігання, тому набагато легше проводити операції в безготівковій фо-
рмі. Не дивно, що в 1971 році, після краху Бреттон-Вудської системи і появи 
Ямайської валютної системи, валюти провідних країн світу повністю втратили 
своє золоте забезпечення. Як же вирішували цю проблему пращури? 

Історія зберегла для нас імена видатних фінансистів Російської імперії. 
Одним з них був Єгор Францевич Канкрін. На початку ХІХ сторіччя  Російська 
імперія переживала, як сказали б сьогодні, переддефолтовий стан. Знахо-
дження в паралельному обігу металевих монет і паперових грошей – асигна-
цій, наявність великої кількості фальшивих банківських квитків, віддрукова-
них за наказом Наполеона, призвели до того, що паперовий рубль оцінювався 
від сили в 25 копійок сріблом. Кредити брати було ні в кого: традиційний кре-
дитор Росії-Франція не мала ні вільних коштів, виплачуючи контрибуцію в 
700 млн. франків, ні бажання підтримувати колишнього противника. І тоді 
міністр економіки Єгор Францевич Канкрін запропонував просте і геніальне 
рішення: в 1827 р він запропонував для поповнення порожньої скарбниці кар-
бувати монети з платини: цього металу була достатня кількість, а сама плати-
на теж відноситься до благородних металів! Єгор Францевич Канкрін був ви-
датний економіст: йому вдалося не тільки вкластися в 1812-14 рр. у військовий 
бюджет в 425 млн. рублів, але і заощадити більше 25 млн. рублів. 

Перші монети було викарбувано та увійшли в обіг. Населення повірило 
в платинову монету, і видобуток дорогоцінного металу на Уралі досягала 2 т за 
сезон. До 1845 р. тут було видобуто близько 40 т платини [1, 3]. 

Ідея Канкріна про заміну срібла і золота платиною, як валютного металу 
дозволила Росії вийти з фінансової кризи, викупити і знищити знецінені папе-
рові асигнації. Єгор Францевич був одним з небагатьох міністрів фінансів у світі, 
які зуміли домогтися бездефіцитності державних бюджетів. І це після війни з 
Наполеоном, війни з Персією і Туреччиною, побудови першої залізниці в Росії. 

Зіграла свою роль і реклама: у святкові дні цар став робити подарунки 
наближеним не червоним золотом, а білими червонцями. Ще більшою мірою 
престиж платини підвищило те, що з неї стали виготовляти ордени, медалі, 
пам'ятні жетони – повна їх колекція і сьогодні зберігається в Ермітажі. 

Нова монета була випущена ціною в три рубля. На лицьовій стороні її 
поміщений державний герб, а на зворотному-3 рубля на срібло, рік і букви 
С.П. Б., і кругова напис: 2 зол. 41 частка чистої Уральської платини. Гурт руб-
частий [4]. Труднощі карбування, а також бажання випустити на велику суму 
монети, спонукали міністра представити імператору Доповідь (30 вересня 
1829 р.) Про приготування подвійних платинників або 6-ти рубльовиків. Ма-
люнок, зроблений надвірним радником Рейхелем, був схвалений імперато-
ром. Тип монети залишався той же. На лицьовій стороні герб, а на зворотно-
му – 6 рублів на срібло, рік і букви С.П.Б., з написом навколо: 4 зол. 82 частки 
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чистої Уральської платини. Ребро рубчасте. Величиною монета була з срібний 
полтинник [4]. 

 

 

Рис. 1. Аверс і реверс платинових монет номіналом в 3 рубля [5] 
 

 

 

 
Рис. 2. Аверс і реверс платиновиків номіналом в 3 рубля [5] 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Аверс и реверс платиновиків номіналом в 12 рублів [6] 
Платинова монета не зустрічала перешкод при розрахунках, приймала-

ся досить охоче, тим більше, що метал платини хоч потроху, але дорожчав. 
Нам сьогодні складно уявити, щоб рубль металевою монетою коштував доро-
жче свого паперового побратима. Але в тому-то і відмінність металевих гро-
шей з дорогоцінних металів: якщо купюра вимагає за собою забезпечення (ін-
акше – неминуча інфляція), то золота або срібна монета його вимагає в знач-
но меншій мірі, так як, на відміну від купюри, монета має свою вартість, вже 
забезпечену вартістю металу. 

Як монетний метал, платина була зручна і тим, що не окислюється на 
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повітрі, не піддається стиранню і не втрачається при пожежах як паперові 
гроші, або срібло і золото, легко сплавляються в злитки. Підробляти цю моне-
ту було практично неможливо, бо технологією афінажу і карбування монет з 
платини володів тільки монетний двір Росії! 

Згодом карбування платинової монети було скасовано та відкликано до 
Росії всі платинові монети [2]. У всіх ввезених в Росію, а також і відібраних 
«під слушним приводом» платиновиках не знайшлося жодного підробленого!  

Всього в 1828-1845 рр. було викарбувано платинової монети на 4 251 843 
рубля. У казну повернулося монет на 3 263 292 рубля; один мільйон залишив-
ся у населення, яке неохоче розлучалося з улюбленими монетами [2]. 

Цікавий факт, що в деяких шарах суспільства існувало переконання, що 
уряд тому призначив такий короткий термін обміну, що ціна платини наспра-
вді дорожче, ніж в монеті, і скарбниця бажає перекарбувати монету в легшу, 
тобто переконання, прямо протилежне причин, що викликали вилучення мо-
нети. Слід було або залишити випущені монети в обігу, поступово затримуючи 
їх в казначействах, або ж призначити довший термін. 

За версією Г. Діогенова, за кордоном охоче приймали російську плати-
нову монету і платили за монету більше її номіналу [1, с.209], що і призвело до 
її масового вивезення за кордон. Дійсно складно втриматися від вивезення, 
коли за монету, номіналом в 3 рубля платили 3, 5 рубля. 

Таким чином, завдяки кропіткої роботі видатного економіста Єгора Ка-
нкріна, незважаючи на війну з Наполеономи та розруху, вдалося стабілізувати 
бюджет країни. 
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1. Диогенов Г. Г. История открытия химических элементов. Учпедгиз, 

1960. 232 с. 
2. Локерман А. А. Рассказ о самых стойких. М.: Знание, 1982. 50 с. 
3. Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики ми-

ра. М.: ВШ, 1991. 656 с. 
4. Фон Винклер П. Из истории монетного дела в России. СПБ, 1897. 
5. Вел. Князь Георгий Михайлович. Монеты царствования Императора 

Николая І. Т. 1, 2. СПб, 1894. 
6. Северин Г. М. Золотые и платиновые монеты Российской Империи. 

1711-1911. М.: Профиздат, 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  366   Полтавський інститут економіки і права  

 

Михайло Жолтіков,  
здобувач першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності Галузеве машинобудування Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 

Науковий керівник: Дмитро Журило,  
кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри українознавства, культурології  
та історії техніки Національного технічного університету   

«Харківський політехнічний інститут» 
 

Ковід-2019: пандемія чи вирок? 
Найбільш неприємною подією 2020 року, була, безперечно, світова пан-

демія КОВІД-2019. Про її вплив на людське суспільство та його розвиток ще 
зарано говорити: епідемія не приборкана. Але відомо, що світ пережив вже не 
одну пандемію. Як же пандемії впливали на людські властивості? 

Якщо зробити спробу розглянути результати впливу світової пандемії 
грипу «іспанка» у 1918-20 рр. на людство, то це буде досить складно зробити. 
Навіть сьогодні відсутні у відкритому доступі реальні показники світу по за-
кінченню Першої світової війни. Відомо, що пандемія іспанки забрала життя 
до 5% населення земної кулі. Причому, «іспанка» не мала соціальних кордо-
нів. Від іспанки пішли з життя, як нікому не відомі люди, так і знамениті Віра 
Холодна, Гійом Аполлінер, Едмон Ростан, Макс Вебер і багато інших. Епідемія 
смертельного грипу не обійшла стороною жоден регіон світу і жодну соціальну 
групу. Причому, основними жертвами вірусу стали саме люди молодого віку. 

Лише ефективні санітарні заходи, ізоляція хворих і вимирання най-
більш схильних до іспанки вікових категорій населення призвели до повсюд-
ного загасання епідемії. Причому, у деяких країнах це пройшло непомітно: 
учора були зафіксовані хворі на іспанку, а сьогодні – жодного. Не було їх і на-
ступного дня, і через тиждень. 

Україну також не минула ця напасть: хоча населення Києва до Першої 
світової війни становило менше 400 тис. осіб, медичні записи свідчать, що 
грипом (або, як тоді писали «інфлюенцою» перехворіло понад 700 тисяч 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]. 
Це була дуже велика кількість людей. 

Як відомо, іспанка призвела до перемир’я в Першій світовій війні, до пе-
реділу світу, до різкого зниження світових валют, і до різкого скорочення три-
валості 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. Ці дані не вра-
ховують поправки на призваних в армію та переміщення евакуйованого насе-
лення в глибину країни. 

Але ще в період пандемії іспанки люди зрозуміли, що, як і тисячі років 
потому, людство сильно своєю духовністю, бажанням допомогти іншому. Що 
глуха ізоляція призводить до загибелі. Як відомо, епідемія хвороби різко зни-
кла так неочікувано, як і з’явилася. Можна, звичайно, вважати, що це резуль-
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тат санітарних дій, доброго розташування зірок, вимирання хворих, слабих та 
немічних і так далі. Але, скоріш за все, згасання епідемії було результатом 
комплексних дій людства. Жителі Російської імперії того часу жили, хоч і 
компактно, але дружно. І не слід дивуватися, що на її теренах смертність акти-
вного населення була чи не удвічі нижче, ніж у Європі. Повертаючись до пан-
демії, треба з’ясувати: карантинні умови навчання призвели до зростання 
швидкості моделей бізнесу, до появи освітніх моделей освіти змішаного типу а 
постановка навчальних цілей передбачає формування особистості, здатної до 
самоосвіти, зміни та вдосконалення, розглядає індивідуальні цінності особис-
тості. Пріоритет активних, інтерактивних та творчих методів та форм навчан-
ня повністю визнаний. Навчальний процес вже вийшов за межі простору за-
кладів вищої освіти і перетворився на простір, що включає суспільство з «від-
критим» типом системи освіти і вимагає формування саморегуляції особисто-
сті, яка здатна вчитися протягом усього життя. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям можна простежити ди-
наміку пізнавальної діяльності в епоху карантину та навчальних успіхів студе-
нтів. Безперечно, активізації пізнавальної діяльності студентів університетів 
сприяє особистісно орієнтований підхід: саморегуляція, мотиви та цілі на-
вчання та пізнання, їх інформаційно-пізнавальна основа за допомогою елект-
ронних програм та планування як постійні складові традиційної освітньої мо-
делі. Така модель активізації навчальної та пізнавальної діяльності студентів 
ґрунтується на принципах прийняття їх професійної компетентності, неліній-
ного мислення, ініціативи, особистісних та професійних характеристик. 

Неабиякою підмогою науковцям та студентам університетів стало на-
дання можливості вільного доступу до наукометричних баз Scopus та Web of 
Science. Звичайно, web-cайти кафедр, бібліотек, окремих викладачів у сучас-
них умовах є одним із основних каналів, що забезпечує доступ до знань та різ-
номанітних послуг інформаційних ресурсів. Ще одним надзвичайно важли-
вим ресурсом для сприяння розвитку науки та освіти в Україні та світі є елект-
ронний репозиторій – це безкоштовний онлайновий доступ до наукових доро-
бків вчених, що використовується для досліджень, навчання та інших цілей. 
Усі ці ресурси дають змогу отримувати необхідну інформацію оперативно і в 
зручному вигляді, що в умовах пандемії є одним із показників ефективності 
роботи. Звичайно, можна ще багато чого зробити для опанування знань сту-
дентами та скасування пандемії. Це й удалена освіта, і щеплення, й гідне ліку-
вання захворівших. 

Таким чином, спираючись на історичний досвід, широке запровадження 
захисних заходів самого різного порядку можна зберегти життя і здоров'я 
громадян України і, тим самим, викоренити пандемію та відновити економіку 
держави. 

Література: 
1. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 40. Оп. 121, спр. 491 

Каплунівська церква 1919 р. 329 с. 
2. ДАХО. Ф. 40. Оп. 121, спр. 200. Каплунівська церква 1905-10 рр. – 385 с. 
3. Эрлихман В. В. Потери народонаселения в XX веке. М.: Русская пано-

рама, 2004. С. 132. 
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Дослідження Донбасу братами Носовими 
Рідний Донбас… Перлина України. Край робітників та вчених. За цим 

словом видніються темнолиці, але щасливі обличчя шахтарів, терикони вугіл-
ля, поланого на-гора, величезна праця цілих поколінь гірничих робітників, 
углежогів, коногонів. Проте, як відкрили багатства Донбасу – залишається пи-
танням, яке не досліждувалася дотепер. 

Одними з перших дослідників західної частини Донецького кряжу були 
брати Носові – гірські інженери, уродженці міста Ізюма Харківської губернії: 
Анемподист Олексійович Носов – полковник, статський радник і Олександр 
Олексійович Носов – штабс-капітан, надвірний радник. 

Починаючи з 1864 року, почалося глобальне дослідження корисних ко-
палин на колишній території «Дикого поля», що складало Харківську, Таврій-
ську, Катеринославську губернію і землі Війська Донського. 

У 1863 році почалися серйозні дослідження Луганського гірничого окру-
гу. Була висловлена  необхідність складання максимально докладної пластової 
і гірничопромислової карт Донецького кам'яновугільного басейну, або, як йо-
го тоді називали, «Донецького кряжа». 

Видатний гірничий інженер і металург, лауреат Демидівської премії 
А. Ф. Мевіус писав: «Мета створення пластової карти полягає в тому, щоб при-
вести в більш точну і певну популярність не тільки загальну геогностичну бу-
дову грунту, але і нанести на план і точно вказати всі ті поклади, родовища і 
виходи корисних копалин, які присутні на місцевості» [1, с. 2]. 

Здавалося б, що в країні немає фахівців, які змогли б вирішити дану про-
блему. І, тим не менш, вони знайшлися. Фахівці, яким було доручено вирішення 
цієї проблеми і які змогли блискуче розв'язати цю проблему - це були брати Но-
сови. У ті часи їх називали Носов 1-й і Носов 2-й з метою не змішувати їх імена (в 
російській транскрипції вони тотожні) і велике досягнення братів. 

Найвищим наказом від 20 березня 1864 року під № 1202 Носови були 
призначені начальниками геологічних експедицій: Носов 1-й - керівником 1-ої 
геологічної партії, Носов 2-ий – керівником 2-ої геологічної партії. З цього ча-
су були розпочаті геогностичні роботи з вивчення залежів залізних руд, ка-
м'яного вугілля та інших мінеральних багатств Донецького басейну для їх по-
дальшої розробки, які тривали  до 1872 році. 

Перерви в дослідженнях були пов'язані з відрядженням Носових в Єв-
ропу, де в Бельгії, Великобританії, Німеччини, Франції вони вивчали розвиток 
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гірських промислів, нові методи геогностики, способи видобутку корисних ко-
палин. 

Виконання такого завдання вимагало від виконавців не тільки фунда-
ментальних науково-практичних знань в геології, геодезії, геогнозії, мінерало-
гії, палеонтології і маркшейдерському мистецтві, а й пунктуальності, вміння 
вести польову карту, вміло керувати найманими робітниками, вирішувати чи-
сленні проблеми з місцевою владою. 

Анемподист Носов був не тільки теоретиком, але і практиком. Йому нале-
жать винаходи гірського компаса і клинометра оригінальної, вітчизняної конс-
трукції [2, с. 121]. Обидва Носова були Окружними гірськими інженерами Пер-
шого і Другого округів західної частини Донецького кам'яновугільного кряжу. 

Гірські інженери Носови пройшли ногами приблизно 23000 квадратних 
кілометрів Донецького кряжа, описуючи географічні ландшафти, гідрографію 
місцевості, виробляючи зйомку стану родовищ корисних копалин і їх порід, 
прогнозуючи можливу розробку і видобуток кам'яного вугілля, залізної руди 
та інших мінеральних багатств Донбасу. Вони фіксували все, що могло б спри-
яти подальшому розвитку гірської промисловості. 

Дослідники складали докладні характеристики досліджуваних родовищ, 
робили шурфи, оглядали рудники приватних осіб і державні копальні, збира-
ли статистичні дані, аналізували стан гірських розробок з точки зору економі-
чної доцільності, складали інструкції з охорони праці, аналізували економічну 
ефективність майбутніх залізоробних чавуноливарних заводів, описували об-
ладнання, необхідне для цих заводів, можливості постачання заводів сирови-
ною, шихтою, трудовими ресурсами. Оцінювали і майбутні вироби, які можна 
було виробляти на цих заводах. 

Геологи Носові особливу увагу приділяли формуванню майбутньої тран-
спортної мережі з перевезень коксу, кам'яного вугілля, залізної руди, флюсів 
до місця споживання. Їм вдалося провести аналіз вже існуючої мережі заліз-
ниць, накидати проекти додаткової побудови залізничних шляхів з урахуван-
ням отримання максимальної економічної вигоди, використовуючи елементи, 
як сказали б сьогодні, логістики. Найретельнішим чином вони збирали та фо-
рмували колекції зразків порід і скам'янілостей, залишків різних формацій, 
які знаходили під час зйомки. Після їх систематизації дослідники багаторазо-
во передавали численні зразки разом з відповідними каталогами музею Гір-
ничого інституту в Санкт Петербурзі. Носову 2-му вдалося знайти стародавні 
розробки мідної руди в Катеринославській губернії, відновити видобуток мід-
ної руди і, тим самим, забезпечити Батьківщину важливим стратегічним ко-
льоровим металом.  

Література: 
1. Мевиус А. Ф. А. А. Носов: некролог. Записки Харьковского отделения 

Императорского русского технического общества 1892 г. Харьков, 1892. 
Вып. 1. С. 1–6. 

2. О русском горном компасе и клинометре, изобретенных горным ин-
женером Носовым 1. Харьков: Унив. тип., 1870. 16 с. (Оттиск из «Трудов Об-
щества испытателей природы при Харьковском университете» 1870. Т. 2.). 
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Про організацію професійної комерційної освіти  
у Росії на початку ХХ століття 

Розвиток промисловості на початку ХХ сторіччя вимагав спеціальних 
знань. У той час в країні було декілька вищих навчальних закладів: Санкт-
Петербургський політехнічний інститут, Харківський технологічний інститут, 
Київський політехнічний інститут, Томський технологічний інститут, два Гор-
них інститути – у Санкт-Петербурзі та Катеринославі. Розвиток освіти був 
пов’язан з славетним іменем Петра Аркадійовича Столипіна. А як це відбува-
лося – не досліджено й досі 

Розвиваючи ідеї знаменитої столипінської реформи, Петро Аркадійович 
прагнув підтримувати не тільки переселення селян на цілинні землі Уралу, 
Сибіру, Далекого Сходу. Він, як ніхто інший, прекрасно розумів, що без рефо-
рми системи освіти, ні про які інші реформи в країні не може бути й мови. Без 
знань не могло бути ніякої системної модернізації країни і жодних економіч-
них стрибків. Тому, Столипін усіма можливими методами і засобами підтри-
мував освітню діяльність [1, с. 188]. 

Було організовано декілька комерційних училищ, торгових шкіл, торго-
вих класів та курсів  комерційних знань у 1908-09 навчальному році.  

Усього у цей період існувало 5 вищих навчальних закладів комерційного 
типа, в яких працювало 169 викладачів з річним бюджетом близько 251 тисяч 
карбованців. В навчальних закладах навчалося 2959 студентів, тобто 2049 
хлопців та 910 дівчат. За національною ознакою 73% були росіяни, 16,5% юдеї, 
2,7% - вірмени, 2,4% поляки, 2% литовці та латиші. Кількість юдеїв було знач-
ним. Якщо, в Російській Імперії загальна кількість їх складала близько 4%, а в 
державні виші їх приймали по квоті не більше 5%.  

Цікаво, що рішення про створення Харківського комерційного училища 
було прийнято 31 жовтня 1888 р., як знак про чудове врятування сім’ї царя 
Олександра ІІІ при аварії поїзда на станції Борки. Вже в наступному році було 
проведено конкурс на проект будівлі майбутнього вишу, на якому переміг 
проект тоді ще маловідомого, а, згодом, одного з найкращих архітекторів Хар-
кова – Олексія Миколайовича Бекетова. 

За Статутом, студенти, які закінчили курс мали право на звання особис-
того почесного громадянина та на атестат; кращі випускники отримували сту-
пінь кандидата комерції. Відмінники додатково нагороджувалися золотими та 
срібними медалями. 
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За даними роботи [2], чисельність середніх комерційних училищ зросло 
лише за один рік на 18. Їх стало 160, з яких 82 було державних та 78 приват-
них. Дохід цих училищ складав близько 6,5 млн. карбованців. Держава виді-
лила на утримання училищ 30,5 тисяч карбованців, або 0,5%. В навчальних 
закладах навчалося 37996 учнів, тобто 31180 хлопців та 6816 дівчат. Отримали 
диплом 2508 чол. Викладачів було 3191 чол. 

За національною ознакою учні були: 37,1% були росіяни, 32% юдеї, 
20,9% поляки, 3,2% - німці, 3,2% - вірмени, інші – 2,3%.  

Гуртожитки мали лише 13 училищ. 
Торгових шкіл було 90 (з них – 38 приватних). В них навчалося 13574 

учня (10513 хлопців та 3051 дівчина.  
За національною ознакою учні були: 54,2% були росіяни, 15,1% литовці 

та латиші, 14,3% юдеї, 7,5% поляки, 4,6% - німці, інші – 4%.  Викладачів було 
1115 чол, з них 234 жінки. 

Торгові класи були у 22 містах. В них навчалося 3973 учня та було 211 
викладачів. Курси комерційних знань було організовано у кількості 44. На них 
працювало 229 викладачів, які навчали 2596 чол. Випускників було 1729 чол. 

Однією з важливих постатей вказаного інституту був приват – доцент, а 
згодом професор, Петро Іванович Фомін [3, с. 108]. Петро Іванович працював 
завідувачем відділом статистики і секретарем Ради З'їзду гірничопромислов-
ців Півдня Росії. Він був співробітником Голови З'їзду гірничопромисловців 
Півдня Росії Миколи Федоровича фон Дітмара. Саме завдяки роботі статисти-
чного комітету, який і очолював Фомін, до сьогодні збереглись викладки, скі-
льки було добуто руди та вугілля, виплавлено чавуна та сталі, прокатане ста-
левого листа та рейок. Петро Іванович поєднував роботу у З'їзді гірничопро-
мисловців Півдня Росії з викладанням в Імператорського Харківського універ-
ситеті, де він був приват – доцентом. Академічні знання, досвід статистичної 
та викладацької роботи дали змогу Петру Івановичу викладати в Комерційно-
му інституті курси політичної економії та економічної географії. У 1914 р Пет-
ро Фомін створює Кабінет економічного вивчення Росії. Однім з найважливі-
ших праць цього видатного вченого та викладача була монографія «Гірнича і 
гірничозаводська промисловість Півдня Росії», яка не втратила свого значен-
ня й сьогодні. У 1916 р. на основі цієї монографії Петро Іванович Фомін отри-
мав звання магістра політичної економії та в 1919 р. очолив Комерційний ін-
ститут [4, с. 24]. З зміною влади Петро Іванович залишився у Харкові та пода-
лі сумлінно працював на ниві освіти (керував Комерційним інститутом у 1919- 
23 рр., який згодом став Інститутом народного господарства), керував еконо-
мічним факультетом того ж вишу та працював на посаді завідувача [5, с. 120] 

Так сто років потому наші предки готували спеціалістів з економіки. Са-
ме ці спеціалісти забезпечили економічне зростання нашої Батьківщини. 

Література: 
1. Зобова А. М. Внесок Петра Столипіна у реформування освіти в Росій-

ській імперії на початку ХХ сторіччя. «Науково-інноваційний розвиток агро-
виробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, за-
втра» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 17 
листопада. 2021 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 187-189. 
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водское дело. 19010. № 34. С. 1014-1015. 

3. Лортикян Э. Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столетия : 
очерки истории экономической науки и экономического образования. Харь-
ков, 1995. 192 с. 

4. Нариси з історії Харківського національного економічного універси-
тету: монографія / Д. Ю. Михайличенко, В. Є. Єрмаченко, О. А. Сахно; під заг. 
ред. В. С. Пономаренка. Харьков: ВД «ІНЖЕК», 2005. 326 с. 

5. Зобова А. М. Робота П. І. Фоміна у Комерційному інституті. Традиції 
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Використання програмних математичних пакетів для 

автоматизації розрахунків  технічних систем 
Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є побу-

дова орієнтованого на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на роз-
виток інформаційне суспільство, в якому кожний може створювати інформа-
цію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи 
змогу окремим особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій 
потенціал, сприяючи своєму сталому розвиткові і підвищуючи якість свого 
життя на основі цілей і принципів. Ідея втілення інноваційних технологій в 
навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти кон-
курентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самос-
тійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних со-
ціальних сферах. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення 
різних предметів у вищій школі дає змогу покращити зміст навчання, вдоско-
налити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його.В 
цей час немає єдиної класифікації навчальних програм, хоча багато авторів 
виділяють серед них такі п'ять типів:  тренувальні, наставницькі,  проблемного 
навчання, імітаційні і моделюючі,  ігрові, бази даних та інтегровані програ-
ми.Розглядаючи програмне середовище для спрощення розрахунків в техніч-
них та математичних завдань, переглянемо різні пакети програм, якими фахі-
вці користуються для виконання складних математичних та технічних задач. 

GeoGebra – вільно-поширюване (GPL) динамічне геометричне середо-
вище, яке дає можливість створювати «живі креслення» для використання в 
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геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і 
лінійки. Крім того, програма володіє багатими можливостями для роботи з 
функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів 
тощо) за рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дає змогу керувати і 
геометричними побудовами). 

Одним з перших в Україні педагогічних програмних засобів був програ-
мний комплекс для підтримки навчання математики GRAN, розробка якого 
розпочалася у 1989 році авторським колективом під керівництвом відомого 
українського вченого Мирослава Івановича Жалдака, академіка АПН України, 
доктора педагогічних наук, професора.Програмно-методичний комплекс 
GRAN, до складу якого входять педагогічні програмні засоби GRAN1, GRAN-
2D, GRAN-3D, забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, сте-
реометрії, тригонометрії, алгебри і початків аналізу, початків теорії ймовірно-
стей і математичної статистики), а також окремих розділів фізики в школі                
(7–11 класи). 

DG – пакет динамічної геометрії, створений авторським колективом 
співробітників ХДПУ ім. Г. С. Сковороди для комп’ютерної підтримки шкіль-
ного курсу планіметрії. Пакет забезпечує підтримку конструктивного напрям-
ку в навчанні та принципу наочності, надаючи середовище для експерименту-
вання. Можливості DG: моделювання геометричних побудов (створення побу-
дов за допомогою комп’ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження 
отриманих результатів, проведення  вимірювань); використання переваг ди-
намічної геометрії – миттєва зміна всіх залежних побудов при зміні деяких 
вихідних параметрів; ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії [1]. 

Microsoft Mathematics (колишня назва: Microsoft Math) – освітня 
програма-калькулятор, розроблена для Microsoft Windows, що дозволяє роз-
в'язувати алгебраїчні рівняння та здійснювати побудову 2-D та 3-D графіків. 
Ця програма буде корисною школярам та студентам при вирішенні завдань з 
алгебри, геометрії, фізики, статистики та інших дисциплін, що вимагають ма-
тематичних розрахунків. Програма дозволяє здійснити перегляд покрокового 
рішення розв'язку рівнянь, обчислення інтегралів, побудови графіків, 
конвертації величин, тощо. Математичні інструменти Microsoft Mathematics: 
графічний калькулятор – модуль для побудови 2-D та 3-D графіків в різних 
системах координат (декартова, полярна, сферична, циліндрична); обчислю-
вач рівнянь – модуль, створений для вирішення одного рівняння або системи 
рівнянь; бібліотека формул та рівнянь – модуль для пошуку часто вживаних 
формул з математики та інших галузей науки, їх графічного дослідження, об-
числення для конкретної змінної; обчислювач трикутника – модуль для зна-
ходження невідомих сторін та кутів трикутника по відомим; конвертер вели-
чин – модуль для перетворення вимірювань з однієї системи одиниць в іншу 
(довжини, площі, обсягу, ваги, температури, тиску, енергії, сили, швидкості, 
часу). 

Mathcad – система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизова-
ного проєктування, орієнтована на підготовку інтерактивних  документів з об-
численнями і візуальним супроводженням, відрізняється легкістю викорис-
тання і застосування для колективної роботиMathcad має простий і інтуїтив-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ний для використання інтерфейс користувача. Для введення формул і даних 
можна використовувати як клавіатуру, так і спеціальні панелі інструментів. 
Робота здійснюється в межах робочого аркуша, на якому рівняння і вирази 
відображаються графічно, на противагу текстовому запису в мовах програму-
вання. Mathcad містить сотні операторів і вбудованих функцій для вирішення 
різних технічних завдань. Програма дозволяє виконувати чисельні і 
символьні обчислення, проводити операції з скалярними величинами, векто-
рами і матрицями, автоматично переводити одні одиниці вимірювання в інші.  

MаtLab – пакет прикладних програм для числового аналізу, а також 
мова програмування, що використовується в даному пакеті. Система створена 
компанією The MathWorks і є зручним засобом для роботи з математичними 
матрицями, малювання функцій, роботи з алгоритмами, створення робочих 
оболонок (user interfaces) з програмами в інших мовах програмування. Хоча 
цей продукт спеціалізується на чисельному обчисленні, спеціальні 
інструментальні засоби працюють з програмним забезпеченням Maple, що 
робить його повноцінною системою для роботи з алгеброю. 

«GRAPHICS+»створений для підтримки шкільного курсу планіметрії. 
DG – це комп’ютерне середовище для експериментування з геометрії. Ця 
версія програми не надає можливості зберігати файли. Можливості програми: 
організація комп’ютерних експериментів і досліджень, висування і візуальна 
перевірка гіпотез як засіб підтримки конструктивного напрямку у навчанні; 
моделювання геометричних побудов: створення побудов за допомогою 
комп’ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження отриманих результа-
тів, проведення вимірювань; використання переваг динамічної геометрії – 
миттєва зміна всіх залежних побудов при зміні деяких вихідних параметрів; 
створення динамічних ілюстрацій, інтерактивних навчальних посібників, до-
відників, використання коментарів, кнопок, підказувань і гіперпосилань [2]. 

Отже, ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала останнім 
часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Її 
теперішній етап характеризується як емпіричною спрямованістю – розробкою та 
проведенням викладачами інноваційних пар різних профілей, так і теоретичною 
– створенням та вдосконаленням інноваційних та інтегрованих курсів, у ряді 
випадків поєднуючих численні предмети, вивчення яких передбачено навчаль-
ними планами. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показа-
ти учням «світ вцілому», подолавши дисциплінарну розрізненість наукового 
знання, а з  іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використову-
вати для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні. 
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