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V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

”Розвиток української держави в умовах  
активізації євроінтеграційних процесів”

(19 березня 2020 р.)

І. М. ВАРЗАР
д-р політ. наук, проф., НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

ЧОМУ УКРАЇНА ЗАБАРИЛАСЯ В ДОРОЗІ ДО ОБ’ЄДНАНОЇ 
ЄВРОПИ? НА ПРАКСІОЛОГІЧНЕ ЗАПИТАННЯ —  
СПРОБА НАУКОВО-ІСТОРІОЛОГІЧНИХ ВІДПОВІДЕЙ

”Чергування приготувань і самих дій — 
достойне політичної мудрості, 

але відділяти їх одне від одного досить
самонадіяно й небезпечно”

Ф. Бекон 
(Про гідність і примноження наук, 1623) [1; т.1, 376]

”Українська інтеграціоністська тема” ставить більше запитань, ніж низка соці-
ально-політичних дисциплін у змозі (навіть між собою координуючись) дати на них 
однозначні, науково вивірені відповіді. Мені на допомогу прийде провідна думка 
з полісемічного трактату Френсіса Бекона (наведена в епіграфі), в якій міститься 
головна, як на мене, відповідь на формульне запитання теми статті. До нього я ще 
повернуся, а на інші контекстні відповіді “зумисне наштовхнуся” при викладі мате-
ріалу в обрамленнях теоретико-методологічного інструментарію засадованої мною 
деякий час тому назад нової галузевої наукової дисципліни політичної кратології 
[2, 21–22].

1. Хто та що передувало Україні на шляху до євроатлантичних горизонтів?
Тенденції до глобалізації, інтеграції та взаємопов’язаності людства рельєфніше 

за попереднє стали проявлятися з середини ХХ ст., одразу ж після закінчення Дру-
гої світової війни. У більш-менш чіткі законовідповідності ці об’єктивні об’єднавчі 
тенденції та чиїсь суб’єктивні інтеграційні прагнення найбільш рельєфно стали “са-
москладатися” в роки останньої третини минулого століття. Вже в 70 — 80-х роках 
стали виникати й міжнародні політико-правові інституції, які намагалися “впоряд-
ковувати” інтеграційні процеси та явища і суб’єктивними (правовими та концеп-
туальними) засобами, тим самим “унормовуючи” об’єктивний рух європейства до 
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обріїв цивілізаційного оформлення континенту у вигляді цілісного єства “мислячої 
матерії”. 

Під кінець ХХ ст. виникло і малозрозуміле й донині “світове суспільство, яке 
незалежне від національних суспільств і системи образів, породжене постійним по-
шуком руху вперед...” [3, 8]. Стандартизоване на Заході політичне мислення поро-
дило й надбудову над тим “суспільством” — “Світовий Уряд”, який ніким не обира-
ється та не призначається, невідомо з яких кратологічних персоналій складається, не 
має місця постійного перебування і ані перед ким не звітує, але дедалі відчутнішим 
чином вимагає від усіх світових політичних суб’єктів (особливо ж від урядів відпо-
відних країн) прислуховуватися до його “порад”, “суджень” і “рекомендацій”.

Але чи має ця “figura-incognita” якусь аплікацію до моєї дискурсної теми? Гадаю, 
має… Можливо, ця фігура, — опосередковано чи впливовими імпульсами від дуалій 
ЄС — НАТО, Рада Європи — ОБСЄ, МВФ — ЄБРР та ін., — вчить нас новітньої по-
літичної конспірології від І. Валлерстайна: “Не висовуйтесь із координат “створеної 
суто для тебе” невралгічної точки світ-системи” [4, 78].  Скажімо, якщо пильніше 
вдивлятися в логіку розташування суб’єкт-дуалістів у названих вище пар “кураторів 
України”, то чітко стане зрозуміло, котрий з них “за” нас, а котрий — “за” Росію у 
питанні про “системне затівання” та гіпотетичне “розв’язання” Крим-Донського ге-
ополітичного конфлікту. Ось чому я часом не відв’яжуюся від уяви про те, що так 
часто вживана в нашому політмовленні ідеологема “Україна перебуває під зовнішнім 
урядуванням”, — що в цьому інфернальному контексті йдеться саме про той, не та-
кий уже й міфологемний, “Світовий Уряд”.

 Повернемось до позитивно-конструктивних граней обговорюваної теми… У не-
впинному глобалізаційному русі на планеті інтеграційний орієнтир веде Європа, і 
поки що найбільш рельєфним втіленням названого ерзац-”стандартизованого суспіль-
ства” є “Євросоюз” (ЄС), а “політико-інституційною надбудовою” над ним — “Євро-
комісія” (ЄК, ерзац-”уряд”) та “Парламентська Асамблея Ради Європи” (ПАРЕ, 
ерзац-”європарламент”). З 1997 р. до цієї кратологічної структури додалася своєрід-
на “інтернаціональна правотворча й законодавча гілка влади” — Міжнародний Суд 
з прав людини — “Гаазький Суд” [5, 17]. За суттю та призначенням першою, правлін-
ською владою в об’єднаній Європі ще 1949 р. було визначено Раду Європи, метою якої 
є “підтримка основних принципів прав людини, плюралізму, демократії, верховенства 
права,  а також зростання добробуту усіх громадян Європи” [6, 401]. Отже, уже під кі-
нець ХХ ст. об’єднана Європа мала в політико-кратологічній надбудові чотири гілки 
влади (а не три, як у нас); і живуть там люди не в державах, а в країнах, і в жодній 
з тих країн немає такої абсурдоти, як “ЗМІ — орган/гілка влади”, — як у нас.

2. Західна Європа починає стукати в сусідські центральні та східні ворота
З початку 90-х років під означеною надбудовою — та суто до Західної Європи  ло-

калізованою — виявилася “Європа–10”, — спільнота країн, яка утворилася в лютому 
1992 р. за приписом “Маастрихтського Договору” того ж таки року. За іншим при-
писом цього Договору (коли наприкінці 1992 р. до спільноти додалося ще п’ять кра-
їн) країни-члени утворили три  символічні мікросоюзи: політичний, економічний, 
монетарний. 1998 року до цієї символіки додався специфічний “сусідський союз” — 
досить умовно складена група пострадянських “країн-кандидаток”, серед яких — і 
Україна, яка заявила про себе, як про “європейську спільноту”, ще у жовтні 1994 р., 
під час проведення першого самміту “Україна — Євросоюз”. Того ж таки року Указом 
Президента була прийнята “Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу”.

На стику 80-х і 90-х років, — коли скінчилася “холодна війна”, зі світової гео-
політичної арени зникла “соціалістична система країн-народів-держав”, і світ став 
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багатополярним, актуальницьки загострилася проблема безпеки життя як всере-
дині інтегрованих країн, так і в рамках їхнього союзного цілого, — Євросоюзу. Ви-
никла дилогія “безпека зверху — безпека знизу”. Для реалізації безпекових вимірів 
“зверху” у Лісабонській Декларації “Система спільної та всеосяжної безпеки Європи 
у ХХІ столітті” (1996 р.) визнали вкрай потрібним поточному часові та перспекти-
ві феномен “всебічного зміцнення, розширення та руху на Схід як Євросоюзу, так і 
“Альянсу країн євроатлантичної солідарності” (одна з назв Альянсу: НАТО). 

Довгих років потрібно було на те, щоб довести світові (та особливо “тугим на 
вухо” окремим верствам політичної еліти в Україні), що названа організація опіку-
ється “захистом свободи, спільної спадщини і цивілізації народів-членів [Євросоюзу 
і НАТО]”, яка гарантує усім країнам-членам “надійну безпеку, більшу стабільність 
та кращі механізми долання криз” [7, 11,13]. Відтоді соціально-політичні євроінте-
граційні явища, факти й процеси окремо від воєннобезпекових і геополітичних єв-
роатлантичних явищ, фактів і процесів не розглядають лише в тих (здебільшого, єв-
ропейських) країнах, де у владі — бодай епізодично — перебувають  псевдополітичні 
дилетанти, непрофесіонали або відкриті політико-апатридні сили та впливові особи 
псевдодержавних діячів. 

Дані негативні обставини зумовлюють об’єктивний розкол “країн-кандидаток” 
на три підгрупи, — а) на країни, які успішно рухаються євроінтеграційним шляхом, 
але — тим часом — обтяжені негативами на євроатлантичному шляху; б) на країни, 
які успішно рухаються євроатлантичним шляхом, але, навпаки, не мають чітких та 
реальних шансів на успішне долання курсу на статутне членство в ЄС (наприклад, 
Туреччина); зрештою, в) на  країни, які взаємокорелятивним чином, — з орієнтацією 
на ЄС і НАТО, — надто обтяжені антиінтегративними негативами, — через що виму-
шені “тупцюватися на місці” (на жаль, яскравим прикладом тут є Україна).

Попри те, що, (1) починаючи з 1994 р., Україна проводить регулярні саммітові 
зустрічі з керівництвом ЄС; що (2) до складу усіх урядів завше включено “спецфі-
гуру євроінтегратора” (аж до посади окремого віце-прем’єра); що (3) кожний уряд 
розробляє свій (найчастіше — річний) “План ПДЧ” (план досягнення членства в  
ЄС), — попри усе це наш “євровіз” і нині там, — на рівні червня 1998 р. (коли була 
затверджена згадана “Стратегія інтеграції України до Євросоюзу”). На жаль,  всьо-
му світові видно, що Україна об’єктивним чином  опинилась “в обіймах” означеного 
вище (пункт “в”) дистрофного ситуативу. Мене, автора цих рядків, не полишає одна 
думка-констатація п’ятнадцятилітньої давнини… Навесні 2005 р. я дійшов висновку, 
що з нами стався масштабний ретроградно-стагнаційний зсув. “За прямої вини дер-
жави … країна тупцюється на місці. Змарновано час, ресурси, задавнено мрії міль-
йонних мас людей, перспективні орієнтири країни, пригальмовано не лише інтегра-
ційний рух України, але й її загальноцивілізаційний поступ” [8, 60, 76, 80].

Найпекучіша гіркота — від іншого висновку: за останні п’ятнадцять років, — за 
час очолювання країни трьома політико-кратологічними командами, — майже нічо-
го не змінилося у ставленні інститутів політичної влади до основних концептів по-
літичної науки взагалі та, зокрема, до широко відомої в Європі галузевої дисципліни 
“Інтеграціоніки”. Один з тих концептів наразі слугує підказкою й засторогою: перш 
ніж галасливо об’являти “похід до Заходу Європи”, її, Європу, “слід побудувати у 
себе вдома” (бодай в мініатюрі), — та ще й за її критеріями, а не за своїм “хотінням”.

3. Об’єднана Європа — VIS-Á-VIS — Україна: чим критерійно вимогливою для 
нас є Євросоюз

Від “Римського Договору” 1957 р. до “Маастрихтського Договору” 1992 р. “нова 
Європа”, — з точки зору внутрішньої, — комплектувалася майже у спонтанному 



15

порядку та з огляду на потреби поточного моменту у відповідних країнах-консолі-
дантах, а з точки зору зовнішньої, — з орієнтацією на холодновоєнні відносини між 
США і СРСР та між НАТО й ОВД (Організацією країн-членів Варшавського Дого-
вору). Маастрихт-92 лише “задав тон”, а “Копенгагенські критерії” 2001 р. вже кон-
цептуальним чином засадували досить досконалі правила комплектації Євросоюзу 
“в якості системи, яка визнає суб’єктами не лише країни-члени, але також і їхніх гро-
мадян, …надаючи кожному з них як обов’язки, так і права суб’єктів” [9, 20]. 

На початку ХХІ ст. та на тлі засвоювання європейцями Копенгагенських критері-
їв (2001 р.) у вищому керівництві ЄС замислились над питанням теоретико-праксе-
ологічної значущості та перспективного актуальменту євроатлантичного феномену 
в цілому. Жак Делор (відомий політик і політолог та один з очільників Комісії ЄС 
першої половини 1990-х р.) зініціював до осмислення усіма свій “Чотиричленний ім-
ператив” підготовки на його концептуальних підставах і “розповсюдження по світах” 
спеціального теоретико-методичного посібника. Вже на початку 1997 р. під його на-
уковою редакцією побачила світ теоретико-інструктивна книжка “Інтеграціоніка”. 
У передмові до неї Делор зазначав: перед викликами сучасності та “ніколи не ви-
значеної перспективи грядущого дня” мислячим європейцям на стратегічних стадіях 
євроінтеграції народів в Асоціацію (а) потрібно якомога глибше пізнати її зміст, (б) 
діяти в ім’я прогресування її мети, (в) бути готовими до застосування додаткових 
зусиль під час подолання антиінтегративних викликів та (г) намагатися жити в ко-
лективі Асоціації свідомих консолідантів [10, p. 37]. (Дещо пізніше в полеміці з Ж. 
Д’Естеном, — екс-Президентом Франції та — на той момент — автором таки прова-
леної “Конституції нової Європи”, — Делор зняв з  обговорення свою книжку, і для 
науково-читацької публіки вона продовжує побутувати “в динамічному активі”). 

Отже, самовималювалася гігантська ментальна дистанція — від стихійних об’єд-
навчих кроків до першооснов науково-критерійного осмислення історичної значу-
щості феномену об’єднання однотипно побудованих країн перед викликами (там-
тешнього) поточного моменту. Ось тут і можна констатувати, що, зрештою, вже мали 
б консеквентно зазвучати й епіграф із трактату “Про гідність і примноження наук” 
Ф. Бекона та дещо поверхово викладені  “імперативні вимоги” Ж. Делора. Тобто, в 
кінцевій інстанції усім має стати зрозумілою вимога часу: доки не зрозуміємо гли-
бинний зміст концепту “Євросоюз — система для себе і світу”, з одного боку, — доти 
в реалісменті не збагнемо наукові дистанції між країнами-членами Євросоюзу та 
диспозиції членів інтегративної тріади: “ЄС — НАТО — конкретна консолідантна 
країна” в сучасному динамічному світі, — з іншого боку.

З огляду на реалії часу на згаданій дистанції від Маастрихт–1992 до Копенга-
ген–2001 основні інтеграційні критерії зводилися (в основному) 1) до апріорного 
визначення асоціативних стадій, які має пройти країна-кандидат; 2) до аппреціації 
міри достатності та якості людських, науково-організаційних, інженерно-технічних, 
природних та інших ресурсів країни-кандидата; 3) до оцінки міжетнонаціонального 
клімату в країні-кандидаті; 4) до виявлення динамічного стану політико- і мовно-ко-
мунікативної культури різнорівневих еліт в країнах-кандидатах. Гріх було б сказа-
ти, що правлінські кратологи, урядовуючі менеджери та янусовоорієнтовані еліти 
останнього п’ятнадцятиліття — бодай уві сні — всерйоз замислилися над потребою 
“заповнити адекватним українським змістом” неодноразово названі Копенгагенські 
критерії. Ось і самовималювалася друга відповідь на формульне запитання теми 
статті. Та й це ще не все…

Після Копенгагена–2001 і дотепер вже йдеться про дві групи оновлених самим 
життям  критеріїв. Перша — це співставлювані характеристики країн-кандидатів 
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і вже країн-автентичних членів ЄС: а) за рівнем зрілості сфер і галузей суспільного 
життя до самореформування й перманентної модернізації за європейськими крите-
ріями; б) за етнічною та поколінською структурою населення з точки зору “людських 
ресурсів” розвитку Євросоюзу як соціально-політичного цілого; в) за станом справ у 
реаліях ООНівського Індексу розвитку людського потенціалу та г) за законодавчи-
ми стандартами соціально-політичного життя. Невиконання  означених критеріїв — 
третя відповідь на сакраментальне запитання: мовляв, як так сталося, що ми “обла-
малися на самому початку нерозпочатого шляху” до євроатлантичних берегів?..

Друга група нових критеріїв — це специфічні характеристики: а) за геополітич-
ним розташуванням країни-кандидата; б) за природним ресурсозабезпеченням на-
родного господарства країни-кандидата; в) за безпековим  самооблаштуванням кра-
їни-кандидата; г) за станом зрілості політичних еліт та їхньої здатності справлятися 
зі специфікою політичного урядування країною та, зрештою, д) станом саморозвит-
ку суспільних справ у країні-кандидаті в порівнянні з умовними “стандартами” в 
якійсь провідній країні-статутному члені ЄС. У синтезі це все означало б, що умовно 
узята країна-кандидат успішно “розбудувала об’єднану Європу у себе вдома”. Яку 
ж Європу може будувати та третина еліти, яка “реставрує” стару Євразію, а ще одна 
третина воює з власними “меншими братами” навколо політико-комунікаційної та 
науково-освітньої мов?.. Це й є четверта негативно-риторична відповідь на запитан-
ня з формули теми статті. 

Але дана сформульована вище двокритерійна теоретична каденція ще не є пов-
ною, — потрібна ще “співставлювана” картина стану справ у такій країні-кандидатки, 
яка є багатонародною спільністю. Її можна вималювати собі на двох корелятивних 
рівнях, — внутрішньому та зовнішньому. Для внутрішнього рівня найбільш важ-
лива самооцінка “інтеграційної готовності” самої країни-кандидата з точок зору (1) 
сталої міжетнічної консолідації суспільства, в якому живуть  бодай два-три і більше 
народів-етносів; (2) закріпленості конституцією єдність етнополітичних суб’єктів 
та етнорегіонів навколо державно-управлінських програм чинного уряду; (3) опти-
мальної розвиненості та благопозитивно реформованих основних сфер життя та га-
лузей життєдіяльності людей; (4) оптимально сформованих та “творчо діючих” соці-
альних стандартів життя усього громадянського масиву людей у даній країні.

Для зовнішнього рівня кореляції провідними є критерійні вимоги керівних орга-
нів Євросоюзу як до окремих, так і до всіх країн-кандидатів. А саме: (1) принципова 
одноманітність політико-державної надбудови (конституційний лад, форма прав-
ління, тип політичного режиму, модель державного управління суспільними спра-
вами, стала судово-правова система) країни-кандидата); (2) модельна “однаковість” 
стандартів соціального життя у країнах-членах ЄС та у країни-кандидата; 3) наяв-
ність у країн-членів організації-інтегратора та у країн-кандидатів “приблизно одна-
кових ситуаційно-безпекових побудників до єднання лав, сил і зусиль заради миру, 
спокою та процвітання народів-консолідантів” [11, 68]; зрештою, (4) відсутність у 
країни-кандидата до будь-кого у світі (особливо ж до сусідів) територіальних, при-
родосировинних або ж культурно-інтелектуальних претензій, безпідставних вимог і 
позаправових реституцій.

До зазначених інтеграційних критеріїв вселюдська соціально-політична думка та 
практика, як зазначено на початку статті, йшли з досить давніх пір. І усе більш-менш 
послідовно діялося за ланцюгом: мета — дія — результат-імпульс до постановки но-
вої мети — нова дія — новий результат — нова мета і т. д.. З точки зору історіологіч-
ної, ми певні в тому, що прийдешні етноколіна та вікові покоління означений діяль-
нісний ланцюг ще проторують, настійніше від нас, — попри те, що горизонт і від них 
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тікатиме, як і від нас, сьогоднішніх… А до тої пори світлого часу нам, сучасникам, 
залишається частіше згадувати рядки з пісні молодих років: “Жила б країна рідна, — 
й немає інших турбот…”
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В. О. ВЕКЛИЧ
д-р юрид. наук, НН ІП МАУП

СИСТЕМНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Проблема розвитку сучасних суспільних відносин в Україні фактично не знахо-
дить належної уваги у контексті досліджень національної безпеки. При цьому саме 
суспільні відносини у їх системному вираженні дозволяють на практиці забезпечу-
вати реалізацію правових приписів, виражених у регуляторних актах. Суспільні від-
носини також виражаються у різних сферах соціальної взаємодії, до яких належить і 
економічна, що сутнісно відображає сегмент національної безпеки.

Перетворення у економічному середовищі перебувають у безпосередньому вза-
ємозв’язку з фактичними суспільними відносинами. Останні інтерполюються на 
практику через взаємодію і взаємозв’язки між умовними “контрагентами” або учас-
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никами відповідних відносин. При цьому практика забезпечення національної без-
пеки засвідчує, що економічні відносини перебувають у системному взаємозв’язку з 
її іншими системотворчими аспектами.

Системні економічні перетворення у цьому дослідженні розглядаються у якості 
змін комплексного характеру, що зачіпають базові економічні відносини, та різні ас-
пекти забезпечення національної безпеки, виражаючись у коригуючому впливі ін-
ституційних регуляторів та інших зацікавлених суб’єктів щодо видозміни характеру 
соціальної економічної взаємодії. Так, у ч. 1 ст. 17 Конституції України зазначено: 
“Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економіч-
ної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу” [1], але спеціальне законодавство щодо цього було опрацьо-
ваним порівняно нещодавно.

Дещо контрастно у ч. 3 ст. 17 Конституції України вказано: “Забезпечення дер-
жавної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок ді-
яльності яких визначаються законом” [1]. Останнє положення набуло дещо розши-
реного вираження у ч. 1 ст. 12 Закону України “Про національну безпеку України”: 
“Сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох взаємопов’язаних скла-
дових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни та 
громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної 
безпеки” [2]. Подібне формулювання є актуальним з точки зору визнання громадян-
ського суспільства у якості одного з вагомих чинників впливу на соціальне середо-
вище разом з органами державної влади, що заперечувалося за радянського періоду.

З урахуванням наведеного, можна вказати на практичну потребу щодо розроб-
ки комплексної моделі системних економічних перетворень, що має забезпечувати 
можливості для реалізації змін щодо укріплення національної безпеки у сфері еко-
номіки на вітчизняному рівні.

Для багатьох пострадянських держав інерційними лишаються проблеми щодо 
неврахування прикладних аспектів щодо здійснення правового регулювання. Так, 
за радянського періоду були поширеними приписки і “неточності” при поданні еко-
номічної звітності, що використовувалося зацікавленими сторонами для отримання 
тих чи інших благ. Викривлені відомості у подальшому бралися за основу при роз-
робці нормативно-правових актів, що спричиняло невідповідність регулювання су-
спільних відносин їх дійсному стану. Якщо подібна ситуація у підсумку була одним 
з чинників економічної стагнації державних утворень на зразок СРСР або Північної 
Кореї, то за умов ринкової економіки подібне може спричиняти зниження конкурен-
тоспроможності національних товаровиробників на національному та міжнародно-
му рівнях з поступовою втратою доступу до новітніх технологій або можливостей 
для їх розробки. Останнє, інтерполюючись на систему забезпечення національної 
безпеки країни, у підсумку буде призводити до звуження ресурсної бази, що перебу-
ває під контролем відповідного державного утворення і її громадян (або є доступною 
для них).

Окреслена ситуація в якості нагальної потреби передбачає врахування при роз-
робці національного законодавства дійсного стану суспільних відносин, що скла-
лися на національному рівні в економічній сфері, враховуючи існуючі в масштабах 
східноєвропейського регіону концептуальні підходи щодо організації корупційної 
системи, підтримання її існування, захисту від деструктивних впливів та збережен-
ня окремих ланок в органах державної влади, що відображається на перерозподілі 
матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів в межах цього регіону, знаходячи ви-
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раження у діяльності як представників органів державної влади, громадських орга-
нізацій, так і окремих громадян. Свідченням подібної ситуації є умовна спільна 126-
та позиція України, Киргизстану, Джибуті та Азербайджану в рейтингу сприйняття 
корупції “Транспаренсі Інтернешнл” [3, с. 3]. Останнє ставить під сумнів практичну 
значущість створення антикорупційних органів у нашій державі.

Так, системні економічні перетворення в Україні повинні виражатися у реалізації 
низки науково обґрунтованих і методологічно опрацьованих етапів:

1. Формування умовної моделі дійсних суспільних відносин, що склалися в схід-
ноєвропейському регіоні, відображаючись на специфіці функціонування органів 
державної влади та громадянського суспільства (включно з напрацюванням коруп-
ційних схем різних рівнів державними службовцями і окремими громадянами).

2. Виділення пріоритетних соціально корисних моделей поведінки та орієнтирів, 
що є оптимальними для збереження і підтримання існування суспільства, держави і 
громадян як соціальної цінності.

3. Напрацювання субсистеми втілення наведених моделей поведінки та орієнти-
рів (в ціннісному вираженні) у масиві суспільних відносин загалом та економічних 
відносин зокрема.

4. Залучення ресурсного потенціалу національного рівня (держава та громадян-
ське суспільство) і міжнародного рівня (міжнародні організації та країни або компа-
нії, зацікавлені у розширенні своїх ринків).

5. Забезпечення виявлення (визнання у якості деструктивних) і нейтралізації 
(блокування подальшого функціонування або ліквідації) шкідливих щодо економі-
ки нашої держави і національної безпеки тенденцій, процесів та проявів у їх взаємо-
зв’язку.

Сутнісна проблема виражається у неможливості здійснення системних еконо-
мічних перетворень в межах нашої держави за умови поширення серед громадян 
неправових цінностей і пріоритетів зацікавленими сторонами, коли корупційні 
інструменти подаються у якості умовно оптимальних (інколи “єдиних прийнят-
них”) можливостей набуття тих чи інших благ, гарантованих державою, а також 
використовуються окремими представниками еліти для підтримання свого стано-
вища (причинно-наслідковий зв’язок між прагненням громадянина до соціального 
зростання, інерційно низьким офіційним рівнем оплати праці, офіційними та неофі-
ційними вимогами, що напрацьовуються зацікавленими сторонами щодо доступу до 
соціальних благ). За умови ведення військових дій (зокрема, в економічній сфері) 
проти держави, в межах якої поширюються подібні тенденції, така ситуація є дієвим 
інструментом для “вимивання” ресурсного потенціалу ураженої держави в інтересах 
агресора.

Таким чином, законодавче регулювання економічних перетворень за умови звич-
ного за пострадянських умов підходу до правового регулювання, не може бути ефек-
тивним, якщо не враховуються фактичні поведінкові аспекти діяльності учасників 
економічних відносин, їх цінності та пріоритети зі спонукальною мотивацією (під 
питанням лишається практичне визнання у якості соціальної цінності людини або 
корупційних інструментів). Так, неврахування балансу між дійсними поведінкови-
ми аспектами зацікавлених сторін економічних відносин, правовим регулюванням 
та національними і міжнародними аспектами поширення корупційних систем у під-
сумку призводить до нейтралізації антикорупційних органів у якості інструментів 
впливу на процеси, що пов’язані з економікою, до вимивання ресурсного потенціалу 
держави, а у підсумку — до нейтралізації економічного підґрунтя забезпечення наці-
ональної безпеки (сутнісно поєднуючись з нівелюванням соціальної цінності грома-
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дянина). Неврегульованою лишається проблема визнання ситуації за якої системні 
економічні перетворення повинні реалізовуватися за умов, коли корупційна система 
утвердилася на міжнародному рівні, але в Україні боротьба декларативно здійсню-
ється лише з її окремими проявами, що потребує подальших досліджень з ураху-
ванням проблематики забезпечення національної безпеки і напрацювання взаємодії 
компетентних органів державної влади і громадянського суспільства.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стан національної безпеки України означає “захищеність державного сувере-
нітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз” [1].  Для де-
мократичної країни безпека держави і суспільства є не самоціллю, а функцією забез-
печення свободи і безпеки людини. Так, у ст. 17 Конституції України зазначено: “За-
хист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 
Українського народу”, а у ст. 3 підкреслено, що “людина, її життя, честь та гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [2].

Невід’ємною складовою національної безпеки є економічна безпека держави. 
Вона відіграє вирішальну роль у досягненні економічного суверенітету держави, 
забезпеченні економічного розвитку, реалізації ефективної соціальної політики, 
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убезпеченні суспільства від екологічних стихій, зростанні національної конкурен-
тоспроможності в умовах міжнародної економічної взаємозалежності. Створення 
ефективної системи економічної безпеки держави дає можливість вчасно виявляти 
загрози національним економічним інтересам і запобігати заподіянню збитків соці-
ально-економічній системі в цілому. Поліпшення системи економічної безпеки на-
буває особливої актуальності для країн, які переживають трансформаційну кризу та 
загострення притаманних їй суперечностей.

Нові реалії сучасності потребують нового підходу до питань забезпечення еконо-
мічної безпеки, у якій все більш важливу роль починає грати інформаційна безпека. 
Такі тенденції інтенсивно розвиваються з 80-х рр. минулого століття і викликані на-
уково-технічним прогресом у сфері інформаційних технологій, глобальних систем 
телекомунікацій, засобів зв’язку. Цей етап розвитку суспільства характеризується 
зростаючою роллю інформаційної сфери, яка представляє сукупність інформації, 
інформаційної інфраструктури, суб’єктів, які здійснюють збір, обробку, розповсю-
дження та використання інформації, а також системи регулювання виниклих   при 
цьому економічних загроз. 

Однією з найважливіших складових загальної та  економічної безпеки на всіх 
рівнях держави визначається інформаційна безпека. Поняття “економічна безпека” 
має в науковій літературі багато визначень. Інформаційна безпека як важлива скла-
дова загальної безпеки багато в чому визначає загальну та економічну безпеку на 
всіх рівнях. Економічна безпека відображає все різноманіття економічного життя 
суспільства та сфер життєдіяльності людини. Звідси  і її функціональна та понятій-
на багатогранність.

Економічна безпека — це сукупність внутрішнього середовища, умов і стабіль-
но-гармонічних правил, які утворені і підтримуються державою та її громадянським 
суспільством, які забезпечують політичну і соціально-економічну свободу діяльності 
суб’єктів економіки на макро-, мезо- та мікро рівнях, розвиток і зростання ефективної 
економіки, зростання рівня і якості життя населення та стійке геополітичне, економіч-
не, соціально-екологічне положення держави та її території в глобальній економіці [5].

Отже, з вище зазначеного, інформаційна безпека — це умови і правила корис-
тування інформацією, які забезпечують загальну і економічну безпеку держави, її 
території та її громадян. Завдання інформаційної безпеки - створення системи про-
тидії інформаційним загрозам та захист власного інформаційного простору, інфор-
маційної інфраструктури, інформаційних ресурсів держави [4]. 

Вагомий внесок у дослідження проблематики інформаційної безпеки мають 
значення наукові праці закордонних та вітчизняних вчених, таких як: М.Арсеньєв, 
М.Бекетов , С.Клейменов, О.Левич, А.Хаустов, якими визначено понятійно-кате-
горіальний апарат інформаційної безпеки, так і розроблено механізм її реалізації. 
Зокрема, М. Бекетов пропонує розглядати інформаційну безпеку не як вид націо-
нальної безпеки, а як відносно самостійний наднаціональний вид загальної безпеки, 
який забезпечує прогресивний розвиток не тільки інформаційного середовища, але 
й соціуму в цілому [3]. 

Очевидно, що інформаційна складова безпеки на всіх рівнях є головуючою, 
оскільки через неї головним чином і йде взаємодія суб’єктів економіки та держави, 
включаючи приватних осіб. Інформаційна складова присутня в усіх сферах життєді-
яльності людини і суспільства.

Сучасний соціально-економічний розвиток України нерозривно зв’язав з заго-
стренням проблеми забезпечення її економічної безпеки, розширенням масштабів 
економічних загроз і появою нових форм та видів економічних злочинів. Інформа-
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ційна сфера, будучи фактором прогресу, одночасно виступає і як носій загроз еконо-
мічній безпеці держави. З одного боку, розвиток інформаційних технологій підвищує 
ефективність використання всіх економічних ресурсів, дозволяє забезпечити еконо-
мічний зріст, налагодити раціональне управління громадськими процесами, підви-
щити рівень та якість життя, що позитивно впливає на мікро- та макроекономічні 
показники, на значення важливіших індикаторів економічної безпеки, тим самим 
підвищуючи її рівень. З іншого боку, інформатизація породжує нові загрози для роз-
витку економіки, які розрізняються за складом та наслідками, цілями, характером та 
причинами виникнення, зумовлені ростом її залежності безпеки використовуваних 
інформаційних технологій, що негативно впливає на економічну безпеку держави, 
суспільства, підприємства і особистості та актуалізує проблему забезпечення еконо-
мічної безпеки в інформаційній сфері.

Контролюючи потоки інформації, керуючи її подачею, в умовах інформаційної 
економіки можна мати значний вплив на хід економічних процесів. Але необхідно 
відзначити, що  загрози економічної та інформаційної безпеки дуже різноманітні, і 
не завжди можуть класифікуватися та систематизуватися, так як динаміка розвитку 
суспільства та економіки постійно змінює існуючі та створюють нові загрози.  Та-
ким загрозам можна віднести міжнародний кібертероризм, інформаційно-фінансові 
атаки и т.п. Тяжкість наслідків реалізації економічних загроз залежить не тільки від 
сили джерела загроз, які прагнуть змінити стан держави, але і від непідготовленості 
державних систем до відбиття цих загроз.

Тому, в сучасних умовах дуже важливо своєчасно виявити та оцінити загрози еко-
номічної та інформаційної безпеки, що виникли, і на цій основі приймати необхідні 
заходи щодо запобігання загроз, з захисту інформаційних та економічних інтересів 
та потенційних джерел загрози.

Таким чином, нові виклики та загрози (насамперед міжнародний кібертероризм, 
інформаційний шпіонаж, організована злочинність в інформаційній сфер, небезпека 
поширення вірусних комп’ютерних атак на інформаційні системи в економіки та фі-
нансовій сфері і т.п.) мають глобальний характер і потребують адекватної відповіді зі 
сторони всього міжнародного суспільства та загальних зусиль для її подолання. На 
сьогодні суттєво зростає роль інформаційної безпеки національної економіки, все 
більш актуальною стає проблема боротьби з кіберзлочинністю в фінансовій сфері. 
Складність існуючих перед державою задач потребує визначенню збалансованих 
стратегій їх рішення, яка виходить з взаємозв’язку     проблем національної безпеки, 
соціально-економічного розвитку держави та інформаційної безпеки економічної 
системи.
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д-р політ. наук, доц., НН ІМВСН МАУП

ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

За сучасних умов трансформаційного розвитку України та гострих проблем, що 
постають перед нею у сфері безпеки, неабияке науково-теоретичне та практичне зна-
чення має дослідження формування геополітичного середовища нашої країни, різ-
номанітних чинників, що впливають на її геополітичну безпеку, виявлення найбільш 
ефективних засобів протистояння зовнішнім та внутрішнім загрозам тощо.

Під безпекою тієї або іншої геопросторової політичної системи ми розуміємо 
такий її динамічний стан, за якого забезпечується ефективне функціонування, ста-
лий розвиток та здатність системи до саморегулювання при дії на неї зовнішніх та 
внутрішніх факторів (викликів). Взагалі поняття “безпека” вживається насамперед 
щодо держав, а також може стосуватися регіону (міжнародного чи внутрішньодер-
жавного), суспільства, певного суспільного чи політичного інституту, соціальної 
групи або особистості. В ідеалі, ієрархія об’єктів захисту державної (національної) 
безпеки будується таким чином: на верхній сходинці перебуває особистість, далі йде 
суспільство з його матеріальними та духовними цінностями, а ще нижче — держава 
з її конституційним устроєм, суверенітетом та територіальною цілісністю. Однак, 
попри офіційно проголошувані пріоритети безпеки особистості та суспільства, на-
справді головним завданням державної геополітики виступає передусім забезпечен-
ня інтересів та захист безпеки саме держави як геопросторової політичної системи 
(особливо її правлячої еліти), а вже інтереси та безпека суспільства й особистості 
перебувають на другому плані геополітичної панорами. Саме такий підхід до безпе-
ки (звісно, неформально) притаманний реальній геополітиці переважної більшості 
держав світу.

За сучасних умов концепт “безпеки” зазнав суттєвої трансформації за рахунок 
розширення кола актуальних та потенціальних загроз, що випливають на різні сфе-
ри суспільного життя країни. У зв’язку з цим “Копенгагенською школою” був запро-
понований досить широкий за змістом концепт “сек’юритизації”, котрий охоплює, 
крім традиційних, ще й численні об’єкти, явища та процеси, котрі виникли нещо-
давно або раніше не вважалися загрозливими для держави, суспільства та людини. 
Сек’юритизація передбачає врахування взаємодії різноманітних акторів — держав, 
недержавних акторів, політичних еліт, угруповань, навіть окремих осіб. Вважаєть-
ся за доцільне розглядати безпековий комплекс як синтез п’яти взаємопов’язаних 
секторів: військового, політичного, економічного, соціального та екологічного. За 
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нинішніх умов важливо враховувати вплив на безпеку того чи іншого об’єкта ще й 
інформаційного фактора.

У безпеці геополітичної системи (як правило, державної) доцільно виокремлюва-
ти зовнішню та внутрішню підсистеми. Дієва зовнішня підсистема безпеки означає 
таке функціонування відповідних інститутів держави, яке в ідеалі гарантує повно-
цінний захист від передусім воєнних, а також політичних, економічних, інформацій-
них та інших загроз. Актуальні загрози виникають у результаті або безпосередніх дій 
зовнішніх акторів, або вочевидь близьких до реалізації їхніх намірів. Досить важко 
виявити потенціальні загрози, котрі часто-густо не актуалізуються. Геополітика за-
хисту безпеки політичної системи, у принципі, може бути: наступальною (оффен-
зивною), оборонною (”дефензивною”), і навіть, за особливо небезпечних загроз та 
потужного зовнішнього впливу, відступальною (”субмісивною”). В окремих випад-
ках наступальна геополітика здійснюється актором з превентивною метою — дії на 
випередження щодо того актора-супротивника, котрий сам готує напад. “Маневре-
на” геополітика, зазвичай, поєднує наступальні та оборонні дії в геопросторі. Згідно 
з державними стратегічними планами оборонна, наступальна і навіть відступальна 
геополітика щодо одного супротивника чи декількох можуть (принаймні теоретич-
но) чергуватися не лише в просторі, а і в часі. За сучасної геополітичної обстановки 
влада Російської Федерації намагається вдаватися в Східній Європі саме до мане-
вреної геополітики, поєднуючи експансіоністські та оборонні акції.

Внутрішня безпека держави характеризується через стан її внутрішнього безпе-
кового середовища. Останнє як система містить такі підсистеми: інституціональну, 
ідеологічну, політичну, правову (та правоохоронну), культурно-інформаційну, еко-
номічну, соціальну, демографічну, екологічну. У кожній з підсистем у процесі вза-
ємодії між компонентами можуть виникати гострі протиріччя, що іноді спромож-
ні викликати напруження в самій підсистемі і впливати на безпекове середовище 
загалом. Вкрай небезпечні для внутрішнього середовища загрози, що виникають 
при деструктуризації цілих підсистем. Практичне втілення особливо небезпечних 
зовнішніх чи внутрішніх загроз (у разі, якщо відповідні державні інститути захисту 
безпеки недостатньо ефективно реагують на них) може призвести до розпаду всієї 
геопросторової політичної системи певної держави.

Для імперських політій, при всьому різноманітті їхніх форм, були притаман-
ні владні відносини між “центром” та “периферією”. Імперські стосунки у форматі 
“центр-периферія” традиційно трактуються як вертикальні, а відносини між окреми-
ми “периферіями” в межах однієї імперської системи — як горизонтальні. У принци-
пі, для імперської геопросторової системи притаманне переважання вертикальних 
зв’язків над горизонтальними. Успішний розвиток імперських відносин (за схемою 
“центр-периферія”) досягається тоді, коли “центр” має своєрідні “передмостові укрі-
плення” у “ядрі” периферійної нації. Тобто, коли правляча еліта “периферійної” 
країни відчуває власну вигоду від підпорядкування “центру”, активно співпрацює 
з ним, незважаючи на інтереси всього суспільства своєї країни, і виступає як надій-
ний оплот імперського панування. Якщо імперський “центр” заінтересований в уні-
фікації загальноімперського геопростору, він прагне інкорпорувати “периферії” до 
загальноімперських структур. Проводячи геополітику, спрямовану на інкорпорацію 
певної “периферії”, “центр” може використати її еліту, котра в обмін на збереження 
та примноження власних привілеїв здатна сприяти успішній реалізації імперської 
геополітики. Для досягнення своїх цілей імперські владні інститути часто вико-
ристовують “агентів впливу”, котрі можуть направлятися з “центру” до “периферії” з 
певними функціями, а також рекрутуватися серед “периферійної” еліти.
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В історичному минулому, коли на певний геопростір (країну чи регіон) претендува-
ли одразу дві (чи навіть три) сусідні великі держави, то кожна з них прагнула ним заво-
лодіти, навіть завоювати. Якщо жодній з конкуруючих держав це не вдавалося (за умов 
активного геополітичного протиборства, навіть воєнних дій, визвольної боротьби са-
мої країни — об’єкта завоювань), то така крана могла стати своєрідним геополітичним 
“буфером” між потужними сусідами. Кожна із сусідніх великих держав прагнула задля 
реалізації своїх геополітичних інтересів встановити контроль (як правило, непрямий) 
над такою країною. У такому разі йшлося про неформально підконтрольний тій чи ін-
шій великій державі (чи імперії) “буфер”. Можлива була ситуація встановлення певної 
рівноваги при впливі зовнішніх акторів — тоді “буфер” можна було кваліфікувати як 
нейтральний. Такий неформальний статус вигідний був насамперед самій “країні-бу-
феру” і навіть міг влаштовувати (хоча б тимчасово) зовнішніх потужних акторів.

Задля захисту своєї безпеки в імперій могла виникати нагальна потреба перей-
ти до оборонної геополітики на “фронтирах” з іншими потужними державами. За 
цих умов у “периферійних” країнах зосереджувалися військові контингенти, розбу-
довувалися фортифікаційні системи, комунікаційні мережі для логістичних потреб 
імперського “центру” тощо. На теренах “периферії” фактично створювалися геопо-
літичні “форпости” для надійної оборони імперії. При цьому “периферійній” еліті 
могла надаватися певна автономія в обмін на її лояльність щодо центральної влади. 
У випадках, коли імперська влада планувала в недалекій перспективі здійснити во-
єнну експансію в певному геопросторі, вважалося за доцільне заздалегідь створю-
вати геополітичні “плацдарми”. У зв’язку зі зміною геостратегії з оборонної та на-
ступальну (експансіоністську), геополітичний “форпост”, завдяки вже сформованій 
військовій інфраструктурі, міг бути трансформований у “плацдарм”.

Неоімперію доцільно трактувати як велику геополітичну систему, що вирізняється 
складною багаторівневою ієрархічною структурою з гетерогенними внутрішніми ком-
понентами і має зовнішні компоненти (або мережі) у світовому геопросторі. Сучасні 
неоімперії віддають перевагу різним формам непрямого контролю імперського “цен-
тру” над формально суверенними зовнішніми об’єктами (”периферією”). Хоча неоімпе-
рії використовують у своїй геополітиці здебільшого засоби “м’якої сили”, вони можуть 
вдаватися і до застосування традиційного інструментарію “жорсткої сили” — політич-
ного тиску, дипломатичного шантажу, економічної блокади, навіть воєнної сили.

Неоімперські держави сучасності, змагаючись між собою за сфери геополітич-
ного та геоекономічного впливу, можуть бути заінтересовані в існуванні окремих 
“буферних” країн. У неоімперській геополітиці Російської Федерації простежується 
застосування щодо України засобів як “жорсткої”, так і “м’якої” геополітики з метою 
послаблення та геопросторової деструктуризації нашої країни (трансформація дер-
жавного устрою шляхом “федералізації”). Очевидним є прагнення російської вла-
ди досягнути позаблокового статусу Української держави, використовуючи засоби 
прямого та, особливо, непрямого впливу; перетворення її на нейтральну “буферну” 
країну між Росією та Заходом. Нині Україна добровільно приєдналася до Заходу в 
якості свого роду “напівпериферії” Євросоюзу. Активізується співпраця між Укра-
їною та НАТО, проте її вступ до Альянсу в найближчій перспективі не очікується. 
У новому європейському геополітичному порядку Україна, у принципі, здатна на 
найближчу перспективу відігравати роль прозахідного “буфера” між колективним 
Заходом та Росією. На Сході України залишається зона “жевріючого” конфлікту. 
За умов нинішнього “гібридного” конфлікту з Російською Федерацією для України 
найбільш доцільно розвивати двосторонні військово-політичні відносини з окреми-
ми країнами-членами НАТО.
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ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЧИ КРАЇНИ?

Державна безпека є однією з базових політичних цінностей України, а її зміцнен-
ня — стратегічною метою сучасної української держави. 

Однак, зазначена тематика вже понад 70 років викликає у фахівців більше запи-
тань, чим відповідей. Причина цього досить банальна — відсутність зацікавленості у 
влади називати речі своїми іменами, а також теоретична складність дослідження та 
його крайня непопулярність: 

• вибір для дослідження феномена безпеки держави хоча б п’яти методологічних 
платформ з семидесяти (задля досягнення виваженого результату); 

• розробка і визначення категорій та понять (адже маловідомо, що існує теорія 
їх розробки та визначення), які розкривають сутність безпеки держави, визначення 
її обсягових характеристик у політичній, економічній, науково-технологічній та ін-
ших сферах життєдіяльності України; 

• розуміння характеристик безпеки держави у різних правових режимах; 
• визначення повноважень органів влади та управління із забезпечення безпеки 

держави; закріплення на нормативно-правовому рівні форм та видів, сил та засобів 
її забезпечення за визначених вище умов. 

Безперечно, що поняття державна безпека і безпека держави за їхньої семан-
тичної еквівалентності не є тотожними. Останнє підтверджується тезою Власюка 
О.С.: “Одним із важливих ключових складників національної безпеки є державна 
безпека. Отже, національну безпеку не можна звужувати до державної безпеки”. 
Таке ототожнювання загрожує пріоритетом інтересів держави над інтересами укра-
їнського народу і національними інтересами” [1]. 

Теорією національна безпека структурно окреслюється як ступінь (міра, рівень) 
захищеності життєво важливих інтересів, прав і свобод особи (громадянина), су-
спільства (народу, нації) і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, або ступінь 
(міра, рівень) відсутності загроз правам і свободам людини, базовим ін-тересам і цін-
ностям суспільства й держави.

Відповідно до наших попередніх доробок основою яких становлять матеріали з гри-
фами обмеження у доступі [2] і на які безпідставно посилаються Капуловський А. В. та 
Жарий O. K., та великої кількості відкритих публікацій нами зроблено ряд висновків:

• державна безпека — це здатність системи суспільних відносин (у політич-ній, 
економічній, воєнній, науково-технічній та інших важливих сферах діяльності су-
спільства), що безпосередньо пов’язана із забезпеченням оптимального функці-ону-
вання її інститутів (у першу чергу державної влади) в суспільстві і поза його межа-
ми, забезпечити безпеку особи, суспільства і держави при конкретному ба-лансі їх 
життєво важливих інтересів;

• державна безпека — складова національної безпеки і полягає в здатності дер-
жави забезпечувати стабільне функціонування державних інститутів, а також зако-
нодавчо визначений стан їх захищеності від потенційних і реальних загроз. Саме за 
таких умов державній безпеці притаманні окремі ознаки національної безпеки;
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• державна безпека, як видова категорія, не зорієнтована на яку-небудь конкрет-
ну сферу суспільних відносин; 

• поняття “державна безпека” досить складне, багатоаспектне, інтегроване із ба-
гатьох понять і відповідно висвітлює безпеку не тільки держави, але й окре-мої осо-
би та суспільства в цілому.

Суттєвими у нашому випадку є ті, які “лежать” в основі наших подальших розсу-
дів. А саме: нація, національність, народ,  політична нація,  політична нація України, 
етнос, поліетнічна держава,  територія держави, країна, держава, суверенна держава, 
форма держави, політика, безпека політичної системи та державного устрою Украї-
ни, політична економія та економіка. 

У системі національної і державної безпеки головними пріоритетами, як ми вва-
жаємо є державно-політичний та соціально-економічний.

Тобто, можна припустити, що безпеку держави, як апарату влади та управ-ління, 
як і національну безпеку забезпечує велика кількість органів, але у кожно-го з них 
має бути чітко визначена нормами права своя компетенція!!!

Лише після цього, вважається можливим визначити основні характеристики 
структури безпеки держави.

Беззаперечно, що державна безпека, як безпека системи політичної влади (скла-
дова суспільства, яка його організовує) в Україні залежить від її політичної, еконо-
мічної, наукової та науково-технологічної складової, які створюють іннова-ційну 
складову політики України на світовій арені.

До компетенції Верховної Ради України, Президента, Ради національної безпеки 
і оборони і судової гілки влади входять питання забезпечення безпеки держави в по-
літичній, воєнній, економічній та судовій сферах життєдіяльності суспільства.

Виходячи з того, що найбільш прийнятним визначенням держави є визначення 
її як організації політичної влади зазначаємо, що безпека держави, як системи полі-
тичної влади в Україні залежить від її політичної, економічної, наукової та науко-
во-технологічної складових, які є фундаментом інноваційної політики України.

Державно-політичний аспект безпеки держави полягає у забезпеченні територі-
альної цілісності України, недоторканності її кордонів, внутрішніх і міжнародних 
інтересів України та захисту державно-політичного ладу від спроб ліквідувати чи 
змінити його неконституційним шляхом.

Соціально-економічний аспект безпеки держави забезпечує стійкість соціаль-
но-економічної системи держави, вдосконалення структури народного господарства, 
захищеність його від зовнішніх та внутрішніх загроз, подолання кризових явищ.

Тобто, державна безпека - це:
• безпека конституційно легітимізованого політичного ладу держави від змін 

його неконституційним шляхом;
• безпека державотворення і конструктивної політики задля стабільності суспіль-

ства;
• наявність політичного суверенітету; 
• територіальна цілісність України і недоторканість її кордонів; 
• безпека інститутів державної влади;
• безпека національно-державних інтересів у сфері економіки.
Все це необхідне задля ефективної реалізації соціального призначення ор-ганів 

влади та управління. Якісні показники зазначених безпек мають бути ви-кладені та 
закріплені у нормативно-правових актах: доктринах, концепціях, стра-тегіях та про-
грамах) визначеними законодавством формами та методами, силами і засобами із 
забезпечення подальшого розвитку особи, суспільства та самої дер-жави в умовах 
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конкретних правових режимів у політичній, економічній, воєнній, науково-техноло-
гічній та інших важливих сферах діяльності суспільства.

Як бачимо, безпеку держави у сучасних умовах розвитку українського сус-піль-
ства забезпечує не лише Служба безпеки України, як то зазначено в Законі, а й інші 
органи влади та управління від яких вона напряму залежить: Верховна Рада, Пре-
зидент, РНБО та суди України, Міністерство Оборони, Міністерство внутрішніх 
справ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-дарства Укра-
їни; Міністерство енергетики та захисту довкілля України; Міністер-ство закордон-
них справ України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України; 
Державна податкова служба України; Державна служба України з етнополітики та 
свободи совісті; Державна митна служба України; Державна служба геології та надр 
Укрaїни; Державна служба Укрaїни з надзвичайних ситу-ацій; Державна служба фі-
нансового моніторингу Укрaїни; Державна служба екс-портного контролю Укрaїни; 
Державна фіскальна служба Укрaїни та практично всі інші державні інституції. 

Однак їх діяльності у даному напрямі властиві свої специфічні якості, які потріб-
но виокремити та закріпити в нормах права.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ  
ВЗАЄМОВІДНОСИН МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  
ТА МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Розглядати вирішення проблеми надання транспортних послуг населенню необ-
хідно з двох позицій: з боку місцевих органів влади та з боку перевізника, який уклав 
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договір з місцевою адміністрацією на надання транспортної послуги на маршруті 
шляхом надання певної кількості автобусів і певного типу (місткості).

Місцеві органи влади мають обмежені бюджетні ресурси на відшкодування ви-
трат суб’єкта автотранспортної діяльності, витрачених на експлуатацію автобусів на 
маршруті.

У той же час в роботі [4, с. 35] зазначено, що початкова (максимальна) ціна дер-
жавного або муніципального контракту повинна визначатися виходячи з вартості 
експлуатації автотранспортного засобу конкретного типу в розрахунку на 1 кілометр 
пробігу і планованого пробігу автотранспортного засобу за маршрутом.

Крім того, місцеві органи влади повинні мати бюджетні кошти на погашення ви-
трат на перевезення пасажирів, яким надають пільги з оплати проїзду власними за-
конодавчими актами.

За створення умов для надання транспортних послуг населенню та організацію 
транспортного обслуговування населення відповідають місцеві органи влади, як 
правило, муніципальний замовник. Вони здійснюють допуск перевізників на марш-
рути і відповідають за планування обсягів транспортної роботи шляхом затверджен-
ня розкладів руху транспортних засобів на маршрутах [1, с. 11].

Перевізники забезпечують випуск на маршрути необхідної кількості і типів тран-
спортних засобів відповідно до затвердженого розкладу руху.

За встановлення тарифів зазвичай відповідають державні органи влади, і, пла-
нуючи величину тарифу, орієнтуються на невисоку платоспроможність населення.

В даний час в регіонах застосовують нормативні документи, що визначають про-
цедуру формування тарифу на перевезення пасажирів транспортом загального ко-
ристування, розроблені і затверджені місцевими органами влади. Основна ідеологія 
створення цих нормативних документів ґрунтується на використанні системи індек-
сування фактичних результатів за всіма фінансовими показниками за попередній 
період.

У зв’язку з тим, система надання послуг з перевезення пасажирів транспортом за-
гального користування має соціальний характер і при формуванні тарифу необхідно 
враховувати платоспроможність населення, неможливо встановити тариф на пере-
везення, який дозволив би перевізникам покривати всі свої витрати. Таким чином, 
перевізники працюють за регульованими тарифами.

Однак, повного відшкодування “випадаючих доходів” транспортних організацій 
за рахунок бюджетів не здійснюється, що призводить до накопичуваної збитковості.

Місцеві органи влади встановлюють різні системи оплати проїзду для громадян, 
які мають право на пільги, і відшкодовують транспортним організаціям недоотрима-
ні доходи субсидіями з бюджетів муніципальних утворень [3. С. 52].

Таким чином, діюча в даний час модель фінансово економічних взаємовідносин 
між транспортними організаціями, місцевими органами влади та пасажирами, що 
оплачують свій проїзд у транспорті загального користування має наступний вигляд 
[2, с. 36]:

• витрати бюджету рівні субсидіям, що виділяються транспортним організа-
ціям;

• доходи транспортної організації складаються з доходів, отриманих від оплати 
проїзду пасажирами та субсидій з бюджету;

• витрати транспортної організації перевищують її доходи;
• доходи, отримані від оплати проїзду пасажирами рівні добутку регульованого 

тарифу та кількості перевезених пасажирів;
• регульований тариф менше економічно обґрунтованого тарифу.
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Забезпечити прибуткову діяльність транспортних організацій можна тільки в 
разі отримання ними доходів, повністю покривають економічно обґрунтовані витра-
ти на перевезення і забезпечують можливість отримання прибутку, достатньої для 
економічно стійкої діяльності перевізника і своєчасного оновлення транспортних 
засобів [4, с. 62]. Досягнення цієї мети детально описані в [2, с. 38].

Можливі варіанти технології формування тарифу на перевезення пасажирів:
Варіант 1
• регульований тариф дорівнює економічно обґрунтованому тарифу;
• бюджетне фінансування дорівнює субсидіям за перевезення пасажирів, які 

мають пільги з оплати проїзду;
• економічно обґрунтований тариф визначається як приватне від ділення різ-

ниці між вартістю перевезення і величиною субсидій на кількість перевезених 
пасажирів.

Варіант 2
• бюджетне фінансування дорівнює субсидіям за перевезення пасажирів, які 

мають пільги з оплати проїзду;
• додаткове бюджетне фінансування дорівнює різниці між вартістю перевезен-

ня, субсидіями та доходами від оплати проїзду пасажирами;
• пасажири оплачують проїзд за регульованим тарифом, величина якого нижче 

економічно обґрунтованого тарифу.
Варіант 3
• бюджетне фінансування дорівнює нулю, на маршрутах пасажирам не нада-

ються ніякі пільги;
• економічно обґрунтований тариф визначається як приватне від ділення варто-

сті перевезення на кількість перевезених пасажирів.
Реалізація моделі, заснованої на укладенні контракту між органами влади і тран-

спортними організаціями, має на увазі вирішення нової проблеми: забезпечення до-
даткового фінансування з бюджетів транспортних організацій для отримання ними 
прибутку, що включається у вартість транспортної роботи.

Потреба в додатковому бюджетному фінансуванні виникає при здійсненні фінан-
сових взаємовідносин між перевізником і замовником за варіантом 2. При цьому ве-
личина цього додаткового фінансування буде тим менше, чим вище буде регульова-
ний тариф на перевезення пасажира, що встановлюється місцевими органами влади.

Система надходження доходів від оплати проїзду пасажирами може бути органі-
зована різними способами:

• оплата проїзду в транспортному засобі кондуктору або водієві;
• придбання пасажирами заздалегідь різних видів проїзних квитків і компосту-

вання або зчитування інформації з них при вході в транспортний засіб.
У тому випадку, якщо грошові кошти від оплати проїзду надходять в транспортну 

організацію, то вона повинна представити звіт про отримані доходи в адміністрацію. 
На підставі отриманої інформації розраховується величина додаткового бюджетно-
го фінансування, яку крім субсидій необхідно виплатити перевізнику як вартість пе-
ревезення, зазначену в контракті.

Можливий варіант організації оплати проїзду пасажирами шляхом придбання 
різних видів проїзних квитків у спеціальних пунктах продажу, всі кошти, отримані 
при цьому, можуть надходити до централізованого фонду, спеціально організованої 
служби зі збору проїзної плати. Однак, в цьому випадку необхідно розробляти спе-
ціальну методику, що дозволяє об’єктивно розділити отримані доходи між переві-
зниками.
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Система роботи на контрактній основі ставить перед Перевізниками додаткові 
проблеми, пов’язані з появою податку на прибуток та податку на додану вартість.

В даний час велика частина перевізників працюють зі збитками і, отже, не пла-
тять податок на прибуток. Отримавши оплату за свою роботу, перевізник матиме 
прибуток, що підлягає оподаткуванню.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: МЕРЕЖЕВИЙ ВИМІР

На сучасному етапі знання й інформація стали найважливішими ресурсами вла-
ди, які дозволяють досягти бажаних цілей, мінімально витрачаючи ресурси влади, 
перетворити супротивників у союзники. Крім того, особливо актуалізується пробле-
ма інформаційної безпеки, яка посідає одне з ключових місць у системі забезпечення 
життєво важливих інтересів усіх без винятку країн. Це передусім обумовлено на-
гальною потребою створення розвиненого інформаційного середовища суспільства. 
Але саме через інформаційне середовище найчастіше здійснюються загрози націо-
нальній безпеці в різних сферах діяльності особистості, суспільства й держави. Саме 
тому у сучасних умовах виникла потреба в переосмисленні та уточненні проблеми 
інформаційної безпеки з урахуванням сучасних амбівалентних інформаційних про-
цесів.

Мережеві практики забезпечення інформаційної безпеки мають низку особли-
востей, які задаються характером соціальних практик у кіберпросторі і мережевою, 
потоковою організацією віртуального простору. Вони визначаються функціональ-
ним значенням, а не місцем, у якому знаходяться суб’єкти. Місця (території) тепер 
визначаються похідними від функціональних вузлів інформаційної мережі. Іншими 
словами, рішення приймаються в мережі, але здійснюються локально й територіаль-
но. Подія “на місці” стає похідним від події в мережевому вузлі. Ця особливість ле-
жить в основі сутності практик як забезпечення інформаційної безпеки, так і здійс-
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нення агресії, наприклад, гібридних війн. Наприклад, сьогодні агресор може вести 
інформаційні війни на будь-яких територіях, перебуваючи у зручному для нього 
місці і в будь-який час, зберігаючи свою анонімність.

Основоположною якістю кіберпростору є залежність його формальних харак-
теристик від уявлень і схильностей його творців (їх знань та умінь, професійних 
навичок і звичок, рівня інтелектуального розвитку, етичних поглядів і естетичних 
потреб, форм і способів взаємного спілкування в рамках спільноти професіоналів-кі-
бернетчиків і за її межами). При цьому він має абсолютно особливі якості: безпро-
сторовість (існування ніде) і припинення дії фізичних законів. Такі спостереження 
залежності якостей мережі від особливостей її творців і її безпросторовість також 
важливо брати до уваги при аналізі мережевих практик.

Мережа не просто складається з самозароджуваних вузлів і комунікацій, а являє 
собою простір потоків. Виникла нова просторова форма, характерна для соціальних 
практик, які домінують у мережевому суспільстві й формують його простір пото-
ків. Простір потоків є матеріальною організацією соціальних практик в розділеному 
часі, які працюють через потоки (М. Касельс). Відтак, критерієм забезпечення без-
пеки (стійкості в умовах мінливості) у кіберпросторі є спрямованість, щільність та 
інтенсивність інформаційних потоків або мереж.

У пошуках особливостей практик забезпечення інформаційної безпеки важли-
во звернути увагу на те, що в кіберпросторі відбувається дестабілізація соціально-
го нормативного регулювання. Все частіше регулятором відносин  стає не норма, а 
цінність. Нормативне регулювання спирається на багатофакторну регуляцію, воно 
не може без неї обійтися, а змушене сприймати і продовжувати вироблені в ній тен-
денції, йти тим же курсом. Однак такі види нормативного регулювання, як право-
ве, моральне й релігійне, мають високу здатність чинити опір “диктатурі інтересів і 
цінностей”. Це особливо важливо, коли інтереси надмірно суб’єктивовані, а цінності 
занадто ідеалізовані.

Ускладнення соціальних взаємодій і зростання їх інтенсивності в умовах кібер-
простору обумовлені матричною природою мережевого простору, що призводить до 
високої варіативності практик забезпечення безпеки. Мережевий комунікативний 
простір виробляє свою впорядкованість, представлену новою системою соціальних 
обмежень комунікацій. Інтереси суб’єктів залишаються, розвиваються і примножу-
ються, а значить, зберігається і примножується необхідність деякої впорядкованості 
як гаранта безпечної взаємодії в мережі. Такому стану властивий високий ступінь 
спонтанності, випадковості, неорганізованості соціальної взаємодії.

Сучасні дослідники зазначають, що в даний час активно формується нова не-
лінійна глоболокальна соціальна реальність. Дійсно, світ на глобальному і на ло-
кальному рівнях стикається з ускладненням  соціокультурної динаміки суспіль-
ства, небаченими раніше біфуркаціями. В умовах глобалізації конкретні культури, 
піддаючись змінам, починають не тільки активно протидіяти, але й рефлексувати, 
прагнучи підтримувати свою ідентичність. Зі свого боку місцеві, культурні особли-
вості, представлені, в тому числі, у персональних, локальних мережах, впливають на 
характер рефлексії самої глобалізації, того соціуму, який продукує глобальні вірту-
альні мережі.

Нові соціокультурні реалії несуть екзистенційну невизначеність і ризики. Су-
часній людині доводиться жити без стійких орієнтирів, довготривалих чинників по-
рядку, загальновизнаних авторитетів. Зростає обізнаність про те, що нові культурні 
реалії перестають бути однозначно “хорошими” або “ворожими”; вони амбівалентні, 
оскільки несуть у собі не тільки очевидні блага, але й часом приховані небезпеки і 
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навпаки. Девіація в одному ціннісно-нормативному просторі стає інновацією в ін-
шому. Нормою практик забезпечення безпеки стає “свобода ризику”.

Розгалуження шляхів забезпечення інформаційної безпеки в умовах мережевих 
комунікацій інформаційного суспільства задаються таким критерієм, як рівень ін-
тенсивності комунікації. Забезпечення інформаційної безпеки, передусім в Інтер-
неті, — це практичні дії з подолання розривів у захисті інформації та захисту від 
інформації. Подолання розривів здійснюється з метою орієнтації в загальному ін-
формаційному просторі на предмет контролю за інформацією.

Мережевий кіберпростір можна розглядати як простір “комфортабельної аномії”, 
де комфортабельність обумовлена спокоєм, безпекою й анонімністю суб’єкта. Влас-
тивість анонімності Інтернет-комунікацій має декілька граней: внаслідок фізичної 
відсутності учасників в акті комунікацій можна висловлювати почуття, приховувати 
їх, а також висловлювати почуття, які людина в даний момент не відчуває; втрачає 
своє значення низка бар’єрів спілкування, обумовлених статтю, віком, соціальним 
статусом, зовнішньою привабливістю або непривабливістю, а також невербальною 
складовою комунікативної компетентності партнерів; виникає можливість створю-
вати про себе будь-яке враження за своїм вибором, при цьому збагачуються можли-
вості не тільки саморозкриття людини, але і конструювання свого образу за своїм 
вибором.

Наслідком анонімності й захищеності від оцінок є суб’єктивна безпека Інтернету, 
яка і веде до розвитку безнормності і потенційно до особливого стану аномії. По-
чуття анонімності носить ілюзорний характер — практично будь-яка дія в Інтернеті 
може бути відстежена. Але навіть якщо людина знає, що за нею спостерігають, вір-
туальний світ уявляється їй анонімним, оскільки її спостереження є візуальними. 
Можливість говорити від імені іншої людини веде до виникнення почуття анонім-
ності, відчуття самотності в натовпі. Анонімність провокує особливу емоційну за-
барвленість поведінки в Інтернеті. 

Інформаційна поведінка соціального суб’єкта у сучасному світі може носити ак-
тивний і пасивний характер, це визначається рівнем його інформаційної культури. 
Забезпечення інформаційної безпеки суб’єкта, пов’язане з рівнем його інформацій-
ної культури, причому, чим вище цей рівень, тим менше неприємностей виникає у 
людини з боку інформації і інформаційних технологій, що впливають на неї. На цій 
підставі можна стверджувати, що рівень інформаційної культури суб’єкта прямо 
пропорційний рівню інформаційної безпеки і, причому, чим вище рівень інформа-
ційної культури — тим менше загроз останньої.

Таким чином, традиційні практики захисту інформації і від інформації усклад-
нюються через розвиток віртуальної соціальної реальності кіберпростору. Сучасні 
комунікаційні процеси ведуть до інформаційної надмірності й посилення “розлому” 
між віртуальним і реальним світами, що позначається на зростанні умовності мере-
жевих практик інформаційної безпеки.

Отже, інформаційна безпека — одна з гострих соціокультурних проблем сучасно-
го суспільства, яка має системний характер і торкається діяльності основних інсти-
тутів і підсистем; у контекст її впливу потрапляють ключові соціокультурні процеси, 
що відбуваються в суспільстві. Ключовим фактором ризику для інформаційної під-
системи соціуму виступають масштабні соціокомунікативні та соціокультурні тран-
сформації, що несуть у собі низку негативних соціальних наслідків. В останні роки 
чітко фіксуються дезорганізаційно-дисфункційні тенденції, безпосередньо пов’язані 
з високими швидкостями інформаційних змін. Інформаційна безпека — це і захист 
інформації, і захист від інформації.
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Забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційного суспільства — це 
необхідність, яка стає атрибутом сучасного життя будь-якого соціального суб’єкта, 
і вимагає невпинної роботи з інформацією, що включає в себе взаємодію з різними 
експертними системами, делокалізацію дій, забезпечення свободи та мінімізації ри-
зиків.
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ІДЕОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ МОЖЛИВОСТІ  
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  

Якість державного управління в кінцевому рахунку визначається і оцінюється її 
споживачами безпосередньо чи через певні стандарти. Немає сенсу доводити сьогод-
нішні реалії низької якості державного управління збоку внутрішнього споживача 
(жалюгідний рівень ВВП на душу населення, прожитковий мінімум, середній дохід, 
середній розмір пенсій, від’їзд мільйонів українців за кордон в пошуках кращої долі, 
ін.). Зовнішній імідж України також знаходиться на низькому рівні як з точки зору 
вищесказаних стандартів, які суттєво відстають від Європейських, так і через тоталь-
ну корупцію в системі державного управління, що гальмує розвиток країни в циві-
лізаційному напрямі. Остання стала проявлятись ще з перших років незалежності, 
охопила всі гілки державного управління зверху до низу (без яких-небудь шансів її 
подолання) і є головним фактором низької його якості в Україні.

Вже понад 30 років незалежності ми спостерігаємо занепад України, головною 
причиною якого є тотальна корупція, яка стала невід’ємною органічною складовою 
державного управління. У зв’язку з цим виникає необхідність шукати потужний 
шлях до запобігання корупції з використання удосконалених юридичних методів, 
спираючись на людиноцентричну сутність походження корупції.

Корупціонер є елементом певної соціальної системи (організації), який взаємо-
діє з іншими елементами (працівниками) заради досягнення певних цілей, що фік-
суються отриманим результатом. Цілі і результати діяльності в державних органах 
мають масштабний суспільний характер. Саме тому системне управління в держав-
них органах стає ключовим засобом зв’язку діяльності чиновників з цими кінцевими 
результатами, що буде сприяти суттєвому зниженню безконтрольності і безвідпові-
дальності (безкарності) цієї діяльності.

Отже, запобіганню корупції стає можливим за умов:
1. Формування чиновника, як професійно-компетентної людини, мотивованої до 

діяльності в державних органах з тим внутрішнім моральним стрижнем, який галь-
мує бажання надшвидкого збагачення за рахунок інших. 
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2. Формування культури системного цільового управління за чітко визначени-
ми кінцевими результатами в кожному органі державного управління, що сприяло б 
радикальному зниженню рівня безконтрольності і безвідповідальності чиновників.

3. Постійного удосконалення законодавчої бази в напрямі запобігання корупції, 
що має бути пов’язаним з розвитком системного управління в державних органах, 
посиленням заходів покарання за корупційну діяльність.

На рис. 1, ці аргументи представлені у схематичному вигляді. Боротьба з коруп-
цією в Україні розпочалась з третього кола при повному ігноруванні першого і дру-
гого. Не має сенсу доводити, чому вітчизняний шлях до запобігання корупції не має 
успіху і приречений на провал. 

Рис. 1. Три  обов’язкових кола запобігання корупції в Україні

Ці три кола визначальні тому, що українці мають історично-особливу менталь-
ність при наявності безпорадного (безсистемного) державного управління за всі 
роки незалежності. Слабка орієнтованість останнього на досягнення чітких кінцевих 
цілей і отримання чітких кінцевих результатів у вигляді підвищення якості життя 
громадян не тільки сприяло розповсюдженню корупції, стало потужним гальмом 
розвитку України в цивілізаційному напрямі.

Перше коло запобігання корупції найбільш складне і більш продовжене в часі. Це 
має особливе значення для України, яка, по-перше, стала на шлях демократичного 
(цивілізаційного) розвитку на два століття пізніше, ніж країни Заходу, що обумови-
ло розвиток хуторянського егоцентризму у великому прошарку активного населен-
ня, в тому числі і тих, хто прагне до влади.

Багато в чому це стосується також другого кола, а саме формування в державних 
структурах культури системного цільового управління під контролем нерозвинено-
го громадянського суспільства. Отримана в спадщину від Радянської влади культу-
ра адміністративного тиску (КАТ) без чіткої ув’язки з кінцевими результатами (які 
були б підконтрольними громадам) ніяк не сприяла ліквідуванню безвідповідальної 
діяльності посадових осіб та розвитку їх в антиегоцентричному напрямі.

Формування в державних 
структурах влади культури 

системного цільового управ-
ління за кінцевими результа-
тами в контексті формування 
громадянського суспільства

Формування в людині 
внутрішнього морального 

стрижня і професійної 
компетентності

Формування в людині 
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Юридична система 
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Отже, рішення проблем першого і другого кола запобігання корупції в Україні 
пов’язано з чітким визначенням ідеології розвитку українського суспільства, бо за-
гальних положень демократії для нас недостатньо.

Саме тому необхідний цілісний Новий управлінський курс цивілізаційного розвитку 
України в глобалізованому інформаційно насиченому світі (НУК), що включає в себе ці 
три обов’язкових кола запобігання корупції, базується на певних “позиціях” з чітко ви-
раженим національним характером. Певною мірою в ньому враховується досвід кра-
їн, які вже багато років йдуть цивілізаційним шляхом до свого розвитку (на ідеологічній 
основі всезвісної демократії), після ретельного аналітичного осмислення його сутності. 

Нижче спробуємо розкрити коротко сутність п’яти “позицій” Нового управлін-
ського курсу цивілізаційного розвитку України. Його обґрунтування почалось після 
проведення потужного і успішного соціального експерименту влітку 1997 року в од-
ному із міст під Києвом. Сам процес проведення цього соціального експерименту з 
визначенням кінцевих результатів діяльності органів місцевого самоврядування (че-
рез індекс якості життя громадян) було викладено в літературі [4 та ін.]. Потім на цій 
основі визначились “Контури Нового управлінського курсу” трансформації України 
в контексті формування громадянського суспільства [5] і “Опорна концепція форму-
вання управлінської еліти в Україні” [6]. Всі наступні дослідження вже поглиблюва-
ли ці “позиції”, які органічно поєднуються єдиною наскрізною системоутворюючою 
ідеєю людиноцентричного характеру гуманістичної спрямованості [1-3; 7].

Перша позиція. Ідеологія людиноцентризму — поглиблення діючої демократії в 
контексті збільшення зусиль щодо турботи про долю людини через сприяння її само-
реалізації у всіх сферах життєдіяльності (саме це обумовлює гуманістичну сутність 
людиноцентризму). Маючи на увазі, що людина є головною продуктивною силою 
суспільства, мова йде (в першу чергу) про сферу трудової діяльності, яка здійсню-
ється в умовах глобалізованого, інформаційно і цифронасиченого світу.

Друга позиція. Системний перехід всіх структур державної влади на культуру ці-
льового управління, кінцевою метою функціонування яких має стати підвищення 
рівня самореалізації людей, що мешкають на певній території, а кінцевий результат 
має фіксуватися індексом якості життя громадян (ЯЖГ). Саме цей індекс ЯЖГ кож-
ної особистості та їх сукупності в громадах відображають рівень самореалізації лю-
дей в кожній зі сфер їх життєдіяльності.

Третя позиція. Системне формування потужного фундаменту громадянського 
суспільства в Україні через участь громадян певної території в щорічному оцінюван-
ні кінцевих результатів діяльності владних структур знизу вверх (до національного 
рівня) в процесі визначення індексів ЯЖГ шляхом використання щорічних місце-
вих соціальних опитувань населення за специфічними “розумними” анкетами на 
електронних чи паперових носіях.

Четверта позиція. Системна модернізація національної системи освіти в контек-
сті формування нового покоління нації, здатного самореалізуватися в різних соціу-
мах глобалізованого інформаційно і цифро насиченого світу, через розвинену ана-
літико-пізнавальну активність (АПА), високий індекс засвоєння фундаментальних 
“ядер” знань та актуальних знань і умінь, а також глибоке самопізнання власного “Я” 
на основі засвоєння параметрів своєї особистості [1].

П’ята позиція. Системне двокаскадне формування ціннісної управлінської еліти 
в закладах вищої освіти через налагодження зворотного зв’язку в межах системного 
державного управління, яке має виокремлювати посадовців, не здатних до прийнят-
тя і виконання масштабних рішень державного рівня за слабкої наявності в них вну-
трішнього морального антиегоцентричного стержня. 
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Характерною особливістю всіх п’яти основ є те, що всі вони потребують юридич-
ного обґрунтування. Більш того, саме правова система формує фундамент цих основ, 
починаючи з включення ідеології людиноцентризму гуманістичної спрямованої в 
певні офіційні юридичні документи. Останні повинні супроводжати Новий управ-
лінський курс цивілізаційного розвитку України впродовж всього періоду його реа-
лізації. В такому випадку запобігання корупції методами покарання не стоїть окремо, 
а стає органічною складовою всієї юридичної системи забезпечення реалізації НУК, 
що буде максимально ліквідувати джерела, які живлять потужну систему корупції. 
Саме цей Курс здатен забезпечити підвищення якості (ефективності) державного 
управління, в тому числі через поступове усунення його корупційної складової.

У зв’язку з цим дійсне запобігання корупції (шляхом звуження джерел її жив-
лення) потребує інноваційного системного підходу до: по-перше, формування, самої 
особистості чиновника через загальну атмосферу антиегоцентризму в суспільстві і 
відповідну орієнтацію національної системи освіти. По-друге,  системної модерніза-
ції державного управління таким чином, щоб ліквідувати безконтрольність і безвід-
повідальність діяльності чиновників через формування в кожній державній струк-
турі влади культури цільового управління за кінцевими результатами. При цьому 
кінцеві результати мають оцінюватися саме людьми, які мешкають в громадах сіл, 
селищ, містах, що є потужним важелем побудови дійсного громадянського суспіль-
ства. По-третє, розбудова базової системи юридичних основ, а також подальше удо-
сконалення юридичної системи запобігання корупції методами покарання за коруп-
ційні дії.

Отже, починати потрібно з визначення ідеологічного базису розбудови Нової 
України на основі поглиблення демократії, спираючись на людиноцентризм гума-
ністичної спрямованості (пов’язаний з турботою про долю людини). В цьому кон-
тексті розглядається сутність якості життя громадян, яка виражає собою рівень са-
мореалізації людини в різних сферах її життєдіяльності через ступень задоволення 
її нагальних потреб. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Якщо Україна декларує рух 
до Європи, їй потрібно шукати свій шлях демократизації суспільства, який визна-
читься достатньо чітко за умови впровадження системоутворюючої технології вимі-
рювань індексів якості життя громадян (ЯЖГ). Ці індекси ЯЖГ у своїй сукупності в 
громадах сіл, селищ, міст на юридичній основі мають відображати досягнення кінце-
вих цілей всіх структур державної влади (починаючи з місцевої) і отримувати статус 
кінцевих результатів діяльності структур державного управління на всіх ієрархічних 
рівнях. Тоді гуманістична спрямованість державного управління стане реальним по-
силенням демократії на власному шляху до Європейського Союзу.
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КОРУПЦІЯ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЇЇ ПОЧАТОК 

Причини виникнення корупції у Радянському Союзі та її розвиток
В юридичній науці того часу та і в цілому в Радянському Союзі не ставилося пи-

тання про корупцію, адже відповідно до встановлених норм її не існувало.
Окремі вчені вважають, що корупція в Радянському Союзі почала розвиватися 

більш активно на початку 60 років минулого сторіччя [1, 2] . 
Для корупції в цей час створювалася досить приваблива атмосфера. Населення 

стало більше отримувати грошей, і відповідно зріс попит на товари більш високої 
якості, які в той час в Радянському Союзі були дефіцитом.

Промисловість Радянського Союзу випускала достатню кількість товарів, осо-
бливо товарів довгострокового користування, проте вони всі були низької якості, і 
тому населення намагалося придбати товари більш високої якості, які були випуще-
ні за кордоном [42].

Цей дефіцит певною мірою створювався штучно, адже особи, які мали стосунок 
до розподілу товарів вважали, що тільки вони та партійні керівники могли користу-
ватися зазначеними товарами, всі інші громадяни, для того щоб отримати дефіцитні 
товари мали або переплачувати за них або їх не мати.

Це стосувалося як загальновживаних предметів, одягу, взуття, техніки так і їжі та 
інших товарів першої необхідності.

В.Д. Гвоздецький вважає, що широкомасштабні корупційні правопорушення  в 
Радянському Союзі почалися знизу, а не з керівництва та партійних бонз, проте вони 
також брали у формуванні корупції активну участь. Першими почали виникати кри-
мінальні схеми де були задіяні завідувачі магазинів, ресторанів, складів, баз та інші 
особи, які мали стосунок до розподілу різних товарів. 

При цьому такі схеми на першому етапі викривалися правоохоронними органами 
і винні притягалися до суду

Вони зрозуміли, що без корумпованих зв’язків з іншими державними структура-
ми їм складно буде мати прибутки, які б ніде не світилися. Тому, аби зберегти посади 
та прибутки, їм необхідно було ділитися частиною вкраденого з тими, хто призначав 
їх на посади, хто вирішував питання про притягнення до відповідальності за пору-
шення, тобто міліцією, прокурорами та суддями. 

Але головними залишалися керівники, від яких залежали і поставки товарів і їх 
розподіл. Так почалася своєрідна передача накрадених благ від дрібних злодюжок 
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до їхніх керівників від продавців до завідувачів магазинів, від завідувачів магазинів 
до директорів трестів та управлінь, від директорів до керівників республіканських 
установ і т. ін. аж до найвищих державних чиновників.

Цей процес набув великого масштабу і темпів зростання завдяки перш за все під-
вищення платіжоспроможності населення, підвищення рівня життя громадян, адже в 
Радянському Союзі зростає кількість нафто доларів, які треба було кудись вкладати.

Якщо говорити про темпи зростання економіки то вони були найбільш високими 
у 1985–1987 роках.

З іншого боку в цей час в країні з’являється організована економічна злочинність.  
Командно-адміністративна система управління країною досягла піку свого розвит-
ку, але вона і сприяла своєму краху, тобто  водночас почався і її занепад. У ці роки 
корупція набуває нових форм, з’являються перші злочинні  угрупування, які і само-
стійно і за сприяння міжнародних злочинних синдикатів починають зароблять над-
прибутки. Виникає певний прошарок населення, який стає вище над усіма, який має 
у своєму розпорядженні важелі, що мають розподіляти товари та послуги.

Торгівля стає одним з головних видів отримання надприбутків [10].  Товари, які  
поставлялись у плановому порядку відповідно до державних замовлень могли оці-
нюватися по різному. Балансування та зміни цін навіть у межах одного населеного 
пункту сприяло отриманню великих прибутків для торгівельних працівників та тих 
хто їх призначав на посади. У державі використовувалися різні ціни державні, коо-
перативні, агропромислові, ринкові та спекулятивні.

Таким чином корупція починалася знизу, а потім вже подарунки у виді різних сум 
передавалися наверх з метою збереження відповідного статус-кво.

Виникає клан “цеховиків”, який використовує окремі недоліки в законодавстві 
особливо у сфері розподілу сировини та матеріалів. Поступово змикаються керівни-
ки всіх структур, які мають стосунок до поставки та розподілу товарів, а саме вироб-
ництво, постачання, транспорт, торгівля.

Корупція в Радянському Союзі вже втілюється у сучасні форми, з’являється 
мафіозна злочинність, яка розширює сферу корупції у самій країні, а також виходить 
на зарубіжні злочинні групи.

У другій половині XX століття в умовах створення міжнародних монополій, ко-
рупція все більше стає міжнародною проблемою. Підкуп корпораціями та синдика-
тами вищих посадових осіб як в країні так і за кордоном набуває масового характеру. 
Глобалізація призводить до того, що корупція в одній країні негативно позначається 
на розвитку багатьох країн. 

Таким чином в Україні ще до оголошення незалежності вже сформувалися певні 
корупційні схеми, зв’язок між корумпованою на той час партійною верхівкою і орга-
нізованими злочинними групами стає більш тісним і вони ділять сфери впливу, за-
соби виробництва, землю та інші сфери, які поступово опиняються в руках олігархів. 
Цей процес відбувається досить швидко, на місце олігархів претендують багато осіб, 
тому частина з них гине. 

Буремні дев’яності в Україні сприяють виникненню олігархату та формуванню 
різноманітних корупційних схем в усіх сферах життя громадян.

Джерела

1. Скулиш Є. Д. Корупція в Україні: основні напрями протидії в сучасних умовах /  
Є. Д. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): 
наук.-практ. журнал. — 2007. — № 15.



40

2. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України “Про боротьбу з корупці-
єю” // М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк / за ред. М. І. Мельника. — К. : Атіка, 
2003. — 319 с.

3. Долженков О. Ф. Інфраструктура організованої економічної злочинності / О. Ф. До-
лженков. — Одеса : ОЮІ НУВС, 2002. — 254 с.

4. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і проти-
дії корупції в Україні дис. доктора юридичн наук 12. 00. 07 Адміністративне  право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право. К.: 2012. — 527 с.  

Ю. Ю. КАЛИНОВСЬКИЙ
д-р філос. наук, проф., НЮУ ім. Ярослава Мудрого

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ  
СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

В останні роки українська держава була втягнута у “гібридну війну”, стикнув-
шись з масованими атаками економічного, політичного, воєнного, культурно-інфор-
маційного характеру. Перед Україною постала низка складних завдань щодо захисту 
державності, збереження національно-культурної ідентичності та посилення суб’єк-
тності на міжнародній арені. В цьому контексті проблема зміцнення інформаційного 
суверенітету нашої держави стала надактуальною, оскільки саме через інформаційні 
канали відбувається деструктивний вплив на всі сфери життєдіяльності вітчизняно-
го соціуму.

Необхідно зазначити, що у нормативно-правовій практиці поняття “інформацій-
ний суверенітет” вперше з’являється в Законі України “Про інформацію”, в якому 
було задекларовано, що основою інформаційного суверенітету України є національ-
ні інформаційні ресурси. До інформаційних ресурсів України входить вся належна 
їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення. Україна самостій-
но формує інформаційні ресурси на своїй території і вільно розпоряджається ними, 
за винятком випадків, передбачених законами і міжнародними договорами. Саме 
поняття “інформаційний суверенітет держави” встановлено в Законі України “Про 
Національну програму інформатизації”. Під ним розуміється “здатність держави 
контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додер-
жання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки 
держави”. Водночас, виникають питання як до сутності формулювання, так і до його 
доцільності у згаданому документі. По-перше, це поняття ніде більше в цьому законі 
не використовується, окрім частини, що містить визначення. По-друге, навіть у тому 
вигляді, як воно виявилось закріпленим, воно не виглядає як таке, що може бути 
реально забезпечене. По-третє, незрозуміло, чому власне це визначення було зафік-
соване саме в Законі України “Про національну програму інформатизації”, який має 
вплив на доволі специфічну сферу державної політики. По-четверте, в той час як 
Закон України “Про інформацію” визначає “інформаційний суверенітет України”, 
Закон України “Про національну програму інформатизації” закріплює визначення 
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саме “інформаційного суверенітету держави”. При цьому зіставлення сутнісних оз-
нак запропонованих визначень доводить їх принципову відмінність [1, с. 220].

В той же час, низка дослідників пропонує використовувати більш широке поняття — 
духовний суверенітет держави, яке вбирає в себе захист не тільки інформаційної сфери, 
а всіх інших гуманітарних сфер — культурної, правової, освітньо-виховної, релігійної 
тощо. Зокрема, І. Кріцак та Я. Синяк переконують, що “духовний суверенітет” повинен 
викристалізовуватися на трьох складових — національно-патріотична ідея, релігія та 
право. Вищезазначені компоненти тісно взаємопов’язані та утворюють єдиний механізм 
у вигляді “тріади духовного суверенітету”. Разом з тим, вказані складові можуть існу-
вати окремо, тобто поза межами механізму духовного суверенітету, але поодинці вони 
нездатні виконати вирішальну, без перебільшення, роль — втілити в життя державні 
сподівання української нації, враховуючи складний для нашої країни час. Вищеозначені 
фахівці стверджують, що запорукою успіху є саме чітка взаємодія та ефективність функ-
ціонування всіх вищевказаних компонентів духовного суверенітету [2, с. 224]. 

Загалом, з позицій системного аналізу інформаційної безпеки України, в кон-
тексті захисту її інформаційного суверенітету, можна виділити чотири групи інфор-
маційно-технологічних небезпек. До першої групи відносять появу інформаційної 
зброї, здатної впливати на психіку людей та інформаційно-технологічну інфраструк-
туру держави. Діяльність окремих людей стає керованою під впливом фармаколо-
гічних та психотропних засобів, комп’ютерних банків даних та інформації. Друга 
група небезпек пов’язана з використанням досягнень сучасних інформаційних тех-
нологій — махінації з банківськими операціями, комп’ютерне хуліганство, незаконне 
копіювання технологічних рішень. Третя група загроз проявляється у тотальному 
контролі за життям, настроями, планами громадян, роботою державних установ, за 
населенням країни у цілому з використанням комп’ютерних систем. Четверта група 
небезпек полягає у використанні інформаційних технологій у політичній боротьбі. З 
цим пов’язане політичне заангажування ЗМІ, чорний PR під час проведення вибор-
чих кампаній, зосередженість інформаційних видань в руках декількох власників, 
відсутність незалежних ЗМІ [3, с. 93-94].

Звужуючи проблематику загроз духовно-інформаційному суверенітету України, 
до основних небезпек інформаційній сфері, визначимо основні напрямки гібридних 
атак проти нашої держави.

За оцінками вітчизняних експертів з проблем інформаційної безпеки, що сфор-
мовані на основі аналізу іноземного впливу на інформаційний медіа- і кіберпростір 
України, існують ознаки реальних загроз для інформаційного суверенітету нашої 
держави. Про це свідчать такі основні тенденції: цілеспрямоване формування окре-
мими іноземними державами негативного міжнародного іміджу України; активізація 
критики вищого державного керівництва України; здійснення низкою зарубіжних 
країн потужного інформаційного тиску на Україну з метою спонукання українського 
керівництва до прийняття вигідних для цих країн рішень у внутрішньо- та зовніш-
ньополітичній сферах; посилення інформаційних заходів з перешкоджання реаліза-
ції Україною її зовнішньополітичного курсу та спонукання її до участі в проектах, які 
в сучасних умовах не вигідні нашій державі; дискредитація нашої держави як кон-
курента у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва; зростання для 
України загроз кібернетичних атак, що обумовлено появою нових, більш досконалих 
зразків кібернетичної зброї [4, с. 128].

Необхідно зауважити, що сучасні виклики інформаційній безпеці та інформацій-
ному суверенітету України зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками: 
внутрішні — найбільшою мірою пов’язані з відсталістю інформаційних технологій 
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в Україні від провідних країн світу, низьким рівнем інформатизації, розпорошені-
стю повноважень органів державної влади та законодавства в інформаційній сфері; 
зовнішні — загальносвітові тенденції створення та застосування інформаційних тех-
нологій та намаганнями іноземних суб’єктів впливати на світовий та вітчизняний 
інформаційний простір з метою забезпечення власних інтересів, залежність від іно-
земного програмного забезпечення [5, с. 38]. 

Постійні інформаційні та гібридні атаки, що здійснюються проти України вима-
гають не тільки адекватного реагування на конкретні виклики, але й системних дій 
щодо недопущення та нівелювання загроз інформаційному суверенітету нашої дер-
жави. У цьому контексті фахівці наполягають на необхідності моделювання (про-
гнозування) можливих небезпек щодо функціонування вітчизняного інформаційно-
го простору. 

Зокрема, на думку Б. Мороза, О. Ткачова, А. Кірюхіна дослідження загроз за мо-
делями, під якими розуміються ті або інші аналоги (схеми, структури тощо) — дійо-
ва форма оцінки їхньої небезпеки. Моделі можуть бути конкретними або концепту-
альними, а також: статичними, такими, що відображають структуру, зв’язки й стани 
небезпек і загроз; простими динамічними, такими, що характеризують кількісні змі-
ни; складними динамічними, такими, що відбивають кількісні зміни в їхньому роз-
витку. Загрози моделюються для: систематичної ідентифікації потенційних небез-
пек; кількісної оцінки або ранжування ризиків; виявлення чинників, що призводять 
до ризику, і слабких ланок у системі; глибшого розуміння функціонування системи; 
зіставлення ризиків досліджуваної системи з ризиками альтернативних систем або 
технологій; ідентифікації та зіставлення ризиків і невизначеностей; можливостей 
вибору засобів і прийомів для зниження ризику. Основне завдання моделювання 
загроз — обґрунтування рішень, що стосуються ризиків. Початкові дані для моделю-
вання — це: перелік джерел загроз; перелік небезпек, через які можлива реалізація за-
гроз; перелік загроз безпеці інформації; перелік деструктивних дій, що виконуються 
в результаті реалізації загроз; значення коефіцієнтів небезпеки виконання деструк-
тивних дій; значення вірогідності наявності сприятливих умов для використання 
вразливості для реалізації загроз безпеці інформації; сукупність взаємозв’язків між 
джерелами загроз, загрозами і вразливими ланками; сукупність взаємозв’язків між 
загрозами і деструктивними діями [6, с. 13].

Таким чином, проблема захисту інформаційного суверенітету України потребує 
комплексного підходу та системних дій щодо прогнозування, нівелювання, змен-
шення наслідків існуючих небезпек. Загрози та виклики інформаційному суверені-
тету нашої держави мають як зовнішній, так і внутрішній характер та становлять 
одну з центральних ланок гібридних атак проти України.
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ЩОДО МЕТОДОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ДОКАЗІВ 
МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ  
ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)  
ДІЙ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ 

Доказування є фундаментальною науковою і правовою категорією кримінально-
го процесу, яка визначає його основний  зміст, функціонування усіх його інститутів 
та впливає на організацію і діяльність правоохоронних, правозахисних і судових ор-
ганів, які здійснюють кримінальне провадження, а також на організацію і діяльність 
усіх інституцій, які забезпечують здійснення цього провадження [1]. 

Теорія доказів, за справедливим твердженням відомого правознавця В. Д. Спа-
совича, “становить центральний вузол усієї системи судочинства, душу всього кри-
мінального процесу, начало, що його рухає, утворює його сутність, яка обумовлює і 
судоустрій, і всі головні форми судочинства” [3, с.7].

Основним засобом негласного отримання доказів на стадіях судового проваджен-
ня є негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи. Завдяки яким 
розкриваються та розслідуються понад 85 % тяжких й особливо тяжких злочинів, 
а вчинених в умовах неочевидності, організованими злочинними угрупованнями, 
проти основ національної безпеки — 100 %. [2].

Проте негласні слідчі (розшукові) дії, як і оперативно-розшукові заходи, що про-
водяться з метою отримання доказів, відповідно до результатів аналізу зарубіжної 
та вітчизняної оперативно-розшукової, слідчої та судової практики, можуть бути не 
лише ефективним засобом отримання доказів у кримінальному судочинстві, а й за-
собом грубого порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, які потрапляють до 
його сфери. Тому застосування таких засобів у кримінальному процесі потребує як 
постійного вдосконалення їх оперативності, так і процесуальних гарантій законності 
[3, c. 271].

З прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України інсти-
тут оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства фактично 
було ліквідовано. Нині оперативні підрозділи забезпечують доказування до початку 
досудового розслідування у межах ОРД, а під час кримінального провадження — у 
межах виконання доручень слідчого, прокурора на проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, зокрема негласних. При цьому використання отриманих ними фактичних 
даних як доказів у кримінальному процесі можливе лише після оцінки та перевірки 



44

суб’єктами доказування — слідчим, прокурором. Одною з головних умов надання 
означеним фактичним даним статусу доказів кримінальному процесі є встановлена 
законом форма їх джерел. Документи, що оформлюються оперативними підрозділа-
ми за результатами ОРЗ та слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, і є такими 
джерелами, а їх форма має важливе значення для забезпечення ефективності проце-
су доказування [4].

Питання визначення процесуального статусу та правової природи негласних 
слідчих (розшукових) дій, їх співвідношення з оперативно-розшуковими заходами, 
а також використання матеріалів, отриманих за результатами НСРД та ОРЗ під час 
доказування у судовому провадженні досить змістовно досліджувалися такими пра-
вознавцями, як: К. В. Антонов, Д. О. Бабічев, Ю. М. Грошевий, А.В. Бєлоусов, В.Д. 
Берназ, О.Я. Баєв, В.П. Бахін, О.В. Грибовський, В.В. Гевко, В.А. Глазков, А.П. Глуш-
ко, Є.О. Дідоренко,  В.Я. Дорохов, О.Ф. Долженков, О.М. Джужа, М.П. Климчук, 
І.І. Козаченко, С.Є. Кучерина, С.С. Кудінов, Є. Д. Лук’янчиков, Д. Й. Никифорчук, 
Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецький, В.Д. Пчолкін, Д.Б. Сергєєва, С.В. Слінько, О.П. 
Снігерьов, Л. Д. Удалова, В.В. Шендрик, М.І. Шепітько, Д.І. Никифорчук, О.О. 
Юхно, М.Є. Шумило. Проте, незважаючи на високий рівень наукового осмислен-
ня тематики негласних слідчих (розшукових) дій, досягнутий останніми роками ві-
тчизняною юридичною наукою, проблемні питання використання результатів цих 
дій у доказуванні під час кримінального провадження, наявності прогалин чинного 
законодавства щодо визнання допустимості у кримінальному процесі доказів, отри-
маних унаслідок негласних заходів, залишаються поза увагою науковців [6].  

З урахуванням викладеного, метою цього підрозділу є аналіз кримінального, 
процесуального й оперативно-розшукового законодавства з точки зору сутності та 
значення використання як доказів матеріалів отриманих за результатами проведен-
ня оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій під час 
доказування у судовому провадженні.

Фактично із запровадженням інституту НСРД нібито всі питання повинні бути 
знятими, а проблеми належності та допустимості цих доказів — вирішеними [5].

Водночас як слушно зазначає М.А. Погорецький використання матеріалів ОРД в 
інтересах кримінального судочинства продовжує залишатися актуальним й за новою 
формою кримінального процесу. При цьому орган досудового розслідування упов-
новажений додатково на застосування негласних засобів пізнання злочину — прова-
дження негласних (розшукових) слідчих дій, які не є оперативно-розшуковими. Для 
розуміння співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з ОРД необхідно 
встановити їх співвідношення із подібними за сутністю засобами ОРД — відповід-
ними оперативно-розшуковими заходами, передбаченими чинним законодавством 
про ОРД [6, с. 139].

Отже, виникає питання щодо визначення і розмежування понять оперативно-роз-
шукового заходу і негласної слідчої (розшукової) дії, їх співвідношення, поєднання в 
процесі виявлення, припинення злочинів та розслідування кримінальних правопо-
рушень, оскільки обом цим категоріям вітчизняного правового поля властива така 
невід’ємна ознака (або, краще сказати, сутнісна властивість), як “негласність”.

Не випадково, що керівництво країни не влаштовує стан справ з окремих напря-
мів діяльності митних органів у зв’язку з цим це питання є постійним предметом роз-
гляду на нарадах при Президентові України і зацікавлених керівників міністерств та 
відомств, де дається принципова оцінка діям окремих керівників митних органів і 
відзначається, що боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є одним 
із головних завдань митних органів.
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В сучасному законодавчому полі правоохоронні функції митних органів України 
базуються на таких заходах, як безпосередній митний контроль, насамперед огляд та 
переогляд, аналіз даних митної статистики та отримання орієнтувань від правоохо-
ронних органів. За таких умов покладання на Держмитслужбу, яка не має при цьо-
му відповідного статусу та повноважень, повної відповідальності за стан боротьби з 
контрабандою та сприяння розвитку внутрішнього ринку, підвищення ефективності 
такої діяльності, не є коректним і обґрунтованим.

Актуальним на сьогодення є внесений Кабінетом Міністрів України законопро-
ект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодек-
сів України щодо криміналізації контрабанди товарів” у Верховну Раду України. 

Цікава є позиція законотворців щодо змін статті 201 Кримінального кодексу 
України [5], а саме визначення  розмірів контрабанди. Контрабанда товарів вважа-
ється вчиненою у значних розмірах, якщо їх вартість у п’ятсот і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,  у великих розмірах — якщо  їх 
вартість у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян,  в особливо великих розмірах — якщо їх вартість у п’ять тисяч і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досвід роботи митних органів Європи свідчить про те, що розслідування кримі-
нальних справ про контрабанду в повному обсязі проводиться тим органом, яким 
виявлено злочин.

Отже, слід зазначити позитивне рішення  щодо суб’єктів, які мають право про-
водити досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пе-
редбачених статтею 201 Кримінального кодексу України, а саме зміни у статті 216  
Кримінального процесуального кодексу України: “досудове розслідування здійсню-
ється слідчими органів Національної поліції або слідчими органів, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового законодавства, які розпочали досудове роз-
слідування”.

Отже, здійснивши відповідний вище аналіз, слід констатувати, що ОРЗ та НРСД 
за змістом проведення тотожні, але існує ряд відмінностей між ними. Це впершу 
чергу за суб’єктом проведення, наприклад, проведення ОРЗ ініцією працівник опе-
ративного підрозділу, а на проведення НРСД дає доручення слідчий чи прокурор, 
також ОРЗ можуть виступати як приводи та підстави для відкриття кримінального 
провадження, а НРСД проводиться тільки в рамках кримінального провадження, 
відповідно за оформленням [7]. 

 Так за результатами проведення будь-якої негласної слідчої (розшукової) дії пе-
редбачено складання протоколів з додатками, які не пізніше ніж через 24 години з 
моменту припинення вказаних дій повинні передаватись прокурору. Обов’язок про-
курора — вживати заходів щодо збереження отриманих під час проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій речей і документів, які він планує використовувати у 
кримінальному провадженні [8].
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В. А. КОЗЕНЮК 
д-р юрид. наук, ст. науч. сотр., проф. каф. национальной безопасности, УН ИП МАУП

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ФЕНОМЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. В мире общественных наук давно утвердился постулат, согласно которому 
продуктивное исследование сложных социальных явлений, получение научно-кор-
ректных знаний о познаваемом явлении, формирование теоретических моделей раз-
вития изучаемого явления невозможно без обращения к историческим истокам его 
зарождения.

 И чем глубже исследователь проникнет вглубь изучаемой материи, тем надежнее 
и адекватнее будут полученные результаты, тем выше их теоретическая и приклад-
ная значимость. Данный постулат в полном объеме применим к исследованию фе-
номена национальной безопасности, который сравнительно недавно завладел умами 
многих ученых и практиков.

2. Вместе с тем исследование динамики развития данного феномена с позиций 
исторического интереса имеет некоторые методологические особенности, которые 
необходимо учитывать при организации научного поиска источников информации, 
выборе форм и методов их детального изучения и обработки, а также научной интер-
претации. Вот основные из этих особенностей (по крайней мере, они кажутся автору 
таковыми на данном этапе познания).

3. Прямой поиск материальных следов национальной безопасности в историче-
ском прошлом представляется малопродуктивным. Однозначно можно утверждать, 
что древние народы вряд ли имели хоть какие-то представления о национальной, 
равно и государственной, безопасности, поэтому шансов найти упоминание о них в 
древних источниках практически нет.
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Однако в корне неверным будет и утверждение, что феномен национальной без-
опасности не мог быть представлен в жизни древнего общества социальными вкрапле-
ниями, которые даже современным исследователем не сразу признаются таковыми. 

Подобно “темной материи” у астрономов, которая выявляется только по косвен-
ным признакам, эти вкрапления не видны до определенного этапа развития челове-
ческой цивилизации. Но, даже проявившись впоследствии для прямого наблюдения, 
они не сразу дают ученому возможность связать их с историей развития изучаемого 
явления. Церковь, речь о которой пойдет ниже, яркий тому пример, по мнению автора.

4. Отсутствует надежная научная методология, которая укажет исследователю, с 
какого исторического горизонта следует прекратить движение вглубь исторического 
прошлого и начать обустраивать стартовую площадку для восхождения к современ-
ности, неспешно следуя путями эволюции интересующего нас явления. Речь идет о 
выработке корректных хронологического критерия или критериев.

5. Практически аналогичная картина складывается и с масштабами, которые 
исследователю следует охватить на начальном этапе научного поиска. Речь идет о 
другом, пространственном, критерии, который подобно предыдущему, укажет на 
территорию или социальную совокупность, которые необходимо будет подвергнуть 
научному препарированию для получения научно корректных и надежных резуль-
татов.

6. Отсутствуют надежные алгоритмы действий исследователя на разветвлениях 
эволюционного пути развития идеологии и практики национальной безопасности, ко-
торые уберегли бы ученого от блужданий по эволюционным тупикам развития явле-
ния. В целом для развитой и устоявшейся теории они и не так опасны, даже полезны. 

Но вот для теоретического знания, которое только выходит на сцену обществен-
ного и профессионально-научного внимания и признания такое явление крайне не-
желательно. Происходят почти понапрасну траты исследовательского времени, на-
учных сил и средств, отодвигается получение эффектных научных результатов на 
новом, уже громко заявившем о себе, научном направлении.

 В результате происходит отток сил и средств, угасает первичный энтузиазм и 
новое научное направление хиреет, а то и вовсе, распадается или распределяется по 
другим  научным сферам. В общественных науках подобная опасность велика.

7.  Исследователь истории развития идеологии и практики национальной без-
опасности должен быть готов к появлению в поле его научного зрения непривыч-
ных, для историко-правового внимания, субъектов деятельности, тесно связанных 
с обеспечением безопасности жизнедеятельности древнего общества и государст-
ва. Пилотные исследования показали, что таким, довольно информационно емким 
субъектом, является церковь в ее широком понимании как структура для реализа-
ции задач духовной власти и обеспечения духовной безопасности общества. 

Первые исследовательские шаги в этом направлении показали, что в сфере обес-
печения безопасности основ жизнедеятельности общества и государства, церковь, 
в догосударственный и государственный период развития, настойчиво вплетала 
духовную власть во власть светскую и активно заимствовала у последней формы 
и методы политической борьбы, включая и арсенал тайных сил и средств, хотя и не 
чуралась разработкой и использованием аналогичных собственных. 

8. В праве существует уникальная познавательная пара, которая опирается на 
действие закона во времени и пространстве. Она имеет ярко выраженное методо-
логическое значение при исследовании любой правовой материи. Поэтому автор не 
видит причин игнорировать ее в данном случае при исследовании не только истори-
ческих истоков феномена национальной безопасности, но и других его сторон.
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9. На указанной методологической платформе автор планирует подготовку исто-
рически очерков с примерно нижеприведенной структурой, публикуя которую, он 
намеревается получить от неравнодушных коллег отзывы, критические замечания и 
предложения, которые ему помогут в дальнейшей работе.

Очерки по истории развития идеологии и практики  
обеспечения национальной безопасности.

План 
Вступление/от автора
Очерк первый. Феномен безопасности общества и государства на заре станов-

ления человеческой цивилизации. 
Первый подраздел. Осознание потребности в безопасности жизнедеятельности 

государства.
Второй подраздел. Эмпирический поиск/отбор действенных моделей безопас-

ности государства.
Третий подраздел. Вызревание потребности в формировании теоретического 

знания по обеспечению безопасности государства.
Очерк второй.  Формирование этнопсихологических/региональных центров 

разработки и аккумулирования теоретических знаний по обеспечению безопас-
ности  жизнедеятельности государства.

Опыт Египетской цивилизации
Опыт Греко-римской цивилизации
Опыт Индийской цивилизации
Опыт Китайской цивилизации
Опыт Европейской цивилизации.
Очерк третий. Церковная идеология и практика в  организации защиты  основ 

жизнедеятельности общества и государства.
Первый подраздел. Догосударственный период защиты
Второй подраздел, Защита в рамках государственного устройства
Третий подраздел.  Противодействие общественным и государственным угро-

зам тайными силами и средствами, формами и методами.
Заключение. 
Приложения.
От автора: Объем до 4-5 авторских листов. Хронологические рамки пока от-

крыты.

І. Ф. КОРЖ 
д-р юрид наук, с н с., зав. наук. лаб., НДІІП НАПрН України

МІСЦЕ ПРАВОВОЇ  БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

Перехід до демократичного державного устрою значно підвищує роль права в 
житті суспільства. За його допомоги здійснюється визначення критеріїв безпеки, на-
працювання комплексу заходів і механізмів безпеки у сферах життєдіяльності. За-
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безпечення усіх видів безпек за допомоги права свідчить про необхідність всебічної 
охорони і захисту самого права, яке виступає відповідним гарантом безпеки в рамках 
чинної правової системи. Право, правотворчість і правозастосування, виступаючи 
ключовими ланками в механізмі забезпечення безпеки системи, у своїй сукупності 
мають бути виділені у самостійну специфічну сферу безпеки — правову безпеку. 

Базова мета правового впливу — сприяння найбільш оптимальному, безпере-
шкодному та справедливому задоволенню інтересів суб’єктів права. Щоб ефективно 
захищати інтереси учасників суспільних відносин, правова система має бути реаль-
но діючою. Невідповідність законодавства, правозастосування і правовиконання 
відповідним якісним критеріям знижує потенційні можливості правової системи 
забезпечувати. 

Безпека не існує сама по собі, не є ізольованою від загальної людської життєді-
яльності, а пов’язана з усіма сторонами життя суспільства, метою якого є самозбе-
реження і саморозвиток. Тому розуміння категорії “безпека”, його аналіз, наукове 
визначення та належне  практичне застосування є важливим для вирішення питання 
забезпечення існування та функціонування будь-якого живого організму, включаю-
чи і соціального. 

Окрім регулювання суспільних відносин, право є універсальним механізмом за-
безпечення як національної безпеки — в цілому, так й усіх видових безпек — зокре-
ма. Правові засоби забезпечення національної та інших видів безпек переслідують 
двояку мету: 

• ефективне функціонування чинного права та реалізація його нормативних 
можливостей в межах міжнародного і національного правового порядку;

• напрацювання нових правових норм з метою ефективного захисту інтересів 
особи, суспільства і держави  та їхніх інституцій [1]. 

Від стану дієвості та ефективності регулювання суспільних відносин права зале-
жить дієвість і безпека функціонування та подальший розвиток будь-якої соціальної 
системи. А зазначені критерії можуть бути належними за умови перебування самої 
системи права в стані, за якого право успішно здійснює свою місію, тобто перебуває 
у належному, безпечному стані. Таким чином появляється така самостійна правова 
категорія — як “правова безпека” [2], увага якій все більше і більше приділяється з 
боку українських та зарубіжних науковців [3].

Серед суб’єктивних прав завжди є право на безпеку. Тому право на безпеку мож-
на розуміти як одне із основоположних прав людини. Тобто правова безпека — це 
самостійний вид соціальної (національної) безпеки, це центральний визначальний 
вид безпеки.

Праву притаманний дуалізм дії, який проявляється в тому, що воно, з одного боку, 
поряд з політичними, економічними, інформаційними, воєнними та іншими механіз-
мами, є механізмом правового (юридичного)  забезпечення національної та інших ви-
дів безпеки. З іншого боку, право є засадничим визначальником подальшого розвитку 
об’єкту правової безпеки. Саме визначення правом напрямів подальшого розвитку 
згаданих соціальних систем, що досягається шляхом забезпеченням їхньої безпеки, є 
тою квінтесенцією його певної окремішності і самостійності і дозволяє стверджувати 
про входження системи правової безпеки як у велику, комплексну систему національ-
ної безпеки, так і її одночасне находження над цією системою, являючись  своєрідним 
орієнтиром, дороговказом  для напрямів забезпечення національної безпеки. 

Основу концепції правової безпеки складає поняття (розуміння) щодо умов, дже-
рел, шляхів, механізмів негативного впливу (спотворення правових норм, конфлікт 
норм, утворення правових прогалин, неналежна процедура виконання, ігнорування 
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дії норм, підміна понять, корупція тощо) на правову систему. Сутність правової без-
пеки зводиться до правового захисту (правового забезпечення) життєво важливих 
інтересів об’єктів правової безпеки, від згаданих негативних впливів, їх недопущен-
ня, парирування, або іншими словами мінімізації правових факторів ризиків, викли-
ків, небезпек і загроз.

Предметом захисту системи правової безпеки є життєво важливі інтереси її об’єк-
тів — особи, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності. Суб’єктами за-
безпечення правової безпеки згаданих об’єктів в Україні є органи виконавчої та су-
дової гілок державної влади. Суб’єктами забезпечення правової безпеки в регіонах, 
тобто на місцях, є органи місцевого самоврядування.

Правову безпеку потрібно відрізняти від юридичної безпеки, як особливого різ-
новиду соціальної безпеки. Головний вихідний момент юридичної безпеки полягає 
в захисті від протиправних посягань, або мінімізація їхнього негативного впливу,  а 
також у наявності можливості для подальшого відновлення порушених інтересів в 
рамках “правового поля”. У більшості випадків юридична безпека зводиться, насам-
перед, до того, щоб нейтралізувати загрози впливу будь-якого небезпечного джерела.

Захист життєво важливих інтересів об’єктів правової безпеки покладено на дер-
жаву через правові та інші форми здійснення функцій держави. Це діяльність ос-
новних ланок механізму держави, специфічні види державної діяльності, діяльність 
органів держави, через які реалізуються функції держави і, одночасно, зазначене є 
напрямами забезпечення правової безпеки.

Правова безпека передбачає захист системи права, законодавства, правової сис-
теми в цілому від небезпек і загроз. І в цьому сенсі вона як правове явище забезпечує 
безпеку усіх видів безпеки (національну, державну, економічну, екологічну тощо). В 
силу зазначеного правова безпека займає центральне місце в системі національної 
безпеки, що потребує подальшого наукового дослідження і практичного удоскона-
лення. А тому правова безпека практично ототожнюється з такими поняттями, як 
“ефективна правотворчість”, “правове регулювання”, “правозастосування”.

З огляду на зазначене вище терміну “правова безпека” можна надати наступне 
визначення: Це стан правової системи, яка завдяки ефективним правотворчості та 
застосуванню правових норм в державі спроможна забезпечити дієвий захист жит-
тєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, та створює належні умови для 
подальшого їх розвитку.   

Необхідно зазначити, що практика забезпечення безпеки системи залишається 
ще неефективною, оскільки діяльність органів державної влади, місцевого самовря-
дування у даній сфері належною мірою ще невпорядкована, а створення нової систе-
ми проходить вкрай повільно і суперечливо, не ґрунтується на достатніх науково-те-
оретичних напрацюваннях. Зокрема, не враховується, що на противагу домінуючій 
у минулому державо-центристській парадигмі права, право дедалі більше набуває 
людино-центристського змісту, відповідно актуалізується проблема забезпечення 
правової безпеки саме особи.

В сучасних умовах в Україні склалася дещо несприятлива для громадян правова 
реальність, за якої багато конституційних норм не використовується у повному об-
сязі, частина життєво важливих прав і свобод людини і громадянина перетворилася 
на гасла, деякі з них не мають механізмів реалізації.

Поглиблення соціальної спрямованості правової системи України нерозривно 
пов’язане з соціокультурними чинниками, із зростанням правової культури та пра-
вової свободи особистості та всього суспільства, подолання гіперіндивідуалізму, під-
вищення соціальної і правової етики.
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Водночас, внаслідок того, що національні правові системи стають все більш від-
критими одна для одної, створюються умови для вдосконалення законодавства у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства і, передусім, в галузі прав і свобод людини, 
їх гарантій [4].

Таким чином, право все більше і більше виступає мірою свободи і зміст його в 
тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, 
дотримуючись принципу рівності. Право виступає як засобом забезпечення свободи, 
так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявлен-
нями людей про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади, створюючи 
належні засади безпеки усьому живому.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФАКТОР НЕОБХІДНОСТІ 
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПАРАДИГМИ  
РОЗУМІННЯ ПРАВА

Одним з важливих європейських надбань є доктрина верховенства права. Мож-
на стверджувати, що з кінця ХХ століття вона визначає напрям розвитку держав, 
міжнародної спільноти. Українська держава також прагне втілювати у життя її по-
ложення, проголосивши це у ст. 8 Конституції: “В Україні визнається і діє принцип 
верховенства права”. Не зважаючи на відсутність єдиної узгодженої дефініції понят-
тя “верховенство права”, навіть перекладу “Rule of Law” (в перекладі зустрічається і 
верховенство права, і панування права, і верховенство закону та ін.), західна культу-
ра виробила низку положень, які складають зміст Rule of Law. 

Одними з складових верховенства права є правова визначеність, необхідність до-
тримання органами публічної влади прав людини, які і визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Відтак, загальні, формально визначені правила поведінки, 
які приймаються (санкціонуються) державою і нею ж охороняються, складають си-
стему законодавства, яке повинно відповідати “якості закону”, тобто принципу вер-
ховенства права. На це прямо вказано у рішенні ЄСПЛ у справі “Волохи проти Укра-
їни” (Volokhy v. Ukraine) (і в деяких інших рішеннях у справах проти України): “Суд 
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завжди дотримувався думки, що словосполучення “згідно із законом” не просто від-
силає до національного законодавства, а й пов’язане з вимогою якості “закону”, тобто 
вимогою дотримання принципу “верховенства права”, про що прямо говориться у 
преамбулі Конвенції... Отже, цей вислів означає — і це випливає з предмета і мети 
статті 8, — що в національному законодавстві має існувати засіб правового захисту 
від свавільного втручання державних органів у права, гарантовані пунктом 1...” [1].

Таким чином, не будь-який закон (як нормативно-правовий акт, який має вищу 
юридичну силу) має імплементуватися (згадаю закони нацистської Німеччини за 
діяльність з реалізації яких понесли юридичну відповідальність лідери націонал-со-
ціалістичної держави), а лише той, який відповідає принципу верховенства права.

За таких умов юридична практика в Україні має виходити з постулату нетотож-
ності права і закону, неправильності розуміння права як прескриптивних текстів, 
превалювання не закону, а права. Однак, для цього необхідно розуміти: а що собою 
являє право. І тут я не можу не вказати, що і до сьогодні не тільки вітчизняною, але 
і світовою правовою думкою не знайдено відповіді на це питання (хоча правильно 
було б зазначити, що у межах різних культурах вироблено власне розуміння того, що 
є правом). Вказане дозволяє говорити про актуальність теми розуміння права.

Кожен правник давав відповідь на питання: “Що таке право?”, хоча б у період ви-
вчення юриспруденції. Однак, і до сьогодні чіткої і однозначної відповіді на нього не 
існує (і навряд чи може існувати). Це питання піднімається час від часу, не втрачаючи 
своєї гостроти, особливо у перехідні періоди розвитку суспільства, часи реформ. За 
таких обставин, прагнучи відносної стабільності, хоча б якоїсь впевненості у майбут-
ньому, звертаються до права як до можливого засобу забезпечення таких спонукань 
(не можу не відмітити, що трансформаційне становище у суспільстві спричиняє і ма-
сове захоплення релігією, в якій людина знаходить прихисток, покладаючись на волю 
надприродної, доволі часто трансцендентної, сили). Зважаючи на вказане, доволі зако-
номірною є актуалізація питання розуміння права для вітчизняної юридичної науки. 
Прагнення відійти від нормативістської спадщини СРСР (в якій право розумілося як 
сукупність правил людської поведінки, що установлюються державною владою, як 
владою пануючого у суспільстві класу, а також звичаїв і правил співжиття, які санкці-
оновані державною владою і які реалізуються в примусовому порядку за допомогою 
державного апарату, з метою охорони, закріплення і розвитку суспільних відносин і 
порядків, вигідних і бажаних для пануючого класу, проголошення європейського на-
пряму розвитку, участь у інтеграційних процесах, намагання провести державно-пра-
вові реформи актуалізують проблематику розуміння права.

проголосивши принцип верховенства права і визнавши основною цінністю люди-
ну, передбачивши у Конституції “невичерпність прав і свобод людини і громадяни-
на”, не можна визначати право через “систему норм (правил поведінки) і принципів, 
встановлених або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які фор-
мально закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспіль-
них, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються 
всіма заходами легального державного впливу аж до примусу” [2, с. 216], при цьому 
правотворчість розуміти як правову форму діяльності держави за участю громадян-
ського суспільства (у передбачених законом випадках), пов’язану із встановленням 
(санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм [2, с. 293]. Цілком зако-
номірно, що у наведених визначеннях є логічна (і більш того, концептуальна) по-
милка, адже, якщо “творенням” права займається не лише держава, а й громадянське 
суспільство, то визначення права не можна зводити лише до результатів діяльності 
одного суб’єкта — держави. 



53

Зауважу, що процеси гуманізації, що відбуваються в світі супроводжуються акту-
алізацією концепції природного права й відходом на другий план нормативіського 
підходу до праворозуміння. Право не ототожнюється із законом, існування першого 
вже не пов’язується лише з діяльністю держави.

Право і закон — різні правові явища й в правовій державі їх чітко розмежовують, 
а відтак в правовій державі панує право, а не закон, навіть якщо він правовий. За-
уважимо, Венеційська комісія у доповіді, присвяченій питанню верховенства права, 
вказує, що виходячи з різних визначень верховенства права, заснованих на різних 
системах права і держави, можна прийти до консенсусу щодо необхідних елементів 
верховенства права, а також “Rechtsstaat”, які мають не тільки формальне, але та-
кож і матеріальне значення. До них відносяться: (1) законність, зокрема прозорість, 
підзвітність і демократичний порядок ухвалення законів. (2) Правова визначеність. 
(3) Заборона свавілля. (4) Доступ до правосуддя. (5) Дотримання прав людини. (6) 
Недискримінація і рівність перед законом” [3].

Радянські ж вчені замість перекладу “верховенство права” або “панування права” 
перекладали як “верховенство закону”, що пов’язане із пануванням у СРСР відпо-
відної ідеології. Якби перекладалось як “верховенство права”, то для радянської на-
уки треба було б визначати право не через закон, не “возводити на п’єдестал” закон-
ність, верховенство закону, а зважати на права людини і т.д., а це є неприйнятним для 
авторитарного/тоталітарного режиму. Як наслідок, і сьогодні маємо “верховенство 
закону”, “верховенство правового закону” і т.п. 

Джерела

1. Case of Volokhy v. Ukraine, Application №23543/02 Council of Europe: European Court of 
Human Rights, 2 November 2006, available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77837.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
3. Report on the Rule of Law Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session 

(Venice, 25-26 March 2011). available at: http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-
AD%282011%29003rev-e.pdf.

Ю. А. МЕЛКОВ
д-р филос. наук, Институт высшего образования НАПН Украины 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА  
В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСНОВАНИЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Проблема евроинтеграции как один из признанных ориентиров развития укра-
инского государства и общества в XXI веке приводит к появлению множества ак-
туальных проблем, связанных прежде всего с необходимостью приведения отечест-
венного законодательства в унисон с общеевропейским. Как правило, именно этому 
направлению, сводящемуся к чисто юридическому, даже просто бюрократическому 
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аспекту вопроса и сводятся чаще всего обсуждения темы евроинтеграции Украины; 
вместе с тем, существование иных, более широких сторон рассмотрения обозначен-
ной проблемы также оказывается не менее насущным. С одной стороны, число по-
добных “альтернативных” аспектов европейской интеграции весьма велико, а сама 
такая постановка вопроса в обосновании не нуждается, поскольку и в программах 
конференций самого разнообразного профиля можно часто наблюдать практику 
того, как прибавление авторами к теме своего индивидуального научного исследова-
ния приставки “...в условиях евроинтеграции” без труда позволяет соотнести подоб-
ную проблематику практически с любой темой любого научного мероприятия. Од-
нако, с другой стороны, сама сущность процесса евроинтеграции редко оказывается 
предметом особого, отдельного внимания серьёзных исследователей в области фи-
лософии, социологии, истории, политологии (если, опять-таки, не сводить данный 
феномен даже не столько к чисто юридическому аспекту проблемы, сколько к его 
статусу в качестве политико-публицистического лозунга, лишённого, как и почти 
все подобные же лозунги, определённого и однозначного содержания). 

При всей значимости такого явления, как право, оно не исчерпывает собой всей 
совокупности общественных отношений, а потому и всех аспектов государственной 
и тем более общественной интеграции Украины в европейское пространство. Более 
того: поскольку под “Европой” в данном случае очевидно понимается не просто не-
кий географический топоним (ибо территориально наша страна и так находится в 
Европе, и “идти” куда-либо дальше в этом направлении просто бессмысленно), а не-
которая определённая культурная энтелехия, постольку и задача достижения какой-
либо степени сопричастности такой культуре и ее ценностям не может исчерпывать-
ся одной только правовой основой, но непременно требует основы аксиологической, 
даже мировоззренческой — в качестве более фундаментального слоя “интеграции”, 
нежели простое формальное приведение законодательства в соответствие европей-
ским нормам. Слоя, который в свою очередь предполагает и качественно иной спо-
соб взаимодействия общества (как носителя ценностей) с государством.

Понятие “европейских ценностей”, при всей очевидности их происхождения от 
классических идеалов эпохи Просвещения, является в политической и публицисти-
ческой риторике столь же расхожим, что и понятие “евроинтеграции”, часто сводясь 
к “принципам свободы и демократии”, и без того зафиксированным в Конституции 
едва ли не каждого государства, отнюдь не только европейского. В 2003 году дан-
ный вопрос несколько более основательно попытались рассмотреть ведущие мы-
слители континента, Ж. Деррида и Ю. Хабермас, которые в итоге пришли скорее к 
акцентированию взглядов, способных отличить европейское сообщество — от севе-
роамериканского или австралийского: секуляризация, солидарность и стремление 
к социальной справедливости, вера в цивилизаторскую способность государства в 
противоположность полаганию на “невидимую руку рынка”, а также терпимость к 
иному мнению и признание прав Другого на его принципиальную “инаковость” [3].

В любом случае стоит заметить, что, несмотря на присутствие “этатистского” 
подхода, “европейские ценности” носят не национальный, а сверхнациональный 
характер, одновременно выступая и коррелятом ценностей техногенной цивилиза-
ции, противостоящей цивилизациям традиционного типа в своём стремлении к объ-
ективности и научному прогрессу [2], а потому и к глобальности и нелинейности. 
Кроме того, несмотря на то, что “ориентация на Европу” служит неизменным ло-
зунгом целого ряда общественных и политических сил нашей страны, их реальная 
приверженность принципу той же толерантности и “терпимости к инаковости”, увы, 
вызывает определённые сомнения. Впрочем, как раз отмеченный иерархический 
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характер “европейских ценностей” позволяет утверждать о реальной возможности 
их ассимиляции любым культурно развитым обществом сегодняшнего дня — при 
учёте того обстоятельства, что постулирование ценностной иерархии в противовес 
простой аксиологической множественности отрицает — в постнеклассической пер-
спективе — не разнообразие, а равнозначность разнообразного, позволяя выявлять 
фундаментальные ценности — ценности более высокого уровня иерархии — в каче-
стве некоторых предельных основ существования общества. В общем, именно это 
и является задачей философии в целом, как рефлексии по поводу универсальных 
основ жизнедеятельности. 

Иными словами, успешность интеграции украинского общества в европейское 
культурное пространство, как мне кажется, зависит в первую очередь не от адап-
тации системы законодательства и прочих высоких государственных материй, а от 
эффективности рецепции фундаментальных (и сверхнациональных) европейских 
ценностей конкретными людьми как представителями этого общества. Для дости-
жения этого потребуется, в частности, реализовать иерархическое понимание самой 
природы ценностей, противоположное как тоталитарному монизму (”их мораль — и 
наша”), так и релятивистской множественности (”всё сойдёт”), — в плане диалек-
тического “единства многообразия”, при котором общая мораль оказывается воз-
можной на основе плюрализма этосов [1], а потому и служит фундаментом как то-
лерантности и терпимости к “иному”, так и подлинной демократии как ценностной 
автономии каждой культурной человеческой личности.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ  
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

За останні десятиліття значно збільшився інтерес до інновацій серед вчених-е-
кономістів, що закономірно, так як інновації стали одними з головних чинників 
економічного зростання. Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, під-
вищення якості та збільшення кількості появи нових товарів і послуг, а в умовах 
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ринкової економіки вони є рушійною силою конкуренції, завдяки їм вдається вико-
ристовувати сучасну технологію і організацію виробництва, забезпечувати успіх і 
ефективність діяльності підприємства.

Інновації позитивно впливають на розвиток підприємств і економіки країни, 
тому необхідно сприяти ефективному здійсненню інноваційного процесу, система-
тичного створення і поширення наукових досліджень і розробок, від впроваджен-
ня яких буде залежати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і країни 
в цілому. Проблеми використання інновацій знайшли своє відображення в роботах 
А. С. Кириченко [5], Б. Д. Гаврилишина [2] та інших вчених, які в своїх працях роз-
глядали питання значущості необхідності активізації інноваційних процесів. Але, 
незважаючи на численні дослідження в цьому напрямку, багато питань залишаються 
невирішеними і дискусійними. Незважаючи на те, що інновації стають невід’ємною 
складовою діяльності підприємств, це не сприяє інноваційному розвитку вітчизня-
них підприємств, а тому проблеми впровадження наукових розробок в практичну 
діяльність залишаються дуже актуальними.

З огляду на вищесказане, можна відзначити, що необхідність впровадження інно-
ваційних змін підкріплюється формуванням стійких конкурентних переваг на дов-
гострокову перспективу і створенням потенціалу для майбутнього розвитку, тому 
саме ці питання вимагають подальшого вивчення. Зміни, як на підприємстві, так і в 
країні пов’язані з розвитком, яке є основною характеристикою будь-якої економіч-
ної системи або підприємства.

В сучасних умовах міжнародне становище окремих країн і підприємств визнача-
ється інтенсивністю застосування досягнень науки і техніки, тому завдяки іннова-
ційним змінам можна отримувати прибуток, створювати робочі місця і підвищувати 
престиж на міжнародній арені. Вказуючи на зміни, які відбуваються в світі, Едуард 
Мальцев [6] характеризує їх як лавиноподібне зростання кількості інновацій і різке 
скорочення циклу їх впровадження. Так, сьогодні, щоб вижити в сучасному конку-
рентному середовищі, необхідно швидко реагувати на зміни. Якщо раніше наявність 
інновацій давало можливість підприємству протягом досить тривалого часу відчу-
вати себе впевнено, то зараз доводиться набагато частіше вводити різного роду ін-
новації в діяльність підприємства. Про взаємозв’язок між інноваціями і розвитком 
говорить Ю. І. Капінус [4], який відзначає, що зростання рівня добробуту будь-якої 
держави пов’язане з новітніми технологіями, проектами, винаходами, тому незапе-
речним є факт наявності зв’язку між цими економічними категоріями, де пріоритет-
ною є категорія “інновація” — рушійна сила зростання. На необхідність інноваційних 
змін вказує Б. Д. Гаврилишин [2], відзначаючи, що економічний розвиток переважно 
забезпечується людиною, тому необхідно змінювати структуру економіки на науко-
містку, збільшувати темп інновацій через співпрацю наукових інститутів, універси-
тетів з підприємствами.

Сучасний економічний розвиток характеризується провідним значенням нау-
ково-технічного прогресу та інтелектуалізацією основних факторів виробництва. 
Необхідно відзначити і те, що інноваційність безпосередньо впливає на ВВП, що 
доводить рейтинг “Innovation Index” від “Bloomberg”, який враховує інтенсивність 
досліджень і розробок, додану вартість продукції, що випускається, продуктивність 
економіки, ефективність “третинної” індустрії (інтелектуальні та інші галузі).

Так, А. А. Іванова вказує на те, що на частку нових знань, втілюваних в техноло-
гіях, обладнанні, освіті кадрів, організації виробництва, в розвинених країнах при-
падає від 80% до 95% приросту ВВП [3]. В. Семеніхін, наводячи дані з економічної 
політики британського уряду з інноваційної діяльності, визначає її як пріоритетну, 
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підтвердженням цього є те, що в країні публікуються понад 9% від світового обсягу 
наукових робіт, щорічно 29% компаній освоюють випуск нових продуктів, 19% впро-
ваджують нові технологічні процеси, а 66% залучено в інноваційну діяльність [7].

Сьогодні для отримання конкурентних переваг мало обмежитися інноваційним 
продуктом або процесом, нові технології, розмиті межі галузей, мінливі ринки, нові 
конкурентні гравці призводять до швидкого старіння продуктів і процесів, створює 
необхідність діяти на всіх напрямах. Саме тому сьогодні мова йде про проникнення 
інновацій на всі рівні і сфери діяльності, зміцнення інноваційних зв’язків між різни-
ми секторами промисловості.

Здатність бізнесу як конкурувати, так і взаємодіяти з клієнтами і партнерами все 
більше визначається тим, наскільки інноваційними бізнес-моделі та організаційні 
моделі, а не тільки продукти. Інновації в бізнесі все частіше стають комплексними, 
об’єднуючи продукт, бізнес-модель (як спосіб створення продукту), а також органі-
заційну модель (як спосіб реалізації бізнес-моделі співробітниками).

Рівень та інтенсивність інноваційної поведінки може бути різним і залежить від 
потенціалу, підприємство має в своєму розпорядженні. Для розвитку інноваційного 
виробництва потрібна не просто технічна грамотність при використанні чужих техно-
логій, а й інженерна думка для їх створення. Так, Б. Д. Гаврилишин [2] акцентує увагу 
на тому, що каталізатором винаходу чогось нового є не багаторічне накопичення знань, 
яке в підсумку якось реалізується, а почуття необхідності чогось. В. Семеніхін зазна-
чає, що наука і новатори відірвані від виробництва інноваційної продукції [7].

При таких умовах необхідно приймати курс на реіндустріалізацію і переходити 
до довгострокового планування. А також зробити пріоритетними ті види діяльності, 
які виробляють продукцію з високою доданою вартістю.

А для того, щоб інновації принесли плоди, на думку Курта Бока [1], потрібні три 
передумови: досвідчена і кваліфікована робоча сила, передова інформаційно-телеко-
мунікаційна інфраструктура і сприятлива ділове середовище. Іншими словами, для 
успіху інновацій потрібні стабільна і зростаюча економіка, свіжі ідеї і відсутність 
непотрібного регулювання. Отже, в період економічних коливань підприємства пра-
цюють під сильним економічним тиском, змушує їх постійно підвищувати ефектив-
ність усіх процесів, що здійснюються на підприємстві, при одночасному зниженні 
експлуатаційних витрат. 

Саме тому інновації відіграють важливу роль в процесі управління підприєм-
ством, будучи основою для підтримки їх на ринку, поліпшення конкурентоспромож-
ності. Інновації є одними з найбільш важливих факторів, що визначають розвиток 
економіки окремих країн і підприємств. Інновація вимагає від підприємств зобов’я-
зання адекватного фінансування, відповідного персоналу, знань, правильних нави-
чок і культури, творчості та відкритості до нових ідей.

Саме інновації є рушійною силою конкуренції, яка створює переваги, забезпечує 
зростання, є стратегічним ресурсом і основним елементом прогресу підприємства. 
Інновації дозволяють знизити витрати виробництва, підвищити його якість, роз-
ширити асортимент продукції для більш повного задоволення потреб споживачів, 
більш оперативно реагувати на зміни, скоротити споживання сировини і енергії, 
знизити шкідливий вплив на навколишнє виробництво, підвищити безпеку.
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М. П. НЕДЮХА 
д-р юрид. наук, проф., ТНУ ім. В. І. Вернадського, м. Київ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
ЛЮДИНИ — БЕЗУМОВНИЙ ІМПЕРАТИВ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Складність реалізації завдань сталого розвитку пов’язується, як відомо, з двома ос-
новними групами факторів: а) суперечливою сутністю його складових — людини, еко-
номіки та природи, забезпечити взаємодію яких у межах системного цілого — держа-
ви, суспільства, країни - уявляється достатньо складною справою; б) парадигмальною 
спрямованістю розгляду проблематики сталого розвитку — лінійною чи цивілізацій-
ною, адже в одному випадку аналіз співвідношення та практична реалізація трьох його 
вищезазначених складових здійснюється на засадах їх паритетності,  однопорядково-
сті, а то й визначальної ролі економіки. Інший варіант — цивілізаційний — пов’язуєть-
ся з  розумінням складових сталого розвитку, де безумовним пріоритетом є людина, її 
благо. 

Чи можна економічне зростання вважати еталоном, зразком сталого розвитку? 
Уявляється, що відповідь скоріше має бути негативною. Відомо, що М.З. Згуров-
ський, досліджуючи індекси сталого розвитку, переконливо довів: економічні досяг-
нення не завжди корелюються з екологічними і соціальними показниками [1, с. 2], 
особливо у випадках, коли людина розглядається як складова продуктивних сил. 
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Показово, що в українських реаліях суспільство демонструє неабиякий потенці-
ал самоорганізації, реагуючи на “слабкі місця” в  діяльності держави, пропонуючи 
адекватні відповіді на виклики сьогодення. За цих умов засобом гармонізації кон-
традикторної взаємодії трьох визначальних складових сталого розвитку можна роз-
глядати суспільство з його базовими функціями — адаптивною, ціледосягальною, 
інтегративною та репродуктивною і, відповідно, людину як його основного носія. За 
цих умов українська держава має підпорядкувати свою діяльність завданням утвер-
дження людини і суспільства як базових структур сталого розвитку за ознаками від-
повідності  стандартам рівня та якості життя, а також забезпечення життєдіяльності  
суспільства, що дозволить забезпечити взаємодію, співпрацю держави і суспільства 
у межах єдиної і неподільної країни відповідно до ментальних, соціокультурних, ге-
ополітичних, географічних особливостей буття українського народу, утвердження 
України як цивілізованої європейської країни [2, c. 184].

На жаль, у чинній Конституції правовий механізм цього процесу - взаємодії дер-
жави і суспільства - не виписаний. Більше того, терміни “суспільство” і “країна” в 
Основному Законі взагалі не вживаються, що  і породжує певні політико-правові 
колізії, суперечності, а то й парадокси. Очевидно також, що держава не може бути 
зведена до країни. Зазначені поняття мають бути виписані як різні правові сутності 
конституційного значення. Не випадково у Конституціях низки країн Європейсько-
го Союзу (далі. — ЄС) визначені конституційні повноваження держави, суспільства 
і країни, зокрема, Основному Законі Фінляндії [3, с. 371-372], Швеції  [3, с. 598-604], 
Французької Республіки [3, с. 411-412]  та ін.

Відповідно, цивілізаційна спрямованість України полягає у побудові демократич-
ної країни рівних можливостей, яка ідентифікується за ознаками, які визначають єв-
ропейський вибір: 1) верховенство права; 2) соціальний та політичний плюралізм; 3) 
дієвість представницьких органів, які уособлюють суверенність вибору народу та па-
нування закону; 4) індивідуалізм, самодостатність; 5) поділ влади на світську та духов-
ну; 6) поліконфесійність (католицизм, протестантство та християнство) [4, с. 97-101]. 

Відповідно, сталий розвиток неправомірно розглядати як екологобезпечне управ-
ління природними ресурсами чи економічне зростання. Визначальною складовою 
сталого розвитку є становлення соціально-екологічної системи, де пріоритетною є 
соціальна компонента — кількісні та якісні стандарти життя, які гарантовано забез-
печують відновлення здатності до праці, а також реалізацію права і свободи людини.

Сталий розвиток підпорядкований еволюційним тенденціям змін, що передбачає 
перехід від одних соціально-екологічних станів до інших, перманентність і безперерв-
ність цього процесу шляхом формування “ноосферного мислення” та його втілення 
на засадах знаходження балансу  “між людиною та планетою” [5, с. 59]. Еволюційне 
становлення сталого розвитку можливе лише на засадах реалізації саморганізаційного 
потенціалу суспільства, територіальних громад — населення міст і сіл, що дозволяє 
забезпечити пріоритетність соціальних стандартів рівня та якості життя за співучасті 
держави. При цьому виграють обидва суб’єкти цієї взаємодії: суспільство знаходить 
підтримку в діях держави, розглядає її як засіб власного зміцнення та ресурс розвитку, 
тоді як держава, отримавши чіткий  соціальний запит, оновлюється, дебюрократизу-
ється, цілеорієнтується на реалізацію  стандартів рівня та якості життя. 

Відвертою слабкістю вітчизняного законодавства є та обставина, що людина про-
довжує розглядатися як складова продуктивних сил — Homo economicus, а не, скажі-
мо, Homo sociales із законодавчо визначеними показниками рівня та якості життя, у 
тому числі нормативно обгрунтованими прожитковим рівнем і споживчим кошиком, 
межею бідності, що значною мірою обумовлює спорідненість законодавчої практи-
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ки із радянською правовою традицією, розглядом відносин міжлюдської комунікації 
як суспільних [6, с.7-9]. Нормативно-правове закріплення “relation sociales” не лише 
започатковує нову інтелектуальну традицію розвитку вітчизняного законодавства, 
а й визначає  стан, тенденції та пріоритети наближення до правових стандартів дер-
жав-членів ЄС.

У зв’язку з вищевикладеним розуміння сталого розвитку як поняття юридичної 
науки має виходити з пріоритетності нормативно-правового забезпечення середови-
ща життєдіяльності людини в єдності її кількісних та якісних ознак, його розумін-
ня як екологічно безпечного соціального простору, а не навколишнього середовища, 
як це інколи стверджується. Правова унормованість соціального простору  на заса-
дах пріоритетності “relation sociales” утверджує Homo sociales як самодостатнього 
суб’єкта, який своєю діяльністю формує комфортні умови життєдіяльності людини.

Пріоритети сталого розвитку обумовлюють необхідність внесення змін до Кон-
ституції України в частині: а) забезпечення екологічно безпечного соціального се-
редовища життєдіяльності людини; б) права людини на    екологічно безпечне соці-
альне середовище та юридичні гарантії   реалізації цього права, а також відновлення 
останнього у разі його порушення та притягнення винних до відповідальності. Від-
повідно, потребують змін і повноваження, компетенція органів державної влади та 
місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад щодо охорони та за-
хисту  права на екологічно безпечне соціальне середовище, які мають бути поширені 
як на їхні самоврядні, так і делеговані повноваження. У цьому сенсі потребує розро-
блення механізм  реалізації права людини на    екологічно безпечне соціальне сере-
довище як єдність заходів правового та організаційного характеру в частині їх прак-
тичного забезпечення, охорони та захисту. При цьому названий правовий механізм 
передбачає етапність  становлення та утвердження засад сталого розвитку за ознака-
ми: а) безумовного пріоритету соціальних стандартів рівня та якості життя; б) фор-
мування соціально-екологічної системи  шляхом правового забезпечення спільних 
цілеорієнтованих дій держави і суспільства,  регіональної влади та мешканців пев-
ної території як самоврядної на засадах компліментарності (взаємодоповнення дій);  
в) поступового наближення до  соціально-екологічних стандартів обгрунтованої В.І. 
Вернадським ноосфери як сфери розуму, в основі якої — взаємопідтримуючі пото-
ки речовини, енергії та інформації як вихідна підвалина, засіб і процес формування 
безпечного соціального простору в його єдності з природою та ближнім Космосом.

Відповідно, Національна стратегія сталого розвитку потребує також змін, а саме: 
а) визначення та пріоритетної реалізації соціально-екологічної компоненти сталого 
розвитку в Україні як підпорядкованого суспільству процесу соціального розвитку; 
б) системного з’ясування та визначення повноважень, компетенції органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад щодо 
охорони та захисту  права на екологічно безпечне соціальне середовище; в) право-
вого забезпечення спільних, зкоординованих і  цілеорієнтованих дій держави і су-
спільства, регіональної влади та мешканців певної території як самоврядної на заса-
дах, скажімо, вимог принципу субсидіарності; г) розроблення  правового механізму 
наближення, адаптації та гармонізації цілей і завдань сталого розвитку в Україні до 
правових норм і соціальних стандартів держав-членів ЄС.

Джерела

1. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку // Дзеркало тижня. — 
2006. — № 19. — 20-26 травня.



61

2. Недюха М.П. Правова ідеологія українського суспільства : монографія / М. П. Недюха. 
— К.: “МП “Леся”, 2012. — 400 с.

3. Конституции государств Европы : В 3 т. Т.3 / Под общ. ред. и со вступительной статьей 
Л.А. Окунькова. — М.: Изд-во Норма, 2001. — 478 с.

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон — М.: 2005. — 530 с.
5. Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата: человеческая со-

лидарность в разделенном мире / Пер. с англ. — М.: Изд-во “Весь мир”, 2007. — 321 с.
6. Недюха М. П. Право як регулятор відносин міжлюдської взаємодії: суспільних і соціаль-

них // Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни: Матеріа-
ли Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 лютого 2018 р. — К.: Таврійський національний 
університет імені В.І. Вернадського, 2018. — 120 с.

В. А. ОМЕЛЬЧУК 
д-р юрид. наук, проф., проф. каф. національної безпеки, НН ІП МАУП

ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
ЩОДО УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ:  
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В розділі І Основного Закону України, де зафіксовані загальні конституційні за-
сади, в статті 3 констатується, що людина, її життя і здоров’я честь і гідність недо-
торканність і  безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А го-
ловним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини [1]. 

Автор, як правник, сферою наукових інтересів якого є дослідження проблем ре-
алізації прав людини в сфері національної безпеки, на підставі таких основополож-
них конституційно-правових норм має підстави констатувати, що здійснення цього 
головного обов’язку держави ретранслюється і на сферу забезпечення національної 
безпеки України. Підтвердженням такого твердження є законодавчо-правий меха-
нізм регламентації саме цих питань в новому, нині чинному Законі України “Про 
національну безпеку України” [2].

Так, в розділі ІІ цього Закону, який визначає засади національної безпеки України, 
в ст. 3 “Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони” ви-
значено, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована, 
як зазначено передусім, на захист людини і громадянина — їхніх життя і гідності, кон-
ституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності. Як бачимо, очевидна пев-
на відмінність зі змістом наведеної конституційної засади щодо людини як цінності.

Разом з тим, варто зазначити, що поряд з цим державна політика у сферах на-
ціональної безпеки спрямована також на захист суспільства — його демократичних 
цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку, а також держави - її конститу-
ційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, 
навколишнього природного середовища. За змістом статті всі ці три об’єкти спрямо-
ваності державної політики, за законодавчою нормою забезпечуються захистом від 
надзвичайних ситуацій [2].
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Але за статтею 1. цього Закону, де наведені визначення термінів, що вживають-
ся в ньому, відсутнє визначення “надзвичайна ситуація”. Там фігурує визначення 
“загрози національній безпеці України”, навіть з певною їх деталізацією на реальні 
та потенційні загрози саме в контексті визначень національної безпеки і державної 
безпеки. Тоді, на думку автора, логічним постає питання щодо захисту в рамках дер-
жавної політики людини і громадянина, як власне і суспільства та держави з деталі-
зацією цінностей всіх цих суб’єктів по за межами надзвичайних ситуацій від загроз 
як реальних так і потенційних.

Певним чином компенсування спрямованості національної безпеки щодо захисту 
інтересів цих суб’єктів зафіксоване у визначені змісту фундаментальних національ-
них інтересів України (п. 3 ст. 3 Закону), де фігурують як державний суверенітет, 
територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, так  і сталий розвиток 
національної економіки, громадянського суспільства та держави. А щодо людини та 
громадянина і вже зазначених їхніх інтересів, то Закон у змісті наведених фундамен-
тальних національних інтересів чомусь нічого не передбачає.

У цьому зв’язку, для пошуку шляхів подальшого удосконалення механізму утвер-
дження прав і свобод людини у сфері забезпечення національної безпеки України 
та вирішення проблем правового регулювання щодо цього, на думку автора, варто 
провести певне порівняння нині чинного і попереднього законодавства.

Так, за Законом “Про основи національної безпеки України” прийнятим у 2003 
pоці людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи були визначені 
об’єктами національної безпеки. тоді як вже зазначалось, у новому нині чинному 
Законі “Про національну безпеку України” захист людини і громадянина — їхніх 
життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності по-
кладався на державну політику у сферах національної безпеки і оборони. На думку 
автора більш вдалим є сприйняття людини і громадянина об’єктом захисту всіма 
суб’єктами національної безпеки, а не тільки державної політики у сферах націо-
нальної і оборони [3].

 Хоча за нині чинним Законом “Про національну безпеку України” така категорія 
як суб’єкти забезпечення національної безпеки взагалі не розглядається, на відмі-
ну від досить розгорнутого їх переліку у Законі “Про основи національної безпеки 
України”.

Щоправда, певним чином таке регулювання у новому, нині чинному Законі у цьо-
му питанні компенсується визначенням за ст. 12 складу сектору безпеки і оборони, 
де по змісту передбачені його складові і конкретні структури. Серед них такі, напри-
клад суб’єкти як громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь 
у забезпеченні національної безпеки. Дискусійність такої норми виходить за рамки 
розгляду предмету цих тез, тому не деталізується.

Разом з тим, якщо узагальнено підходити до порівняльного аналізу цих двох за-
конів саме в спектрі їх спрямованості на регламентацію забезпечення прав і свобод 
людини, то варто зазначити, що ще в час чинності попереднього Закону “Про основи 
національної безпеки України” науковцями він, на погляд автора, справедливо кри-
тикувався як такий що має своїм предметом регулювання саме основи, засади націо-
нальної безпеки. Тоді як безпосередньо механізм забезпечення національної безпеки 
в ньому регламентувався недостатньо. І дійсно деталізація достатньо чітко визна-
чених засадничих положень щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, 
на думку автора, була недостатньою. Певним чином це компенсувалось у стратегіях 
національної безпеки, які встановленим порядком приймались за час чинності того 
Закону.
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А нині чинний, новий Закон “Про національну безпеку України”, який прийня-
тий в 2018 році, на погляд автора, предметом правового регулювання має передусім 
змістовну складову правового регулювання національної безпеки України. Тоді як 
основи цього процесу, його засадничі положення прописані недостатньо чітко саме 
щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері правового регулю-
вання національної безпеки України. Підтвердження  цієї тези продемонстровано і 
аналізом, який проведений на початку цих тез.

Компенсувати це Стратегією національної безпеки України, як документом, що 
визначає актуальні загрози у цій сфері та відповідні цілі, завдання, механізми за-
хисту національних інтересів України і є основою для планування і реалізації дер-
жавної політики у сфері національної безпеки нині не є можливим оскільки відсут-
ня сама Стратегія, як встановленим порядком прийнятий офіційний документ. Це 
незважаючи на те, що за частино другою п.1 ст. 26 “Стратегія національної безпеки 
України” нового, нині чинного Закону “Про національну безпеку України” конкрет-
но зазначено, що Стратегія національної безпеки України розробляється за доручен-
ням Президента України протягом шести місяців після його вступу на пост.

Хоча справедливо буде зазначити, що реально все ж таки нині діє і є чинною 
Стратегія національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента 
України від 26 травня 2015 року  № 287/2015 [4]. Розроблена на основі Закону 
“Про основи національної безпеки України”, який втратив чинність на підставі п.3 
Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення Закону “Про національну безпеку 
України” ця Стратегія чинності ще не втратила. Справедливо, на думку автора, 
буде зазначити що в ній визначенню цінності людини, її прав і свобод приділено 
належну увагу. Наведення в загальних положеннях цієї Стратегії фундаменталь-
них цінностей, які визначені Конституцією та законами України, в переліку яких 
незалежність, територіальна цілісність і суверенітет, гідність, демократія, верхо-
венство права, забезпечення добробуту, мир та безпека і, що важливо  людина, її 
права і свободи є, на думку автора, знаковою і вагомою як для науковців так прак-
тиків теоретико-правовою тезою.

Тому, на погляд автора, цілком справедливими є критичні зауваження  представ-
ників громадськості щодо ще відсутності (і на час підготовки автором цих тез) Стра-
тегії національної безпеки України, як б мала бути встановленим порядком прийня-
та ще в листопаді 2019 року [5].

Підсумовуючи аналіз доктринальних засад і проблем законодавчого регулюван-
ня забезпечення національної безпеки України щодо утвердження прав і свобод лю-
дини слід зазначити, що стан вирішення цих проблем далеко не досконалий і потре-
бує належної уваги як законотворців так і так і практиків.
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ  
В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Основа безпечного та раціонального розвитку сучасного інформаційного суспіль-
ства – це інформація, вплив якої на особистість безперечний та очевидний. Люди-
на в своєму існуванні не може обходитися без інформації, яка впливає на світогляд 
людини, населення, формує ставлення до певних явищ, до держави та суспільства в 
цілому. Роль інформаційної сфери, що представляє собою сукупність інформації, ін-
формаційної інфраструктури суб’єктів, а також систем регулювання виникаючих при 
цьому громадських відносин, значно зросла на сучасному етапі розвитку суспільства. 
Тому інформаційна безпека відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні життєво 
важливих інтересів країни та суспільства. Зазначене обумовлено швидким розвит-
ком сучасних інформаційних технологій, засобів зв’язку й інформатизації і, як наслі-
док, істотним зростанням впливу інформаційної сфери на життя нашого суспільства. 
Постановка питання про інформаційну безпеку в інформаційній сфері має особливе 
значення для України, розвиток якої орієнтовано на комплексну інтеграцію у світове 
співтовариство, що неможливе без урахування інформаційного чинника. 

Від забезпечення інформаційної безпеки істотно залежить національна безпека 
нашої держави і ця залежність буде значно зростати в ході технічного прогресу і про-
никнення інформаційних технологій в усі сфери діяльності сучасного суспільства. 
На цій підставі в умовах глобалізації інформаційного суспільства проблема інфор-
маційної безпеки в сфері державного управління є актуальною і набуває соціально 
все більш значущого характеру.

Маємо на меті розглянути сучасні уявлення про інформаційну безпеку в сфері 
державного управління.

На сьогодні не вироблено досить чіткого науково обґрунтованого підходу як до змі-
сту, так і до співвідношення поняття “інформаційна безпека”. У нормативних правових 
актах використовуються різні терміни: “безпека”, “національна безпека”, “безпека кра-
їни”, “державна безпека”. Зміст поняття “інформаційна безпека” як у науковій літера-
турі, так і в нормативних державних документах трактується досить розпливчасто [6].

Ситуація ускладнюється відсутністю легальних (нормативних) формулювань 
і визначень, оскільки законодавець визначає поняття безпеки, не уточнюючи його 
співвідношення з поняттями “державна безпека” та “національна безпека”; під безпе-
кою розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспіль-
ства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [1]. При цьому не уточнюється, про 
який вид безпеки – національної або державної – йдеться, так само, як і чи потрібно 
взагалі відокремлювати між ними відмінність.

Різносторонність поняття “інформаційна безпека” відзначена багатьма дослідни-
ками [2, 3]. На думку Степанова В.Ю. [6], поняття “інформаційна безпека” є резуль-
татом інтеграції змісту понять “національна безпека” й “безпека інформації”. 
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У нашому дослідженні ми виходили із взаємозв’язку базових понять “інформація”, 
“інформаційна безпека” та “інформаційна культура”. Інформація має властивість ам-
бівалентності, яка полягає в тому, що інформація виступає одночасно у вигляді двох 
реальностей: об’єктивної та суб’єктивної. Згідно першої інформація носить або атрибу-
тивний, або функціональний характери. Згідно другої інформація – компонент нашого 
буття, реальність, але не об’єктивна, а суб’єктивна, така, що відноситься до області іде-
ального. Вона не матеріальна – це спалах свідомості, що породжує образ реального світу. 

Важливою складовою показної сторони інформації є інформаційне середовище, 
що має, у свою чергу, дві складові: організаційну і технологічну. 

Організаційна складова включає виробництво засобів інформатизації і інфор-
маційних послуг, інформаційний ринок, підготовку і перепідготовку кадрів, прове-
дення наукових досліджень. Технологічна складова інформаційної інфраструктури 
утворюється інформаційно-телекомунікаційними системами. 

Оскільки інформація в своїй суті має об’єктивні і суб’єктивні складові, то і ін-
формаційна безпека має бути направлена на захист об’єктивного і суб’єктивного, 
матеріального і ідеального. Смисловий зміст узагальненого поняття інформаційної 
безпеки визначається трьома її складовими [4]. 

Першою складовою є забезпечення інформаційних потреб суб’єктів, які вклю-
чені в інформаційне середовище. Не може бути забезпечена інформаційна безпека 
суб’єкта без наявності у нього необхідної інформації. Інформаційні потреби різних 
суб’єктів не однакові, проте у будь-якому випадку відсутність необхідної інформації 
може мати і, як правило, має негативні наслідки. Ці наслідки можуть носити різний 
характер, їх тягар залежить від складу відсутньої інформації. 

Щоб забезпечити інформаційні потреби, інформація повинна відповідати пев-
ним вимогам. По-перше, інформація має бути відносно повною. Відносно тому, що 
абсолютно повної інформації жоден суб’єкт мати не може. Повнота інформації ха-
рактеризується її достатністю для прийняття правильних рішень. По-друге, інфор-
мація має бути достовірною, бо спотворена інформація приводить до прийняття не-
правильних рішень. По-третє, інформація має бути своєчасною, оскільки необхідні 
рішення ефективні лише тоді, коли вони приймаються вчасно. 

Вимоги повноти, достовірності і своєчасності інформації відносяться не лише до 
її первинного статусу. Ці вимоги мають силу на весь час циркуляції інформації, тому 
що їх порушення на стадії подальшого використання інформації також може при-
вести до неправильних рішень або взагалі до неможливості ухвалення рішень, як і 
порушення статусу конфіденційності може знецінити інформацію. Тому інформація 
має бути захищена від дій, що порушують її статус. А це відноситься до сфери без-
пеки інформації. Отже, другою складовою інформаційної безпеки має бути забезпе-
чення безпеки інформації. 

До ухвалення невірних рішень може привести не лише відсутність необхідної ін-
формації, але і наявність шкідливої, небезпечної для суб’єкта інформації, яка най-
частіше цілеспрямовано нав’язується. Це вимагає забезпечення захисту суб’єктів 
інформаційних відносин від негативної інформаційної дії, і має бути третьою скла-
довою інформаційної безпеки. 

Враховуючи вищеперелічені три складові, можна сформулювати наступне ви-
значення: інформаційна безпека – стан інформаційного середовища, що забезпечує 
задоволення інформаційних потреб суб’єктів інформаційних відносин, безпеку ін-
формації і захист суб’єктів від негативної інформаційної дії. [5]

Інформаційна безпека держави — стан збереження інформаційних ресурсів дер-
жави і захищеності законних прав особистості і суспільства в інформаційній сфері. 
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Іншими словами, інформаційна безпека держави — це такий стан держави, при яко-
му не може бути завдано шкоди його інформаційному середовищі за допомогою ви-
користання інформаційних ресурсів і систем. Забезпечення інформаційної безпеки в 
умовах інформаційного суспільства – це необхідність, яка стає атрибутом сучасного 
життя будь-якого соціального суб’єкта, і вимагає невпинної роботи з інформацією, 
що включає в себе взаємодію з різними експертними системами, делокалізацію дій, 
забезпечення свободи та мінімізацію ризиків. 

Висновки. Інформаційна безпека, виходячи з двоєдиної суті інформації має бути 
направлена як на захист об’єктивної, так і суб’єктивної її складової. У першому ви-
падку вона виступає у вигляді безпеки інформації, в другому – у вигляді інформа-
ційно-психологічної безпеки.

В умовах глобалізації інформаційного суспільства проблема інформаційної без-
пеки в інформаційній сфері державного управління є досить актуальною. Держава 
має створювати умови для реалізації конституційного права своїх громадян віль-
но отримувати й використовувати інформацію, для вирішення таких важливих за-
вдань, як формування національної інформаційної сфери, включення її до світово-
го інформаційного простору на засадах забезпечення інформаційного суверенітету, 
формування демократично орієнтованої свідомості та інформаційної безпеки, що 
породжує мету подальших сучасних досліджень.
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Забезпечення національної безпеки є питанням формування державної стратегії, 
пов’язаної з внутрішньополітичною діяльністю держави, та спрямованої на досяг-
нення і підтримання соціальної стабільності й поступального розвитку суспільства. 



67

Проблема безпеки держави завжди була актуальною, та часто виступала першочер-
говим завданням будь-якого суспільства й органів державного управління на всіх 
етапах становлення і розвитку.

Становлення національної самосвідомості кардинально вплинуло на державний 
устрій, а відповідно на ставлення влади до “безпеки”.

Національна безпека передбачає не тільки безпеку державних органів, але перш 
за все – реальну безпеку і гарантію прав окремих громадян, громадських і політич-
них організацій, етнічних і інших меншин тощо. 

Саме тому категорія “національна безпека” є засадничою в становленні та функ-
ціонуванні будь-якої держави. Ще однією з таких провідних ціннісних конструктів 
держави є ціннісна система даного суспільства, що інституціонується в ідеології або 
ж в національній ідеї. Адже будь-яка ціннісна система людини завжди спрямована 
на реалізацію нею різноспрямованих власних потреб, що трансформуються в персо-
нальні, групові та суспільні інтереси. В свою чергу, ці потреби та інтереси, породжені 
матеріальними та духовними умовами людського буття, формують відповідну цін-
нісну систему та інституціоналізуються у вигляді ідеології та/або національної ідеї. 
Соціальна сила ідеологічної системи суспільства настільки велика, що будь-яка лю-
дина, що намагатиметься жити всупереч усталеній ціннісній системі держави, буде 
або відторгнута суспільством (позбавлена громадянства, вислана з держави, посад-
жена до в’язниці), або сама перетвориться на маргінала, нездатного до більш-менш 
значної соціальної ролі.

На наш погляд, державна безпека – це внутрішній стан і міжнародне становище 
держави, яке забезпечує захищеність його національних інтересів, існуючого полі-
тичного ладу і територіальної цілісності, а також відводить реальну загрозу внутріш-
ньої дестабілізації або агресії з боку інших держав. У цілому національна безпека 
кожної країни включає в себе безпеку політичну, економічну, військову, екологічну, 
інформаційну тощо.

На підставі аналізу наукової літератури з проблематики можна зазначити, що по-
няття “національна ідея” аналізується з різних аспектів, у тому числі як: 

• уявлення громадян  про їх оптимальну національно-консолідуючу поведінку 
на власну користь і благо нації [1];

• політичний проект майбутнього нації, імператив її свідомості й чину, смисло-
життєвий чинник національного розвитку [5, с. 386-387]; 

• систему ціннісних орієнтирів, що полягає в урахуванні інтересів усіх верств 
суспільства, усіх народів; форму державного самоусвідомлення народу, показ-
ник того, як народ розуміє себе, своє місце і роль у світі [6, с. 512];

• частину національної мрії і являє собою концентровано оформлену під впли-
вом національної еліти суть нації як певної людської спільноти та визначає її 
роль у світовому процесі [2, с. 6];

• ієрархізовану систему духовних вартостей, що об’єктивно склалася у про-
цесі етногенезу й націогенезу автохтонного населення Подніпров’я і Под-
ністров’я і котра адекватно відображає реальні умови існування цього насе-
лення [8, с. 29];

• ідею, яка відображає головний національний інтерес і задає розвитку краї-
ни оптимальний напрямок в сьогоденні та на майбутнє, що робить її доволі 
складним синтезним утворенням, яке, однак, може існувати в простіших фор-
мах – етнічній, політичній, культурній тощо [7, с. 155];

• ціннісну категорію, феномен духовної культури, який не варто обмежувати 
лише політичним її компонентом [3, с. 67-68].
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Таким чином, національна ідея – базується на системі національним цінностей 
та є єднаючою констатною, яка повинна об’єднати націю та створити умови для по-
дальших позитивних зрушень та дій.

Головна особливість національної ідеї полягає в тому, що вона під впливом часу і 
обставин може змінюватися, переформовуватися. Пошуку “нової” національної ідеї 
як символу розвитку, або ж через намагання зруйнувати стереотипні уявлення про 
певну націю є своєрідним символом розвитку, що ні в якому разі не заперечує ідею 
стабільності національного менталітету, ментальності, а лише підкреслює те, що ок-
ремі його риси, особливості можуть проявлятися лише під тиском обставин, або з 
приходом “правильного” часу для їх розкриття на повну силу [4].

На підставі аналізу наукової літератури [1; 5-6; 7-8] можна виокремити наступні 
важливі ознаки національної ідеї: по-перше, високий рівень національної самосвідо-
мості, моралі, правової та громадянської культури, по-друге, матеріальний та духов-
ний добробут населення, по-третє, належний рівень підтримки розвитку економіки, 
освіти, науки, культурних індустрій, що сприятиме збільшенню конкурентоздатно-
сті країни.

Таким чином, національна ідея є основою формування національної безпеки 
України, адже саме національна ідея дає можливість зрозуміти природу існування 
українців, їх самобутність, культуру, традиції та єднає щодо самозбереження таких 
важливих історичних здобутків.
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Система професійно-технічної освіти в умовах розвитку ринкових відносин в 
Україні має бути орієнтована на сучасні соціально-економічні відносини та наступ-
ні рівні технологічних укладів, які стосуються підвищеного компетентнісного рівня 
робітників та удосконалення системи їх підготовки та підвищення кваліфікації для 
усіх видів економічної діяльності. 

Існує також проблема децентралізації у системі управління професійно-техніч-
ною освітою в Україні. Так, зокрема, система державного замовлення не відповідає 
реальним запитам регіональних ринків праці щодо задоволення потреб у робітничих 
кадрах. Це свідчить про необхідність заміни такої системи. Адже тільки органи міс-
цевої влади та соціальні партнери на місцях можуть нести відповідальність за цей 
процес. Це потребує модернізації структури управління професійно-технічною осві-
тою у регіонах та на місцях.

Потребує вирішення питання консервативності системи професійно-технічної 
освіти в Україні. У цьому контексті актуальності набуває розвиток публічно-при-
ватного партнерства, яке сприяло би реальному задоволенню потреб регіональних 
ринків праці у кваліфікованих робітниках різних сфер економічної діяльності. Роз-
витку цього напряму буде сприятливим налагоджений зв’язок між закладами про-
фесійно-технічної та вищої освіти в Україні. У цьому зв’язку мають бути враховани-
ми потенційні можливості учнів, що підвищить привабливість професійної освіти та 
якість підготовки робітничих кадрів.

Публічно-приватне партнерство у сфері професійно-технічної освіти здатне вирі-
шити проблему фінансування освітніх закладів. Крім того, це допоможе усунути роз-
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рив між теорією навчання та практикою підготовки фахівців на робочих місцях, що 
створені у партнерських організаціях. Тільки реальні умови праці нададуть практичні 
навички, корпоративний досвід, збільшать шанси на майбутнє працевлаштування.

Створення ефективної та гнучкої системи залежить від активних дій місцевої вла-
ди. У кожному регіоні має бути створена інформаційна система, до якої залучені усі 
стейкхолдери за усіма видами економічної діяльності з урахуванням особливостей 
конкретної території. Певним механізмом має бути визначено джерела та строки на-
дання інформації, перелік стейкхолдерів тощо. До такої системи має бути включена 
інформація щодо змісту навчання в конкретних освітніх установах. Це сприятиме 
підвищенню якості навчання робітничих кадрів. Крім того до інформаційної систе-
ми має бути долучена система незалежної оцінки якості фахівців, які виходять на 
регіональний ринок праці як випускники освітніх установ чи громадяни, які набули 
певних професійних компетенцій шляхом неформальної освіти чи у своїй практичній 
діяльності. Це сприятиме підвищенню конкуренції серед робітників, спонукатиме їх 
до постійного підвищення рівня професійних компетенцій різними шляхами. У регіо-
нальних структурах, які входять до системи публічно-приватного партнерства в сфері 
професійно-технічної освіти, мають бути створені центри сертифікації кваліфікацій.

Публічно-приватне партнерство спонукатиме керівництво підприємств до сти-
мулювання професійного розвитку молодих фахівців шляхом виділення коштів на 
реалізацію відповідних освітніх програм. Зокрема, така система надасть можливість 
швидкій адаптації та перепідготовці, а також підвищенню кваліфікації випускників 
освітніх закладів, що працюють за професією, яка не відповідає їх спеціальності за 
дипломом. На підприємствах-партнерах має бути створена система морального та 
матеріального стимулювання до праці робітників, які постійно підвищують рівень 
своєї компетенції. 

Мають бути створені регіональні центри публічно-приватного партнерства у сфері 
професійно-технічної освіти. Такі центри переберуть на себе відповідальність за під-
готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, у яких є потреба за всі-
ма видами економічної діяльності в регіоні. Освітні програми при цьому мають бути 
інтегрованими, використовувати структурні елементи із циклів підготовки освітніх 
програм іншого виду діяльності. Це не тільки усунить дублювання дисциплін, але й 
скоротить цикл перепідготовки та підвищення кваліфікацій у перспективі. 

Отже, публічно-приватне партнерство стає обов’язковою умовою системи мо-
дернізації професійно-технічної освіти в Україні. Завдяки такому партнерству має 
відбутися реальний зв’язок освітніх закладів з роботодавцями та іншими стейкхол-
дерами відповідно до потреб конкретного регіону.

Модернізація системи професійно-технічної освіти у контексті розвитку постін-
дустріального суспільства вимагає здійснювати подальший пошук нових моделей та 
технологій збільшення кількості робочої сили, зайнятої усіма без виключення вида-
ми економічної діяльності, а не тільки в сфері обслуговування чи інформаційно-ко-
мунікаційних технологій. Сучасний розвиток професійно-технічної освіти залежить 
від ефективності проведення економічних реформ, координації дій в освітній та еко-
номічній сферах.
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КОНКУРЕНЦІЯ І СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 
НАПРЯМ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ВИРІШЕННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ – МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТЕКСТ

Сьогодні в світі формується нова модель капіталізму на основі концепції загаль-
них цінностей як нового шляху до економічних успіхів, відповідно з якою одночас-
но створюються економічні та необхідні суспільству соціальні блага [ 1]. Ця модель 
запропонована Майклом  Портером і Марком Креймером  на противагу існуючій  
концепції бізнесу, зорієнтованої на короткотермінове досягнення фінансових ре-
зультатів, заробляння прибутків без урахування нужд споживачів по забезпечен-
ню їх благополуччя в майбутньому, стану навколишнього середовища, природних 
ресурсів, рівня розвитку регіонів тощо. При цьому менеджмент бізнесу допускав і 
допускає, зокрема, і в Україні,  стратегічні помилки при формуванні ланцюжку  ство-
рення вартості, позиціюванні через неврахування проблем споживачів.[1].  Автори 
пропонують переосмислити потреби, продукцію, ринки, стосовно, зокрема, якісної 
охорони здоров’я, житла, здорового  способу  життя, здорового харчування, хорошої  
екології, забезпечення старості. Вказані потреби в світі є найбільш незадоволеними.  
І тому обґрунтовується необхідність формування такого капіталізму, метою і ідеєю 
якого є служіння суспільству, але не на основі благочинності, а на нових рентабель-
них моделях розробки продуктів, обслуговування ринків, організації бізнесу. 

Клаус Шваб запропонував модель  “капіталізму  для всіх зацікавлених сторін” 
(stakeholder capitalism)  — осіб,  груп і співтовариств, котрі причетні до діяльності 
бізнесу, яка базується на концепції загальних цінностей  і стала предметом обгово-
рення  на Всесвітньому  економічному  форумі в Давосі в січні  2020р. Автор під-
креслює, що компанії повинні працювати  не лише заради себе, своїх інтересів,  а  
зрозуміти свою роль зацікавленої сторони в майбутньому людства і   вищою метою їх 
діяльності разом із зацікавленими сторонами  має стати покращення справ в світі [3].

Кардинальні економічні зміни обумовлюють  зміни у відносинах   економічних 
суб’єктів, їх поведінці. Із літератури відомо, що рушієм розвитку  економіки є кон-
куренція між господарюючими суб’єктами. Однак концепція загальних цінностей 
передбачає також і нові форми взаємовідносин — тісного співробітництва. Напри-
клад, в кластерах неможливо  вирішувати соціальні проблеми самостійно. Тому 
краєугольним каменем має стати тісна співпраця всіх учасників заради  конкретних 
результатів і  основним конкурентам  потрібно удосконалювати базові умови для 
співробітництва, що мають бути вигідними для всіх і підвищувати їх імідж [1].  Та-
ким чином, стратегічним напрямом розвитку  бізнесу сьогодні стає співробітництво 
з конкурентами заради досягнення загальних цілей. 
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Теорія співробітництва  між конкурентами, її концепція  розроблена  в працях  А. 
Бранденбургера и Б. Нейлбаффа. Вони запропонували  на основі теорії ігр концепцію 
співконкуренції  (coopetition) як  стратегію  поєднання співробітництва і конкуренції. 
В літературі для пояснення цього явища запропоновано термін “кооперенція”, що оз-
начає поєднання взаємовідносин конкуренції і кооперації.  Кооперенція визначається 
як бізнес-філософія, концепція формування бізнес-мереж, гібридна форма поведінки 
компанії, специфічна структура ринку. Формується нова бізнес – модель – кооперент-
на система створення цінностей, результатом якої є формування спільними зусилля-
ми значно більшої цінності пропозиції для кінцевого споживача.  [2]. 

Зрозуміло, що такі кардинальні зміни в системі бізнесу  зумовили еволюцію мар-
кетингу від транзакційного до маркетингу взаємовідносин і формування нових його 
форм. Мова йде про ко-маркетинг як кооперенцію конкурентів в маркетинговій сфе-
рі, що передбачає, зокрема, наступне [2]:

• формування стійких взаємовигідних зв’язків і взаємовідносин між виробни-
ками, постачальниками, посередниками і споживачами;

• самостійність фірм у виробництві товарів і об’єднання їх комплексу марке-
тингу для  просування благ до споживача;

• при повній інтеграції маркетингових зусиль виникає така форма маркетинго-
вої кооперації як ко – брендинг в формі двойного брендингу, крос – маркетин-
гу, коаліційних програм лояльності,формуванні торгових і рекламних альян-
сів, об’єднання систем дистрибуції тощо. 

 Таким чином, розвиток  нового капіталізму,який би враховував не тільки комер-
ційні, але і соціальні та екологічні цілі,   передбачає формування нових форм взаємо-
відносин, а  ко- маркетинг набуває стратегічного значення і вимагає подальших до-
сліджень. Найбільшою  проблемою  щодо його розвитку в Україні  є низький рівень 
моралі і культури. 
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COMMUNICATIVE STRATEGIES  
IN THE PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM

The meaning and structure of democracy is changing dramatically. Citizens, as active 
participants in the political and administrative process, feel the need to demand more 
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information, and they receive it. When the public is able to understand the process of pub-
lic policy development, then it is easier for public authorities to ensure its development, 
implementation and achievement of the main goals (Stefaniak, 2012). Mainly one-way 
information flows between the subjects of political administrative communication are re-
placed by communicative bilateral information exchanges. In the new model, media play 
not only the role of mediator, but also an independent actor of public policy.

As far back as in 1995, one of the goals of the Latvian State Reform Concept (Latvijas 
Valsts reformu koncepcija, 1995) was conducting state reforms to promote the involve-
ment and personal interest of citizens in government processes and to obtain current accu-
rate socio-political information. Mechanisms for public participation in the development 
and elaboration of public policy have been identified by such important documents as 
the 2001 Policy Planning Guidelines and the 2008 Government Communication Policy 
Guidelines, the 2014 Public Administration Policy Development Guidelines. Since 2003, 
the NGO representative has the opportunity to cooperate consultatively at the meetings 
of the secretaries of state, and since 2009 a new form of public participation - Green Books 
(discussion papers) — has been introduced. This allows the public to promptly get ac-
quainted with the draft legislation — at least 14 days before its submission.

Given that there are overlaps between policy areas, ministries often have coordinated 
communication policy. Ministries are also responsible for the operation of shared infra-
structure and information distribution channels in general and social media.

The Information Council in Netherlands joins the audit of the media, which remain 
within the competence of the ministries. Each year, a list of selected media companies to 
be audited is submitted to the lower house of parliament. The Information Council is also 
responsible for promoting the evaluation of new electronic media, exploring opportuni-
ties to provide information to ethnic minorities and other target groups. The Information 
Council also provides a platform for promoting various mutual interests of the parties 
involved in the implementation of the communication policy of public authorities. For 
example, arranges meetings with municipal and provincial information officers, members 
of major press organizations, consumer organizations and private associations, which deal 
with the provision of services (the Netherlands Government Information Service).

In order to continuously develop professional competencies of communication em-
ployees, the Information Council regularly organizes conferences and trainings for in-
formation service employees. Topical issues in the work of the Netherlands Information 
Council still include the problems of building a national image of the country, public rela-
tions, promotion of the Netherlands abroad, effective social media campaigns, discussions 
on European integration issues, information policy on possible natural disasters and joint 
development of the recommendations on that issue with popular television organizations.
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РОЛЬ ОСВІДОМЛЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Проблема освідомлення у забезпеченні життєдіяльності суспільства займає одне 
із ключових місць. Вивчення історії цього питання є закономірним явищем, адже 
пізнання його сутності та змісту допомагає розкрити всі аспекти таємного життя су-
спільства. Тому наукове проникнення в історію необхідне для того, щоб розглянути 
суспільний розвиток розшукової діяльності як процес, у якому тісно переплітаються 
минуле та сьогодення. Відомий український учений А. Ф. Возний зазначав: “... яким 
би віддаленим відрізком минулого ми не займались, тільки через нього ми вбачаємо 
шлях до сьогодення, а через день сьогоднішній ми маємо змогу зазирнути в майбут-
нє” [1, с. 75–76].

Визначення ролі та місця освідомлення в забезпеченні життєдіяльності суспіль-
ства змушує нас звернутись до історичних джерел. Вивчення таємних сторін життє-
діяльності родового суспільства показало, що у ньому було все те таємне, що вважа-
ли його старійшини. Прагнення інших племен пізнати таємниці іншого роду було 
закономірним. Водночас “освідомлення” виникло саме тоді, коли з’явилися таємни-
ці людини від людини [2].

Французький дослідник Ж. Бурж’є зазначав, що люди з доісторичних часів нама-
галися випитати один в одного різні таємниці, насамперед, готування та добування 
їжі, методів полювання на тварин, знарядь, що застосовуються для цього [3, c. 33].

Одним із чинників необхідності захисту племен була недовіра до чужинців. По-
ява сторонніх осіб зазвичай не допускали на територію племені, держави з метою 
уникнення будь-якого ризику для своїх громадян. Уважалося, що чужинець завжди 
приносить недобрі новини й може бути інформатором іншого племені.

Історичні дані свідчать про те, що питання стосовно наявності зброї, кількості 
воїнів завжди зберігалися в таємниці.

Водночас освідомлення широко застосовувалося в міжплемінній боротьбі, при 
веденні воєн тощо. Так знаменитий полководець Ганнібал, посилав розвідників, які 
збирали різні відомості про супротивника але й нерідко й сам Ганнібал надягав перу-
ку та штучну бороду й ходив у розвідку до ворожого стану [4, с. 17–20].

Незважаючи на значну корисність освідомлення щодо інших держав, донині три-
ває суперечка між істориками, філософами, юристами, богословами про доцільність 
застосування освідомлення в повсякденному житті. 

Такі вчені, як Гепп, Гельборн, Біндінг, Н. С. Таганцев, Л. С. Белогриз-Котлярев-
ський однозначно висловлювалися про неправомірність і караність агента-провока-
тора, а його діяльність вважали аморальною.

Зокрема, Гуго Горацій визнавав правомірність і моральність таємного освідом-
лення при веденні воєн. Водночас не допускав його застосування у звичайному ци-
вільному житті, уважаючи його навіть злочином перед нацією [5, с. 584].

Німецький криміналіст Гепп вкладав у це поняття зміст таємної діяльності по-
ліції. Він уважав, що діяльність поліцейських агентів не тільки негожа з моральної 
точки зору, а й неправомірна і кримінально-карана [6, с. 360].
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Учений Н. С. Таганцев зазначав, що агент-провокатор підбурював до злочину з 
метою запобігання чиненню правосуддя та притягнення підозрюваного до відпові-
дальності [7, с. 769].

А. І. Герцен, який на собі випробував дію методів негласного освідомлення, що дало 
йому змогу достатньою мірою опанувати прийоми розпізнання мережі політичних 
освідомлень зазначав: “Також, як і Господь, я почуваю себе на розп’ятті” [8, с. 327].

У подальшому засуджували існування інституту інформаторів такі вчені-фі-
лософи, як Л. С. Белогриз-Котляревський [9, с. 215], В. Н. Пусторослєв [10, с. 499],  
І. Я. Хейорец [11, с. 114], В. Набоков [12]. 

Вони визнавали аморальним усе, що заслуговує засудження суспільством і ціл-
ком поділяли думку, яку висловив Геппа: “Горе карній юстиції, що зважиться на за-
стосування подібних методів, і горе державному авторитету, що підтримується по-
дібними засобами” [6]. 

Характеризуючи аморальність дій інформатора, Е. Чернек зазначав: “... не очень 
важно, если они обременяют свою душу лишним смертным грехом, она и так обрече-
на на вечное проклятие” [13, с. 55]. Керівник англійської поліції Уілсенгем ще у XVI 
ст., маючи на увазі агентуру, зазначав: “... это чернь, люди, на которых не распростра-
няется милость господа” [14, с. 21–29].

Водночас такі вчені, як Чезаре Беккаріа, Колер, Аркуш, Шютуе, Гейєр, Зінінвальд, 
Г. Геґель та ін. допускали застосування освідомлення в діяльності поліцейських аген-
тів, а їх дії морально виправданими, правомірними й не караними, оскільки вони не 
зацікавлені у виконанні самого злочину, а лише бажають його попередити, передати 
злочинця в руки правосуддя.

Слушною у цьому контексті є думка видатного юриста середньовіччя Чезаре Бек-
каріа, який розглядав результати таємного освідомлення для держави як “вигоди” і 
“невигоди”. Зокрема, він вважав, що “невигоди” полягають у тому, що нація схвалює 
зраду, яку зневажають навіть лиходії, морально розкладає суспільство. 

Для націй окремі злочинці навіть цінніші, ніж “освідомителі”, тому що для вчи-
нення злочину потрібна мужність, а робота спостерігачів породжена тупістю, під-
лістю й боягузтвом. Чезаре Беккаріа, вважаючи таємний метод освідомлення амо-
ральним, визнавав його корисним і правомір¬ним тільки в боротьбі з тяжкими й 
небезпечними злочинами, оскільки вважав, що для того, щоб висвітлювати діяль-
ність небезпечних злочинців, потрібна мужність й хоробрість, і тому його здійснення 
є морально справедливим [15, c. 382].

У суспільстві боротьбу зі злочинністю веде поліція із санкціонування держави. 
До того ж вона стежить за особами, схильними до вчинення злочинів.

Г. Геґель вважав, що поліція зобов’язана знати, що щохвилини робить кожна лю-
дина, де вона перебуває, навіщо й для чого купує ніж. Поліція повинна стежити, щоб 
вона не вбила кого-небудь [16, с. 458].

Для того, щоб виконати цю функцію, поліція повинна досконало володіти при-
йомами й методами негласного освідомлення. Водночас Фіхте зауважував, що дер-
жава і є поліцією, але він спеціальні питання держави, до яких належить розвідка, 
використання поліцією спеціальних методів у боротьбі зі злочинністю, розглядав не 
з філософських позицій [16, с. 459].

У цей період поліція все частіше використовувала “освідомителів” як учасників 
карного процесу, як свідків, очевидців і як обвинувачів [17, с. 278].

Ідеологом епохи Відродження був Макіавеллі, який вважав, що для захисту дер-
жави необхідно взяти приклад лисиці й лева, тому що лев беззахисний проти лю-
дини, а лисиця – проти вовків, отже, потрібний якийсь симбіоз лисиці й лева, щоб 
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бути сильним і хитрим. Він зазначав, що найкращим способом  діяти проти ворога є 
вміння сховати від нього свої наміри до їхнього виконання. Оскільки, на його думку, 
в основі суспільного розвитку лежить воля божа, а матеріальний інтерес і сила не 
тільки припустимі, а й необхідна зневага моралі й закону, у тому числі й таких, як 
насильство, жорстокість, віроломство та провокація (освідомлення) [18, с. 73–74].

Протягом історичного розвитку, передусім з переходом до вищої цивілізації, при-
йоми й тактика негласного освідомлення ускладнилися. Вербування громадян для 
негласного (внутрішнього) освідомлення залишається за змістом незмінним, зміню-
ються лише його форми, методи. 

У державі з демократичним режимом загальне освідомлення зазнає різкої крити-
ки. Так чи інакше, суспільство завжди хотіло знати своїх зрадників. Викриття зрад-
ників завжди є прагненням будь-якого суспільства, воно є морально виправданим, а 
для зрадника – як найтяжчим кримінальним, так і моральним злочином проти свого 
суспільства. 

Зрадництво має власну користь, інтереси, має за мету завдати болю іншій людині, 
суспільству. На наш погляд, ніщо так не принижує честь, гідність людини, не робить 
непередбачуваною її поведінку, не притупляє її розум, не паралізує її волю, як зрад-
ництво. У цьому зрадництво суттєво відрізняється від освідомлення.

Освідомлення — це створення в державі умов, коли кожен громадянин зобов’яза-
ний відкрито чи таємно повідомляти про будь-які порушення, а саме: адміністратив-
ні, кримінальні і тим самим забезпечити безпеку своїй родині, суспільству, держави 
[19], що не повинно розцінюватись як зрадництво.

Суспільство не може існувати без освідомлення, так само як воно не може існу-
вати без сталих відносин, мови, території, матеріальних та культурних благ. Тому 
держава через правоохоронні органи та спеціальні служби повинні сплачувати гро-
мадянам певні кошти за правдиві повідомлення, що сприятимуть розкриттю злочи-
нів, зокрема:

не тяжкі злочинів — від -2 – до 5 неоподаткованих мінімумів;
тяжких злочинів — від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів;
особливо тяжких злочинів — від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів і більше. 
Більше того, на законодавчому рівні необхідно врегулювати питання накшталнт, 

якщо будь-який громадянин чи негласний співробітник повідомить завідомо не-
правдиву інформацію він повинен нести відповідальність в залежності від тяжкості 
звинувачення, і ця інформація повинна бути доведення до потерпілого.

Тільки таким чином можна створити базу нетерпимості до будь – яких право-
порушень та правопорушників у державі і забезпечить національні інтереси кожної 
людини, суспільства держави.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Спостереження є негласною слідчою (розшуковою) дією, яка передбачена ст. 269 
КПК України [1]. Ця новела, пов’язана з удосконаленням негласних слідчих (розшу-
кових) дій, направлена на негласний збір доказів (ст.84 КПК України) щодо проти-
правної діяльності осіб, відносно яких є підстави, зазначені у ст. 6 Закону України 
“Про оперативно — розшукову діяльність” [2], у ст. 6 Закону України “Про контрроз-
відувальну діяльність” [3] та підстави щодо початку кримінального провадження, 
зазначені у ст. ст. 214, 269 КПК України [1].

Згідно зі ст. 246 КПК України, спостереження є різновидом слідчих (розшуко-
вих) дій (НСРД), відомості про факт та методи проведення яких не підлягають роз-
голошенню та проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його 
вчинила, неможливо отримати в інший спосіб [1]. 

Негласною слідчою (розшуковою) дією є спостереження за особою, річчю або 
місцем, що згідно зі ст. 269 КПК України проводиться з метою пошуку, фіксації і пе-
ревірки під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину ві-
домостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі 
чи місця у публічно доступних місцях може проводитись візуальне спостереження 
за зазначеними об’єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапи-
су, фотографування, спеціальних технічних засобів спостереження [1].
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Разом з тим, окремі положення НСРД потребують уточнень та науково – об-
ґрунтованих досліджень, оскільки їх проведення, пов’язане з втручанням в особисте 
життя людини, обмеженням її конституційних прав, здійснюється на підставі ухвали 
слідчого судді (267, 269, 270, 272, 274) КПК України. При цьому необхідно дотри-
муватись норм та правил чинного законодавства, тому що візуальне спостереження  
проводиться таємно і людина не здогадується про втручання в її особисте життя або 
обмеження її прав правоохоронними органами [1].

У сучасному тлумачному словнику української мови поняття “спостереження” 
визначається як стеження, слідкування за кимось, чимось, а сама дія “спостерігати” 
як звернення уваги на когось [4].

Слідкувати походить від слова “слід” – “слідом”, “слідження”, “слідування”, від 
лит. sledъ –”слизький”, “блукає”, “сковзає”, слідець “таємний агент поліції” [5].

Слідкувати – за ким – чим, дивитись – очима, за тим, що переміщується, рухаєть-
ся; стежити. // Не відриваючи погляду, дивитися на що-небудь, спостерігати щось.// 
Уважно  приглядатись до чогось, щоб не пропустити будь-яких змін. Наглядати  за 
чим – не будь для контролю, забезпечення порядку. Стежити за ким -, чим не будь, 
з метою викрити, піймати. Уважно стежити  за розвитком, зміною, станом чогось [6, 
с.1148].

Суть спостереження розкриває слово дивитись - спрямувати погляд прагнучи 
кого -, що – небудь. Підглядати, заглядати туди, де є щось цікаве, приховане. Нама-
гатися знайти очима кого -, що-небудь. Спостерігати за чим не будь за допомогою 
оптичного приладу [6, с.220 ].

Існує підхід у визначенні “спостереження” як методу наукового дослідження, що 
полягає в активному, систематичному, цілеспрямованому, планомірному, і навмис-
ному сприйнятті об’єкта, в ході якого отримується знання про зовнішні сторони, 
властивості і відносини досліджуваного об’єкта [4].

Спостереження, як правило, використовується для збору та узагальнення пер-
винної інформації; як джерело побудови гіпотез; як метод перевірки результатів ін-
ших досліджень. Спостереження дає змогу одержати важливу інформацію про лю-
дину: манеру її поведінки, характер взаємовідносин з іншими людьми, особливості 
спілкування тощо.

Спостереження охоплює видимі ознаки подій та змін і відображає конкретні 
події в конкретних ситуаціях. Зважаючи на те, що специфіка спостереження обу-
мовлюється відношенням суб’єкта та об’єкта спостереження, де людина може бути 
і суб’єктом, і об’єктом, використання методу спостереження пов’язане з певною ор-
ганізацією процедур, розробкою інструментарію, що забезпечує надійність вихідних 
даних [7].

Слово візуальний походить від [ лат. visualis - зоровий] – здійснюваний неозбро-
єним оком або за допомогою спеціальних пристроїв і приладів [8, c.217].

У ст. 269 КПК України указано, що спостереження здійснюється шляхом візу-
ального спостереження. Візуальне спостереження - один з заходів оперативно - роз-
шукової діяльності, який застосовується з метою виявлення та фіксації даних щодо 
протиправної діяльності окремих осіб чи груп, запобігання тяжким та особливо тяж-
ким злочинам, їх припинення або розкриття, розшуку безвісти пропалих осіб або 
осіб, які ухиляються від кримінального покарання, припинення розвідувально - під-
ривної діяльності іноземних спецслужб тощо.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяль-
ність” оперативні підрозділи мають право вести візуальне спостереження у громад-
ських місцях із застосуванням фото -, кіно - і відеозйомки, оптичних, радіоприладів 



79

та інших технічних засобів. Крім того, візуальне спостереження може здійснюватись 
і за окремими місцями, будівлями, приміщеннями, які можуть стати об’єктами зло-
чинного нападу, терористів та інших протиправних посягань. 

Шумило М.Е. коментуючи положення ст.269 КПК України зазначає, що законо-
давець тлумачить спостереження як (НСРД), не вказуючи при цьому та тотожність 
з візуальним спостереженням [9]. 

На думку Погорецького М.А. спостереження за особою здійснюється в публічно 
доступних місцях, що полягає у візуальному спостереженні слідчим чи уповноваже-
ною особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки, перебування в певно-
му, публічно доступному місці тощо [9].

На думку Бандурки О.М. спостереження за особою, річчю або місцем законодав-
цем розуміється як візуальне спостереження, яке проводиться у публічно доступних 
місцях із застосуванням технічних засобів [11, с.650].

Відповідно, під “публічно доступним місцем” у законопроекті розуміється місце 
(як у приміщеннях, так і поза ними; як у межах населених пунктів, так і поза ними), 
до якого можливо увійти або в якому можливо перебувати на правових підставах без 
отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб. Іншими 
словами, це публічний, громадський простір [12].

Отже, спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК України) здійс-
нення з метою збирання доказів (ст. 84, 256 КПК України). 

В той же час п. 11 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” 
передбачає, здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо -, 
відеоконтроль місця згідно з положеннями ст. 269, 270 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України;

передбачений однойменний оперативно-розшуковий захід, який проводиться 
згідно з положеннями статті 269 КПК України. 

Відповідно до частини 1 статті 269 КПК України спостереження за особою, річчю 
або місцем є негласною слідчою (розшуковою) дією, що передбачає пошук, фіксацію 
і перевірку під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За результатами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії слідчий, або 
особа уповноваженого оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, якій було 
доручено спостереження за особою, річчю або місцем на підставі ст. 41, ч. 6 ст. 246 
КПК України, складає протокол відповідно до вимог ст. 104, 106, 252 КПК України, в 
якому описується встановлені в результаті спостереження обставини. До протоколу 
долучаються додатки (фотографії та (або) відеозапис, тощо) [1].

Матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих 
осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Зако-
ну України “Про оперативно-розшукову діяльність”, за умови відповідності вимо-
гам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в кримінальному про-
вадженні як докази.

Висновок. Отже, візуальне спостереження здійснюється за особою, окремими 
місцями, предметами і речами, будівлями, приміщеннями, які можуть стати об’єкта-
ми протиправного посягання. 

Здійснення візуального спостереження в громадських місцях із застосуванням 
фото -, кіно - і відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших технічних засобів є пра-
вом та обов’язком оперативних підрозділів.

Отже, законодавець встановлює єдиний порядок проведення оперативно-розшу-
кових та контррозвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій – за 
ухвалою слідчого судді, що є принципово новим у правовій практиці України.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСТВА  
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Динамізм і глобальність інформатизації у всіх сферах життєдіяльності сучасного 
постіндустріального суспільства обумовлює необхідність проведення багатоаспек-
тних та багатовимірних наукових дискусій про місце тотальної інформатизації, ви-
сокі технології та інноваційні прориви у площині нової психокомп’ютерної реаль-
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ності, яка потребує формування нових психофізичних знань про умови існування 
людини в інформаційному світі, потребує впровадження знань і правил поводження 
із змістовною інформацією як ресурсом розумової діяльності та комп’ютером.

Аналіз глобальних тенденцій XXI століття дозволяє стверджувати, що подаль-
ший розвиток держав, суспільств, їх політики, економіки, військової справи і, без-
умовно, науки і освіти буде відбуватися саме за умов величезних технологічних 
ризиків при застосуванні засобів електронної і обчислювальної техніки, оскільки 
подальші матеріальні досягнення людського суспільства будуть можливі виключно 
за рахунок розуму людини і правильного застосування штучних систем управління. 
Природа свої резерви вичерпала — вона вже віддала нам все, що могла. Далі матері-
альний добробут людини буде залежати тільки від нас самих, освіти, раціонального 
мислення та знань і розуму, які вона дає.

На цьому підґрунті вже сьогодні в світі відбувається становлення принципово 
нової економіки (knowledge-based economy), а основою конкурентоспроможності 
країн стає здатність до накопичення і раціонального використання фундаменталь-
них і прикладних знань — змістовної інформації, на основі якої створюються нові 
проривні технології надвисокого рівня (high-tech). За таких умов зростають вимоги 
до знань і здатності вихованців технічних університетів (нетократів) інноваційно 
мислити та активно залучатися до управління матеріальними і нематеріальними ре-
сурсами суспільства, інформаційним зокрема. 

За таких умов освіта молоді набуває ознак проблеми національної безпеки, а усві-
домлене чи неусвідомлене спотворення світогляду молоді в процесі навчання щодо 
цінності знань через маніпуляції має ознаки злочину.

Тема безпеки, одно з найважливіших трансформацій і перетворень, пов’язаних 
з четвертої промисловою революцією, наразі в недостатній мірі винесена на гро-
мадське обговорення, а також на розгляд в секторах, що виходять за межі урядів і 
оборонної промисловості. Критично небезпечним є те, що гіперзв’язаність світу в 
умовах зростаючої нерівності може призвести до посилення фрагментації, сегрегації 
та соціальних хвилювань, які, в свою чергу, створять ситуацію для розвитку насиль-
ницького екстремізму. Четверта промислова революція змінить характер загроз для 
безпеки, а також вплине на зміщення влади не тільки в географічному відношенні, 
але і від державних структур до недержавних. В умовах зростання збройних недер-
жавних формувань на тлі вже непростого і дедалі більш ускладненого геополітично-
го ландшафту перспектива створення спільної платформи для співпраці щодо клю-
чових проблем безпеки стає завданням критично важливим, і, при цьому, вимагає 
великих зусиль.

Всюди в світі освіта і системна робота із інформацією стала запорукою іннова-
ційного розвитку економіки країн і одночасно величезною проблемою, яка необачно 
легко пропонує використовувати лише масову комп’ютеризацію суспільства в якості 
вирішального чинника, коли світ наближається до останньої соціальної революції, 
людська цивілізація вимагає адекватних моделей соціальної організації використан-
ня знань, знищення еліт будь-якого масштабу — як зла сучасної цивілізації і основ-
ного бар’єру на шляху подальшого розвитку. 

Справжньою цінністю людини в суспільстві і колективі, в якому вона безпосе-
редньо працює, стає освіта і здатність людини інноваційно мислити. Вочевидь, що це 
стає проблемою першої половини століття, яка обумовлена зміною психофізичних 
реакцій людини при використанні засобів комп’ютеризованої техніки. Вона, безу-
мовно, є глобальною і тісно пов’язана, як з проблемою трансформації ідентичності, 
так і з проблемою психологічної залежності від технологій. Фахівці вже навіть ви-
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діляють окремі компоненти психологічних розладів від технічного прогресу, як то: 
кіборгізація і інвалідизація – зміни, пов’язані з надмірною доступністю інформацій-
но-комунікаційної техніки і, як наслідок, втратою приватності в житті. Людина, осо-
бливо молодь,  починає постійно приділяти технічним засобам значно більше уваги 
в часі, ніж планувала (наприклад, безцільно блукає по Internet), нехтуючи своїми 
іншими інтересами, справами та обов’язками, що підкреслює важливість досліджень 
нової унікальної науки кіберпсихології, щодо тієї ролі, яку відіграють зміни в струк-
турі діяльності людини, і важливість формування специфічного ставлення до ІКТ 
при їх використанні, а також технологічних залежностей, які вони обумовлюють. 

О. В. СОСНІН
д-р політ. наук, проф., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРОТИСТОЯННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ВЕДЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ВІЙН —  
ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Сучасний термін “інформаційна війна” з’явився в другій половині XX століття в 
США і тлумачиться у нас по різному, навіть досить вільно. У військових під інфор-
маційною війною розуміються дії, що вживаються для досягнення інформаційної 
переваги в підтримці національної військової стратегії за допомогою впливу на ін-
формацію та інформаційно-комунікаційної системи супротивника, при одночасно-
му забезпеченні безпеки і захисту власних, з метою:

• контролювати глобальний інформаційний простір, захищаючи при цьому 
свою інформацію від ворожих дій (контрінформація);

• не дозволити супротивнику отримати точну інформацію про себе і використо-
вувати контроль за інформацією для ведення  проти нього інформаційних 
атак;

• підвищити загальну ефективність власних збройних сил за допомогою по-
всюдного використання військовими інформаційно-комунікаційних функцій 
держави. [1] 

Інформація оточувала людину на всіх етапах її розвитку — від первісних 
суспільств до цифрової цивілізації, при цьому взаємодія в інформаційному полі в 
кожному періоді відбувалася по-різному, в залежності від змінних складових цього 
процесу. Постійними умовами, що забезпечують існування інформаційно-комуні-
каційної сфери суспільства можна вважати: інформацію як будь-яке нове знання і 
ресурс розвитку споживачів інформації і тих, хто її створює і поширює, а також тех-
нічні засоби для передачі і захисту інформації. 

Сама етимологія поняття “інформаційно-комунікаційна сфера” передбачає ви-
значення “сфери” (від грец. σφαῖρα — куля, а також “коло дії”) як середовища, в ме-
жах якого встановлюється комунікація і поширюється інформація, рис. 1. 

Оскільки традиційно під інформаційно-комунікаційним середовищем розумієть-
ся сукупність інформаційної інфраструктури, ІКТ і засобів, а також організаційних 
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і юридичних структур, які утворюють організаційні, матеріальні і правові умови 
існування і функціонування інформаційних діячів, на що діють засобами і техно-
логіями ведення інформаційно-комунікаційних війн, то стратегічні і поточні цілі 
національної безпеки мають все це враховувати. Центральним напрямком дій є не 
тільки інформаційно-комунікаційне середовище — інформаційно-комунікаційна 
інфраструктура — сукупність взаємопов’язаних комунікацій, інформаційних систем 
та інформаційних ресурсів, але й можливість країн адекватно здійснювати інформа-
ційно-комунікаційну і політико-правову політику її розвитку. 

На жаль, поняття інформаційно-комунікаційної сфери на сьогодні в нас охоплює 
широкий діапазон взаємодій, які відбуваються в соціумі, до того ж насичення ін-
формаційного поля різними гравцями відбувається нерівномірно, і в цьому полягає 
складність проблем її захисту. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційні ергасистеми, в яких генерується і 
обертається змістовна інформація, утворюються елементи і зв’язки інформаційних 
відносин величезних мас людей стають головною ціллю. Швидке зростання їх кіль-
кості і зайнятих або причетних до інформаційно-комунікаційної діяльності людей 
ставить перед нами безліч проблем, істотно інших у порівнянні з попереднім періо-
дом форми розвитку людства, зростає і кількість форм організації їх науково-освіт-
ньої підготовки професійного відбору для науково-технічної діяльності, здатності 
безпосередньо опрацьовувати інформацію, перетворюючи її, себе і технічні засоби 
комп’ютерної техніки в інформаційний ресурс розвитку країни. Саме сукупність 
запасів опрацьованої змістовної інформації, кваліфікація персоналу і комп’ютерної 
техніки обробки інформації обумовлює потужність структурованих ергатичних (лю-
дино-машинних) систем — ергасистем (грец. ergatic — оператор, дійова особа). Вони 
з появою цифрових технологій вимагають по новому і більш прискіпливо відтворю-

Рис. 1. Концептуальна організація інформаційно-комунікаційної сфери
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вати сенс поняття “інформаційна безпека”, оскільки зростаючі темпи цифровізації 
всіх сфер життя людини і її залучення не тільки до процесів товарів і послуг спожи-
вання, але й до виробництва інформації, змінює умови формування науково-техніч-
ного світогляду особистості.

 Ми живемо в новому специфічному інформаційно-комунікаційному середови-
щі і наша життєдіяльність в сучасному постіндустріальному суспільстві обумовлює 
необхідність вміти протистояти негативному впливу сучасних ІКТ, які часто сумісні 
із засобами ведення інформаційно-комунікаційної війни, а для цього потрібні бага-
тоаспектні та багатовимірні науково-технічні і психологічні дослідження і дискусії, 
зокрема про місце ІКТ і високих технологій взагалі в інноваційних проривах і вплив 
на них не тільки комп’ютерної реальності, але й стану розвитку інформаційно-кому-
нікаційної сфери держави.

У широкому сенсі інформаційно-комунікаційна сфера — це не тільки сукупність 
постійно оновлюваних знань, ретельно систематизованої змістовної інформації [2], 
ідей, уявлень, що реалізуються як в реальному, так і в віртуальному світі, але й нові 
принципи структурування малих і великих груп наукових колективів, різноманітні 
типи взаємодії всередині цих груп і між ними — все це змушує, в свою чергу, постій-
но переглядати організацію інформаційно-комунікаційної сфери — сфери генерації, 
інтерпретації, комунікації і споживання необхідної для роботи інформації, навіть 
концептуально направляти управлінців до вирішення питань, яких раніше взагалі 
не існувало. Нарешті, успіхи кібернетики, розширення можливостей технічних при-
строїв до “розумових операцій”, які піддаються формалізації і які раніше поглинали 
значні інтелектуальні зусилля фахівців, теж різко підвищують вимоги до формуван-
ня здатності людей і комп’ютерної техніки. Тому не випадково вивчення умов пра-
цюючих і концептуальна організація інформаційно-комунікаційної сфери почалося 
одночасно з появою комп’ютерних мереж і кібернетики як науки про управління. 

Разом з тим, навіть те, що у вітчизняних законах, нормативно-правових актах 
і доктринах повною мірою не відображаються вимоги Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) про роботу з персональним комп’ютером, яка віднесена до 
небезпечних, оскільки їй притаманний фактор постійно діючого стресу, через що не-
безпеці піддаються всі життєво важливі органи людини, що свідчить про величезні 
прогалини у оцінці ризику виникнення досить небезпечних захворювань і потребує 
формування нових науково-освітніх заходів, що прояснюють умови існування лю-
дини в новому інформаційно-комунікаційному середовищі. Ми ще не усвідомлюємо 
повною мірою, що електромагнітні поля біля комп’ютера (особливо низькочастотні) 
негативно впливають на людину і, в першу чергу, на її центральну нервову систему, 
викликаючи головний біль, запаморочення, нудоту, депресію, безсоння, відсутність 
апетиту, виникнення синдрому стресу. Нервова система людини реагує навіть на ко-
роткі за тривалістю впливи слабких полів: змінюється гормональний стан організ-
му, порушуються біоструми мозку. Це призводить до погіршення зору, ускладнення 
серцево-судинних захворювань, зниження імунітету, виникають негативні впливи 
на плин вагітності. Навіть нерухома напружена поза оператора призводить до втоми 
і виникнення болю в хребті, шиї, плечових суглобах, а інтенсивна робота з клавіату-
рою викликає болючі відчуття в суглобах, зап’ястях і пальцях рук. При тривалій та 
інтенсивній роботі за комп’ютером з’являється синдром комп’ютерного стресу, який 
проявляється головною біллю, запаленням очей, алергією, дратівливістю, млявістю і 
депресією, погіршенням зосередженості і працездатності, що потребує впроваджен-
ня знань і правил поводження із змістовною інформацією як ресурсом розумової ді-
яльності людини.
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Все це стає складовими технологій ведення інформаційних війн:
• психологічні операції — використання інформації для впливу на аргумента-

цію дій супротивника;
• фізичне руйнування — може бути частиною інформаційної війни, якщо за 

мету ставиться вплив на елементи інформаційно-комунікаційних систем.
Всепроникаюча реклама, пропаганда, дроблення та фрагментація інформації, мето-

ди її перехоплення і спотворення — все стає технологією ведення інформаційно-кому-
нікаційних війн, хоча іноді є лише широко рекламованим міфом. (Для використання 
цих методів використовують різноманітні технічні і технологічні засоби — супутники, 
радіорелейні лінії, Internet, електронну пошту, звичайні засоби масової інформації.) 
Необачно легко запропонувавши суспільству масову комп’ютеризацію і інформа-
тизацію, ми своєчасно не надали цьому нормативно-правових актів щодо процесів 
перетворення інформації у вирішальний фактор розвитку. За таких умов масова не-
контрольована нормативно-правовими актами інформатизація суспільства, безумов-
но, дедалі стає загрозою з точки зору організації сучасного життя людини в державі, а 
рівень відповідальності влади при впровадженні ІКТ і засобів електронно-обчислю-
вальної техніки постійно знижується. Водночас, інформація та інформаційні ресурси 
стають одним з вирішальних факторів розвитку особистості, суспільства і держави. І 
хоча, широкі можливості комп’ютерів і ІКТ дозволяють активізувати демократичні 
засади розбудови суспільства, полегшити (автоматизувати) процеси моніторингу та 
управління державними, економічними, соціальними, оборонними та іншими об’єк-
тами і системами, з метою своєчасно отримувати, накопичувати, обробляти і переда-
вати інформацію практично з будь-якою необхідною швидкістю і в будь-якій кіль-
кості, суспільство має контролювати процеси інформатизації більш ретельно. Все це 
не дає підстав стверджувати, що інформатизація відіграє сьогодні і негативну роль 
у розвитку людства, що становлення інформаційного суспільства об’єктивно неми-
нуче, але виключно за умов адекватного розвитку громадянського, яке визначатиме 
умови впровадження цифрових ІКТ. 

Що дає цифра? В силу своїх властивостей, цифрові технології суттєво збільшу-
ють кількість та якість обробки і передачі інформації при наданні послуг, і, як наслі-
док, активізують процеси входження України в глобальний інформаційно-комуні-
каційний простір, в якому цифрові технології стрімко захоплюють плацдарми для 
наступу у всіх сферах життя суспільства, що і надалі вимагатиме більш поглибленої 
роботи щодо розробки ефективних способів правового регулювання різноманітних 
інформаційно-комунікаційних відносин в державі. Складність даного напрямку 
обумовлена ще тим, що практично всі суспільно-виробничі відносини несуть в собі 
інформаційно-комунікаційну складову.

Інформаційно-комунікаційна сфера має дві складові: інформаційно-технічну 
(штучно створену людиною — світ техніки, технологій тощо) та інформаційно-пси-
хологічну (світ живої природи, який включає і саму людину). Як наслідок, у за-
гальному випадку інформаційну безпеку особистості, суспільства (держави) можна 
представити двома складовими частинами: інформаційно-технічною безпекою і ін-
формаційно-психологічною (психофізичною) безпекою. Підвалини проблеми було 
закладено і зафіксовано ще в 1948 році у Загальній декларації прав людини (прийня-
та на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 217 А (III) від 10 грудня 
1948 року), в ст. 19 якої зазначено: “Кожна людина має право на свободу переконань 
і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів”.
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Глобальна інформатизація України оголила всі ці питання, винесла їх на поверх-
ню і, з одного боку, сьогодні дійсно сприяє інтелектуалізації людської діяльності, 
формуванню в національних державах наднаціональних структур щодо їх вивчення, 
але, як і будь-який процес, привела суспільство до певних небезпек і загроз в інфор-
маційно-комунікаційній сфері, і тому забезпечення безпеки в інформаційно-комуні-
каційному середовищі стає пріоритетним напрямком науково-технічної діяльності, 
вимагаючи істотної уваги і зусиль з боку людини, суспільства, владних структур і 
юридичної науки держави.

Ми дослідили, що інформаційно-комунікаційна безпека особистості, суспільства 
і держави визначається рядом ключових понять, які треба терміново оформляти 
нормами права, як то:

• інформаційна загроза — потенційна можливість певним чином порушити ін-
формаційну безпеку. Найчастіше ця загроза є наслідком наявності вразливих 
місць в захисті інформаційних ресурсів або систем при спробі реалізації ін-
формаційної загрози називається інформаційною атакою;

• інформаційна небезпека — обставини, при яких інформація або її похідні мо-
жуть вплинути на людину або обставини таким чином, що це призведе до її 
виправлення або спотворення, тобто, унеможливлення її подальшого функці-
онування і розвитку в позитивному напрямку. Під інформаційною небезпекою 
можна розуміти і появу відчутної ймовірності настання небажаних подій;

• інформаційний захист — процес забезпечення безпеки інформації. При цьому 
варто розуміти, що при якісному забезпеченні процесу захисту безпека буде 
забезпечена (або зведені до мінімуму небезпеки та загрози);

• інформаційна безпека особистості — це стан і умови життєдіяльності особи-
стості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи. До життєво 
важливих інтересів особистості в інформаційній сфері відносяться: дотриман-
ня і реалізація конституційних прав на пошук, отримання, виробництво і по-
ширення інформації; використання інформації з метою духовного, фізичного, 
інтелектуального розвитку; захист прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
забезпечення прав громадянина на захист свого здоров’я від неусвідомлюва-
ної людиною шкідливої інформації;

• інформаційна безпека суспільства — це стан суспільства, в якому йому не 
може бути завдано істотної шкоди шляхом впливу на його інформаційну сфе-
ру. Інформаційна безпека суспільства може досягатися як в результаті прове-
дення заходів, спрямованих на підтримку самого інформаційного середови-
ща в безпечному для об’єкта захисту стані, захист об’єкта від деструктивного 
впливу, так і шляхом зміцнення імунітету і розвитку здатності суспільства і 
його членів ухилятися від деструктивного інформаційного впливу;

• інформаційна безпека держави — стан збереження інформаційних ресурсів 
держави і захищеності законних прав особистості і суспільства в інформацій-
ній сфері. Іншими словами, інформаційна безпека держави — це такий стан 
держави, при якому не може бути завдано шкоди його інформаційному се-
редовищу, а також не може бути завдано шкоди його системам за допомогою 
використання інформаційних ресурсів і систем; інформаційна безпека держа-
ви — складова частина національної безпеки країни, її забезпечення здійсню-
ється шляхом комплексної організації всіх ресурсів і систем;

• інформаційна війна — використання і управління інформацією з метою от-
римання конкурентної переваги над противником. Інформаційна війна може 
включати в себе збирання інформації з метою її викривлення або спотворення в 
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процесі пропаганди потрібних для перемоги дій та дезінформації з метою демо-
ралізації противника; 

• інформаційний тероризм — гранично небезпечне соціально-політичне явище, 
яке виникло як наслідок дій розвідок, спрямоване на дезорієнтацію свідомості 
людей з метою деструктивних видозмін знань та світогляду;

• інформаційна залежність — залежність від різних джерел інформації, нав’яз-
ливе бажання отримувати інформацію за будь-яку ціну, хвороблива нездат-
ність відмовитися від безперервного отримання інформації.

Питанням інформаційно-комунікаційної безпеки присвячена зростаюча кіль-
кість досліджень, в яких існує безліч трактувань самих термінів “інформаційна без-
пека”, “комунікаційна безпека” або “інформаційно-комунікаційна безпека”. Дані тер-
міни в різних контекстах вживаються по різному та мають різний зміст, і це, само по 
собі, стає величезною проблемою для юридичної науки, призначення якої і полягає 
у її вирішенні. Основним юридичним документом, що регулює сферу інформаційної 
безпеки в Україні, є Доктрина інформаційної безпеки України (затверджена Указом 
Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017) (далі — Доктрина інформа-
ційної безпеки), яка достатньо повно визначає інформаційну безпеку як стан захи-
щеності національних інтересів в багатогранній і багатовимірній інформаційно-ко-
мунікаційній сфері.

В політико-правових дефініціях щодо цифрових технологій поки що не існує за-
гальноприйнятих і гармонізованих визначень, однак, саме вони обумовлюватимуть 
досконалість ведення інформаційних війн, оскільки масова імплементація цифро-
вих технологій в усі сфери життя з метою здійснення системних та цілеспрямованих 
дій при реалізації державної інформаційно-комунікаційної політики сприяє цьому. 
Сьогодні в світі відбувається становлення принципово нової економіки (knowledge-
based economy), а основою конкурентоспроможності країн стає здатність фахівців до 
роботи в таких умовах, накопичення і раціонального використання гігантських об-
сягів фундаментальних і прикладних знань — змістовної інформації, на основі якої 
створюються нові проривні технології надвисокого рівня (high-tech).  Все це змушує 
до дій і постійної корекції інформаційно-комунікаційної політики, яка на сьогодні є 
основою національної безпеки.

Людство (у загальному понятті цього терміну), безсумнівно, усвідомлює глибину 
цих проблем, розпочинає шукати їх вирішення. На думку вчених [3], потрібно розпо-
чинати з вирішення проблем інформаційно-комунікаційної безпеки. Вони інтегру-
ють в собі умови формування у свідомості людини правильних переконань, намірів, 
мови, поведінки, правил існування і організації своєї волі [4].
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НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Для успішного майбутнього нашої країни необхідною вимогою є відповідність 
зросту економічних досягнень держави до показників розвитку українського люд-
ського капіталу. Для цього вітчизняна освіта має зберігати усі свої досягнення і на-
працювання, а реформування цієї сфери має бути чітко продуманим, економічно 
і соціально обґрунтованим та спиратися на підтримку освітян та громадськості. А 
відтак, як ніколи, загострюється надзвичайно важливе для держави питання ролі і 
місця освітньої безпеки у політичній та правовій концептуалізації національних ін-
тересів України, як  одного з найважливіших національних пріоритетів, що   вимагає 
системної посиленої і потужної уваги представників владних структур, громадських 
та політичних рухів, об’єднань, науковців, широкого кола суспільства. Забезпечення 
освітньої безпеки на належному рівні – гарантія незалежності України, умова її ста-
лого розвитку й зростання добробуту населення.

У Стратегії національної безпеки України одна з цілей сформульована як “утвер-
дження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості економіч-
ного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Єв-
ропейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО” [1]. Зазначимо, що 
визначені завдання згаданого вище документу – “зміцнення Української держави 
шляхом забезпечення поступального суспільно-політичного й соціально-еконо-
мічного розвитку України” та умови реалізації зазначеного положення вимагають 
зміцнення гуманітарної безпеки і надважливої складової цього процесу – розвиток 
вітчизняної системи освіти, що визначається недопущенням її руйнування, збере-
женням її досягнень та оновлення, необхідне для подальшого розвитку людського 
капіталу, поступу в економічній, соціальній, політичній, культурній сферах україн-
ського суспільства. У контексті зазначених напрямів державної політики національ-
ної безпеки визначені критерії національної безпеки в освітній сфері, які повинні 
забезпечувати можливість перевірки й оцінювання відповідності результатів діяль-
ності освітньої системи потребам національної безпеки. 

Нами досліджено, що незважаючи на наявність усвідомлення взаємозв’язку стану 
системи освіти із безпековою сферою, його конкретизація на рівні кількісних і якісних 
перевірюваних показників залишається нерозробленою. Таке становище пояснюється 
передусім браком застосовного у вітчизняних умовах міжнародного досвіду.

Проблема реалізації національної безпеки у галузі освіти і науки набула певного 
вирішення та філософського осмислення у працях Е. Лузік, Л. Хоменко-Семенової, 
А. Іщенка, Т. Черненка, М. Карпенка, В. Лозового, С. Зубченка, М. Білозерової та ін. 

Усвідомлення важливості освіти протягом життя для людського розвитку при-
вело на початку XXI століття до модернізації європейської політики у сфері освіти. 
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Лісабонський саміт Ради Європи у березні 2000 року прийняв “Меморандум освіти 
протягом життя” (A Memorandum of Lifelong Learning) [2]. У документі підкреслю-
ється, що безперервна освіта повинна стати головною політичною програмою грома-
дянського суспільства, соціальної єдності й зайнятості.

Розвиток системи освіти протягом життя має велике значення для забезпечення 
відповідності ринків праці й освіти, забезпечення вітчизняної економіки кваліфіко-
ваними кадрами, зниження рівня безробіття, а відтак безпосередньо впливає на гу-
манітарну безпеку держави.

Світовим трендом в сучасній освіті є прискорений розвиток таких напрямів, як 
освіта протягом життя (LLL), неформальна та інформальна освіта, дистанційна осві-
та – переважно в online форматах. 18 грудня 2006 року Європейський Парламент та 
Рада ЄС прийняли Рекомендації 2006/962/ЄС “Про основні компетенції для нав-
чання протягом усього життя” [3]. Основні компетенції тут визначаються як необ-
хідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного громадянсько-
го життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування.

Еталонні рамки визначають вісім основних компетенцій:
1) Спілкування рідною мовою;
2) Спілкування іноземними мовами;
3) Знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки;
4) Навички роботи з цифровими носіями;
5) Навчання заради здобуття знань;
6) Соціальні та громадянські навички;
7) Ініціативність та практичність;
8) Обізнаність та самовираження у сфері культури
Загальні знання мов, освіченість, здібність до кількісного мислення та обізна-

ність у сфері інформаційних та комунікаційних технологій – це необхідна основа 
для навчання, а навчання заради здобуття знань включає всю навчальну діяльність. 
Проникнення інформаційних технологій та нових медіа в економіку, соціальне жит-
тя та оборонну сферу зумовлює важливість комп’ютерної грамотності та медіаосві-
ти як складових навчальних програм закладів післядипломної освіти як базових 
закладів освіти дорослих. З огляду на подальше зростання руйнівного потенціалу 
кібератак, із посиленням ролі різноманітних інформаційних систем та розвитком 
“інтернету речей”, актуальним завданням стає підготовка фахівців, здатних адек-
ватним чином забезпечувати захист інформаційних систем об’єктів критичної  
інфраструктури.

Успішним прикладом професійного розвитку фахівців в умовах закладу після-
дипломної освіти є науково-освітня діяльність кафедри відкритих освітніх систем 
та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядиплом-
ної освіти ДЗВО “Університет менеджменту освіти” (далі – кафедра ВОСІКТ). На 
сьогодні науково-освітня діяльність кафедри ВОСІКТ є підґрунтям науково обґрун-
тованої побудови освітнього процесу, запровадження досягнень світової педагогіч-
ної науки в освітній процес у системі післядипломної педагогічної освіти; розвитку 
вітчизняної педагогічної науки на основі підвищення її відкритості, застосування в 
освітній діяльності системи форм, методів, новітніх технологій відкритої освіти, що 
передбачає:

• дослідження проблем функціонування системи вищої освіти загалом і після-
дипломної освіти зокрема,

• на основі широкого застосування в освітній діяльності сучасних педагогічних, 
інформаційних, комп’ютерних і Інтернет-технологій та засобів комунікації ви-
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значення обґрунтованого змісту освітнього процесу та навчально-методичної 
роботи закладів післядипломної  освіти,

• урахування і інтерпретацію результатів сучасних наукових педагогічних дослі-
джень та забезпечення їхнього адекватного відображення в програмах, навчаль-
них планах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти.

Основним об’єктом наукової, науково-методичної діяльності кафедри ВОСІКТ 
є освітня діяльність у відкритій післядипломній освіті (далі – ПО), а її предметом 
– наукове, науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій 
навчання (далі – ЗН) в освітній процес ДЗВО “Університет менеджменту освіти” 
(далі – УМО) та закладів післядипломної освіти. Кафедра є випусковою у підви-
щенні кваліфікації такої категорії фахівців, як Викладач-тьютор (організатор) дис-
танційного навчання закладу освіти.

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ВОСІКТ спрямована на вирі-
шення нових завдань, поставлених перед науковцями кафедри відповідно до стра-
тегічних напрямів наукової діяльності УМО. Одним із них є розроблення концеп-
туальних засад підготовки керівних і педагогічних кадрів освіти з метою оптимізації 
їхньої діяльності в умовах відкритого інформаційного суспільства та забезпечення 
професійного розвитку фахівців відповідно до вимог державної політики в галузі 
освіти, роботодавців та ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх по-
треб особистості споживача освітньої послуги. Науково-педагогічними працівника-
ми кафедри ВОСІКТ, які увійшли у тимчасово-творчий колектив науково-дослідної 
роботи (далі – НДР), створений перший підручник для дорослих як результат НДР 
за темою: “Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного нав-
чання в систему відкритої післядипломної освіти” РК № 0117U002382 (2017–2019 
рр.) [4]. Навчальне видання включає систематизований виклад навчальних модулів 
підвищення кваліфікації, що відповідає освітньо-професійній програмі підвищення 
кваліфікації керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників з дис-
танційного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій, яка базується на 
компетентнісному підході, поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закла-
дену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проєкті Європейської Комісії 
“Гармонізація освітніх структур в Європі” (Tuning Educational Structures in Europe, 
TUNING). Авторами розкриті аспекти інноваційної технології змішаного навчання: 
теоретичний (від генезису до дидактики), інституційний, управлінсько-технологіч-
ний та педагогічний, розроблені рекомендації з технологій організації змішаного 
навчання в закладах освіти, змішане навчання в освітньому процесі закладу після-
дипломної педагогічної освіти, запропоновані моделі змішаного навчання в системі 
відкритої післядипломної освіти взагалі, на курсах підвищення кваліфікації зокрема. 
Підручник побудований на діяльнісній основі: до нього включені блоки самопере-
вірки, творчі питання та практичні завдання. Споживач виданої навчальної продук-
ції:  керівні, науково-педагогічні і педагогічні кадри закладів післядипломної освіти,  
здобувачів освіти та аспіранти. Отже, за результатами проведених наукових дослі-
джень отриманий науковий результат: методика впровадження в освітній процес 
закладів системи відкритої післядипломної освіти технологій  змішаного навчання. 
Його значимість та практичне застосування: змішані технології навчання допомага-
ють слухачам курсів підвищення кваліфікації в якісному отриманні освітніх послуг, 
особливо – на етапі керованої самостійної роботи (дистанційна форма), що потребує  
відповідної організації і дидактичного забезпечення. Реалізація в педагогічному ос-
вітньому процесі технології змішаного навчання, яка оптимально поєднує переваги 
традиційного та дистанційного навчання, позбувшись їх недоліків.
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Таким чином, реформування структури професійного розвитку фахівців, впро-
вадження нових різноманітних форм і видів освіти один із чинників, на нашу дум-
ку, модернізації освітньої системи відповідно до потреб економіки і національної 
безпеки. Система освіти сьогодні має працювати на випередження, оскільки підго-
товка компетентного фахівця є тривалим процесом. Відтак існує нагальна потреба 
у прогнозному плануванні потреб вітчизняного ринку праці на значну часову пер-
спективу.

Ми згодні з думкою вчених [5]: “Освіта дорослих є частиною більш широкого 
феномену – освіти протягом життя (Life Long Learning – LLL). Тому доцільно роз-
робляти і приймати саме Закон “Про освіту протягом життя”, в якому, окрім освіти 
дорослих, буде врегульована державна політика щодо різноманітних форм і видів 
освіти (неформальної, інформальної, домашньої, дистанційної, екстернату, онлайн- 
та змішаної тощо).

Сучасна система освіти потребує гнучкості та адаптивності до викликів Чет-
вертої індустріальної революції. Українці стали Learning Nation — нацією, яка 
постійно вчиться та навчає інших завдяки динамічному розвитку системи осві-
ти. Істотну роль у підтриманні екосистеми Learning Nation відіграє кардинально 
оновлена система освіти. Вона включає: відкриту національну освітню платфор-
му із сервісами для формування індивідуальних освітніх траєкторій; інтеграцію 
формальної та неформальної системи освіти; перетворення господарчих комп-
лексів класичних інституцій освіти на освітні інноваційні хаби; культуру навчан-
ня впродовж життя.
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МИСТЕЦТВО І НАУКА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Проблема управління державами і людьми з античних часів привертала ува-
гу древніх мудреців та вчених тому, що успіх розвитку будь-якого суспільства, його 
майбутнє вирішальною мірою залежали від ефективності управлінської діяльності. 
Вченими на цей час проаналізовані та розроблені: сучасні погляди на проблеми мето-
дології й практичного вирішення питань державного управління; проблеми соціально-
го управління, менеджменту, управлінських процесів і функцій; питання управління 
персоналом у сфері державної служби й управління керівним персоналом тощо. 

Головні напрями розвитку управлінської думки минулого можна згрупувати в 
чотири найважливіші підходи, які стали істотним внеском у розвиток теорії і прак-
тики управлінської діяльності, а саме: організаційний підхід; процесний підхід; 
системний підхід; ситуаційний підхід. За змістом ці підходи поєднують в мисте-
цтво і науку управління. 

Одним із найбільш значних досягнень наукового знання управління другої полови-
ни XX ст. вважається дослідження системних принципів, системного підходу, загаль-
ної теорії систем, системний аналіз. Системний підхід включає: з практичного боку – 
сукупність методів і засобів, що використовуються для підготовки й обґрунтовування 
рішень щодо складних проблем; з методологічного – прикладна діалектика стосовно 
конкретних практичних завдань, особливість яких полягає в необхідності з’ясування 
причин їх складності й усунення цих причин; з методичного – міждисциплінарна тео-
рія, що використовує як неформальні, евристичні, експертні, так і емпіричні, експери-
ментальні та формально-логічні методи. Відповідно до принципів системного підходу 
кожний предмет і кожне явище слід розглядати як систему, з чого витікає висновок 
про правомірність і необхідність використання системного підходу в дослідженні 
будь-яких фактів, подій, процесів, що стосуються службової діяльності, а також управ-
ління нею. З позицій системного підходу управління також слід розглядати як осо-
бливу систему, що складається з таких підсистем: структурної побудови організації; 
цілей та завдань управлінської діяльності; управлінських функцій і технологій; сили 
та засобів управління; оточуючих систему умов і чинників.

Проблеми державного управління в контексті інформаційної та гібридної війн з 
позицій юридичної чи управлінської науки сьогодні розробляються та висвітлюють-
ся явно недостатньо, юридична та управлінська науки в цьому відношенні заборгу-
вали перед практикою, у зв’язку з чим Україна дорогою ціною платить за прорахунки 
й відсутність державної кадрової політики в період незалежного державотворення. 
Більше того, сучасна гібридна та інформаційна війна вийшла на новий, більш висо-
кий рівень і тепер уже реально загрожує всій національній безпеці та територіальній 
цілісності Української держави.
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Національна безпека України сьогодні також є предметом комплексного багато-
галузевого наукового дослідження та в синтезованому вигляді визначається як стан 
держави, що характеризує сукупність державно-правових і суспільних гарантій, котрі 
забезпечують необхідний рівень захищеності корінних інтересів людини й громадя-
нина, суспільства й суверенної держави в цілому від явних і потенційних внутрішніх 
та зовнішніх загроз, їхнього своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації, що 
уможливлює стабільний всебічний прогрес, стійкий розвиток суспільства. Разом з 
тим, у сфері внутрішньої безпеки не до кінця було вирішено проблеми забезпечення 
соціальної, внутрішньополітичної, гуманітарної, економічної, фінансової безпеки, а на 
напрямі зовнішньої безпеки не реалізовані транснаціональні заходи щодо забезпечен-
ня зовнішньоекономічної, військової, регіональної, європейської, екологічної безпеки.

За умов відсутності національної єдності становище ускладнюється тим, що в 
суспільстві існують різноманітні взаємоконкуруючі тлумачення національних ін-
тересів національної безпеки різними соціальними групами. Це призводить до со-
ціальної напруженості та конфліктів і знижує загальний рівень безпеки усіх без ви-
нятку соціальних груп. Але, при цьому треба враховувати, що до моменту створення 
та повної імплементації у світовому масштабі нової теорії безпеки дія нинішньої без-
пекової парадигми не повинна втрачати свого максимально можливого ефекту для 
України. Вимушено вирішуючи питання миру військовими чи силовими засобами, 
треба одночасно з цим працювати над дипломатією, а також над свідомістю людини 
на принципах духовної парадигми, в результаті чого вона апріорі буде не здатна не-
сти у своїй соціальній поведінці будь-яку загрозу.

Для сьогоденної України найбільш небезпечними стали загрози у сфері дер-
жавного управління, а також інформаційні загрози, що неодноразово за роки неза-
лежності призводили до масового невдоволення владою. Це, у свою чергу, вимагає 
ґрунтовного інформаційного переформатування саме із урахуванням зазначених як 
внутрішніх, так і зовнішніх загроз, ризиків та факторів. 

Залежно від критеріїв класифікації, основу яких складають сутність, походження 
та нормативно-правове оформлення, засади управління національною безпекою скла-
дають дві великі групи: організаційні та правові. До організаційних належать такі: ві-
домчість, лінійність, функціональність, чітке підпорядкування, централізм управління, 
оперативність керівництва, раціональний розподіл повноважень, персональна відпові-
дальність, поєднання колегіальності і єдиноначальності, головна ланка, адекватність 
оперативних сил і засобів особливостям і динаміці оперативної обстановки, відповід-
ності кадрової політики покладеним завданням; розмежування сфер діяльності опера-
тивних органів, взаємодії і координації їх діяльності; незалежність та оперативність у 
поданні оперативної інформації; гарантованість права на інформацію; доступність від-
критої інформації та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність інформації; повнота 
і точність інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання 
інформації; опора на громадськість; конкретність; оптимальність; ефективність.

Правові засади управління національною безпекою України – це єдність кон-
ституційних, законодавчих, адміністративно-правових та відомчих нормативних ак-
тів, які встановлюють, змінюють або відновлюють правовідносини між суб’єктом та 
об’єктом управління на основі чинних Конституції України, законів України, поста-
нов Кабінету Міністрів України. Вони законодавчо визначають риси та принципи, а 
також компетенцію, права й обов’язки структурних підрозділів та посадових осіб СБ 
України, їхню підпорядкованість і спрямовані на забезпечення функціонування всіх 
ланок управління у сфері національної та державної безпеки, успішне виконання по-
кладених на суб’єкти забезпечення національної безпеки завдань і функцій.
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До засад управління сфери національної безпеки відносяться: пріоритет прав і 
свобод людини та громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) 
засобів у розв’язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту наці-
ональних інтересів від реальних і потенційних загроз; чітке розмежування повно-
важень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; 
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими 
структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України між-
державних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки. Весь комплекс 
наведених організаційних, правових, відомчих та методологічних засад сфери наці-
ональної безпеки дозволяє системно забезпечити на практиці протидію загрозам та 
викликам особі, суспільству та Українській незалежній державі.
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Н. А. ТІТОВА 

д-р екон. наук, проф., НН ІМЕФ МАУП

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В АСПЕКТІ  
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В останні десятиліття почав складатися новий тип соціально-трудових відносин, 
суть якого полягає в значному погіршенні умов найму і “розмивання” поняття робо-
тодавець як однієї зі сторін “класичних” соціально-трудових відносин, відповідаль-
ної за якість трудового життя в розвинених країнах і уповільненні прогресу в соці-
ально-трудовій сфері в країнах, що розвиваються.  Економічна криза, інтенсифікація 
процесу міжнародної міграції і технічний прогрес призводять до того, що в умовах 
єдиного глобального ринку праці збільшується число тих, хто опиняється за його 
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рамками, в першу чергу це стосується молоді. З’являються значні контингенти пра-
цівників, які отримують низьку зарплату, зростає нерівність із зарплати і умов праці. 

На цьому етапі більш широкого поширення набули ідеї протиставлення інтересів 
економічного зростання і соціального розвитку, необхідність проведення “збалансо-
ваної” податково-бюджетної політики, жорстких структурних реформ в соціальній 
сфері та “оптимізації” витрат на неї і зниження соціальних витрат в цілому, як умови 
виходу економіки з кризи. Проте, не зважаючи на політику жорсткої економії, поки 
не вдалося досягти стійкого відновлення економічного зростання, що дозволяє нам 
ставити питання про неминучість зміни цілей і критеріїв, а також принципів взає-
модії людей в рамках складної системи державного регулювання, що має виходити 
зовсім на нову якість.

Роль державних органів у формуванні соціально-орієнтованої ринкової еконо-
міки полягає в тому, що вони найчастіше здійснюють законотворчу функцію, фор-
мують та удосконалюють правову основу регулювання виробничих, економічних, 
соціально-трудових відносин формує на основі або з урахуванням Конвенцій та Ре-
комендацій МОП, інших міжнародних трудових норм згідно з національними умова-
ми та практикою національного законодавства й правилами здійснення соціального 
партнерства між державними органами, організаціями роботодавців та найманими 
працівниками. Держава при цьому може виступати: ініціатором, регулятором, суд-
дею, посередником у процесі проведення соціального діалогу та колективних пере-
говорів, їй належить специфічна роль у забезпеченні функціонування системи соці-
ально-трудових відносин і основних її суб’єктів, де вона виступає одночасно як носій 
публічної влади та соціальний партнер [4]. 

Проблему формування ефективних трудових відносин часто звужують до  про-
блем трудового контролю або проблем зайнятості [2, 53]. Більш прийнятним вигля-
дає визначення, дане Жадан О. В.: “Трудові відносини суть відносини між групами 
працівників підприємства (організації), що розрізняються специфічними інтереса-
ми в сфері праці, в тій чи іншій мірі усвідомлюють ці інтереси як особливі (відмінні 
від інтересів інших груп) і здійснюють деякі організаційні дії для захисту і проведен-
ня в життя своїх інтересів”[1].

Взагалі ринок праці можна вважати одним з найбільших сегментів глобального 
ринку. Кількість діючих на ньому суб’єктів перевищує десятки мільйонів. За резуль-
татами соціальних досліджень 2019 року, чисельність зайнятого населення України у 
віці 15-70 років становило 16,7 млн осіб, кожен з них діє як самостійний суб’єкт на 
ринку праці. Сюди ж потрібно додати чисельність всіх роботодавців. Зрозуміло, склад 
цих суб’єктів вкрай неоднорідний. Працівники представлені і як індивідуальні суб’єк-
ти, і як суб’єкти, об’єднані в різноманітні групи та організації, в ті ж профспілки. Робо-
тодавці теж можуть виступати як індивідуальні наймачі і як представники власників, а 
можуть бути представлені в безособовій формі організації роботодавців. Крім праців-
ників і роботодавців, на ринку присутня ще цілий ряд суб’єктів. Перш за все, це дер-
жава і місцева влада, які виступають як інституційний суб’єкт, який визначає правила 
продажу використання робочої сили. Сьогодні вже неможливо уявити цивілізоване 
суспільство, де діяли б лише стихійні закони найму. У міру розвитку суспільства дер-
жава все активніше вторгається в відносини працівників і роботодавців. Суть цього 
втручання - створення рамок, за які не можна виходити учасникам трудових відносин.

Держава легітимізує ті види відносин, які в даному суспільстві вважаються бажа-
ними, і бореться з тим, що виходить за встановлені ним кордону. Фактично це форму-
вання соціального поля, в якому реалізуються трудові відносини. Розробляючи нові 
нормативні акти, що регулюють ці відносини, держава змінює поле, створюючи нові 
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аспекти взаємодії працівників, трансформуючи наявні, усуваючи застарілі. Регулююча 
роль держави в сфері трудових відносин полягає ще і в тому, що воно створює засоби 
контролю за встановленими правилами - це всякого роду інспекції, органи, що при-
ймають скарги, які розглядають спори учасників трудових відносин і т.п. Ці організації 
виступають як цілком самостійні суб’єкти ринку праці, хоча і діють від імені держави.

Для ефективного функціонування система соціально-трудових відносин потре-
бує управління і регулювання на всіх рівнях (державному, регіональному, організа-
ції) на основі державної програмно-нормативної регламентації, що охоплює всі на-
прямки соціально-трудової сфери: зайнятість, умови і оплата праці, демографічну та 
міграційну політику і т.д. [2]. 

Контрольна функція реалізується через ряд електронних сервісів, зокрема облік 
коштів на оплату праці використовується такими установами як: 

• Державна служба зайнятості– для взяття та зняття з обліку як безробітного для 
отримання допомоги по безробіттю і відшкодування по страхуванню від безробіття;

• департамент соціального страхування – для контролю факту роботи, нараху-
вання соціальних виплат – пенсій, субсидій, допомоги при народженні дитини тощо; 

• національна служба здоров’я – для визначення коштів у фонд загальнообов’яз-
кового соціального медичного страхування;

• департамент поліції та прикордонної охорони – для нагляду за умовами праці 
іноземців.

Позитивним аспектом запровадження інформаційного забезпечення в державне 
регулювання трудових відносин є прозорість, спрощення узгодження інтересів ро-
ботодавців і працівників, скорочення трансакційних витрат на реалізацію сервісних 
служб держави (на веб-порталі Мінсоцполітики функціонує розділ “Електронні сер-
віси”, відкриті  “Прозорі офіси”, де можна в особистому кабінеті переглянути власні 
пенсійні, згодом – соціальні рахунки. Впродовж останніх 5 років відбувається тран-
сформація - переформатування державних органів у сервісні служби, формування 
інформаційного поля для побудови відносин з підприємствами і працівниками. В 
подальшому відбуватиметься широке запровадження он-лайн форм зворотного 
зв’язку на офіційних веб-сайтах органів влади, широке залучення громадських орга-
нізацій та профільних асоціацій до планування розвитку та моніторингу стану роз-
витку соціально-трудових відносин.

У вересні 2017 р. Урядом схвалена Концепція розвитку інформаційного забезпе-
чення соціально-трудових відносин є розвитку електронного врядування в Україні, 
де пріоритетними напрямами якого є [3]: 

1) модернізація публічних послуг громадянам та бізнесу: електронні послуги; 
електронна ідентифікація; 

2) модернізація публічного управління органами влади: електронна взаємодія ре-
єстрів; електронний документообіг; електронне урядування.

Серед перспективних напрямів активізації Концепції розвитку інформаційного 
врядування є [5]: 

• заохочення громадян України та бізнесу використовувати електронні послуги 
для врегулювання соціально-трудових відносин: запровадження електронна догово-
рів і рахунків, е-аукціонів; 

• наповнення єдиного демографічного реєстру та поширення паспортів громадя-
нина у формі ID-карти; 

• розвиток наявних та запровадження нових схем і засобів електронної ідентифі-
кації: MobileID, BankID та інших; запровадження інтегрованої системи електронної 
ідентифікації; 
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• розвиток інфраструктури відкритих даних через єдиний державний веб-портал; 
• сприяння розвитку загальнодоступних соціальних, громадських, медійних та 

комерційних проектів на базі відкритих даних; 
• розвиток інституту інформаційних звернень та запитів, он-лайн обговорення 

проектів нормативних актів.
Однією з умов розвитку соціально-трудової сфери, удосконалення відносин між 

її учасниками за умов стрімкого розвитку інформаційного суспільства, цифрової 
економіки є розвиток відносин у електронному форматі та інформаційної інфра-
структури. 
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СПЕЦИФІКА МОВНОЇ АГРЕСІЇ В СОЦІАЛЬНИХ  
МЕРЕЖАХ ПІД ЧАС ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ПРОТИБОРСТВА З РОСІЄЮ

Соціальні мережі стають інструментом для вирішення соціальних, політичних, 
військових завдань, в яких інформаційні технології все частіше застосовуються з ме-
тою маніпулювання свідомістю, руйнування традиційних кодів культури, стандартів 
поведінки, стилів мислення і створення нової соціокультурної конструкції суспіль-
ства. Це породжує поглиблення протилежної тенденції – культурної диференціації, 
пошуку і захисту власної ідентичності. В даний час, коли людство переходить від 
безпосереднього пізнання навколишнього світу до пізнання світу віртуального, який 
посилено подається як реальний. Ці два взаємовиключних процесу активно розгор-
таються в інтернет-просторі. Це призводить до того, що під час сучасних міжнарод-
но-політичних конфліктів з особливою гостротою постає питання про важливість 
дотримання норм мовної інтеракції. 
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У реальному просторі абсолютна свобода слова неможлива завдяки моральним, 
етичним і культурним обмеженням, а агресивна поведінка заважає успішній соці-
альній адаптації в суспільстві. Глобальне залучення все більшої кількості людей в 
мережеву взаємодію, їх участь в різних групах і обговореннях створює сприятливі 
умови для широкого розповсюдження мовної агресії, яка проявляється в негатив-
ному ставленні до адресата (референта) і в установці на деструктивну мовну пове-
дінку.

Інформаційно-психологічне протиборство, яке виступає як процес, що відобра-
жає різні рівні протидії конфліктуючих сторін, і наразі застосовує інформаційні та 
психологічні засоби для досягнення політичних і військових цілей, все активніше 
відбувається в соціальних мережах. Вони стають новим сучасним інструментом 
інформаційно-психологічного протиборства завдяки суттєвим перевагам у вико-
ристанні мережі, серед яких: розміщення і регулярне оновлення інформації вима-
гає мінімальних витрат часу на підготовку матеріалів; для вирішення поставлених 
завдань залучається мінімальна кількість персоналу і матеріальних засобів; ано-
німність джерел впливу; дистанційний характер впливу; масштабність можливих 
наслідків; комплексність подачі інформації та її сприйняття (текстова, графічна 
інформація, фото- та відеоматеріали, спеціально підібраний супровід); доступність 
інформації. 

Весь комплекс заходів інформаційно-психологічного впливу на користувачів со-
ціальних мереж характеризується максимальної широтою спектра застосовуваних 
видів, методів, способів і прийомів. Одним з таких способів стає мовна агресія. Мов-
на агресія – явище, що включає крім мовної маніфестації, поведінкову, соціальну, 
психологічну, прагматичну, політичну складові. Під мовної агресією в статті розумі-
ється мовний акт, ілокутивной метою якого є маніфестація ворожості, спрямована на 
певний об’єкт (явище, особу, групу осіб).

Мовна агресія має різні форми прояву: наклеювання ярликів, обігравання імені 
об’єкта агресії, нагнітання негативних асоціацій, акцентування неприємних або об-
разливих для об’єкта деталей, пряма образа, прихований докір, непрямий осуд, для 
реалізації яких в інтернет-мемах використовують такі основні стилістичні прийоми.

Одним із способів інформаційно-психологічного впливу на аудиторію соціальних 
мереж під час російсько-українського конфлікту стає мовна агресія. Найбільш поши-
реними стилістичними прийомами передачі мовної агресії, мета якої – демонстрація 
ворожості по відношенню до України – є антономазія, гіпербола, парадокс, антитеза. 
При цьому основним засобом вираження агресії є лексичні одиниці, тоді як самі сти-
лістичні прийоми лише поглиблюють агресивні емоції, що передаються з їх допомо-
гою.

Специфічною особливістю антономазії для демонстрації мовної агресії на сторін-
ках групи “Український світ” є прагматичний аспект, а саме деструктивний вплив, 
спрямований на дискредитацію політичних керівників України, репутацію уряду, 
дипломатію, військових дій, армії, української автокефальної православної церкви, 
інтелектуальних і морально-етичних аспектів українського суспільства.

З метою демонстрації ворожості по відношенню до України широкого поширення 
набули висловлювання, в яких використовується метафора свині як символ неохай-
ності, невігластва і жадібності, і метафора барана (вівці) як символ духовної сліпоти 
і стадної психології натовпу.

Характерною особливістю використання гіперболи на сторінках групи “Україн-
ський світ” є її нашарування на інші прийоми виразності, що призводить до створен-
ня тропів і фігур з гіперболічним значенням.
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Відмінною рисою парадоксу є важливість використання сатири, яка вже в своїй 
семантиці укладає негативно-оціночну конотацію, безпосередньо пов’язану з про-
явом мовної агресії.

У контексті російсько-українського конфлікту специфічність використання ан-
титези полягає в тому, що вона служить для створення опозиції “свій – чужий”, кри-
терієм якої є різні ідеологічні позиції.

В. М. АЛІЄВА-БАРАНОВСЬКА 
канд. юрид. наук, доц. каф. цивільного та господарського права, НН ІП МАУП

ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ДОГОВІРНИХ (ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ) 
ПРАВОВІДНОСИН 

Поняттям зобов’язання охоплюються три великі групи зобов’язань. По-перше, різ-
номанітні договори (купівля-продаж, оренда, будівельний і побутовий підряд, переве-
зення, зберігання, кредитування та ін.), що забезпечують повсякденний рух товарів і 
послуг на ринку. По-друге, недоговірні зобов’язання правомірного напряму, що також 
обслуговують насамперед ринок. По-третє, зобов’язання внаслідок завдання шкоди 
(делікти) і безпідставного збагачення, покликані захищати порушені права фізичних і 
юридичних осіб. Фактично всі ці зобов’язання охоплюються переліком можливих дій 
боржника, зазначених у ст. 509 ЦК України. Але навіть якщо зміст зобов’язання не під-
падає під формулювання “передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити 
гроші”, законодавець завершив перелік словом “тощо”, що вказує на будь-яку дію, яка 
за своєю суттю можлива як обов’язок боржника, не суперечить закону, моралі тощо.

Законодавче визначення “зобов’язання” не може містити всі характерні ознаки 
зобов’язання, особливості змісту окремих зобов’язань тощо, це має зробити наука, 
виводячи ці ознаки з інших норм ЦК України.

Р. Й. Халфіна справедливо зазначає, що абстрактна модель правовідношення, пе-
редбачена нормою об’єктивного права, може збігатися з реальною взаємодією, але 
може й не збігатися, оскільки норма права, закріплюючи модель правового відно-
шення, втілює лише основні, типові його риси [13, с. 95].

Тому вважаємо, що подальше розширення у визначенні “зобов’язання” переліку 
можливих дій боржника не виправдано.

На відміну від римського права, де зобов’язання визначалися як правовий зв’я-
зок між суб’єктами права, внаслідок якого одна особа (дебітор, боржник) має щось 
дати, зробити або надати іншій особі (кредиторові), ст. 509 ЦК України передбачає 
не тільки активний, але й пасивний характер дій, що обумовлено іншою технічною 
культурою законодавця в українській правовій системі, порівняно з джерелами рим-
ського права.

Але навіть дана сучасним законодавцем характеристика зобов’язання не достат-
ньою мірою досконала.

По-перше, поняття зобов’язання у ст. 509 ЦК України тільки вказує на дію борж-
ника в однині (просте зобов’язання), але зобов’язання, які містять обов’язок борж-
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ника здійснити одну дію, практично не зустрічаються в реальному цивільному обо-
роті. Крім того, ці дії можуть носити одноразовий і багаторазовий або триваючий 
(безперервна дія, наприклад договір ресурсопостачання) характер. Тому в легальній 
дефініції зобов’язання має бути відображена хоч би можливість декількох дій як 
об’єкт зобов’язання.

По-друге, у визначенні зобов’язання дана тільки елементарна модель зобов’я-
зального відношення, що не враховує виникнення взаємних зобов’язань.

По-третє, визначення зобов’язання у ст. 509 ЦК України дозволяє під поняття 
“зобов’язання” підвести практично будь-яке відносне правовідношення [11, с. 417]. 
Це поняття можна застосувати й до трудових, фінансових, управлінських, господар-
ських, внутрішньогосподарських і інших зобов’язань. Цей недолік законодавчого 
визначення “зобов’язання”, на нашу думку, має бути визнаний як суттєвий.

Зобов’язання мають схожі ознаки з корпоративними (членськими) правовідно-
синами, які також є відносними та майновими. 

Корпоративні відносини – це суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі 
створенням юридичних осіб та участю в їхній діяльності .

Корпоративні відносини складаються при управлінні господарськими товари-
ствами й товариствами, а також виробничими кооперативами. Зазначені організації 
спеціально створюються суб’єктами майнових відносин для постійної, професій-
ної участі в майновому обігу. Вони будуються на засадах самоврядування й суворо 
фіксованого членства учасників. Останні, керуючи діяльністю та майном створе-
ної ними організації, по суті визначають її виступ у ролі особливого, самостійного 
суб’єкта майнових відносин [9, с. 30].

У рамках корпоративних відносин господарське товариство також зобов’язано 
періодично здійснювати дії зі сплати грошей (дивідендів) іншим особам (акціоне-
рам, учасникам), а вони мають право вимагати від товариства виконання цих зо-
бов’язань.

Відносини учасників корпорації носять майновий характер і засновані на внесен-
ні ними визначеного майнового внеску в її капітал. Однак правова природа зобов’я-
зальних і корпоративних відносин є різною. Останнім часом серед учених переважає 
думка, що корпоративні відносини мають самостійний характер, а не є різновидом 
зобов’язальних, як вважалося раніше. У корпоративних правовідносинах немає кре-
дитора й боржника. 

Корпоративні відносини близькі до зобов’язальних, оскільки теж мають віднос-
ний характер (оформляючи взаємозв’язки кожного члена корпорації з усією корпо-
рацією в цілому). Але вони виникають тільки між 

Крім того, корпоративні правовідносини містять у собі елементи як майнових 
(оплата акцій, одержання дивідендів), так і немайнових правовідносин (участь у за-
гальних зборах акціонерів, інших його органах у разі обрання до них). Корпоративні 
відносини оформлюють не безпосередній товарообіг між учасниками, а організацію 
управління та використання корпоративного майна, що відрізняє їх від зобов’язань, 
які виступають юридичною формою конкретних актів товарообміну, з яких склада-
ється цивільний оборот.

При подальшому вдосконаленні законодавчої дефініції “зобов’язання” маємо 
керуватися тезою про те, що термін “зобов’язання” застосовується в різних галузях 
українського права. Тому зобов’язання, як цивільні правовідносини, необхідно від-
різняти від правовідносин, що регулюються іншими галузями права. 

Таким чином, термін “господарське зобов’язання” опосередковує неоднорідні 
відносини: ті з них, що носять характер господарсько-майнових, є різновидом ци-
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вільно-правових зобов’язань, а тому й досліджуватися вони мають із врахування їх 
цивілістичної природи. 

На сьогоднішній день сфера, в якій застосовується термін “зобов’язання”, і надалі 
поступово розширюється.

Вживається досить давно термін “зобов’язання” в науці трудового права й тру-
довому законодавстві. Останнім часом появився термін “соціальні зобов’язання 
держави” – це ґрунтовані на законі або іншому нормативному правовому акті ма-
теріальні правовідносини між державою й громадянами, в яких громадяни за на-
явності встановлених законом умов мають право на отримання конкретних видів 
соціального забезпечення, а держава в особі уповноважених органів і установ зо-
бов’язана їх надати. У це поняття дослідники вкладають настільки широкий зміст, 
що фактично до поняття зобов’язання, як відносного правовідношення, це не має 
ніякого відношення.

Термін “зобов’язання” не є новим для регулювання фінансових відносин, виділя-
ють податкове зобов’язання як різновид фінансового правовідношення.

Це поняття, що не знайшло досі належного тлумачення й осмислення на рівні 
науки, вживається в законодавчих актах досить часто. Так, Закон України “Про бух-
галтерський облік і фінансову звітність в Україні” розуміє під зобов’язанням забор-
гованість підприємства, що виникла в результаті минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які вті-
люють в собі економічні вигоди. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 
13 “Фінансові інструменти” зазначено, що “фінансове зобов’язання — контрактне 
зобов’язання: а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому під-
приємству; б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на 
потенційно невигідних умовах”.

З цього визначення очевидно, що термін “зобов’язання” в цілях бухгалтерського 
обліку не можна ототожнювати з юридичним поняттям “зобов’язання”. У бухгалтер-
ському обліку зобов’язання організації разом з капіталом складають її пасиви.

Але так можна поступово у всіх галузях права замінити термін “обов’язок” на “зо-
бов’язання” й розробляти нові теорії про “зобов’язання”.

Багато вчених говорять про міжгалузевий характер терміна “зобов’язання” вихо-
дячи з легального визначення поняття зобов’язання у ст. 509 ЦК України (чи анало-
гічних їй у Цивільних кодексах зарубіжних держав).

Також варто зауважити, що норми зобов’язального права поширюються тільки на 
зобов’язальні відносини, що виникли. Хоч питання підстав виникнення зобов’язан-
ня є таким, що потребує окремого дослідження в рамках окремої роботи, вважаємо за 
потрібне коротко охарактеризувати ці підстави для відповіді на питання поширення 
норм зобов’язального права на переддоговірні відносини. 
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МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО  
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Проблема масового вимушеного переміщення осіб відома світу за часів Другої 
світової війни, громадянських війн, збройних конфліктів, природніх та техногенних 
катастроф, стихійних лих. Ці переміщення супроводжуються насиллям, порушен-
нями прав людини, позбавляють та обмежують доступ до таких життєво необхідних 
засобів, як житло, робота, освіта, соціальних та медичних послуг тощо. На сьогод-
ні, вони досягли глобальних масштабів і стрімко розповсюджується по всьому світі. 
Такими країнами є низка країн Африканського континенту, Близького Сходу серед 
яких Сирія, Туреччина, країни Південної Європи: Румунія, Болгарія, сучасні країни, 
які входили до складу Югославії; Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та інші. 

Згідно зі статистичними даними, викладеними у звіті ООН “Global Trends: 
Forced Displacement in 2017” кількість внутрішньо переміщених осіб у світі на кінець  
2017 року становила 40 млн осіб. Серед країн з найбільшою чисельністю внутріш-
ньо переміщених осіб: Колумбія – 6, 94 млн., Сирія – 6, 65 млн., Ірак – 4, 4 млн.,  
Судан – 3,22 млн., Йємен – 2, 53 млн., Нігерія – 2,17 млн., Азербайджан (Нагор-
ний Карабах) – 789 тис. осіб, Грузія (Абхазія, Південна Осетія) – 258 тис. осіб та ін.  
Україна займає 9 місце у світі за їх кількістю. За даними Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб станом 09.07.2018 року на облік взято  
1 515 128 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей і Автономної Республіки Крим. Водночас варто зазначити, що ця цифра не 
враховує тих осіб, які вимушено залишили свої домівки, але офіційно статусу вну-
трішньо переміщених осіб не набули.

Актуальність вивчення питань міжнародного захисту внутрішньо переміщених 
осіб обумовлена необхідністю дослідження міжнародно-правових актів із захисту 
внутрішньо переміщених осіб та органів, які їх приймають, а також їх вплив на реа-
лізацію основних прав цими особами.

Захист внутрішньо переміщених осіб як загальну категорію варто поділити на: 
1) внутрішньодержавний захист внутрішньо переміщених осіб, який здійснюється 
національною державою шляхом створення окремих органів або наділення додат-
ковою компетенцією вже існуючих, прийняттям законодавчими органами спеціаль-
них нормативних актів у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб; 
2) міжнародний захист внутрішньо переміщених осіб, що здійснюється через діяль-
ність міжнародних організацій та прийняті ними міжнародні акти щодо внутрішньо 
переміщених осіб.

Сьогодні міжнародна співпраця у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб 
займає окрему ланку в системі захисту прав і свобод людини у світі. Вона охоплює 
коло міжнародних організацій та інституцій, до повноважень яких включені питан-
ня захисту внутрішньо переміщених осіб і, які через прийняті ними акти здійснюють 
захист таких осіб. Цими актами є конвенції, резолюції, постанови, розпорядження, рі-
шення. Міжнародна нормативна база з питань захисту внутрішньо переміщених осіб 
є достатньо широкою за кількісним та змістовним наповненням, охоплює значне коло 
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проблемних питань, що мають як загальне значення, так і вужче – для окремо взятих 
країн. Проте це не значить, що вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб по-
кладається виключно на міжнародні організації. Їх діяльність є лише допоміжною, а 
вироблені міжнародно-правові акти є додатковим джерелом на шляху їх врегулюван-
ня в національній державі. Так, у пункті d Висновку виконкому Управління Верховно-
го Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців щодо осіб, переміщених 
усередині країни (1998 р.), наголошується на “перебуванні внутрішньо переміщених 
осіб під юрисдикцією національних держав, де основна відповідальність за їх благопо-
луччя та захист лежить на відповідній державі”. Така комплексна взаємодія дозволяє 
побудувати систему національного законодавства у сфері захисту внутрішньо пере-
міщених осіб відповідно до міжнародних стандартів та сприяє ефективному врегулю-
ванню нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні.

До міжнародних структур та організацій у сфері захисту внутрішньо переміще-
них осіб варто віднести Організацію Об’єднаних Націй: Управління Верховного Ко-
місара ООН у справах біженців; Організацію з безпеки та співробітництва в Європі 
та Парламентську Асамблею Ради Європи; Норвезьку Рада у справах біженців; Дан-
ську Раду у справах біженців; Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Червоно-
го Півмісяця.

Визначені міжнародні структури є не тільки організаціями, що на норматив-
но-правовому рівні сприяють вирішенню питань внутрішньо переміщених осіб, але 
й беруть безпосередню участь у врегулюванні конфліктів на місцях, проводять моні-
торинг дій сторін конфлікту, відповідають за недопущення гуманітарної катастрофи.

Організація Об’єднаних Націй посідає ключове місце в системі захисту прав і 
свобод людини у світі загалом і внутрішньо переміщених осіб зокрема. Прийняті 
цією організацією міжнародні норми є засадничою складовою захисту прав і свобод 
людини й основою для формування національної політики держав щодо внутрішньо 
переміщених осіб. 

Варто констатувати,  що міжнародна нормативна база ООН щодо захисту вну-
трішньо переміщених осіб на сьогодні є достатньо широкою за кількісним та змістов-
ним наповненням, охоплює значне коло проблемних питань, що мають як загальне 
значення, так і безпосередньо для окремих країн. Із впевненістю можна стверджу-
вати, що вона є систематизованою та структурованою. Провідна роль із зазначе-
них питань належить Управлінню Верховного Комісара ООН у справах біженців  
(далі — УВКБ ООН), оскільки саме цією структурою вперше в світі всі міжнародні 
документи щодо внутрішньо переміщених осіб були узагальнені та структуровані.

УВКБ ООН здійснено такий поділ: 1) нормативно-правові акти, що регулю-
ють питання виключно внутрішньо переміщених осіб (”Керівні принципи ООН з 
питання переміщення осіб усередині країни”); 2) документи УВКБ ООН з питань 
внутрішньо переміщених осіб (Примітка щодо мандату Верховного комісара ООН у 
справах біженців та його Управління, Керівництво УВКБ ООН по роботі з особами 
похилого віку в умовах переміщення, Робота з особами, фізичні можливості яких об-
межені в умовах переміщення й ін.); 3) інші директивні документи щодо внутрішньо 
переміщених осіб (Доповідь Представника Генерального секретаря ООН з питань 
прав людини внутрішньо переміщених осіб пана Вальтера Келина, Резолюція Ради 
з прав людини Генеральної Асамблеї ООН “Права людини внутрішньо переміще-
ної особи”, “Положення внутрішньо переміщених осіб і біженців з Абхазії, Грузії, та 
Цхінвальського району Південної Осетії Грузії” та інші); 4) звіти Виконавчого комі-
тету УВКБ ООН щодо внутрішньо переміщених осіб (Висновок УВКБ ООН: особи, 
переміщені усередині країни, Висновок УВКБ ООН з міжнародного захисту).



104

Сьогодні в міжнародному правовому полі існує лише один міжнародний доку-
мент ООН з питань захисту внутрішньо переміщених осіб, який має рекомендацій-
ний характер, – Керівні принципи з питання переміщення осіб усередині країни,  
1998 р. (далі – Керівні принципи). Керівні принципи слугують основою та орієнти-
ром під час вироблення національної політики країн, що зіткнулися з проблемами 
масових вимушених внутрішніх переміщень, міжнародних органів, у межах їх повно-
важень, містить визначення внутрішньо переміщеної особи, права, обов’язки і гаран-
тії, форми захисту осіб тощо. Українське законодавство в частині захисту внутріш-
ньо переміщених осіб максимально адаптоване до міжнародних актів ООН, оскільки 
увібрало в себе принципи, що містяться у згаданому міжнародному документі. 

Керівні принципи є вдалим міжнародним рішенням на шляху міжнародно-пра-
вового регулювання питань, пов’язаних із внутрішнім масовим переміщення осіб в 
світі. Проте, враховуючи їх рекомендаційний характер, вони не є обов’язковими для 
держав. Вважаємо,  що з огляду на стрімке розповсюдження  масового внутрішньо-
го переміщення по всьому світі, Керівні принципи мають набути обов’язковість для 
держав, яку можна досягти підписанням, проведенням процедури ратифікації або 
приєднанням. 

Ф. К. БИСЕНБАЕВ
канд. филос. наук, доц.,  НО ИМОСН МАУП

ИДЕЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛИЗМ

О сущности и признаках правового государства написано много. Хотя исследова-
тели выделяют различные признаки государства, однако в них неизменно включают-
ся признание прав человека, господство права, разделение властей. Причем, приори-
тет прав человека по отношению к государству выделяется в качестве первич¬ного, 
определяющего, системообразующего признака правового государства.

К сожалению, идея приоритета  свободы и прав человека,  необходимость их 
претворения  в основных устоях и институтах жизни общества оказывается сегодня 
далеко не очевидной  даже для жителей Европы. Об этом свидетельствует домини-
рование в парламентах ряда европейских государств националистических и ультра-
националистических сил, традиционно  отвергающих  универсализм прав человека. 
Это означает, что идея прав человека  сегодня, как и три столетия назад, в эпоху 
Просвещения, когда она собственно и зародилась, нуждается в специальном фило-
софском обосновании и защите.

Надежной опорой в деле защиты идеи прав человека  является  философия  права 
Иммануила Канта,  которая действительно завершает эпоху Просвещения,  вбирая в 
себя все многообразие идей классического либерализма (прежде всего теории “есте-
ственного права” и “общественного договора”), обобщая его - и одновременно факти-
чески его перерастая. Именно Канту принадлежит заслуга формулирования фило-
софских положений по праву, ставших основой принципиально нового понимания 
права: права не как сугубо властно-государственного образования, а как “института 
свободы и творческой активности людей”.
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Классическое кантовское  определение права гласит: “Право [как таковое] есть 
ограничение свободы каждого условием ее согласия со свободой каждого другого, 
насколько это возможно по всеобщему закону” [6, 283]. В качестве императива,  об-
ращенного к отдельному индивиду, это определение можно сформулировать и так: 
“Ты имеешь право на свободу лишь тогда, когда признаешь право каждого  другого 
на свободу в качестве условия возможности собственной свободы”. Это взаимное 
признание (согласие) и есть источник свободы как первоначального, прирожденно-
го права человека. Кант так и пишет: “Свобода (независимость от принуждающего 
произвола другого), поскольку она совместима со свободой каждого другого, соо-
бразной со всеобщим законом, и есть это единственное первоначальное право, при-
сущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду” [4, 147].

 Кант вычленяет три априорных принципа права, которые выступают в качест-
ве  формальных (фундаментальных) условий сосуществования людей, и определя-
ют то, что принято сегодня называть правопорядком. “Гражданское состояние, рас-
сматриваемое только как состояние правовое,- пишет он, - основано на следующих 
априорных принципах:

1) свобода каждого члена общества как человека;
2) равенство его с каждым другим как подданного;
3) самостоятельность каждого члена общности как гражданина” [6, 283].
Формулу первого принципа Кант выражает следующим образом: “ни один не 

может принудить меня быть счастливым так, как он хочет (так, как он представля-
ет себе благополучие других людей); каждый вправе искать своего счастья на том 
пути , который ему самому представляется хорошим, если только он этим не нано-
сит ущерба свободе других стремиться к подобной цели – свободе, совместимой по 
некоторому возможному общему закону со свободой всех (т.е. с их правом искать 
счастья)” [6, 283].

Суть второго принципа Кант расшифровывает так: “каждый член общества име-
ет по отношению к каждому другому принудительные права”, так как “всякий, кто 
находится под законом, есть в государстве подданный, стало быть подчиненный при-
нудительному праву наравне со всеми остальными” [6, 287]. Исходя из этого равен-
ства, Кант так выражает формулу принципа: “каждый член общества должен иметь 
возможность достигнуть в нем каждой ступени того или иного состояния (доступно-
го для подданного), который он может достичь благодаря своему таланту, прилежа-
нию и удаче”  [6, 289].

Третий принцип конституирует гражданскую автономию, а именно,  право уча-
стия граждан в выработке общих решений, касающихся их же собственного благо-
состояния и счастья. Чтобы  иметь такое право , считает Кант, надо обладать одним 
единственным качеством – быть самому себе господином, т.е. самому добывать сред-
ства к существованию, а не быть на иждивении у других.

”Эти принципы, – подчеркивает Кант, – не столько законы, которые дает уже 
образовавшееся государство, сколько законы, единственно на основании которых и 
возможно образование государства в соответствии с исходящими из чистого разума 
принципами внешнего человеческого права вообще.” [6, 285].

Таким образом,  с позиции кантовской философии права можно утверждать, что 
правового порядка в строгом смысле (права по понятию) нет там, где отсутствуют 
права человека, законодательные запреты на сословные привилегии  и наконец, 
законодательные гарантии активного гражданства. Если в действующем законода-
тельстве  “недостает хотя бы одного из этих важнейших  подразделений признанной 
автономии (свободы), то его уже нельзя считать строго правовым”.
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Что интересно, в сочинениях Канта, затрагивающих вопросы права, неизменно 
присутствует слово “святое”. “Наш долг, – говорит Кант, – состоит в том, чтобы глу-
боко уважать право других и как святыню чтить его” [5, 271]. Водной из своих  работ 
он призывает правителей “блюсти право людей (самое святое из того, что есть у Бога 
на земле), и “опасаться чем-либо задеть эту зеницу господа” [6, 141] “Право челове-
ка, - пишет он в другом месте, - должно считаться священным, каких бы жертв ни 
стоило это господствующей власти” [6, 461]. По Канту выходит, что недостаточно 
учредить правопорядок, необходимо еще дорожить ею, иметь  безусловную, над си-
туативную волю к его сохранению. А это уже область действий морали, которая тем 
самым качественно возвышает право, придает ему сакральный (священный) смысл. 
Получается, лишь правопорядок находящийся в корреляции с моралью может пре-
тендовать на безусловное признание и отстаиваться людьми с самоотверженностью.  
Кант так и пишет: “Уважение к праву людей есть безусловный, абсолютно повелева-
ющий долг” [6, 475].

Что же исторически способствовало признанию “священного” (то есть безуслов-
ного, сверх-утилитарного) смысла прав человека? Интересный ответ на этот  вопрос  
дает Э. Ю. Соловьев, в своем исследовании генезиса прав человека. “Концепция прав 
человека, – пишет он, - универсальное завоевание западной (европейско - атлан-
тической) цивилизации. Впервые в истории оно было закреплено в американской 
Декларации независимости, Конституции и Билле о правах. Однако, по строгому 
счету, эти замечательные документы лишь “нотариально оформили” представления 
и понятия, которые в течении, по меньшей мере, двух веков вызревали в Старом све-
те. Права человека имели религиозно-нравственные истоки: они выковывались в 
горниле Реформации и последовавшей за нею борьбы за веротерпимость. Через это 
горнило прошла в Западной Европе масса самых простых людей, принадлежавших 
к различным вероисповеданиям. Исторически первое (приоритетное  и  базисное) 
из всех прав человека - это свобода совести с такими прямыми и очевидными ее экс-
пликациями, как свобода слова, проповеди, печати, собраний… Борьба за свободное 
распоряжение своими силами и способностями (комплекс “права на жизнь”) и сво-
им имуществом (комплекс “права на собственность”) развертывалась в странах За-
пада на базе борьбы за веротерпимость. Этим объясняется генетическая системность 
прав человека, отчетливо зафиксированная, например, в первом локковском трак-
тате о государственном правлении. Именно от свободы совести как божественного 
правомочия каждого верующего все другие субъективные права заимствуют статус 
“священных”, “прирожденных” и “неотчуждаемых”. Права личности – не цели и не 
средства, а условия возможности (conditio sine qua non) благоустраиваемого челове-
ческого сообщества” [8, 137]. 

Исторически классическому либерализму как главному проводнику идеи прав 
человека, противостояли две духовно–политические силы. Это, во–первых, соци-
альная идея (социализм) и, во–вторых, национальная идея (национализм). Обе эти 
политические силы известны своим правовым нигилизмом. Едва ли можно вычле-
нить из множества факторов первопричину отсутствия у них интереса к правам че-
ловека. Одно несомненно, существенное  влияние на их отношение к праву оказали  
социально-философские представления  идейных вдохновителей  этих социально-
политических течений.  

В свое время Кант  категорически утверждал, что субъективность является атри-
бутом индивида, а не какого-то внеиндивидуального целого.  Приписывать внеин-
дивидуальному целому статус субъективности, то есть говорить применительно к 
нему о сознании, волении, чувствовании можно разве что метафорически, в чисто 
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познавательных целях, ибо ни сознанием, ни желанием это внеиндивидуальное це-
лое не обладает.

Игнорирование этого запрета, как впоследствии выяснилось, стало роковым для 
самой идеи естественных, неотъемлемых прав человека и правовой рационализации 
общественной жизни. Более того, оно привело к тому, что исследователь оказывался 
в ловушке собственных теоретических конструкций. В XIX веке такие абстракции 
как класс, народ, нация надолго вытеснили из поля зрения философов, социологов 
и политиков отдельного человека. Более того, они стали рассматриваться в качестве 
подлинных субъектов, составляющих субстанцию индивида, и наделялись особым 
сознанием, волей, чувствами, желаниями и интересами. Например, в социализме 
такой субстанцией -субъектом стал класс (пролетариат, класс трудящихся), в наци-
онализме — нация или раса. Об отношении  приверженцев классового подхода к пра-
вам человека написаны горы книг, с ними все достаточно ясно. Ведь революционное 
насилие над представителями непролетарских классов, по словам Маркса,  это все-
го лишь “повивальная бабка истории”. Иное дело – этноцентризм националистов.  
Если исходить из современных политических реалий, именно через национализм, 
похоже, проходит сегодня главная линия атаки на права людей, что делает рассмо-
трение этой проблемы весьма актуальной.

Впервые этноцентризм получил  концептуальное оформление в немецкой роман-
тической версии  народности, первоначально возникшей в искусстве и литературе 
конца 18-начала 19 веков, но постепенно ставшей фундаментальной идеей полити-
ческой философии, получившей развитие, прежде всего, в Германии.  Своеобразие  
этого философского течения определяется следующими компонентами: 1) традици-
онализмом; 2) органицизмом; 3) антирационализмом и 4) идеей абсолютного зна-
чения национальных  духовно-нравственных ценностей. Народ в немецком роман-
тизме рассматривается как  субстанциальная, в истоках своих, природная общность, 
объединяемая общей судьбой. Внутренние социальные различия  в этой субстанции 
не столь существенны, поскольку на первый план выступает общность языка и духов-
ного склада. Народ – это не совокупность индивидов, объединенных в гражданское 
общество, как считали французские просветители, а проходящий различные фазы 
развития коллективный организм. “Народ” как коллективный носитель творческого 
начала проявляет себя в своем “духе”. Этот  “общий дух” отмечен свойствами своего 
народа и его особого характера. Каждый народ несет в себе свои нормы права, свои 
представления о счастье. Персонификацией, олицетворением народного духа  вы-
ступает национальный гений. Культ гения,  достигает в этноцентризме своего апогея.

Как видим, именно этнос, народность  и народный  дух, образуют в  национализме  
первоначала человеческого существования.Единение же человека с его народом по-
лучает свое высшее выражение в государстве. Еще И.Г. Гердер, один из основателей 
немецкого романтизма,стремился связать идею национальной исключительности с 
принципом  национального государства, согласно которому территория каждого го-
сударства должна совпадать с территорией, населенной одной наций. В своих “Иде-
ях к философии истории человечества” он писал: “Наиболее естественным государ-
ством является  государство, состоящее из одного народа с единым национальным 
характером. Народ - это естественное образование, подобное семье, только значи-
тельно более  обширное “ [3, 112]. Выражаясь современным языком, этнические гра-
ницы общины, по Гердеру, следует сделать  политическими границами государства. 
Эта его идея и стала с тех пор ключевой для всех националистов.  

Статья 2 “Всеобщей декларации прав человека” гласит: “Каждый человек должен 
обладать всеми правами и свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
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без какого бы то ни было различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения” [2]. Поскольку 
националисты традиционно не приемлют универсализм прав человека, то приход их 
к власти неизбежно сопряжен проблемами для любой другой нации, оказавшейся в 
границах данного национального государства. Современная теория национализма, 
считает британский либерал Д. Актон, “в принципе не может допустить равенства 
национальных меньшинств с основной нацией, образовавшей государство, ибо при 
этом государство перестает быть национальным, то есть вступает в противоречие с 
основным началом своего существования” [ 1, 49].

В тех странах, где действительно уважаются права отдельных лиц/меньшинств, 
можно сказать, что право из сугубо властно-государственного образования  претво-
рилось в “институт свободы”, а государство, реализуя  свою  цивилизаторскую мис-
сию, поистине  стало правовым. “Свобода появляется в этом мире в государственно-
правовой форме, - пишет видный ученый-правовед В.С. Несесянц, - а возникновение 
права и государства как раз знаменует собой это бытие свободы в жизни людей” [7, 
234].
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В. Д. БІГДАШ
д-р філос. в галузі  екон., проф. МКА, НН ІМЕФ ПрАТ “ВНЗ МАУП” 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Розвиток фінансового сектору України потребує удосконалення механізму за-
хисту прав клієнтів фінансових установ. На думку керівників Національного банку 
України (надалі – НБУ), це дозволить зробити фінансові послуги ще привабливіши-
ми та заохотить громадян до ширшого їх використання. 
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До основних порушень під час надання фінансових послуг клієнтам в поточний 
час в Україні, згідно з оцінками НБУ, відносять - нав’язування послуг третіх осіб, 
оманливий розрахунок відсоткової ставки (приховування тарифів та комісій), не-
правдива реклама. Як відмічають фахівці НБУ, оманлива реклама та приховані ко-
місії у короткостроковій перспективі дозволяють банкам отримати прибуток, проте 
у довгостроковій – руйнують довіру населення до банківської системи. При цьому 
економіка не зростає, а  кредитування гальмується. 

З 19 січня 2020 року введено в дію Закон №122-IX від 20.09.2019 р. щодо вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фі-
нансових послуг. Відповідні корективи внесено до КпАП, Законів “Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні” (№ 448/96-ВР від 30.10.96 р.), “Про 
Національний банк України” (№ 679-XIV від 20.05.99 р.), “Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг” (№ 2664-III від 12.07.2001 р.) 
та ін. 

Зокрема, документом запроваджується адміністративна відповідальність за нена-
дання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови на-
дання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов’яз-
ковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а 
також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових по-
слуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості. Закон передбачає пока-
рання фінансових установ за неправдиву інформацію про свої фінансові продукти. 
За порушення прав споживачів фінансових послуг будуть накладати штрафи у роз-
мірі до 13,6 тисячі гривень.

З 19 січня також почали діяти нові норми НБУ, згідно з яким банки зобов’язані 
розраховувати повну вартість споживчого кредиту. Відтепер до вартості споживчого 
кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг 
третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі 
за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо. Банки також повинні розкри-
вати повну інформацію про свої послуги, в тому числі і вартість, на своїх сайтах і в 
рекламі. Раніше НБУ поширив вимоги щодо захисту прав споживачів фінансових 
послуг на кредитних посередників банків. 

Встановлення вимоги до розкриття інформації банками, на сайтах фінансових 
компаній та у рекламі, як оцінює керівництво НБУ, необхідне для вирівнювання 
інформації, яку отримує громадянин про фінансову послугу, та покликане сприяти 
конкуренції в банківській системі.

З нашої точки зору, державне регулювання системи захисту прав споживачів фі-
нансових послуг сприятиме підвищенню стабільної діяльності суб’єктів фінансових 
ринків,  оскільки зменшить ризики діяльності цих суб’єктів шляхом інтегрованого 
контролю більшої частини  учасників фінансових ринків. Це пов’язано з розширен-
ням повноважень НБУ, зокрема змінами до законодавства НБУ визначено як дер-
жавний регулятор системи захисту споживачів фінансових послуг, а з 1 липня 2020 
року НБУ стане регулятором ринку небанківських фінансових послуг фінансового 
сектору, а саме страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, 
ломбардів та інших фінансових компаній.

Згідно з даними НБУ, у 97 із 109 країн функція захисту прав споживачів покладе-
на на регуляторів фінансового ринку, а саме на центральні банки. Відповідно до між-
народної практики у НБУ для комплексного здійснення цих функції створено но-
вий підрозділ – управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Основним 
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завданням цього підрозділу є забезпечення захисту прав клієнтів та розвиток клієн-
тоорієнтованого регулювання. 

Фахівці НБУ також виокремлюють одну з ключових проблем по роботі з фізич-
ними особами – відсутність поточного рахунку в банках у значної частини дорослого 
населення України. Так, згідно з світовим індикаторів рівня фінансової інклюзії, в 
Україні у третини населення немає рахунків в банках. Як вважає НБУ, відповідно, у 
фінансових установ є перспектива для суттєвого зростання клієнтської бази, якщо 
фінансовими установами буде подана ефективно інформація про фінансові послуги 
та продукти.

Як планується в НБУ, повноцінно функція захисту прав споживачів запрацює 
з початку 2020 року. Згідно прогнозу НБУ, результатами впровадження системи 
захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні є: безпечність та надійність 
фінансової установи; наближення фінансового ринку до європейських стандартів 
роботи; достовірна реклама та повне розкриття інформації про фінансові послуги; 
єдиний підхід до розгляду звернень громадян та покращення якості відповідей на 
них; відновлення кредитування; побудова довіри до банківської системи та фінансо-
вого сектору в цілому; покращення якості надання фінансових послуг та посилення 
конкуренції фінансових установ; підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні.
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МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ І ПОВЕДІНКОЮ  
ЛЮДЕЙ В НАТОВПІ

Найбільш розповсюдженими способами маніпулювання свідомістю і пове-
дінкою людей в натовпі є зараження, навіювання і наслідування, оскільки для 
них характерною є відсутність свідомого, критичного перероблення інформації, 
що надходить.
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Зараження. Багато дослідників констатують наявність особливої “реакції за-
раження”, яка виникає особливо у великих відкритих аудиторіях. В цьому ви-
падку емоційний стан посилюється шляхом багатократного “віддзеркалення” 
за моделлю звичної ланцюгової реакції. Ефект має місце перш за все в неоргані-
зованій спільноті, найчастіше в натовпі, який виступає своєрідним “прискорю-
вачем”, який “розгонить” певний емоційний стан.

Особливою ситуацією, де посилюється дія через зараження, є ситуація па-
ніки. Паніка виникає в масі людей як певний емоційний стан, що є слідством 
або дефіциту інформації про яку-небудь лякливу або незрозумілу новину, або 
надлишку цієї інформації. Сам термін походить від імені грецького бога Пана, 
покровителя пастухів, пасовищ і стад, що викликав своїм гнівом безумство 
стада, яке кидалося у вогонь або прірву з незначної причини. Безпосереднім 
приводом для паніки є поява якоїсь звістки, здатної викликати своєрідний 
шок. Надалі паніка нарощує силу, коли включається в дію розглянутий меха-
нізм взаємного багатократного віддзеркалення. Зараження, що виникає при 
паніці, не можна недооцінювати, у тому числі і в сучасних суспільствах. 

Навіювання. Навіювання представляє особливий вид дії, а саме цілеспрямо-
вана, неаргументована дія однієї людини на іншу або на групу. При навіюванні 
здійснюється процес передачі інформації, заснованої на її некритичному сприй-
нятті. 

Наслідування. Наслідування також відноситься до механізмів, способів дії лю-
дей один на одного, зокрема в умовах масової поведінки, хоча його роль в групах, 
особливо в спеціальних видах діяльності, також достатньо велика. Наслідування 
має низку спільних рис з вже розглянутими явищами зараження і навіювання, про-
те його специфіка полягає у тому, що тут здійснюється не просте прийняття зов-
нішніх рис поведінки іншої людини або масових психічних станів, але відтворення 
індивідом рис і зразків демонстрованої поведінки [2]. 

Серед пояснювальних механізмів маніпуляцій масовою свідомістю вагоме міс-
це належить зверненню до інстинктів у межах психоаналізу. Так, саме психоаналіз 
як основа доктрини маніпуляції свідомістю спричинив успіхи у розвитку реклами. 
Але, власне кажучи, на практиці ідеями психоаналізу (не посилаючись, звичайно, на 
Фрейда) користувалися у своїй дуже ефективній пропаганді фашисти. Вони звер-
талися не до розуму, а до інстинктів. Щоб їх мобілізувати, вони за допомогою низки 
ритуалів перетворювали аудиторію, що представляє різні шари суспільства, в масу 
– особливу тимчасово виникаючу спільність людей, охоплену загальним вабленням. 
Один із близьких до Гітлера інтелектуалів, архітектор А. Шпеєр писав у своїх спога-
дах: “І Гітлер, і Геббельс знали, як розпалювати масові інстинкти на мітингах, як гра-
ти на пристрастях, що ховаються за фасадом розхожої респектабельності. Досвідчені 
демагоги, вони вміло сплавляли заводських робітників, дрібних буржуа і студентів в 
однорідну юрбу, формуючи за своєю примхою її судження” [4].

Важливий напрям у використанні психоаналізу відкрив Джеймс Вайкері – він 
вивчав підсвідомий фактор у семантиці, тобто вплив слова на підсвідомість. Очевид-
но, що саме в сфері мови лежать основні можливості маніпуляції свідомістю. Відомо, 
наприклад, що на підсвідомість вагомо діє слово життя і похідні від нього, у тому 
числі приставка біо-. Вона до того ж має додаткову силу, оскільки асоціюється з нау-
кою і користується її авторитетом. Тому в рекламі ці знаки використовуються дуже 
широко.

Відпрацьовані на масовому об’єкті в області реклами в торгівлі методи і прийоми 
семантики були перенесені потім в ідеологічну і політичну сфери.
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З психоаналізу в доктрину маніпуляції свідомістю перейшло важливе поняття 
“психологічний захист”. Спочатку цим поняттям позначалися явища особистісні, 
внутріпсихічні, потім рамки розширилися і стали говорити про “психологічний за-
хист” у міжособистісних відносинах, а потім і в прикладній психології, де є напрям 
щодо психологічного захисту делегацій, які відправляються на переговори.

Зрозуміло, що успіх маніпуляції свідомістю значною мірою залежить від уміння 
нейтралізувати, відключити засоби психологічного захисту особистості і суспільних 
груп. Тому весь накопичений у психоаналізі інтелектуальний багаж був сприйнятий 
тими, хто присвятив себе розробці технології маніпуляції. Але основне було взяте 
вже не з класичного психоаналізу особистості, а з теорії про колективне несвідоме 
(К. Г. Юнг “Архетип і символ”).

Велику роль в цьому процесі відіграв також перехід від гуманітарної культури 
до мозаїчної. Мозаїчна культура сприймається людиною майже мимоволі, у вигляді 
шматочків, що вихоплюються з потоку повідомлень. У своєму короткому, але дуже 
гарному викладі сутності мозаїчної культури, відомий фахівець із засобів масової 
інформації А. Моль (”Соціодинаміка культури”) пояснює, що в цій культурі “знан-
ня складаються з розрізнених обривків, пов’язаних простими, чисто випадковими 
відносинами близькості за часом засвоєння, за співзвуччям або асоціацією ідей. Ці 
обривки не утворюють структури, але вони мають силу зчеплення, що не гірше ста-
рих логічних зв’язків додає “екранові знань” визначену щільність, компактність, не 
меншу, ніж у гуманітарної освіти” [1].

Мозаїчна культура і сконструйована для її відтворення нова школа (”фабрика 
суб’єктів”) створили нову людину – “людину маси” (її крайній стан – натовп). Про 
нього з песимізмом  писав філософ Ортега-і-Гассет у відомому ессе “Повстання мас”. 
Така “людина маси” – ідеальний об’єкт для маніпуляції свідомістю. Вона цілком 
відповідає, навіть складає єдність із культурою, що її породила, та її інститутами. У 
мозаїчній культурі, пише А. Моль, “знання формуються в основному не системою 
освіти, а засобами масової комунікації”.

Захід пережив величезний експеримент – фашизм. Виявилося, що в атомізова-
ному суспільстві оволодіння засобами масової інформації дозволяє здійснити повну, 
тотальну маніпуляцію свідомістю й утягнути практично все суспільство в найбільш 
абсурдний, самогубний проект. Соратник Гітлера А. Шпеєр у своєму останньому 
слові на Нюрнберзькому процесі визнав: “За допомогою таких технічних засобів, як 
радіо і гучномовці, у вісімдесятьох мільйонів людей було віднято самостійне мис-
лення” [3].

Таким чином, маніпуляція – це засіб психологічного впливу, спрямований на під-
свідомість особи; здійснюється потай і має на меті зміну думок, спонукань і цілей 
людей у потрібному маніпуляторові напрямку.

Джерела

1. Гуревич П.С. Психология : [учеб. для бакалавров] / Гуревич П. С. – М. : Юрайт, 2012. – 
607 с.

2. Почебут Л. Г. Социальные общности: психология толпы, социума, этноса / Поче- 
бут Л. Г. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 285 с.

3. Ричков М. О. Суспільство : [соціальний організм, простір, етнос] / М. О. Ричков. – К. : 
НТУ, 2005. – 188 с. 

4. Семечкин Н. И. Психология социальных групп : [учеб. пособие] / Семечкин Н. И. – М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 287 с.



113

Г. А. БРАТУСЬ
канд. екон. наук, доц., проф. МКА, НН ІМЕФ МАУП

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
СУТНІСТЬ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

На сучасному етапі розвитку економіки інтелектуальна власність виступає важ-
ливим інструментом як для конкретно взятої організації, так і економіки в цілому. 
Сучасна економіка характеризується посиленням ролі нематеріальних активів в 
господарській діяльності підприємств, виникненням потреби в постійному впрова-
дженні інновацій для збереження їх стабільного конкурентного становища.

Неоднозначність поняття “власність” у відношенні продуктів інтелектуальної 
діяльності аргументують багато вчених. С.П. Капіца вважає, що “поняття інтелек-
туальної власності внутрішньо суперечливе, тому що вся інтелектуальна діяльність 
людини пов’язана з тим, щоб поширювати її якнайширше, а не встановлювати права 
контролю і власності” [1].

Інтелектуальна власність, що лежить в основі інтелектуального капіталу, в даний 
час є основною конкурентною перевагою, яке допомагає вдосконалити виробництво, 
стимулює появу нових технологій, будучи одним з факторів інноваційного розвитку. 
В інноваційних організаціях найчастіше нематеріальними активами є результати на-
уково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, в зв’язку з чим 
актуальними визначаються методичні аспекти обліку нематеріальних активів, при-
йняті за результатами цих робіт [2, с. 10].

Ще до недавнього часу не було чітко визначено співвідношення і відмінність 
понять інтелектуальної власності та інтелектуальних прав. Термін “інтелектуальна 
власність” носив збірний характер, тобто охоплював всі об’єкти даної власності і всі 
види прав - майнових та особистих немайнових.

Вчені активно вивчають питання прав інтелектуальної власності, їх структури, за-
хисту (патентування, ліцензування, товарні знаки та марки), номенклатури об’єктів 
інтелектуальної власності, її комерціалізації. При цьому сутність інтелектуальної влас-
ності визначається як “закріплені законом права на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності людини у виробничій, науковій, літературній і художній галузях” [3, с. 70]. 

Розвиток інноваційної економіки ставить серйозну проблему перетворення 
знань, нових ідей і технологій в кінцевий продукт, так як в даний час в обігу залучено 
обмежену кількість об’єктів інтелектуальної власності.

Сучасні  дослідження стосуються в основному права інтелектуальної власності, 
у той час як інші аспекти власності, передусім її економічний зміст, випадає з уваги.  
Економічний зміст закріплюється у праві власності – саме цей аспект найбільш роз-
критий вченими [4, с. 9].

Інтелектуальна власність, як і будь-який інший тип або форма  власності,  скла-
дається із чотирьох аспектів: економічного (відносини між людьми з приводу прив-
ласнення об’єктів), юридичного (права власності – володіння, використання, розпо-
рядження), соціального та етичного. 

Отже, економічний зміст інтелектуальної власності, на нашу думку, полягає в еко-
номічних відносинах з приводу формування, накопичення, використання, реалізації  
інформаційно-знаннєвих ресурсів особистостей та  привласнення результатів творчої 
праці, які в сучасних умовах одночасно виступають і засобами творчої діяльності. 
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Соціальний зміст інтелектуальної власності може бути спрямований на забезпе-
чення врахування соціально-економічних інтересів творців та суспільства в цілому 
в процесі створення інновацій та застосування їх у виробництві. У свою чергу, етич-
ний аспект інтелектуальної власності пов’язаний з напрямами використання науко-
вих відкриттів, явищем плагіату, суспільним визнанням надбань авторів [4, с. 10].

Водночас, сьогодні інтелектуальна власність не спроможна повністю виконува-
ти свою найголовнішу роль, що має полягати, як і роль будь-якого елемента вироб-
ничих відносин, у забезпеченні економічної форми розвитку продуктивних сил, які 
організовані за принципами нового постіндустріального технологічного способу ви-
робництва. Тут і зароджується більшість протиріч її функціонування в межах тех-
нологічного (і суспільного) способу виробництва. На практиці більшість засобів і 
результатів творчої праці зосереджено в межах транснаціональних корпорацій і роз-
винених країн, тому надлишковий розвиток інституту інтелектуальної власності до-
помагає їм реалізувати свої приватні інтереси, перешкоджаючи вільному поширен-
ню знань у суспільстві на противагу тенденції усуспільнення праці і виробництва, і 
часто не забезпечує отримання повного морального та матеріального задоволення 
творчим робітникам. Наприклад, у 2006 р. уряди США та Індії уклали угоду, завдя-
ки якій компанії зі США отримали доступ до сільськогосподарського ринку Індії; 
згодом були прийняті відповідні законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності, 
що призвело до введення патентів на насіння і рослини та скасування захисту прав 
індійських фермерів.

У чому причини подібних явищ? Лазаренко В. Є. У своєму дослідженні ствер-
джує , що “першопричина полягає у протиріччі між загальносуспільним призначен-
ням надбань творчої праці у формі будь-якого об’єкта інтелектуальної власності та 
приватним присвоєнням комплексу майнових прав на ці об’єкти – передусім тих, що 
стосуються використання, розпорядження та отримання вигоди”. Особливу важли-
вість набуває той аспект, що на сьогодні знання у будь-якому втіленні виступають 
не лише результатом, але й засобом наукового виробництва. Отже, якщо традицій-
на цільова функція підприємця – максимізація прибутку, тобто отримання макси-
мального результату з найнижчими витратами ресурсів, а сьогодні знання та інші 
результати творчої праці – найважливіший ресурс, то не дивно, що фірми прагнуть 
його отримати та якомога довше монопольно ним володіти – шляхом захисту прав 
на інтелектуальну власність як форму втілення інтелектуальних ресурсів. Таким є 
друге протиріччя інституту інтелектуальної власності в сучасній економіці [5, с. 25]. 

У процесі трансформації вітчизняної економіки, впровадження нових технологій 
і випуску наукомісткої продукції інтелектуальна власність стає значною складовою 
частиною активів держави. Створення інтелектуального капіталу конкурентних, фі-
нансових та інших переваг формує потенційні можливості його використання в яко-
сті найважливішого чинника зростання економіки держави.
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ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КЛЮЧОВИХ 
СЕКТОРАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

В науково-практичному середовищі нині широко використовуються категорії В2В 
та В2С для скороченого пояснення взаємодії між бізнесом (Business) та його клієнтами 
(Consumer). При цьому зазначимо, що спектр цих взаємозв’язків значно ширший, адже 
часто задіяними в електронних комунікаціях бізнесу також виявляються державні ор-
гани виконавчої влади (що узагальнюється словом Government або Administration) та 
найманими працівниками підприємства (співробітники, Employees).

Відповідно, на рис. 1 коротко представимо формати електронної комунікації в 
ключових секторах електронної комерції з точки зору узгодження економічних інте-
ресів задіяних сторін і розглянемо їх нижче (на основі [1; 2; 3]): 

B2G (business-to-government) – взаємовідносини між підприємством та держа-
вою, тобто взаємовідносини між комерційними структурами (підприємства, устано-
ви, організації) та виконавчою владою з метою розвитку та підтримки бізнесу. Це 
ділові зв’язки комерційних структур з державними організаціями (зокрема прове-
дення державних закупівель через мережу Internet). Прикладами таких взаємовід-
носин можуть бути також інформаційні веб-сайти органів виконавчої влади, де по-
дано широкий перелік законодавчих і нормативних документів, що регламентують 
підприємницьку діяльність. Цей термін широко застосовують у теоретичних працях, 
де йдеться про ділове адміністрування;

В2В (business-to-business) – дослівний переклад означає “бізнес для бізнесу” або 
міжкорпоративний бізнес; комерційна взаємодія між виробниками, оптовими посе-
редниками, оптовими клієнтами та іншими підприємствами щодо здійснення спів-
робітництва, оптових закупівель, поставок товарів; 

B2C (business-to-consumer) – електронна роздрібна торгівля та інші аспекти вза-
ємодії зі споживачем. У цьому випадку має місце комерційна взаємодія між елек-
тронним магазином та покупцем – безпосереднім споживачем товару. Найпошире-
нішим інструментом B2C є інтернет-магазин; 
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Рис. 1. Формати електронної взаємодії в ключових секторах електронної комерції  
(удосконалено авторами на основі [1; 2; 3])
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В2Е (business-to-employee) – використання електронних ресурсів компанією для 
вирішення завдань управління персоналом та формування бренду роботодавця та 
інших – корпоративні університети он-лайн, внутрішні корпоративні портали;

C2C (consumer-to-consumer) – взаємодія споживачів для обміну комерційною ін-
формацією (щодо придбання того чи іншого товару чи про співпрацю з певною фір-
мою) або роздрібна торгівля між фізичними особами; у такому випадку веб-сайти є 
посередниками (торговельними майданчиками); 

C2G (consumer-to-government) – організація взаємодії між споживачами та дер-
жавними структурами (особливо в соціальній та податковій сфері); системи соціаль-
ного забезпечення (пенсії, соціальні виплати, пільги), комунального обслуговуван-
ня, інформаційно-довідкова служба; 

C2B (consumer-to-business) – цей формат комунікації дозволяє бізнесу отримати 
зворотний зв’язок від своїх споживачів або запустити збір коштів на фінансування і 
реалізацію громадських проектів за принципом сrowdfunding;

G2B (government-to-business) – сектор взаємодії між органами влади та суб’єктами 
підприємництва і включає продаж бізнесу надлишків-товарів, що належать державі, 
а також придбання державою у підприємців товарів і послуг. Іншими прикладами є 
продовження дозволів і ліцензій, оформлення пільг для ведення бізнесу; сплата подат-
ків і виплату до фондів соцстрахування за співробітників; реєстрація нових компаній; 
надання інформації в статистичні органи; подача митних декларацій тощо;

G2G (government-to-government) – форма електронної співпраці між державни-
ми установами для поліпшення взаємодії шляхом створення єдиного захищеного 
простору інформаційних ресурсів і документообігу між публічними органами вла-
ди у напрямах: оподаткування, митниці, фінансового менеджменту, збирання даних 
для статистики та перепису населення, виборів, охорони здоров’я, освіти і соціаль-
ного забезпечення, соціального страхування та сільського господарства. Є напрями, 
пов’язані з діяльністю правоохоронних органів, національною безпекою та оборо-
ною, а також наукових установ;

G2E (government-to-employee) – може стосуватися автоматизації процесів співп-
раці урядової системи з працівниками на місцях (державними службовцями чи служ-
бовцями органів місцевого самоврядування). Така взаємодія –  ефективний засіб для 
забезпечення електронного навчання для співробітників, їх ефективної комунікації 
та обміну знаннями між ними; отримання співробітниками можливостей доступу до 
інформації стосовно політики компенсацій та виплати соціальних допомог, навчан-
ня чи можливості для підвищення професійної кваліфікації, доступ до законодав-
ства тощо. Інші напрями у секторі G2E: е-платіжна відомість; е-навчання; е-реєстри; 
системи управління справами організації; системи управління персоналом;

G2C (government-to-citizens) – сектор взаємодії між органами влади та громадяна-
ми в електронному уряді. Ініціаторами можуть бути обидві сторони. Мета цих ініціатив 
– скоротити час на здійснення процедури надання органами влади управлінських по-
слуг, а також спростити ці процеси за допомогою Інтернету. При цьому може здійсню-
ватись така діяльність: інформування громадян про діяльність органів влади; надання 
державних електронних послуг, консультацій онлайн; залучення громадян до прийнят-
тя рішень органами влади; громадянський контроль за діяльністю органів влади. 

C2G (citizens-to-government) – сектор взаємодії між громадянами та органами 
влади в електронному уряді. Це взаємодія, пов’язана як із ініціативами громадян у 
сфері взаємин із органами влади, так і навпаки. До дій у цій сфері належать: податки 
та платежі, необхідні для отримання державних послуг; форми та інформація, що 
вимагаються органами влади для надання окремих державних послуг; штрафи та 
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інші платежі; послуги, якими користуються громадяни в умовах надзвичайних ситу-
ацій (пожежна служба, швидка медична допомога, допомога при крадіжках та інших 
злочинах); пропозиції та рекомендації стосовно відкритості та оптимізації процесу 
управлінської діяльності та участь громадян у процесі прийняття рішень;  

E2C (employee-to-consumer) – на нашу думку, це стосується формування різно-
манітних рейтингів роботодавців для широкого загалу, що створені на основі опиту-
вань  їх працівників, а також може передбачатися побудова додаткових відносин з 
клієнтами окремими співробітниками компаній;

E2B (employee-to-business) – насамперед, це пропозиція робочої сили шляхом 
розміщення потенційними працівниками своїх резюме на спеціалізованих ресурсах 
для роботодавців;

E2E (employee-to-employee) – організація взаємодії між співробітниками компа-
нії за допомогою електронних ресурсів (форумів, закритих груп в соціальних мере-
жах тощо).

За сучасних умов в просторі електронної взаємодії можна додатково виокремити 
дві великі та впливові групи – це сектор некомерційних організацій (Noncommercial) 
та науковий сектор (Science), який також у різноманітних формах будує взаємовід-
носини з бізнесом, урядом, громадянами/споживачами.
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СВІТОГЛЯДНО-ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ  
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Природне середовище – невід’ємна умова буття людини і розвитку суспільного 
виробництва, оскільки в ньому акумулюються всі необхідні ресурси життєдіяльнос-
ті та відтворення біосоціальних процесів. Повна залежність людини від сил природи 
давно минула. Сучасна людина не може протистояти лише тим силам природи, які 
мають стихійний, глобальний, катастрофічний характер –  землетрусу, повені, посу-
сі тощо. Технологічні можливості людства дозволяють все більше підкорювати собі 
сили природи, використовувати їх. Під впливом людини відбуваються радикальні 
трансформації природного середовища, з чим пов’язана необхідність його охорони, 
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політико-правового регулювання та науково-теоретичного дослідження. На початку 
третього тисячоліття наука проклала нові шляхи переміщення енергії і речовини в ге-
ографічній оболонці, подекуди значною мірою порушивши екологічну рівновагу. Осо-
бливе занепокоєння викликає проблема, для якої не існує кордонів – глобальні зміни 
клімату. Викиди в атмосферу різних газів створюють парниковий ефект, знищують 
навколо планети озоновий шар. Наслідком цього є всесвітнє потепління. В сукупності 
з іншими екологічними проблемами глобальне потепління може виявитись вирішаль-
ним для долі людства.  Безпрецедентні амбіції людини, масштабне підкорення нею 
земного простору надають проблемам природокористування пріоритетного значення.

Величезні масштаби змін, що їх вносить сучасна людина в природні умови на 
Землі, передбачив видатний учений В.І. Вернадський. Він стверджував: “Історичний 
процес на наших очах докорінно змінюється… Людство, взяте в цілому, стає могут-
ньою геологічною силою. І перед нами постає питання про перебудову біосфери на 
користь вільно мислячої людини як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого 
ми, не помічаючи цього, наближаємося, і є “ноосфера”… В ній вперше людина стає 
могутньою геологічною силою. Вона може і повинна перебудовувати своєю працею 
і думкою сферу свого життя, перебудовувати корінним чином, порівняно з тим, що 
було раніше. Перед нею відкриваються широкі творчі можливості” [ 1, с. 509-510]. За 
логікою Вернадського нині ми переживаємо масштабні геологічні зміни біосфери, 
що  еволюцію до ноосфери. І важливим для нас є той факт, що ідеали демократії 
ідуть в унісон зі стихійними геологічними процесами та законами природи. 

Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ре-
сурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва 
вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується 
кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Глибокі зміни при-
родного середовища під впливом господарської діяльності порушують рівновагу, 
що склалася за тривалий період його природного розвитку. Сьогодні людство ба-
лансує на межі екологічної катастрофи. Розвиток науки і техніки, що зорієнтований 
виключно на підпорядкування природи та бажання заволодіти нею не залишає про-
стору для захисту довкілля.  

Однак, і в цьому ми твердо переконані, було б неправильно вирішувати проблеми 
збереження ресурсів і середовища шляхом припинення росту або навіть скорочення об-
сягів виробництва. Такі припущення суперечать закономірностям розвитку людського 
суспільства і практично нездійсненні. Враховуючи ці фактори, ми визначаємо мету на-
шого дослідження – пошук моделі раціонального використання природних ресурсів, 
які мінімізують забруднення навколишнього середовища і забезпечують розвиток сус-
пільного виробництва, прогресу людської цивілізації. В цьому дослідженні ми намага-
ємося довести, що визначальними факторами поступу людської спільноти в майбут-
ньому буде раціональне природокористування та екологічна свідомість громадян.

Природокористування включає об’єктивно зумовлений процес залучення люди-
ною природних ресурсів до виробничої і невиробничої діяльності, їх відтворення та 
охорону. Треба сказати, що поняття природокористування є дуже містким і не завжди 
однозначно розуміється. У “Великій Радянській Енциклопедії” природокористуван-
ням називається сукупність впливів людини на географічну оболонку Землі, що роз-
глядається в комплексі (на відміну від галузевих понять – водокористування, земле-
користування, лісокористування тощо) (т. 20, с. 595–596). Деякі вчені розглядають 
природокористування як соціальний процес, інші – як соціально-економічний. Ав-
тори монографії “Концептуальні виміри екологічної свідомості” природокористу-
вання подають як “інтегративну характеристику відношення людини до природи 
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взагалі: пряме (повітря, вода, клімат, ґрунти тощо) чи опосередковане виробництвом 
споживання природи; насолодження загальним видом довкілля; комфортність серед 
природи; можливість самоствердження в процесі перетворення природи і створення 
“другої”, “кращої”, “людянішої” природи тощо” [ 2, с. 132]. Обговорення питання про 
способи і форми екологічно безпечного природокористування пов’язане не стільки 
з дослідженням самої природи, скільки з вивченням феномену людини – охорону 
ареалу її існування, способу буття в природі.

Якщо спробувати адекватно й лаконічно відобразити функціонування терміну 
“природокористування” в об’єктивній реальності, то потрібно виокремити  як міні-
мум, п’ять його основних значень:

1) людська діяльність щодо використання сил і ресурсів природи з метою виробни-
цтва матеріальних благ і різних послуг, тобто як всезагальний процес праці. В такому 
розумінні природокористування рівнозначне поняттю “суспільне виробництво”, а з 
урахуванням невиробничої сфери людської діяльності – навіть ширше за нього; 

2) раціональне використання ресурсів і умов природного середовища, їх відтво-
рення та охорона; 

3) безпосереднє освоєння, експлуатація, відтворення та охорона природних ре-
сурсів і умов конкретної території (району, окремої країни, групи країн, всього світу); 

4) освоєння та експлуатація окремих видів природних ресурсів у локальному, 
регіональному і глобальному масштабах. У такому розумінні термін “природоко-
ристування” залежно від виду споживання природного ресурсу часто замінюється 
галузевими синонімами, без сумніву, вужчими за обсягом – водокористування, лісо-
користування, землекористування тощо;

5) синтетична прикладна наука, що розробляє загальні принципи будь-якої ді-
яльності, пов’язаної з користуванням природою.

Така диференціація явища природокористування є досить відносна. Серед пере-
лічених значень терміна “природокористування” найширшим за обсягом є поняття, 
що відображає процес праці (суспільне виробництво), найвужчим – освоєння та екс-
плуатація окремого виду природного ресурсу у вузькотериторіальному (локально-
му) масштабі.

До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спря-
мовані на зниження і ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколиш-
нє природне середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання 
природно-ресурсного потенціалу країни, серед них – будівництво та експлуатація 
очисних та знезаражувальних споруд і устаткування, розвиток безвідходних техно-
логічних процесів і виробництв, розміщення підприємств і систем транспортних по-
токів з урахуванням екологічних вимог, рекультивація земель, заходи щодо боротьби 
з ерозією ґрунту, охорони та відтворення флори і фауни, охорони надр і раціонально-
го використання мінеральних ресурсів та інші.

Природоохоронні заходи повинні забезпечувати: 
а) дотримання нормативних вимог до якості навколишнього середовища і його 

охорони, що відповідає інтересам здоров’я людей з урахуванням перспективних 
змін, зумовлених розвитком виробництва і демографічними зрушеннями;

б) одержання максимального народногосподарського економічного ефекту від 
поліпшення стану навколишнього середовища, збереження і раціональне викори-
стання природних ресурсів. 

Ефективність природоохоронних заходів на різних рівнях оцінюється з допо-
могою показників або результатів – екологічних, соціально-політичних та еконо-
мічних.
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Екологічний результат полягає в обмеженні негативного впливу на навколиш-
нє середовище і поліпшенні його стану і проявляється в зменшенні об’ємів та рівня 
забруднень, що надходять у середовище (концентрації шкідливих речовин у землі, 
водоймах, атмосфері, рівнів шуму, радіації тощо), збільшенні кількості і поліпшенні 
якості придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів, у поліп-
шенні атмосферного повітря. 

Соціально-політичний результат фіксується в підвищенні рівня життя населення 
та ефективності соціального виробництва, збільшенні національного багатства краї-
ни. Соціальні результати виражаються в поліпшенні фізичного розвитку населення 
і в зниженні захворюваності, продовженні тривалості життя і періоду активної ді-
яльності, покращенні умов праці та відпочинку, підтриманні екологічної рівноваги 
(включаючи збереження генетичного фонду), збереженні естетичної цінності при-
родних ландшафтів, пам’ятників природи, заповідних зон та інших територій під 
охороною, створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу особи і 
культури, для вдосконалення свідомості людини. 

Головними складовими елементами економічного механізму природокористуван-
ня мають бути: плата за спеціальне використання природних ресурсів, забруднення 
навколишнього природного середовища та інші види шкідливого впливу на довкілля; 
система фінансування і кредитування природоохоронних заходів (державний і місцеві 
бюджети, природоохоронні фонди, банки, кошти підприємств, іноземні надходження 
та інвестиції тощо); екологізація податкової і цінової систем; підтримка становлення і 
розвитку екоіндустрії. Залученню іноземних інвестицій для здійснення природоохо-
ронних програм та проектів в Україні повинно сприяти: активна інтеграція України в 
європейські та світові природоохоронні процеси; формування сприятливого інвести-
цій нового клімату для залучення іноземного капіталу як в економіку України в ціло-
му, так і в охорону довкілля та використання природних ресурсів.

Усі життєві процеси в нашій державі повинні розглядатися насамперед з точки 
зору екології й раціонального природокористування. Потрібне не просто екологіч-
не мислення, треба всіма доступними засобами формувати екологічний світогляд, 
виховувати моральні чесноти людини. Відповідальність за природне довкілля на-
лежить до найважливіших обов’язків людини. В християнському світогляді побутує 
такий термін як “екологічний гріх”. Він, як і інші вагомі соціальні гріхи, є індикато-
ром глибокої кризи, спричиненою втратою віри в Бога та руйнуванням моральних 
принципів. Тому Католицька Церква в особі папи Івана Павла ІІ говорить: “Замість 
того, щоб здійснювати завдання співпраці з Богом, в справі творення, людина ста-
вить себе на місце Бога і, таким чином, закінчує тим, що викликає опір природи, яка 
стала більше об’єктом людської тиранії, ніж управління” [ 3, с. 47]. Біблійна антро-
пологія розглядає людину, створену на образ і подобу Божу, як істоту, уповноважену 
бути відповідальним охоронцем довкілля. Якщо сучасному людству вдасться поєд-
нати нові можливості науки з етико-моральним потенціалом, виховати покоління 
екологічно свідомих громадян, воно неодмінно усуне фактори забруднення довкілля 
і забезпечить передумови для ефективного природокористування.       
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АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ “ПОЛІТИКА” КРІЗЬ ПРИЗМУ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ  
ТА СУТНІСНИЙ ВИМІРИ

Вивченню політики присвячено чимало праць українських і зарубіжних науков-
ців. Серед вітчизняних необхідно виокремити роботи таких вчених як В. Андріяш,  
Е. Афонін, В. Бакуменко, О. Валевський, І. Гладуняк, О. Кучеренко, Г. Музиченько, 
М. Пірен, В. Романов, О. Рябічко, В. Тертичка, Т. Титаренко.

Загальновідомо, що поняття “політика” (від грец. politike) означає “мистецтво 
управління державою”. Вважається, що сам термін набув поширення під впливом 
роботи Арістотеля “Політика”, що буквально означає “те, що відноситься до держа-
ви” [1].

На початку ХХ століття М. Вебер визначив сутність політики як сферу відносин 
і діяльності по керівництву (управлінню) суспільством [2, с. 65]. 

Академічний тлумачний словник української мови так само оперує низкою тер-
мінів щодо означення категорії “політика”. Зокрема, такими є наступні: “1) цілі й 
завдання, що їх ставлять суспільні класи в боротьбі за свої інтереси; методи і засоби 
досягнення цих цілей і завдань; 2) загальний напрямок, характер діяльності держави, 
певного класу або політичної партії; 3) напрямок діяльності держави або політичної 
партії у тій чи іншій галузі у певний період; 4) події та питання, що репрезентують 
трансформації внутрішньодержавного і міжнародного суспільного життя” [3].

Політологічний енциклопедичний словник надає власне визначення політики – 
це “організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійс-
нюється соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утриман-
ня й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних 
запитів і потреб” [4, с. 258]. 

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що традиційне розуміння по-
літики уявлялось переважно як інструмент отримання та користування перевагами 
державної влади.

Разом з тим, з’являються й інші визначення політики. Наприклад, М. Пірен трак-
тує політику, вже як вид діяльності по задоволенню довготривалих поточних інтересів 
соціальних груп [5, с. 15]. Р. Роуз визначає її, як “тривалу серію більш або менш від-
повідальних дій та їх узгодження з метою прийняття конкретного рішення” [6, с. 4-5].

Колектив авторів навчального посібника “Концептуальні засади взаємодії по-
літики й управління” вважають, що “сьогодні поняття політики втрачає свою по-
чаткову суть завдяки тому, що основна діяльність держави прямує все ж таки не на 
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перерозподіл влади (хоча це все-таки лежить в основі), а на задоволення потреб гро-
мадян, та сама політика вже трактується як певна стратегія прийняття і практичної 
реалізації обов’язкових для суспільства рішень по тому чи іншому питанні. Оскільки 
центральним актором політичного життя все-таки залишається держава, то призна-
чення політики полягає у визначенні суті проблеми, розв’язання якої потребує втру-
чання державних органів влади” [7, с. 10], що доводить тезу про невід’ємний зв’язок 
категорії “політика” з іншими термінами, зокрема такими як “влада”, “реалізація вла-
ди” тощо.

Власне, такі науковці як В. Ребкало, В. Тертичка, В. Бакуменко та П. Надоліш-
ній переважно політику та політичну діяльність трактують з позиції діяльності саме 
держави та уповноважених державних інституцій. Так, автори посібника “Держав-
на політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні” за загальною редакцією 
В. Ребкала. В. Тертички, вважають, що: “державна політика – це відносно стабіль-
на, організована й цілеспрямована діяльність/бездіяльність державних інституцій, 
здійснювані безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукупності 
проблем, яка впливає на життя суспільства” [6, с. 6]. В. Бакуменко та П. Надолішній 
визначають державну політику, як напрям “діяльності держави щодо визначення та 
досягнення соціально значущих цілей розвитку суспільства чи його окремих сфер” 
[8, с. 35].

Подібну трактовку запропоновано і ще одним дослідником. Так, досліджуючи 
сутність державної політики Л. В. Сморгунов дає зазначеній категорії наступне де-
фініційне визначення – це політичний процес управлінського впливу головним чи-
ном інститутів виконавчої влади на основні сфери суспільства, який спирається на 
безпосереднє застосування державних владних повноважень як при розробці, так і 
при здійсненні  стратегії і тактики регулюючого і організуючого впливу на всі ком-
поненти і аспекти функціонування і розвитку  економіки, соціальної сфери та інших 
підсистем суспільства за допомогою розміщення ресурсів, розподілу і перерозподілу 
загальних благ та інших заходів [2, с. 67].

Разом з тим, зауважимо, що носіями та основними суб’єктами реалізації політики 
є не лише основні державні інституції. Зокрема, стаття 5 Конституції України єди-
ним джерелом влади в Україні визначає саме народ, який здійснює владу безпосе-
редньо, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Дане розуміння роз’яснює у своїй науковій праці і О. Валевський, який зазна-
чає, що “у вузькому розумінні політика –  це дії щодо створення умов, які сприяють 
оптимальній реалізації інтересів суб’єктів політичної дії – особистості, об’єднань 
громадян (соціальних, професійних, етнічних тощо), держави” [9, с. 8]. А. В. Тер-
тичка, у свою чергу, визначає сутність і зміст політики як сукупність специфічних, 
неординарних дій, заходів та інститутів, за допомогою яких відбувається задоволен-
ня різноманітних інтересів диференційованого суспільства та їх узгодження з метою 
встановлення та збереження політичного і громадського порядку, досягнення злаго-
ди і політичної інтегрованості суспільства [10].

Державна політика є важливим компонентом життєдіяльності суспільства, ма-
ючи велику кількість вимірів і характеристик, вона формує відповідну систему та 
механізми соціально орієнтованого державного управління, тому що спрямована на 
поліпшенні якості життя громадян та гарантування соціальної стабільності [11].

Таким чином, узагальнюючи наведені погляди науковців на поняття “політика”, 
вбачаємо наявними два основні підходи щодо сутнісного розуміння зазначеної кате-
горії, які не мають розбіжностей щодо “процесуальних” аспектів, втім “інституційно” 
оперують різними категоріями: як просто державою та відповідними державними 
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інституціями, так і значно ширшим представленням суб’єктів, які формують та реа-
лізують саму суть “політики”. Цілком усвідомлюючи, що суб’єктний вимір категорії 
“політика” залежить від представлення “політики” у державній чи публічній площи-
ні, що є значно ширшою, все ж, ми є прихильниками другого підходу, який сутнісно 
та фундаментально є, на нашу точку зору, більш вірним, оскільки не нівелює основні 
суб’єкти формування та реалізації політики, які наразі займають більш вагому по-
зицію в історії незалежної України ніж будь-коли, до яких належать і свідома гро-
мадськість, що об’єднується у відповідні громадські організації, і органи місцевого 
самоврядування, і звісно – державні інституції та відповідні гілки державної влади. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, вирішення 
якої є надзвичайно важливою справою. Це негативне явище породжує виникнення 
таких чинників, які створюють реальну загрозу національній безпеці розвитку дер-
жави, що негативно впливає на всі сфери суспільного життя: економіку, політику, 
управління, соціальну та правову сфери, громадську свідомість [1].

В сучасному світі корупція визнається багатоаспектно: і як негативне явище у 
сфері політики й державного управління, і як деструктивний чинник суспільного 
життя, що багато в чому визначає стан національної безпеки будь-якої держави, і як 
перешкода розвитку демократії та міждержавних відносин. І це, не беручи до ува-
ги нормативне визначення цієї категорії, яке в різних національних законодавствах 
може містити незначні особливості юридичної еквіваленти. Тому пріоритетним за-
гальнодержавним завданням постає формування ефективних організаційно-право-
вих засад протидії корупції. Зокрема, у контексті зазначеного, Б. Прокопів слушно 
вказує, що, зважаючи на те, що створення раціонально побудованої системи націо-
нальної антикорупційної політики України за сучасних умов реалізується в контек-
сті дотримання критеріїв на вступ до ЄС відповідно до положень Стратегії сталого 
розвитку “Україна – 2020”, актуальним є пошук напрямів вдосконалення органі-
заційно-правового наповнення національної антикорупційної політики у форматі 
становлення відкритої адміністративної системи протидії корупції, в якій постійно 
відбувається гармонізація принципів, інструментів, форм та методів державної по-
літики [2].

Чинне національне законодавство наразі під “корупцією” розуміє використання 
особами, зазначеними і перерахованими у відповідному нормативному акті, нада-
них їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одер-
жання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди вказаній особі, або на її вимогу іншим фізичним 
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей (cтаття 1 ЗУ 
“Про запобігання корупції”).

Сьогодні немає жодної країни, де корупція була би повністю викорінена. Жодна 
із соціально-політичних і економічних систем не мала, не має і не може мати повно-
го імунітету до корупції. Корупція може існувати тривалий час навіть у розвинутих 
демократичних країнах та у відкритих ринкових економіках. Відмінність полягає не 
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в наявності чи відсутності корупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних 
проявів, впливі на економічні, соціальні, політичні, правові та інші процеси [3].

Корупція є справді глобальною проблемою, що пронизує усі сфери суспільної жит-
тєдіяльності. У своєму есе про боротьбу з корупцією в Естонії, Март Лаар стверджує, що 
корупція була настільки вкоренилася в життя країни, що це стало способом життя: “Ми 
навіть не зрозуміли, що це не є нормальним” [4]. Втім, така ж характеристика притаман-
на наразі і для України. Як зазначає М. Скорик, корупція в Україні деморалізує грома-
дян і руйнує їх довіру до інституту держави [5]. Таким чином, корупція, як суспільне 
явище, вже давно вийшла за межі її сприйняття  як складової лише “тіньової економіки”. 

23 січня 2020 року глобальний антикорупційний рух Transparency International 
оприлюднив Індекс сприйняття корупції за 2019 рік. Це одне з найвідоміших дослі-
джень у світі, яке вимірює сприйняття корупції в державному секторі. 30 балів зі 100 
можливих – результат Індексу сприйняття корупції для України. Відтак, ми повер-
нулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн поруч з таким 
країнами як Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Очікувано серед сусідів лідирує 
Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце) [6]. 

Найбільш важливим державним кроком в Україні на шляху подолання корупції 
постало те, що 14 жовтня 2014 року був прийнятий безпрецедентний для нашої дер-
жави пакет антикорупційних законів, щоправда, норми яких, протягом часу існуван-
ня таких, все ж, парламентарі намагались викривити, внесенням відповідних змін. 
Антикорупційне законодавство в Україні має свої недоліки та переваги. Базовим 
серед цілої низки зазначених нормативно-правових актів є Закон України “Про за-
побігання корупції”, що набув чинності 24 квітня 2015 року. Цей Закон визначає пра-
вові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, 
зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила 
щодо усунення наслідків корупційних правопорушень [1].

Окрім того, вперше, на рівні Закону України була прийнята антикорупційна Стра-
тегія, щоправда короткотермінова, закріплена Законом України “Про засади держав-
ної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 
роки”. А нова – закріплена лише Постановою КМУ “Про затвердження Державної 
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Ан-
тикорупційної стратегії) на 2018–2020 роки”. Не зважаючи на те що наразі вже 2020 
рік, Закон України “Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки” ще не роз-
глядався у стінах Верховної Ради України [7].

Зауважимо, що у боротьбі з корупцією потрібен комплексний підхід впроваджен-
ня антикорупційного інструментарію як зі сторони держави, так і громадськості. 
Запровадження жорстких норм антикорупційного законодавства саме по собі не ви-
рішить проблему, оскільки норми мають бути впроваджені в практику без застосу-
вання принципу вибірковості та політичної доцільності і кон’юнктури.

 Не можна забувати, що “відповідальність громадянського суспільства полягає в 
контролі влади, житті відповідно до принципів гідності та неухильному дотримуван-
ні Конституції України й законів України [8, с. 83]. Тож відповідні зміни мають бути 
не лише у юридичній площині, але і у світоглядній, що насамперед залежить не від 
публічних інституцій, а свідомої громадськості.
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ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 
інститутів України від реальних та потенційних загроз [1].

Особливості сучасного етапу розвитку України негативно впливають на стан на-
ціональної безпеки. У зв’язку з цим зростає актуальність поглиблення наукових до-
сліджень та розробки практичних заходів щодо підвищення її рівня.

Важливою складовою національної безпеки є безпека демографічна. Особливе її 
значення обумовлюється тісним безпосереднім взаємозв’язком та взаємообумовле-
ністю з іншими видами безпеки – економічною, соціальною, екологічною і т. ін.

Об’єктивна передумова цього полягає в тому, що населення як об’єкт демографії 
це особлива соціально-економічна категорія, яка виступає суб’єктом майнових від-
носин і інвестиційних процесів, формує попит на товари та послуги, є природною 
основою для формування трудових ресурсів.

Демографічна безпека означає наявність сприятливих умов для стабільного відтво-
рення населення, формування прогресивної структури та підвищення його якості.

Демографічні проблеми розглядаються не лише на національному, але й на гло-
бальному рівні. На думку експертів, забезпечення соціально-культурного розвит-
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ку регіонів світу значною мірою залежить від вирішення демографічних проблем в 
комплексі з іншими глобальними проблемами людства.

Про стан демографічної безпеки в Україні свідчить демографічна ситуація. Аналіз 
наукових публікацій [3, 5] та статистичних матеріалів свідчить про негативні демо-
графічні зміни. Так, за останні десятиліття в країні спостерігається стійка тенденція 
зменшення чисельності населення. За даними Державної служби статистики, у 2019 
р. в порівнянні з 2016 р. чисельність населення скоротилася на 1 607.3 тис. осіб [4].

Однією з важливих причин зменшення кількості населення є зниження рівня на-
роджуваності. За три роки за рахунок цього чинника кількість населення зменшила-
ся більше, ніж на 500 тис. осіб.

Звертає на себе увагу те, що рівень народжуваності постійно знижується. Якщо 
в 2016 р. коефіцієнт народжуваності складав 9.3, то в 2019 р. цей показник становив 
7.4.

При цьому рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності. У 2019 р. 
кількість померлих на кожну тисячу жителів складала майже 14 чоловік. У резуль-
таті такого співвідношення рівнів народжуваності і смертності за період, що аналізу-
ється, показники природного приросту населення мали від’ємне значення і збільшу-
валися від -4.4 в 2016 р. до -6.4 в 2019 р. [4].

Зниження рівня народжуваності обумовлює негативні зміни у віковій структурі 
населення, які проявляються в зменшенні частки населення молодих віків.

На зменшення кількості населення України в поточному періоді значною мірою 
впливає також нерегульована зовнішня міграція. Оскільки мігрують в основному 
особи молодшого та середнього працездатного віку, в результаті міграції також від-
буваються негативні зрушення у віковій структурі населення.

Вказані демографічні процеси створюють несприятливі умови для розвитку еко-
номіки. По-перше, зменшення кількості населення виступає обмежуючим чинником 
формування потреб в товарах і послугах, а значить, гальмує розвиток галузі еконо-
міки.

По-друге, зменшення населення молодих віків обмежує можливості формування 
трудового потенціалу.

На найближче десятиліття вітчизняні та міжнародні організації прогнозують по-
дальше скорочення чисельності населення країни. Спеціалісти оцінюють таку ситу-
ацію не лише як демографічну кризу, але й загрозу для національної безпеки.

У сучасних умовах для безпеки України все більшого значення набуває також 
якість населення, яка означає сукупність характеристик, що відображають його спе-
цифіку як відносно стійкого цілого. Узагальненим показником якості населення є 
індекс людського розвитку.

Визначальною складовою цього показника є здоров’я населення, яке в свою чергу 
характеризується, зокрема, тривалістю життя. В Україні в порівнянні з розвинутими 
країнами середня тривалість життя на 10-12 років менша і становить 64.6 р. у чоло-
віків і 74.2 р. у жінок.

Про незадовільний стан здоров’я населення країни свідчать і високі зростаючі 
показники смертності. На думку фахівців, відмічені негативні риси суспільного здо-
ров’я населення обумовлені значним зниженням якості життя, незадовільним ста-
ном соціальної сфери та розвитку системи медичних послуг.

З викладеного можна зробити такі висновки.
Оскільки демографічні процеси визначаються соціально-економічними чинни-

ками і, в свою чергу, вливають на соціально-економічну ситуацію, демографічна без-
пека повинна займати центральне місце в національній безпеці.
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 Сучасний рівень демографічної безпеки характеризується скороченням чисельно-
сті населення через погіршення його здоров’я, низькою якістю життя, недостатнім рів-
нем народжуваності, високою смертністю, відтоком громадян України за кордон [2].

Вирішення демографічних проблем вимагає:
• усвідомлення сутності та виключної значимості демографічної безпеки на всіх 

рівнях – від мікро- до глобального;
• визначення завдань щодо забезпечення демографічної безпеки та розроблення 

механізмів їх реалізації;
• застосування комплексного підходу до вирішення демографічних, економіч-

них, соціальних та екологічних проблем.

Джерела

1. Закон України “Про національну безпеку України” 2469-VIII від 21.06.2018. [Електро-
нний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.

2. Стратегія національної безпеки України “Безпека людини – безпека країни”: проект 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-11/
the-national-security-strategy.pdf.

3. Статівка Н.В. Демографічна складова економічної безпеки України / Н. В. Статівка,  
А. А. Смаглюк // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 1. – С. 280-287.

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://
ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html. 

5. Яковенко Т. В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні // Вісник Харків-
ського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – № 11. – С. 77-83. 

Л. С. ДОРОШЕНКО 
канд. екон. наук, ст. наук. співроб., проф. НН ІМЕФ МАУП 

Н. І. ЛАПИЦЬКА 
доц. каф. НН ІМЕФ МАУП

ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ФАКТОР  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Відомо, що саме людський потенціал є ключовим фактором національної безпе-
ки, двигуном забезпечення конкурентоспроможності економіки з активним вико-
ристанням досягнень науково-технічного прогресу. Тому якість трудового потенціа-
лу (ЯТП) — це складне поняття, що динамічно впливає як на результати діяльності 
організації, так і на стан людського потенціалу. Структуру поняття ЯТП подано на 
рисунку.

Проблема ЯТП має розглядатися у трьох аспектах. По-перше, це аспект формаль-
них (статичних) показників, тобто освіти, віку, статі, досвіду роботи за фахом та ін. 
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Другий аспект пов’язаний з впливом на ЯТП процесу відбору кваліфікованого пер-
соналу за різними сучасними методами та технологіями, його адаптації до виконан-
ня конкретних функцій і професійного розвитку. Третій аспект — одночасний вплив 
ЯТП як на досягнення цілей організації, так і на рівень задоволення потреб праців-
ників у сфері трудової діяльності, що за зворотним зв’язком сприяє підвищенню рів-
ня ЯТП [3, 5, 7, 9]. Вплив ЯТП на соціальний результат характеризується індексом 
задоволення потреб працівників в самореалізації в процесі праці, який є і мотивацій-
ною складовою цього аспекту.

Традиційно визначення ЯТП є статистично-особистісним з використанням кри-
теріїв освітньо-професійної кваліфікації управлінців і працівників і не враховує їх 
особистісні якості. Серед семи найважливіших якостей управлінця є три базові (лі-
дерство, організаційні здібності та комунікабельність) і чотири похідних (креатив-
ність, стресостійкість, впевненість у собі, толерантність), малорозвиненість яких не 
може дозволити зайняття посади керівника [6].

Авторами запропоновано методику оцінки управлінського потенціалу на основі 
факторно-критеріальної кваліметрії [4], за якою працівники самостійно визначають 
критерії прояву квінти тверджень у своїй діяльності по цих базових та похідних яко-
стях менеджера, що цілком достатньо для орієнтовної самооцінки.

По-перше, ця методика допоможе управлінцям краще орієнтуватися щодо успіш-
ності досягнення цілей організації, в першу чергу, завдяки оптимальному викорис-
танню трудового потенціалу підлеглих. 

По-друге, суттєво покращиться ЯТП організації, якщо усі працівники будуть 
займати своє місце “за покликанням”, маючи дієвий інструмент самостійної оцін-
ки “сродності” (спорідненості) з працею [8] та необхідності вдосконалення власних 
професійно-особистісних якостей, адекватних їхнім посадам та функціям. 

Рис. 1. Структурний склад поняття ЯТП організації
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По-третє, сучасний працівник має бути конкурентоспроможним і конкурентоз-
датним, тому він теж є споживачем ЯТП з точки зору можливості власної реалізації 
через задоволення таких основних потреб у сфері праці, як: гідна оплата праці; ви-
знання та повага; комфортні взаємовідносини з колегами; оптимальна організація 
праці; її мотивація; професійний розвиток та кар’єра.

Тому виникає необхідність оцінки рівня самореалізації працівників через задово-
лення певних потреб, що буде характеризувати ЯТП організації з позиції споживчо-
го підходу. Застосування досягнень факторно-критеріальної кваліметрії дозволяє 
одержати таку оцінку у кількісному вимірі у вигляді індексу самореалізації праців-
ника (ІСП)[4]. Автори запропонували модель оцінки цього індексу самооцінкою за-
доволення власних потреб за 7 факторами і 5 критеріями.

Таблиця 1
Оціночна модель індексу самореалізації працівника в організації 

№
з/п Фактори задоволення потреб

Критерії задоволення 
потреб та їх значущість

О
ці

нк
а 

за
 ф

ак
то

ра
м

и

П
ри

чи
ни

 н
ез

ад
ов

ол
ен

ня
 п

от
ре

б

П
ов

ні
ст

ю
 з

ад
ов

ол
ен

ий
 (

1,
0)

С
ко

рі
ш

е 
та

к,
 н

іж
 н

і (
0,

75
)

Щ
ос

ь 
се

ре
дн

є 
(0

,5
)

С
ко

рі
ш

е 
ні

, н
іж

 т
ак

 (
0,

25
)

П
ов

ні
ст

ю
 н

ез
ад

ов
ол

ен
ий

 (
0,

0)

1. Винагорода за працю Х 0,25

2. Адекватність займаної посади Х 0,75

3. Мікроклімат у колективі Х 1,0

4. Умови праці за факторами гігієни Х 0,75

5. Умови праці за організаційними факторами Х 0,25

6. Мотивація праці Х 0,25

7. Можливість розвитку та кар’єрного росту Х 0,0

Приклад оцінки рівня самореалізації працівника Осам =
 

46,0725,377

1. =÷=÷= ∑ñàìÎ ÷ 7 = 3,25 ÷ 7 = 0,46 0,46

 
Ефективний засіб покращення ЯТП — набір персоналу [1] шляхом: 
1) рекрутінгу персоналу середньої і нижньої ланок (як правило, серед кандидатів, 

які шукають роботу після звільнення);
2) ексклюзивного пошуку (Exclusive search) персоналу вищої управлінської лан-

ки (спеціаліста), який може істотно вплинути на очікуваний результат.
3) прямого пошуку (head hunting) агресивного типу, із здійсненням “полювання” 

за конкретними фахівцями та їх переманюванням в організацію.
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4) прелімінарингу – залучення до роботи через виробничу практику і стажуван-
ня молодих та перспективних спеціалістів (студентів та випускників ВНЗ), на яких 
покладають великі надії на майбутнє.

Кожен з цих методів слід застосовувати з метою підвищення рівня ЯТП в залеж-
ності від конкретної ситуації в організації та на ринку праці [2]. Після набору канди-
датур претендентів необхідно перейти до етапу відбору.

Найбільш продуктивною формою відбору претендента є співбесіда. До неї треба 
серйозно підготуватись, якщо є мета поліпшити показник ЯТП. Для цього необхідно 
згрупувати теми для співбесіди за квадрою головних напрямів: 

1) визначення професійної компетентності працівника щодо актуальних знань та 
вмінь стосовно вакантної посади, які необхідні для успішної діяльності;

2) визначення ступеня відповідності професійно-особистісних якостей претен-
дента функціям і обов’язкам вакантної посади (мова йде про “сродну” працю, що є 
суттєвою мотивацією претендента до активної праці).

3) визначення ціннісних настанов і рис характеру претендента, які відповідають 
за формування доброзичливих відносин з майбутніми колегами.

4) визначення рівня такої якості претендента, як відповідальність.
Співбесіда проводиться виключно у формі партнерського спілкування, а не допи-

ту; треба тактовно формулювати питання, з однозначним тлумаченням їх змісту і до-
помагати здобувачу правильно їх зрозуміти. Співбесіда може проводитись в різних 
форматах в залежності від конкретних обставин (структуроване, неструктуроване, 
ситуаційне або експертне групове інтерв’ю). 

Висновки. Розглянуто процес оцінки якості трудового потенціалу (ЯТП) як 
комплексного явища в контексті формування ефективного управління персоналом 
для досягнення цілей організації і підвищення рівня самоорганізації працівників.

Авторами запропоновано:
1. Розглядати ЯТП організації як комплексне явище за означеним авторами його 

структурним складом і трьома організаційно - технологічними аспектами. 
2. Для первісної оцінки ЯТП організації запропоновано методику оцінки управ-

лінського потенціалу на основі факторно-критеріальної кваліметрії.
3. Для оцінки ЯТП організації з позиції споживчого підходу запропоновано ви-

значати рівень самореалізації працівника через задоволення певних потреб з вико-
ристанням оригінальної оціночної моделі індексу самореалізації працівника.

4. Для покращення ЯТП організації ретельно деталізувати процес набору та від-
бору кандидатів на посади в залежності як від конкретної ситуації в організації та на 
ринку праці, так і особливостей посад та кандидатур на ці посади.
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канд. іст. наук, доц. каф. публічного управління та публічної служби,  
НАДУ при Президентові України 

СПІВРОБІТНИЦТВО ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  
І УКРАЇНИ: УЧАСТЬ ПОСЛА ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ  
В ОКРЕСЛЕННІ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ ПИТАНЬ 

Дипломата Етьєна де Понсена було призначено Надзвичайним і Повноважним 
Послом Франції в Україні Указом Президента Французької Республіки Емманюе-
лем Макроном від 24 липня 2019 р., а 12 вересня 2019 р. Президент України Володи-
мир Зеленський одержав вірчі грамоти від Етьєна де Понсена. Звісно, глибоко ана-
лізувати діяльність Посла в Україні ще не час, однак попередні висновки вже можна 
зробити. Спробуємо проаналізувати перші  кроки  Етьєна де Понсена на цій посаді.

Першим промовистим кроком Посла Франції в Україні було покладання квітів до 
Стіни пам’яті загиблих українських громадян у 2014–2017 рр., біля Михайлівського 
собору. Цим державним жестом Посол виразив симпатію і підтримку українському 
народові, підтвердивши, що державні відносини перебувають у стадії взаємної сим-
патії на рівні керівників наших держав і  наших народів.

Далі поступово, у контексті подій і фактів, розглянемо участь Посла Франції в 
окресленні шляхів  вирішення гострих українських питань. Почнемо з головного. 
Сьогодні сучасному світові конче потрібна міжнародна стабільність.  І заради між-
народної стабільності Європейському Союзу необхідно встановити стратегічні від-
носини з Росією. Про це 30 серпня 2019 р. заявив Президент Франції Емманюель 
Макрон на прес-конференції в Гельсінкі. Насамперед вирішення потребують такі 
питання, як  кібербезпека й оборона. Росія “хоче великої Росії”, а Європа “сильної 
Європи”. У цьому контексті для України гостро постала проблема: як вибудовувати 
державне співробітництво між двома силами – Європою і Росією.

Слід підкреслити, що Франція обстоює територіальну цілісність Донбасу, який 
є частиною України, і прагне, щоб у мирний спосіб він залишився таким. На сайті  
МЗС Франції позиція щодо українського питання характеризується як “політика 
твердості і діалогу” (санкції плюс “нормандський процес”). Франція регулярно під-
тверджує прихильність “нормандському процесу” і Мінським угодами від 12 люто-
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го 2015 р., реалізація яких визначається “єдино можливим шляхом вирішення кон- 
флікту”. 

Водночас, як наголошує Етьєн де Понсен, певні аспекти Мінських домовленостей  
потребують пояснення. Не все в цьому документі прописано з точки зору етапності, і 
лишається простір для того, щоб досягти більшої точності у деяких деталях практич-
ної реалізації цих домовленостей. У Мінських домовленостях накреслено  фінальну 
мету – мирне повернення Донбасу до складу України. Однак яким саме буде шлях до 
цієї мети — визначатиметься безпосередньо в рамках переговорів, у процесі роботи 
дипломатів [ 1 ].

Посол має на увазі, що як Українська, так і Російська сторони можуть вислов-
лювати певні зауваження і пропозиції щодо тих чи інших складових Мінських угод. 
Також слід вирішити питання, коли мають відбутися вибори на Донбасі: ДО чи ПІС-
ЛЯ отримання Україною контролю над кордоном. Посол Франції підкреслює, що не 
йдеться про заміну Мінських угод “чимось іншим”, проте він зауважує, що  в рамках 
політичного переговорного процесу може виникати потреба щодо уточнення чи до-
даткової інтерпретації певних складових цих угод. Зазначимо, що Президент Украї-
ни Володимир Зеленський також заявив, що деякі моменти в Мінських домовлено-
стях можна змінити, і вони будуть змінені, що, на наш погляд, потребує розроблення 
нової стратегії ведення переговорів. 

На зустрічі з викладачами і слухачами Національної академії державного управ-
ління при Президентові України 20 січня 2020 р. Посол Франції наголосив на тому, 
що політика Французької Республіки будувалася на обмеженому діалозі і, як вияви-
лося, така політика була малоефективною. І тому нині виробляється нова політика 
сучасного діалогу і з Україною, і з Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон на безпековій конференції у Мюнхені 
15 лютого 2020 р. висловив думку, що обмежувальні заходи проти Російської Фе-
дерації завдали клопоту не лише Російській стороні, а й європейцям. “Наші санкції 
і контрсанкції коштують нам, європейцям, так само дорого, як і для Росії”. Другим 
сценарієм він назвав розширення діалогу з Російською Федерацією, не відступаючи 
від європейських цінностей. “Ми говоримо все менше і менше, а криз у наших відно-
синах все більше і більше”.

 Отже, перед Францією сьогодні постало надскладне питання: розроблення ново-
го стратегічного діалогу між Французькою Республікою і Російською Федерацією, 
між Францією і Україною, що спонукає і нашу державу до розроблення векторів но-
вого діалогу з Росією.

Вважаємо за доцільне навести думку Посла Франції про ще одне гостре питання. 
Нині у Верховній Раді України обговорюється закон про ринок землі. У Етьєна де 
Понсена є суттєві застереження щодо ринку землі. Він, зокрема, звертає увагу на 
те, що результатом цього процесу буде подальше поступове знелюднення сільської 
місцевості та відплив наявних там багатств до великих власників. Посол наводить 
такий приклад: “У певному селі є 4 га землі на продаж, є дрібний фермер, який об-
робляє 150 га, а поряд є великий холдинг, який обробляє 10 тис. га. Звичайно, для 
останнього питання не буде полягати в ціні, а перший не зможе витримати цю конку-
ренцію, і буде відбуватися поступове накопичення цих активів на користь потужних 
гравців” [2]. Цілком погоджуючись із цим твердженням, наголосимо, що, на наше 
глибоке переконання,  українська нація сьогодні не готова до продажу землі.

Не можемо обминути увагою один прикрий епізод, що виник на початку діяльно-
сті Посла Франції в Україні. Спершу в Інтернеті без авторського підпису з’явилася 
стаття, а потім інформацію підхопили державні засоби інформації, що Президент 
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Франції в інтерв’ю журналу “Valeurs Actuelles”, опублікованому 30 жовтня 2019 р., 
заявив про намір боротися з “українськими бандами”. У зв’язку з появою повідом-
лення у ЗМІ, яке приписувалося Президентові Франції, до МЗС України для на-
дання роз’яснень був запрошений Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в 
Україні Етьєн де Понсен [ 3]. 

Наводимо фрагмент тексту інтерв’ю в оригіналі:  “Je préfère avoir des gens qui 
viennent de Guinée ou de Côte d’Ivoire légaux qui sont là et qui font ce travail (pour des 
secteurs comme le BTP et la restauration ayant besoin de main-d’oeuvre étrangère) que 
des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines” [ 4 ]. Переклад фрази можна подати 
так: “Я вважаю за краще мати  людей, які законно приїзджають із Гвінеї чи Кот-д’Іву-
ар, і які виконують цю роботу на законних підставах (для таких галузей, як будів-
ництво та харчування, що потребують іноземної робочої сили), ніж болгарські чи 
українські нелегальні мережі”. Зауважимо, що французьке слово “clandestine” пере-
кладається, як нелегальний, таємний, конспіративний. Отже,  слова “банди” в цій 
фразі  немає. 

Прикро, чому наші дипломати не замислилися над тим, що Президент Франції не 
вживає таких слів.  Дивує, що інформація була не перевірена, адже інтерв’ю можна 
прочитати в Інтернеті ( потрібно оплатити). Викликати Посла для роз’яснення – це 
вже занадто, що  підтверджує  насамперед некомпетентність наших державних служ-
бовців. (У дужках зазначимо: офіційного вибачення так і не було надано). 

Розглядаючи перші кроки Етьєна де Понсена на посаді Посла Франції в Україні, 
спинимося  на такому факті, який красномовно свідчить про розвиток партнерських 
відносин Франції  з Україною.

 Транспортна система Французької Республіки є однією з ефективних у світі. 
Успішно втілюється на залізничних дорогах швидкісний транспорт. Франція є ліде-
ром серед держав ЄС у цій галузі. І тому було логічно, що Посол Франції запропону-
вав Україні важливий проєкт. Інвестування Францією в Луганщину, у тому числі в 
будівництво залізничного сполучення понад 100 млн євро – саме про це домовилися 
19 лютого 2020 р., на зустрічі в Києві, Надзвичайний і Повноважний Посол Фран-
ції в Україні Етьєн де Понсен і Голова обласної державної адміністрації – керівник 
обласної військової адміністрації Сергій Гайдан. Планується, що кошти будуть спря-
мовані на будівництво залізничного сполучення, яке приєднає гілку  “Лантратівка – 
Кондрашівка – Нова” до всеукраїнської мережі. Адже сьогодні на Луганщині дев’ять 
від’єднаних від державної залізничної мережі районів. Також на зустрічі домовилися 
про електрофікацію залізничного сполучення області та реалізацію проєкту очистки 
води [ 5].

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що Франція на сьогодні, можна сказати, є стра-
тегічним партнером у нашому  розвиткові, а з початком роботи Надзвичайного і 
Повноважного Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена державне співробітни-
цтво між Україною і Францією стає більш динамічним і різноплановим. 
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НАГЛЯД ПРОКУРАТУРИ ЗА СЛУЖБОВО-БОЙОВОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Європейський досвід діяльності прокуратури свідчить, що питання нагляду за 
діяльністю правоохоронних органів, а саме поліцією в більшості країн покладено на 
суди.

Прокуратура виконує разом з міліцією завдання боротьби з правопорушеннями, 
розслідує злочини, наприклад, в Німеччині та висуває державне звинувачення осо-
бам, які затримані поліцією і притягаються до відповідальності 

Одразу зазначимо, що питання про визначення службово-бойової діяльності в 
юридичній літературі та нормативних актах в зарубіжних країнах не стоїть на поряд-
ку денному, адже за рубежем відсутнє поняття “учасник бойових дій” і всі питання, 
які стосуються цього поняття, тобто пільги, компенсації та т. ін.

Відповідно поліція при виконанні службових обов’язків може використовувати 
будь-які форми і методи, але ці форми і методи повинні відповідати законам і норма-
тивній базі, яка існує в кожній країні.

Суд може притягати працівника поліції зарубіжних країн за перевищення служ-
бових повноважень, наприклад, при затриманні правопорушника, але для цього іс-
нує спеціальний порядок і законодавство, яке дає можливість притягати до відпові-
дальності працівників поліції, які порушили вимоги закону.

В більшості країн прокуратура не здійснює нагляду за діяльністю правоохорон-
них органів, будь-яке правопорушення з боку працівників поліції стає предметом 
розслідування і це розслідування проводять як працівники поліції так і прокуратури.

В Україні як відомо, існує нагляд прокуратури, який здійснюється всіма прокуро-
рами, але водночас зазначимо, що такий нагляд стосовно службово-бойової діяльно-
сті не чітко визначений в законодавстві.

У статті 25 яка присвячена нагляду за додержанням законів органами, які прово-
дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство вказано, що 
саме предметом нагляду є додержання законів перерахованими органами.
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Разом з тим якщо ми розглянемо до кінця зазначену статтю то ми побачимо, що 
нагляд прокуратури повинен сприяти розкриттю злочинів, захисту особи її прав і 
свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань, 
виконанню вимог закону про невідворотність покарання за вчинений злочин, запо-
біганню незаконного притягнення  особи до кримінальної відповідальності, охороні 
прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством та здійсненню за-
ходів щодо запобігання злочинам, усунення причин і умов, що сприяють їх вчинен-
ню. 

Проте в Законі не передбачено нагляд за службово-бойовою діяльністю право-
охоронних органів, зокрема, працівників міліції під час виконання ними завдань з 
охорони громадського порядку та громадської безпеки або припиненні масових за-
ворушень чи незаконних мітингів, демонстрацій, маніфестацій та т. ін. 

Об’єктами прокурорського нагляду деякі науковці вважають міністерства, відом-
ства, установи, підприємства, організації, державні органи, органи місцевого само-
врядування, посадових осіб, на яких поширюються наглядові повноваження проку-
рора.

Одні й ті ж органи, заклади, установи та їх посадові особи можуть бути об’єктами 
різних галузей прокурорського нагляду.

Проте на нашу думку, міністерства і відомства самі по собі є об’єктами прокурор-
ського нагляду, але якщо говорити про специфіку прокурорського нагляду за діяль-
ністю правоохоронних органів то, наприклад, об’єктом прокурорського нагляду за 
органами внутрішніх справ є врегульована чинним законодавством і підзаконними 
нормативними актами оперативно-розшукова діяльність, що здійснюється в гласних 
і негласних формах, спеціально уповноваженими на те органами, підрозділами, поса-
довими особами із застосуванням властивих їй засобів методів і форм з метою ефек-
тивної боротьби зі злочинністю, а також органами дізнання при проведенні ними 
дізнання. 

Ми погоджуємося з окремими науковцями в тому аспекті, що об’єктом прокурор-
ського нагляду є лише діяльність зазначених органів, а не самі органи, які проводять 
таку діяльність. Разом з тим саме визначення службово-бойової діяльності також не 
є чітким, тому й предмет нагляду за такою діяльністю не визначений.

Тим більше якщо говорити про службово-бойову діяльність сил охорони право-
порядку то прокурорський нагляд повинен бути спрямований саме на діяльність, 
яку проводять згадані органи.

Певною мірою викликає дискусію і визначення суб’єкту прокурорського нагля-
ду. Окремі вчені пропонують суб’єктом прокурорського нагляду визначати учасника 
прокурорсько-наглядових відносин, тобто особу (фізичну або юридичну), додер-
жання та правильне застосування законів якою перевіряється прокурором. Разом з 
тим і прокурор, який також виступає учасником згаданих прокурорсько-наглядових 
відносин, що виникають під час реалізації ним своїх повноважень відноситься до 
суб’єктів прокурорського нагляду.

Адже і прокурор може вчиняти дії, які підлягають контролю, чи нагляду, не ка-
жучи про працівників міліції, які охороняють громадський порядок та громадську 
безпеку. Тому мабуть є необхідність впорядкувати питання прокурорського нагляду 
в законодавчому плані, особливо нагляду за службово-бойовою діяльністю органів 
внутрішніх справ України .
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CURRENT DIRECTIONS OF EDUCATION ABROAD  
AND THEIR ADAPTIVE WAYS FOR UKRAINE

Ukrainian universities have adopted one of the best European educational practices 
for the high education of our country. It is introducing a competent approach through the 
student-centered learning process. Today, the emphasis has been done on the student’s 
independent development of knowledge and the formation of skills to solve social and 
professional problems. In addition, it means the development of personal qualities of a 
graduate who is able to generate new ideas, work in a team, interact in the social environ-
ment, learn throughout the life, withstand criticism, etc.

It goes without saying, that global trends impose some particular mark on the na-
tional higher education system’s reforming and modernization. This is manifested not 
only in the rapid growth of the number of students, but also in all kinds of diversified 
forms, types and terms of higher education increasing. That leads to the solution of the 
problem of forming the student-centric paradigm. Its essence lies in the fact that at the 
centre of educational process  — a student is, with his ability to independently acquire 
and comprehend knowledge, choosing his personal-educational trajectories, forming 
practical-oriented skills. The tutor in this case acts as a teacher, consultant and a stu-
dent assistant. In such context, it is necessary to affect the problems of mass introduc-
tion of innovative educational systems and technologies into the educational process. 
Higher education institutions of Ukraine are gradually implementing an innovative 
educational system, which includes such a “line row” as the educational standards of 
the new generation in specific specialties, new curricula, a self-directed student work 
model, a system of student competency diagnostics, etc. The introduction of modern in-
novative technologies into modern education allows to achieve the quality of university 
graduates’ training according to the highest international level, to increase the degree 
of interaction between individual structural units of higher education institutions and 
to improve the management system as a whole. Prestigious education determines a lot 
of college graduate’s future career, because of such innovation, the learning system is 
focused primarily on the consumer of services. Quality education is the most important 
resource for innovative development. Ukraine’s success in the international, economic 
and political arena is impossible without educated, competent, mature specialists, that 
are ready to set and solve the most serious tasks.

So, summarizing all the above, we can say that the main modern trends in the educa-
tion systems abroad development, which should be implemented in Ukraine are:

• focus on the transition from elite education to high quality education for all.
• expanding inter-state cooperation in the field of education by creating a global 

strategy for human education, regardless of the residence place and educational 
level.

• gradual increasing in the worldwide humanitarian, managerial and psychological 
component of education.
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• development and dissemination of electronic innovations and IT innovations while 
preserving the established national traditions and national identity of Ukraine and its 
regions, etc.
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КІБЕРЗАГРОЗИ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ  
І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКЛИК

В сучасних умовах швидкий розвиток інформаційних технологій, масштаб вико-
ристання глобальних телекомунікаційних мереж, поява новітніх телекомунікаційних 
пристроїв створює передумови для зростання злочинності у сфері комп’ютерної ін-
формації як в Україні, так і за її межами. Причому кіберзагрози можуть мати наслідки і 
нести матеріальні збитки, порівняні із техногенним катаклізмом чи економічною кри-
зою. Прогнозована вартість збитків, заподіяних хакерами, зловмисними програмами 
та порушенням даних до 2021 року становитиме 6 трильйонів доларів [1].

Всесвітній економічний форум починаючи з 2007р. проводить опитування про-
відних  виробників щодо вірогідних глобальних ризиків, з якими людство зіштовх-
неться в найближчі роки. Протягом тривалого часу в них превалювали економічні 
ризики та в 2012р. після трагедії в США керівники компаній відмітили імовірність 
кібератак. Починаючи з 2018 р. в цьому рейтингу перші позиції поряд з екологічни-
ми ризиками зайняли технологічні – загрози кібератак  й шахрайства та крадіжки 
даних[2]. 

Опитування KPMG, що охоплює керівників 1300 компаній з 11 ключових га-
лузей, вивчає стратегічні питання, на яких фокусуються керівники у період ради-
кальних змін [3]. У 2019 69% респондентів в світі заявили, що створення сильної 
кіберстратегії є критично важливим фактором побудови довіри з боку основних 
стейкхолдерів. 71% керівників стверджує, що їх організації розглядають інформа-
ційну безпеку як стратегічну функцію і джерело конкурентних переваг. Керівники, 
які хочуть зробити свої організації більш кіберстійкими, також більше орієнтовані на 
інноваційні проривні зміни в своїй області. Такі керівники використовують штучний 
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інтелект і прогнозують більш високе зростання доходів протягом наступних трьох 
років. Керівники глобальних організацій (68%) стверджують, що їх організації гото-
ві до будь-якої майбутньої кібератаки. У той же час подібне адаптоване опитування 
в Україні так відповіли лише 39%, а 31% відзначає, що їм важко оцінити готовність 
своєї організації до кіберзагроз [4]. Тобто організаціям необхідно вжити належних 
заходів, щоб ці загрози не підірвали здатність здійснювати діяльність, потенціал еко-
номічного зростання і можливість цифровізації.

За оцінками експертів в сфері кібербезпеки, в більшості провідних країн сві-
ту відзначається стійка тенденція до значного зростання кількості та розширення 
спектра кібератак з метою порушення конфіденційності, цілісності та доступності 
до державних інформаційних ресурсів, в тому числі на об’єктах критичної інформа-
ційної інфраструктури. Загрози поширюються через інноваційні форми шкідливих 
програм, шляхом компрометації глобальних ланцюжків постачань і скоординовані 
злочинні і ворожі дії приватних і державних груп хакерів.

Таке ж посилення стурбованості у підприємців інтенсивністю кіберінценден-
тів  демонструють дані дослідження Allianz Risk Barometer і показують динаміку 
зростання їх ваги серед інших бізнес-ризиків (Табл.1). 

Таблиця 1
Розподіл відповідей підприємців про основні бізнес-ризики*

Основні бізнес-ризики Вага, %

Кіберінценденти 55

Пожежі та вибухи 46

Природні катастрофи 43

Збої у постачальників 25

Санкції економічного характеру 13

Джерело: складено за даними Allianz Risk Barometer [5].  

* Сумма не становить 100%, оскільки була можливість вибирати до 3-х ризиків

Серед тенденцій розвитку кібербезпеки відзначають: відсутність міжнародних 
норм поведінки в кіберпросторі; зростаюча кількість порушень мережі постачальни-
ків спричинила оцінювання кіберризиків та появу нового сегменту страхового рин-
ку; поширення “фальшивих новин”; виникнення нових хмарних рішень і бізнес-мо-
делей; зростання здатності до швидкості змін у технологічних фірм – постачальників 
програмного забезпечення та безпекових послуг; більше прозорості інформації щодо 
інцендентів кібербезпеки; зростаючий інтерес кіберзлочинності до електронної ко-
мерції та телекомунікаційних компаній; більш складніші технічні атаки супрово-
джуються маніпуляцією свідомістю та злочинним вивідуванням даних.

На тлі зростання геополітичної напруженості констатують використання кібе-
ратак як інструменту, доповнюючого політико-дипломатичні та економічні засоби 
реалізації національних інтересів.

Динамічний характер  загроз вимагає побудувати глобальну структуру кіберспів-
робітництва. Така співпраця має включати: більш ефективні платформи для обміну 
інформацією всередині і між країнами і глобальними ланцюжками в промисловос-
ті, регулярні національні / регіональні кібер-тренування, обмін нормативно-право-
вими документами; формування рейтингу промислового обладнання з найменшою 
кількістю вразливостей.
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На Форумі ЮНЕСКО президент Еммануель Макрон ініціював Паризький за-
клик довіри та безпеки в кіберпросторі [7]. Ця декларація на високому рівні окреслює 
загальні принципи забезпечення безпеки кіберпростору і вже отримала підтримку 
67 держав, 139 міжнародних та громадських організацій та 358 суб’єктів приватного 
сектору. Ініційовано співпрацю в напрямах:

• запобігання та підвищення стійкості до зловмисної активності в Інтернеті;
• гарантування доступності та захисту цілісності Інтернету;
• співробітництва з метою запобігання втручанню у виборчі процеси;
• боротьби з порушеннями інтелектуальної власності через Інтернет;
• запобігання поширенню шкідливих онлайн-програм та методик;
• покращення безпеки цифрових продуктів та послуг, а також “кібергігієни” 

всіх користувачів;
• обмеження корисливих онлайн-дій та атак недержавних суб’єктів;
• розробки та удосконалення відповідних міжнародних стандартів.
Узагальнення вищевикладеного дозволяє висловити припущення, що протидія і 

профілактика кіберзагроз можлива лише за умови входження до міжнародних еко-
систем кібербезпеки своїми ланками, побудованими на основі державно-приватного 
партнерства та залучення інтелектуальних, кадрових, фінансових ресурсів. Перспек-
тивними шляхами покращення співпраці щодо рівня захисту від кіберзагроз в Укра-
їні є подальша співробітництво в проектах програми “Наука заради миру і безпеки”, 
приєднання держави та організацій до Паризького заклику для довіри та безпеки в 
кіберпросторі, співпраця з Трастовим фондом НАТО зі сприяння Україні в зміцнен-
ні її спроможностей у сфері кібербезпеки.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Питання класифікації масових заходів досить по різному розглядається різними 
дослідниками 

Наприклад, запропоновано класифікувати масові заходи за наявністю у учасни-
ків предметів, які можуть бути використані як зброя для нанесення ушкоджень гро-
мадянам або правоохоронцям.

Проте практично виявити, скільки учасників масових заходів мали зазначені 
предмети неможливо, тому так класифікація може бути приблизною.

Масові заходи запропоновано класифікувати за такими критеріями: 1 група не-
має ніяких предметів та речовин, 2 – наявність зазначених предметів у поодиноких 
осі, 3 – масова наявність небезпечних предметів у учасників заходу, 4 – наявність у 
учасників легальних засобів захисту та зброї, 5 – наявність спеціально підготовлених 
груп, які мають небезпечні предмети і зброю . В даному випадку така класифікація є 
прийнятною, проте невідомо для чого учасники заходу можуть мати легальні засоби 
захисту і зброю. Якщо є такі групи осіб, то вони не можуть брати участь у масових 
заходах, адже вони озброєні. Тим більше встановити, які особи мають засоби, що мо-
жуть використовуватися як зброя неможливо, тільки наявність видимих предметів 
таких як палки та інші предмети дає можливість встановити приблизну кількість 
учасників які потенційно озброєні. 

Наступна підстава для класифікації масових заходів – це ідеологічна спрямо-
ваність учасників таких заходів та їх національний склад. До першої групи відно-
сяться заходи, в яких беруть участь представник однієї національності або ідеології, 
до другої – коли в таких заходах беруть участь представники різних, але близьких  
національностей чи ідеологій, третю групу заходів визначено як таку, в якій беруть 
участь представники різних, але неконфліктних національностей чи ідеологій. Чет-
верту групу масових заходів виокремлено як таку, в якій беруть участь представник 
різних національностей чи ідеологій, які перебувають в історичному або культурно-
му протистоянні. До п’ятої групи масових заходів віднесено заходи учасники яких 
перебувають в активному військовому протистоянні і в будь-який момент можуть 
почати активні бойові дії.

Проведено також класифікацію за правомірністю проведення масових заходів. 
Виділено 5 типів таких заходів. До першого типу віднесено масові заходи, які доз-
волені та попередньо організовані. Другий тип – заходи, які легітимні, попередньо 
організовані, але стосовно яких розглядалося питання про їх заборону. Третій тип 
організований але нелегітимний, тобто немає дозволу на його проведення. Четвер-
тий – недозволений і стихійний і п’ятий організований, але недозволений . 

Разом з тим, на нашу думку, тут не висвітлені всі типи масових заходів. Немає 
такого виду масових заходів попередньо організований, але який переріс у масові 
заворушення, або який був припинений, але учасники відмовилися його припиняти 
і т. ін.

Ставлення населення до проведення масових заходів також є підставою для кла-
сифікації. За цим критерієм пропонується визначити такі заходи: до яких населення 
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не виявляє інтересу і не бере участь у їх проведенні, ті, які активно підтримуються 
громадянами, частково підтримуються, засуджені населенням та ті, стосовно яких 
громадяни активно виступають за їх заборону або припинення.

На нашу думку, вивчення зазначених критеріїв можливе тільки при проведенні 
соціологічного опитування та оперативних заходів, які здійснюють працівники На-
ціональної поліції  або Служби безпеки України. 

Підставою для класифікації масових заходів також можуть бути і погодні або 
техногенні умови, що можуть впливати на проведення заходів. До них відносять на-
явність природних, погодних або техногенних умов, які зменшують суспільну не-
безпеку проведення масових заходів, нейтральні природні та техногенні чинники 
та такі які суттєво збільшують вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій або 
масового спричинення ушкоджень і шкоду здоров’ю громадян та учасників масових 
заходів. 

Масові заходи також класифікуються за рівнем напруженості в суспільстві під 
час проведення масового заходу. Рівень напруженості може бути звичайним або ней-
тральним, напружений але незначно та критичний або кризовий.  Така класифікація 
необхідна для розроблення заходів з боку правоохоронних органів, адже чим більше 
напружена ситуація в суспільстві в цілому чи в окремих регіонах тим більш активно 
повинні працювати правоохоронні органи з метою збереження правопорядку.

Крім того пропонується поділяти масові заходи за характеристикою організато-
рів. Вони можуть бути класифікованими з наступними підставами: ті які неоднора-
зово проводили масові заходи і вони проходили без порушень, такі, які проводять 
масовий захід вперше, та ті, які проводили масові заходи, які постійно супроводжу-
валися порушеннями. 

На нашу думку, треба дещо уточнити дані щодо характеристики організаторів. 
Їх можна класифікувати за підставами чи вони йдуть на співробітництво з право-
охоронними органами, чи вони відмовляються від співпраці, скільки помічників є у 
організатора, як він працює з населенням, які методи використовуються та т. ін.

Л. О. ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА
канд. екон. наук, доц., проф. МКА, НН ІМЕФ МАУП

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Досвід цивілізованих кран, які пройшли тривалий шлях формування економіки 
на інноваційній основі, зокрема, Сінгапуру, Японії, США, доводить, що головною 
передумовою активізації науково-дослідної та інноваційної діяльності є в першу 
чергу формування системи, що забезпечує отримання доходу від цієї діяльності. За 
умови толерантності до промислового шпіонажу, крадіжок промислових зразків, їх 
відтворення під власним брендом, крадіжок продуктів інтелектуальної власності, кі-
берзлочинності, хакерства, підкупу персоналу конкурентів, хедхантінгу неможливо 
створити державу, економіка якої розвивається на інтелектуально – інноваційній ос-
нові. Дійсно, виникає питання “навіщо втрачати кошти, нести матеріальні та трудові 
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витрати, якщо можна це безоплатно та безкарно використати? для чого утворювати 
дослідницькі підрозділи, вкладати кошту у розвиток персоналу, якщо можна одразу 
отримати їх результат?”. Зрозуміло, що без створення системи заходів норматив-
но-правового, інституційного характеру для захисту прав інтелектуальної власності 
винахідництво, науково-дослідні розробки не матимуть сенсу, причому не лише на 
певному підприємстві, а в глобальному масштабі. Відтак необхідно окреслити стан 
та перспективи вирішення проблеми нормативного регулювання інноваційної ді-
яльності в Україні в умовах євроінтеграції для подальшого їх вирішення. 

Оцінка місця України в рейтингу глобального індексу інновацій (GII rank) у 2019 
р. в розрізі окремих складових дозволяє зробити висновок, що основними фактора-
ми, які гальмують розвиток інноваційної діяльності в Україні є переважно факто-
ри інституційного забезпечення інноваційної діяльності – в першу чергу політичне 
середовище, державне нормативно-правове регулювання та інфраструктура. Так, за 
підіндексом “нормативно-правове середовище” Україна зайняла 89 місце в рейтингу 
з 127 країн, в той час як загальний GII rank показує 47 місце [1, 205]. 

Слід відзначити, що Україна – молода держава,  її нормативно-правові положення 
досі формуються, причому орієнтація на європейську інтеграцію актуалізує питання 
приведення у відповідність норм захисту майнових прав інтелектуальної власності  
до міжнародних вимог. 

В умовах активного міжнародного трансферту технологій більшість держав, що є 
експортерами інновацій отримують десятки мільярдів доларів щороку від продажу 
ліцензій та патентів. Такий міждержавний обмін об’єктами нематеріальної власно-
сті вимагає розширення електронної комерції на основі механізму інформаційного 
захисту комерціалізації інтелектуальної власності. Для ефективної реалізації такого 
захисту необхідно забезпечити формування та оновлення комплексного адміністра-
тивно-правового механізму захисту прав інтелектуальної власності, що має покласти 
основу для реалізації міждержавних угод. Цей адміністративно-правовий механізм 
представлений інституціями та юридичними засобами для визнання та припинення 
порушення прав і законних інтересів авторів і патентовласників, поновлення пору-
шених прав та застосування до правопорушників заходів державного примусу.

Глобалізаційні тенденції та орієнтація на вступ до Світової організації торгівлі 
(СОТ) вимагає визнання Україною європейських, світових норм задля інтеграції її в 
єдиний європейський правовий, економічний та технологічний простір. Це визнан-
ня в першу чергу передбачає ратифікацію Україною низки міжнародних угод, зо-
крема, Всесвітньої конвенції про авторське право (ратифіковано Україною в 1994р.), 
Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право 
(2001р.), Договору про патентну кооперацію (1991р.), Паризької конвенції про охо-
рону промислової власності (1991р.), Договору про патентне право (2002р.), Угоди 
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (2005р.), Локарнської угоди 
про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (2008 р.) тощо. Така 
ратифікація передбачає врахування міжнародних норм в процесі захисту інтелекту-
альної власності іноземних заявників на території України та, навпаки, українських 
заявників за кордоном, зокрема в ЄС. Так, зокрема, Угода про торговельні аспекти 
прав інтелектуальної власності (2005 р.) визначає стандарти щодо наявності, сфе-
ри дії та використання прав інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, 
торгові знаки, промислові зразки, патенти) та цивільно-правові та адміністративні 
процедури та засоби правового захисту, в т.ч. застережні заходи, обсяг, терміни захи-
сту, механізм контролю антиконкурентних дій в договірних ліцензіях, кримінальні 
процедури, адміністративно-правові процедури на митному кордоні щодо заборони 
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ввезення контрафактних товарів, засоби відшкодування збитків тощо. Основною 
відмінністю угоди ТРІПС є її спрямованість на захист окремих об’єктів інтелекту-
альної власності, в першу чергу інноваційних продуктів, товарних знаків, техноло-
гій, авторських прав, що дозволяє розглядати цей об’єкт (інтелектуальної власності) 
в якості об’єкту торгівлі.

В частині адміністративного забезпечення важливу роль у системі легалізації та 
купівлі прав на  об’єкти інтелектуальної власності відіграє Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства, яке останні 5 років активно поча-
ло впроваджувати в свою діяльність електронні послуги. Так, Єдиний державний 
веб-портал електронних послуг дозволяє отримати адміністративні послуги щодо 
реєстрації інтелектуальної власності, зокрема видачі  свідоцтва про державну реє-
страцію патенту на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок, свідоцтва 
України на знак для товарів і послуг, свідоцтва про державну реєстрацію авторського 
права на твір, свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патент-
ного повіреного), свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та роз-
повсюджувачів програмного забезпечення, та їх копій.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства як орган 
виконавчої влади в своєму підпорядкуванні має Державну службу інтелектуальної 
власності, до сфери управління якої входять ДП “Український інститут промисло-
вої власності” (Укрпатент) з його філією - Українським центром інноватики та па-
тентно-ліцензійних послуг ДП “Українське агентство з авторських і суміжних прав”, 
ДП “Інтелзахист”, Інститут інтелектуальної власності Національного Університе-
ту “Одеська юридична академія” в м. Києві. Основною функцією цих організацій 
є здійснення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, їх дер-
жавна реєстрація, реєстрації договорів про передачу правна об’єкти права інтелек-
туальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; 
ведення державних реєстрів об’єктів права інтелектуальної власності, міжнародне 
співробітництво у сфері інтелектуальної власності, організація розробки нормати-
вів щодо розміру мінімальної винагороди та її розподілу між авторами й іншими 
суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, узагальнення та аналіз досві-
ду зарубіжних країн, а також практики застосування законодавства України у сфері 
інтелектуальної власності, видання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної 
власності, здійснення державного нагляду за дотриманням суб’єктами господарю-
вання незалежно від форми власності вимог Законів України щодо інтелектуальної 
власності та ін. Водночас ці інституції діють в межах правового поля, що на сьогод-
нішній час відстає від решти економічно розвинених країни в першу чергу станом 
інформаційного забезпечення. Це в першу чергу стосується розвитку мережі елек-
тронних послуг, що засновані на принципах електронної ідентифікації особистості, 
поширення електронної комерції з високим рівнем захисту від кіберзлочинності, 
єдиної системи електронного відображення процесу передачі власності на об’єкти 
інтелектуальної власності. Зрозуміло, що крадіжка персональних даних, фінансових 
коштів з рахунків, комерційної та конфіденційної інформації має місце в усьому сві-
ті, водночас в Україні, зважаючи на недосконалість судової гілки влади, нестачу суд-
дів, тривалий розгляд справ говорити про ефективний захист в кіберпросторі поки 
що зарано. Складність захисту від кіберзлочинності обумовлений ще і розпорошені-
стю функцій захисту інформаційного простору між декількома державними органа-
ми, зокрема Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації Укра-
їни, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Міністерством 
оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України, розвідувальними 
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органами, Національним банком України. В кожному із зазначених органів діють 
відповідні підрозділи. Проте успішність запобігання таким злочинам, їх викриття та 
притягнення винних осіб до відповідальності наразі є достатньо рідкісним явищем, 
якщо порівнювати з кількістю таких правопорушень.

Значну роль в здійсненні охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні 
відіграють суди загальної юрисдикції, які уповноважені розглядати справи у сфері 
інтелектуальної власності. Ця система побудована на принципах територіальності, 
спеціалізації та інстанційності. У 2016 р. Президент П. Порошенко ініціював зміни 
щодо створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності (ВСПІВ) як ре-
зультат ратифікації Угоди про Єдиний патентний суд, який наразі існує лише на па-
пері. Причиною того, що в Україні не поспішають укріплювати міжнародно-правову 
систему захисту інтелектуальної власності та імплементації новітніх інструментів 
юридичної охорони результатів інноваційної діяльності, пов’язано з низькими тем-
пами інноваційного розвитку в Україні, що фактично означає відтік грошових ре-
сурсів з держав-імпортерів (таких, як Україна) до держав-експортерів об’єктів ін-
телектуальної власності. Водночас за умови продовження курсу на євроінтеграцію 
Україна таки вимушена буде не лише юридично окреслити, але й практично ство-
рити патентні суди, хоча поки що наявні як правові, так і технічні бар’єри для такої 
реалізації.
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ  
РОЗСЛІДУВАНЬ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ У СУДОВОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ

Успішна боротьба зі злочинністю, як одне із ключових завдань загальнодержав-
ного рівня, вимагає, з одного боку, наявності нормативно передбаченого ефективно-
го кримінального процесуального інструментарію, а з іншого – використання такого 
інструментарію з максимально можливим коефіцієнтом корисної дії. Одним із най-
більш дієвих засобів протидії злочинності на сьогодні залишається надана законом 
можливість застосування негласних методів збирання інформації під час досудового 
розслідування, зокрема, у формі проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
(далі – НСРД). Показово, що не лише можливість проведення НСРД, а й їх резуль-
тативність на сьогодні вже визнана на рівні міжнародних програмних документів [2, 
c.16]. Враховуючи потребу в побудові демократичної системи Україна підтвердила 
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свою позицію в питанні підтримки курсу на інтеграцію до Європейського Союзу. Це 
спричинило необхідність як найшвидшого виконання нашою державою взятих на 
себе зобов’язань [2, с. 194], що зумовило актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз законодавства країн СНД свідчить, що таких широких повноважень про-
куратури за діяльністю органів, що ведуть негласну роботу, в жодній із них не перед-
бачено. Гарантії законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій пере-
важно забезпечуються нормами, які встановлюють повноваження прокуратури на 
санкціонування кримінального судочинства, що обмежують права людини, або ж 
нормами, які встановлюють порядок прокурорського реагування на скарги та заяви 
громадян про порушення їхніх прав під час проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій. У низці законів країн СНД досить чітко встановлюються межі повноважень 
прокурора, і з огляду на їх аналіз можна стверджувати, що прокурорський нагляд 
при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у країнах СНД має не поточ-
ний, а попередній або наступний характер та здійснюється не постійно, як спосте-
реження за діяльністю, а вибірково, в порядку реагування на заяви і повідомлення 
фізичних та юридичних осіб, як це відбувається у Казахстані, Туркменістані, Росії 
[3; 4; 5, с. 76-77]. 

Надалі, на нашу думку, потрібно провести аналіз положень кримінального проце-
суального законодавства пострадянських країн (Азербайджанська Республіка, Рес-
публіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Російська Федерація, Республіка Грузія, 
Республіка Казахстан, Киргизька Республіка). Адже, як і в України, їх законодавство 
протягом тривалого часу мало єдині принципи кримінальної процесуальної діяльно-
сті на зразок КПК України 1960 р. та Основ кримінального судочинства 1958 р. [6], 
а з отриманням незалежності, процесуальне законодавство цих країн удосконалю-
ється з урахування реформування правоохоронних органів і впровадження європей-
ської практики кримінальної процесуальної діяльності.

Слід відзначити з цього приводу позицію таких учених як, А. М. Кислого,  
Р. А. Чайки і М. М. Денисенка, що порядок негласного розслідування і використання 
конфіденційного співробітництва у пострадянських державах є достатньо різнома-
нітним і залежить від напряму реформування правоохоронної та судової системи, 
яку обрала та чи інша країна. Природно, ці країни мають і багато спільних рис у вка-
заній сфері. Передусім слід відзначити, що реформування відбулося практично в 
усіх пострадянських країнах. Водночас [7].

 Негласне провадження у кримінальних справах не є стандартним поняттям, ши-
роко вживаним у вітчизняній юридичній науці та правоохоронної діяльності. Для 
російських юристів, на відміну від правоприменителей з інших країн, це скоріше 
незвична категорія, ніж звичайний елемент практики боротьби з пре злочинності. 
Негласність, яка була присутня тривалий час лише в сфері розшукової діяльності, 
ще не має традицій у вітчизняному кримінальному процесі при розслідуванні зло-
чинів. Звісно ж, що все негласне провадження у кримінальних справах зосереджено 
виключно в площині оперативно-розшукової правозастосування. Дійсно, в Законі 
“Про оперативно-розшукову діяльність” РФ закріплено, що оперативно-розшукова 
діяльність здійснюється не тільки гласно, а й негласно (ст. 1, 3, 6, 12, 15 та ін.). Більш 
того, ряд оперативно-розшукових заходів просто неможливо здійснювати гласно. 
Серед них перевірочна закупівля, контроль поштових відправлень, телеграфних 
та інших повідомлень, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформа-
ції з технічних каналів зв’язку, оперативне впровадження, контрольована поставка, 
оперативний експеримент. Згідно з правовою позицією Конституційного Суду РФ 
відкритості, гласності та змагальності сторін при прийнятті рішення і проведенні 
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негласних оперативно-розшукових заходів бути не може, так як в цьому випадку 
оперативно-розшукова діяльність втратить сенс [8]. 

Конституційний Суд РФ у визначенні від 14 лютого 1999 № 18-О вказав на те, 
що результати оперативно-розшукових заходів не доказами, а лише відомостями про 
джерела тих фактів, які, будучи отриманими з дотриманням вимог Федерального 
закону “Про оперативно-розшукову діяльність”, можуть стати доказами лише після 
закріплення їх належним процесуальним шляхом, а саме на основі відповідних норм 
кримінально-процесуального закону [9;10].

За частиною 2 ст. 186 КПК Російської Федерації при наявності загрози вчинен-
ня насильства, вимагання та інших злочинних дій щодо потерпілого, свідка або їх 
близьких родичів, родичів, близьких осіб контроль і запис телефонних та інших пе-
реговорів допускаються за письмовою заявою зазначених осіб, а за відсутності такої 
заяви – на підставі судового рішення [11].

Негласне розкриття при розкритті злочинів регламентується в основному опера-
тивно-розшуковим законом. Однак в даний час не можна нехтувати і потенціалом 
кримінально-процесуальних засобів. Незважаючи на те, що в КПК Росії не вжива-
ється термін “негласні слідчі дії”, такі дії представлені накладенням арешту на по-
штово-телеграфні відправлення, їх оглядом і вилученням (ст. 185 КПК України); 
контролем і записом переговорів (ст. 186 КПК України); отриманням інформації про 
з’єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями (ст. 186.1 КПК РФ). 
Тому необхідно звернути увагу на виявляється потреба одночасного доктринального 
зміни кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Нег-
ласне провадження у кримінальних справах необхідно розглядати в нерозривному 
зв’язку оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності. Тому слід 
погодитися з М.С. Колосович, що запропонувала негласне провадження у кримі-
нальній справі розглядати як двоєдиний процес оперативно-розшукових заходів і 
негласних дій слідчого [12, с. 139].  

У Законі про “Оперативно-розшукову діяльність” в ст. 11 зазначено, що резуль-
тати оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані для підготовки і 
здійснення слідчих і судових дій; результати ОРД можуть служити приводом і під-
ставою для порушення кримінальної справи, а також використовуватися в доведен-
ні по кримінальних справах відповідно до положень кримінально-процесуального 
законодавства РФ, що регламентують збирання, перевірку та оцінку доказів, і в ін-
ших випадках, встановлених цим федеральним законом. Представлення результатів 
оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому, податковому органу 
або до суду здійснюється на підставі постанови керівника органу, що здійснює ОРД. 
З метою роз’яснення положень Федерального закону “Про оперативно-розшукову 
діяльність” прийнята Інструкція про порядок подання результатів оперативно-роз-
шукової діяльності органу дізнання, слідчому або до суду від 27 вересня 2013 р п. 
20 Інструкції зафіксовано, що результати ОРД, що подаються для використання в 
доведенні по кримінальних справах, повинні дозволяти формувати докази, що задо-
вольняють вимогам кримінально-процесуального законодавства, які висуваються до 
доказів в цілому, до відповідних вид м доказів; містити відомості, що мають значен-
ня для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, 
вказівки на оперативно-розшукові заходи, під час проведення яких отримані перед-
бачувані докази, а також дані, що дозволяють перевірити в умовах кримінального 
судочинства докази, сформовані на їх основі [13; 10].

Так, у ст. 85.6 КПК Азербайджанської Республіки (далі – КПК АР) зазначено, що 
керівником органу розслідування є начальник (при його відсутності – заступник на-
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чальника) слідчого відділу (відділення, управління), який користується усіма пов-
новаженнями слідчого. Між тим, до основних його повноважень, у т.ч., які пов’язані 
з використання негласних засобів у розслідуванні, віднесено: надання доручення 
провадження окремих слідчих дій у кримінальній справі слідчому або групі слід-
чих (ст. 85.6.1); здійснення нагляду за своєчасним прийняттям слідчим відповідних 
заходів щодо проведення слідчих дій, зокрема, накладення арешту на поштово-те-
леграфну, іншу кореспонденцію, перехоплення телефонних переговорів (ст. 85.6.2); 
вжиття необхідних організаційних заходів для всебічного, повного та об’єктивного 
провадження досудового слідства по кримінальній справі (ст. 85.6.3); направлення 
прокурору, який здійснює процесуальне керівництво попереднім розслідуванням, 
обов’язкового для розгляду клопотання щодо скасування незаконної чи необґрунто-
ваної постанови слідчого; ініціювання перед Генеральним прокурором питання звер-
нутися з клопотанням до відповідного органу щодо надання згоди на позбавлення 
особи права недоторканості з метою проведення процесуальних дій; забезпечення 
вжиття заходів безпеки до потерпілого, свідка та інших осіб, які беруть участь у кри-
мінальному процесі (ст. 85.6.4) [14; 15, с.49].

Начальник слідчого підрозділу або слідчий, відповідно до КПК АР, уповноваже-
ний: доручати відповідному органу дізнання проведення оперативно-розшукових 
заходів по розкриттю злочину, розшуку зниклої особи або пошуку зниклого майна 
та отримання повідомлення про вжиті заходи (ст. 85.4.5); доручати відповідному ор-
гану дізнання або дізнавачу проведення окремих слідчих дій (ст. 85.4.7), а саме на-
кладення арешту на поштово-телеграфну, іншу кореспонденцію (ст. 177.3.4) та пере-
хоплення телефонних переговорів (ст. 177.3.5). Ці слідчі дії проводяться на підставі 
постанови суду, яка поставляється за клопотанням слідчого, погодженого з проку-
рором (ст. 177.2), а припиняються за постановою слідчого (або начальника слідчого 
підрозділу, відповідно до ст. 85.6 КПК АР, прокурора або суду (ст. 256.4.3) [14]. За-
значимо, рішення про припинення накладення арешту на поштово-телеграфну, іншу 
кореспонденцію та перехоплення телефонних переговорів приймається слідчими в 
Республіках Білорусь і Таджикистан тощо [15, с.50].

Серед країн пострадянського простору позитивним ми також відзначаємо досвід 
Білорусії, відповідно до норм КПК яких результати ОРД, отримані згідно з вимога-
ми закону, можуть використовуватися в доказуванні по кримінальних проваджен-
нях відповідно до положень, що регламентують збирання та оцінку доказів.

Відповідно до ст. 88 КПК Республіки Білорусь джерелами доказів є протоколи 
оперативно-розшукових заходів наряду з протоколами слідчих дій та судового засі-
дання. У ст. 101 цього ж Кодексу зазначається, що матеріали, отримані в ході ОРД, 
можуть бути визнані в якості джерел доказів за умови, якщо вони отримані відповід-
но до законодавства країни, представлені, перевірені та оцінені в порядку, встановле-
ному КПК Республіки Білорусь [16].

Кримінальним процесуальним кодексом Республіки Білорусь (далі – РБ) [16] 
закріплено широкі повноваження начальника слідчого підрозділу (ст. 35). Так, ч. 
1 ст. 35 КПК РБ зобов’язує начальника слідчого підрозділу здійснювати процесу-
альне керівництво розслідуванням, контроль за законністю та своєчасністю дій 
слідчих з розслідування злочинів і надає право розглядати скарги на рішення й дії 
слідчого; скасовувати незаконні й необґрунтовані постанови слідчого та нижчесто-
ящого начальника слідчого підрозділу, а також незаконні та необґрунтовані вказів-
ки нижчестоящого начальника слідчого підрозділу, помічника начальника слідчого 
підрозділу; вносити прокурору подання про скасування незаконних і необґрунтова-
них постанов нижчестоящого прокурора, органу дізнання, а також санкціонованих 
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прокурором постанов нижчестоящого начальника слідчого підрозділу, слідчого (ч. 2  
ст. 35). [16].

Порядок використання результатів ОРД в кримінальному судочинстві Казахста-
ну регламентується ст. 130 КПК Республіки Казахстан. Так, результати ОРД, отрима-
ні згідно з вимогами закону, можуть використовуватися в доказуванні по криміналь-
них справах відповідно до положень КПК Республіки Казахстан, що регламентують 
збирання, дослідження та оцінку доказів з дотриманням вимог конфіденційності й 
вимог Закону Республіки Казахстан “Про державний захист осіб, які беруть участь 
у кримінальному процесі” [18]. Утім відомо, що для того, щоб відомості, отримані в 
ході оперативних комбінацій, мали доказове значення, їм необхідно надати процесу-
альну форму, що підвищує рівень її достовірності й забезпечує результативне про-
ведення різних слідчих дій, тактичних операцій у процесі розслідування, що також 
дозволяє згодом використовувати її в кримінальному судочинстві.

Законодавець Казахстану закріпив у ч. 2 ст. 130 КПК Республіки Казахстан мож-
ливість використовувати як докази фактичні дані, безпосередньо сприйняті при 
проведенні оперативно-розшукових заходів співробітником органу, що здійснює 
ОРД, після його допиту в якості свідка [18]. Фактичні дані, безпосередньо сприйняті 
особою, як і обставини справи, виявлені у ході оперативно-розшукових заходів, фік-
суються в протоколах слідчої або судової дії, що провадиться за правилами, перед-
баченими КПК Республіки Казахстан (ч. 3 ст. 130 КПК Республіки Казахстан) [18]. 

КПК Республіки Казахстан передбачає дев’ять негласних слідчих дій, які погли-
нають всі відомі нам оперативно-розшукові заходи, в тому числі впровадження та 
імітацію злочинів. Аналіз казахстанського кримінально-процесуального законодав-
ства дозволяє констатувати, що негласні слідчі дії охоплюють всі оперативно-роз-
шукові заходи, регламентовані в ст. 6 російського закону про оперативно-розшукову 
діяльність. Аналогічні положення містяться в КПК Киргизької Республіки, прийня-
тій 2 лютого 2017 року і вступає в дію з 1 січня 2019 р.

З 1 січня 2015 почав діяти КПК Республіки Казахстан (далі - КПК РК), закріпив-
ши право слідчого проводити слідчі дії, які розділені на дві групи: слідчі дії (глави 26, 
27, 29, 31, 32, 35) і негласні слідчі дії (гл. 30).

До першої групи віднесені класичні, добре відомі нам слідчі дії: допит (ст.ст. 208-
217), очна ставка (ст. 218), огляд (ст.ст. 218-222), огляд (ст. 223), впізнання (ст.ст. 
229-230), обшук (ст. 252), виїмка (ст. 253), перевірка та уточнення показань на місці 
(ст. 257), слідчий експеримент (ст. 258) і судова експертиза (ст. 270 ) [19].

До другої групи увійшли: негласні аудіо- і (або) відеоконтроль особи або місця 
(ст. 242), негласні контроль, перехоплення і зняття інформації, що передається по 
мережах електричного (телекомунікаційної) зв’язку (ст. 243), негласне отриман-
ня інформації про з’єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями 
(ст. 244), негласне зняття інформації з комп’ютерів, серверів та інших пристроїв, 
призначених для збору, обробки, накопичення і зберігання інформації (ст. 245), не- 
гласний контроль поштових та інших відправлень (ст. 246 ), негласні проникнення 
і (Або) обстеження місця (ст. 247), негласні заходи спостереження за особою або 
місцем (ст. 248), негласна контрольована поставка (ст. 249), негласний контроль-
ний закуп (ст. 250) і негласні впровадження та (або) імітація злочинної діяльності 
(ст. 251) [19].

Негласними слідчими діями законодавець Казахстану назвав дії, що проводяться 
в ході досудового провадження без інформування залучених у кримінальний процес 
осіб, інтересів яких воно стосується, в порядку та випадках, передбачених КПК РК 
(п. 12 ст. 7).
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Відзначимо, що Закон РК “Про ОРД”, як самостійного виду державної діяль-
ності, визначає перелік загальних і спеціальних оперативно-розшукових заходів, 
роз’яснює поняття, пов’язані з ним. Засоби, методи і технологій проведення опера-
тивно-розшукових заходів, що становлять державні та службові секрети, регламен-
туються відомчими нормативними правовими актами, узгодженими з Генеральним 
прокурором РК, що відповідає і конституційним положенням [20].

Проведення негласних слідчих розшукових дій у Грузії регламентовано гл. XVI. 
“Таємні слідчі дії” КПК Грузії від 2009 року. Стаття 136. визначає види таємних слід-
чих дій.

Стаття 142. Розсекречення таємних слідчих дій
1. Розсекречення таємного слідчої дії право на ознайомлення з інформацією, от-

риманою в результаті цієї дії, мають тільки слідчий, прокурор і суддя (якщо інфор-
мація по суті пов’язана з даним ними питанням).

2. Розсекречення інформації, отриманої в результаті таємного слідчої дії, прово-
диться з припиненням слідства або за 5 днів до початку досудового засідання, а та-
кож при затвердженні процессуальногосоглашенія.

3. Якщо таємне слідча дія проводиться (триває) після закінчення терміну, зазна-
ченого в частині 2 цієї статті, розсекречення його результатів проводиться з закін-
ченням терміну, зазначеного в ухвалі суду.

4. Про розсекречення таємного слідчої дії, прокурор повинен письмово повідоми-
ти сторону захисту.

Також КПК Грузії (ч. 9 ст. 1433 ) передбачає здійснення копій отриманих резуль-
татів і приєднання їх в загальному порядку до матеріалів іншого провадження.

Проводячи подальший аналіз положень ч. 17. ст. 1433 КПК Грузії, встановлено, 
що слідчому надано право проводити приховані слідчі дії щодо державно-політичної 
посадової особи, судді та особи, яка користується імунітетом, на підставі рішення 
суду, прийнятого за клопотанням Головного  прокурора Грузії або його заступника. 
Також ч. 2 ст. 1437 КПК Грузії передбачено, що проведення таємної слідчої дії щодо 
духовних осіб, адвокатів, лікарів, журналістів і осіб, що користуються імунітетом, 
допускається лише в тих випадках, коли зазначене не пов’язане з одержанням ними 
інформації, яка охороняється законом, під час духовної або професійної діяльності 
[21].

За КПК Республіки Таджикистан (далі – РТ) начальник слідчого підрозділу має 
такі повноваження: забезпечувати виконання слідчими приписів прокурора в части-
ні дотримання право особи при проведенні слідчих дій; здійснювати контроль за ви-
конанням слідчим доручень; брати участь у розслідуванні кримінальної справи, що 
перебуває у провадженні слідчого, зокрема, ініціювати перед судом, суддею питання 
про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфні та інші повідомлення 
(ст. 195), прослуховування і запис переговорів (ст. 196) [22]. Окремо зазначимо, що 
ч. 7 ст. 196 КПК РТ надано право керівнику слідчого підрозділу, який користується 
повноваженнями слідчого, протягом всього встановленого строку прослуховування 
і запису переговорів одержувати від уповноваженого підрозділу фонограму для її 
огляду й прослуховування [15, с.52].

Висновок. Отже, здійснивши аналіз законодавства пострадянських країн, як: 
Азербайджану, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану щодо 
використання результатів негласних розслідувань під час доказування у судовому 
провадженні, слід констатувати, що проведення оперативно-розшукових заходів і 
негласних слідчих (розшукових) дій (таємні слідчі дії – КПК Грузії, негласні слідчі 
дії – КПК Казахстану,  спеціальні слідчі дії – КПК Киргизії) та використання таких 
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результатів під час доказування у судовому провадженні відбувається на тих же під-
ставах, що й законодавством України.

Підсумовуючи проведене дослідження, слід констатувати що практика роботи 
правоохоронних та судових органів зарубіжних країн у цьому напрямі свідчить про 
те, що досконалість нормативно-правового забезпечення протидії та наявність ефек-
тивної такої системи на національному й міжнародному рівнях є однією з головних 
умов успішного подолання зазначеної проблеми [23, с. 88]. Тому імплементація за-
значених вище положень у вітчизняний кримінальний процес є досить перспектив-
ним напрямом удосконалення чинного процесуального законодавства та забезпе-
чення ефективності досудового розслідування кримінальних правопорушень.
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Донецький національний медичний університет (м. Краматорск)

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДИТИНИ  
В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ

Перехід до інформаційного способу життя істотно підвищує творчий потенціал су-
спільства в цілому і особистості зокрема. Поряд із цим спостерігається істотне збіль-
шення навантажень на психіку особистості в умовах зростаючих потоків інформації, 
що безпосередньо впливає на психічну діяльність, на формування соціальної поведін-
ки. Людина змушена жити в цьому середовищі, адекватно сприймати її реалії, присто-
совуватися до інформаційних загроз, що виникають з боку цього середовища [1]. 

Дитина, будучи специфічним членом суспільства, виступає, проте, повноцінним 
учасником інформаційних відносин, і повинна перебувати в такому стані захищено-
сті, при якому відсутній ризик сталому різнобічному розвитку дитини. 

Приймаючи до уваги воєнну ситуацію на сході України, великий ріст інформа-
ційних атак і фейків, що розповсюджуються засобами масової інформації по всій 
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країні, необхідно визнати велику проблему в збереженні психологічного, психічного 
та соматичного здоров’я дітей та підлітків, яке в першу чергу залежить від інформа-
ційної безпеки останніх. 

Основну спрямованість удару в результаті інформаційно-психологічного тиску 
приймає на себе саме психічне здоров’я. Виникнення емоційної напруги і її довга 
тривалість призводить до збільшення обсягів вегетативних зрушень і як правило, пе-
ревищуючи реальні потреби організму. Таким чином, наявність інформаційно-пси-
хологічних проблем викликають порушення психічного і соматичного характеру. 

Результати власних досліджень [2] показують, що не в залежності від територі-
ального місця перебування  дітей (сіра зона збройного конфлікту чи мирна терито-
рія, яка знаходиться на значної відстані від бойових дій) мають страх війни, страхи 
соціального характеру, тривожність, емоційну нестабільність. Негативний психое-
моційний стан порушує психологічний баланс дитини, породжує складності у взає-
модії з навколишнім середовищем. Тому, необхідним виступає розробка ефективної 
системи заходів, яка дозволила б, по-перше, забезпечити інформаційну безпеку і, 
по-друге, використовувати всі наявні засоби з метою формування гармонійної осо-
бистості, розвитку позитивних установок свідомості і продуктивної соціальної пове-
дінки у підростаючого покоління.

У головному державному документі — Конституції України сказано, що дитин-
ство охороняється державою (ст. 52). Закон України “Про охорону дитинства” (абз. 
4 ст. 20) передбачає заборону пропаганди в ЗМІ культу насильства і жорстокості, 
поширення порнографії та інформації, яка зневажає людську гідність і завдає шкоди 
моральному благополуччю дитини [3]. Відомо, що естетичні смаки і моральні якості 
молоді в сучасних умовах формуються переважно під впливом стихійних факторів 
соціального оточення, в тому числі і інформації, яка містить елементи насильства, 
жорстокості, агресії.

Для того, щоб захистити молодь від психологічного, морального і фізичного на-
сильства в ЗМІ, українське суспільство має протистояти загрозам і викликам, які 
несе сьогодні інформаційне середовище, а державна політика повинна бути спрямо-
вана на відродження духовних цінностей українського народу, захист і примноження 
національної і культурної спадщини, підтримку розвитку культури і мистецтва, що 
зрештою інтегрується в створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і 
суспільства, забезпечення рівних можливостей, для всіх громадян України в задово-
ленні культурних і духовних потреб. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про захист 
суспільної моралі”, змістом державної політики в сфері захисту суспільної моралі є 
створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють 
реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять за-
грозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному станам населення [4].

Сфера забезпечення інформаційної безпеки дітей є предметом правового регу-
лювання великого числа міжнародних правових актів, що відносяться до різних га-
лузей міжнародного права: міжнародне право прав людини, міжнародне право ма-
сової інформації, міжнародне право співпраці в боротьбі зі злочинністю. В рамках 
цих галузей регулюються різні аспекти забезпечення інформаційної безпеки дітей. 
Доречним у цьому питанні є досвід Німеччини, Японії, США, Канади та інших  ліди-
руючих держав світу. Україні також варто орієнтуватися і на міжнародні документи, 
в тому числі і Європейського Союзу, які зобов’язують піклуватися про інформаційну 
безпеку малолітніх і неповнолітніх. 

Таким, чином, невідкладними діями щодо вирішення проблем інформаційної 
безпеки є  розробка  Закону “Про інформаційну безпеку дітей”, у якому буде чітке 
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визначення наступних понять “інформаційна безпека”, “інформаційна грамотність”, 
“інформаційний імунітет”, “медіаграмотність”. Даний Закон визначить правові ос-
нови радикального перетворення інформаційного простору українського суспіль-
ства з урахуванням потреби формування соціального середовища, сприятливого 
для повноцінного психічного і морально-духовного розвитку дітей. Тим самим цей 
документ визначив би, інформаційні загрози і шляхи протистояння ним. А також 
сприяв би визначенню регламентації захисту дітей від інформації, що завдає шкоди 
їх здоров’ю та розвитку,  розробки  критеріїв оцінки стану інформаційної безпеки 
дітей і підлітків.

Інструментом практичного вирішення багатьох питань у сфері інформаційної 
безпеки дитинства може стати реалізація пріоритетних національних проектів і ці-
льових програм. Прийняття низькі найважливіших законодавчих актів, спрямова-
них на попередження найбільш серйозних загроз здійснення прав дітей в інформа-
ційному просторі.

Захист дітей від шкідливого контенту та сприяння їх активній участі в інфор-
маційно-комунікаційному середовищі є, в першу чергу, обов’язком держави. Гро-
мадські організації, незалежні засоби масової інформації відіграють важливу роль в 
просуванні культури поваги до прав дитини та повинні діяти як партнери держави. 
Таким чином, повинно здійснюватися комплексна стратегія проти шкідливого впли-
ву інформації на дитину.

Висновки. Інформаційна безпеки дітей є нагальною проблемою і потребує дер-
жавного регулювання, що відображається у розробці Закону України “Про інформа-
ційну безпеку дітей”, тим самим формуючи єдиний підхід органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та гро-
мадян до визначення цілей, завдань, напрямків діяльності і першочергових заходів 
щодо вирішення найбільш актуальних проблем організації сприятливого інформа-
ційного середовища для повноцінного розвитку дітей.

1. Державне регулювання у сфері інформаційної безпеки дітей повинно спиратися 
на технології соціального партнерства, суспільно-професійну експертизу, реалізовува-
тися за участю бізнес-спільноти, за допомогою залучення громадських організацій та 
міжнародних партнерів до вирішення актуальних проблем, пов’язаних зі забезпечен-
ням і захистом прав і інтересів дітей у соціально-інформаційному просторі. 

2. Урахування позитивного міжнародного досвіду щодо забезпечення інформа-
ційної безпеки дітей буде сприяти просуванню інноваційного вітчизняного  досвіду 
на світову арену, захисту прав та інтересів українських дітей в будь-якій точці земної 
кулі.
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УКРАЇНА У СВІТЛІ  ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН В ЄВРОПІ

Україна прагне самостійної зовнішньої політики і стоїть перед важливим завдан-
ням – активізувати стосунки з країнами Європи, Європейського Союзу. Стосовно 
претензій країни щодо регіонального лідерства у певному регіоні, важливо підкрес-
лити, що активізація дій країни у регіональній, міжрегіональній політиці потребує 
системного характеру, ефективними мають бути механізми розробки і реалізації зов-
нішньої політики держави. І що ще важливіше – це наявність відповідного політи-
ко-економічного потенціалу країни. 

Набуття регіонального лідерства визначає наявність у країни відповідного рів-
ня економічного потенціалу, що є гарантією реалізації конкретних ініціатив, спіль-
них масштабних програм,  міжрегіональних спільних проектів. Можливою складо-
вою зовнішньої політики України у Європі є активізація відносин на новому рівні, 
динамічна розбудова ефективної системи міжнародного співробітництва за нових 
геополітичних умов  на європейському континенті. Це пов’язано з тим, що: країни 
Вишеградської четвірки України є сусідами, завжди мали важливі партнерські, еко-
номічні, політичні стосунки, дані країни є прикладами для України, тому що вони 
вже члени ЄС, між Польщею та Україною діє стратегічне партнерство, а головне – 
діє  угода про асоціацію Україна – ЄС.

Відомо, що Україна позитивно розвиває відносин з Вишеградською четвіркою, 
тобто активізує зв’язки на регіональному, міжрегіональному рівні у формі співро-
бітництва. На даний час наша держава має шанс поглибити процес демократиза-
ції  міжнародних відносин та внутрішнього розвитку за допомогою Польщі, Чехії, 
Словаччини та Угорщини. Крім контролю і моніторингу застосування й виконання 
Угоди про асоціацію, Рада асоціації вивчає головні питання, що виникають в рамках 
Угоди, і будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний 
інтерес.

Відповідно до поступового наближення законодавства України до права Союзу, 
Рада асоціації виступає також форумом для обміну інформацією про законодавчі 
акти України та Європейського Союзу, як чинні, так і ті, що перебувають на стадії 
підготовки, а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання. З цією 
метою Рада асоціації актуалізує або вносить поправки до Додатків до Угоди про асо-
ціацію, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних стандартів, які визначені у між-
народних документах.

Відповідно до статті 465 Угоди про асоціацію Комітет асоціації розглядає питан-
ня, охоплені положеннями Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” 
Угоди (статті 25-336). Платформа громадянського суспільства покликана сприяти 
проведенню регулярних засідань представників громадянського суспільства з метою 
інформування їх про виконання Угоди про асоціацію та врахування їхнього внеску 
для її виконання.

Платформа громадянського суспільства складається з представників громадян-
ського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і 
соціального комітету, з іншої сторони. Платформа громадянського суспільства надає 
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рекомендації Раді асоціації. Окрім цього, Комітет асоціації та Парламентський ко-
мітет асоціації здійснюють регулярні контакти з представниками Платформи гро-
мадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей 
Угоди про асоціацію. 

Країни Центральної Європи підтримали нашу державу в її європейських праг-
неннях і сприяли залученню України до європейських структур, зокрема, прийнят-
тю нашої держави до Ради Європи та Центральноєвропейської ініціативи. Ставши 
членом ЦЄІ, одним з головних завдань якої є подолання існуючої різниці у рівнях 
взаємовідносин її країн-членів з ЄС, Україна отримала можливість використовувати 
участь у цьому об’єднанні як вагомий фактор практичної інтеграції в європейський 
економічний простір. На цьому напрямі традиційно як пріоритетні розглядаються 
стосунки з Польщею. Між країнами постійно ведеться активний діалог на різних 
рівнях, Польща послідовно підтримувала і продовжує підтримувати Україну у пи-
таннях, які стосуються європейської інтеграції [2].

Центральноєвропейські держави зацікавлені у формуванні зони безпеки і ста-
більності та не авторитарних політичних режимів біля своїх кордонів. Для досягнен-
ня цієї мети застосовуются інструменти політичного впливу, а також налагодження 
контактів з органами місцевого самоврядування та громадського суспільства. Також 
економіки “четвірки” потребують, з одного боку, нових можливостей для інвесту-
вання та збуту продукції, що може запропонувати їм Україна, з другого – її участі 
у формуванні систем чи ринків  надійного постачання енергоресурсів. Саме тому 
встановлення відносин політичної асоціації між Україною та ЄС, укладення угоди 
про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі відповідає життєво важливим 
національним інтересам цих країн [3, c. 26-27].

Готовність до співпраці України та сусідніх центральноєвропейських держав, зо-
крема Закарпатської області із відповідними прикордонними регіонами, демонстру-
ють підписані міжнародні угоди ті інші документи: Угода про міжрегіональне спів-
робітництво між Закарпатською областю України і Кошицьким краєм Словацької 
Республіки ( 1999р); Угода про міжрегіональне співробітництво між Закарпатською 
областю України та Підкарпатським воєводством Республіки Польща про транскор-
донне співтовариство; Угода про трилатеральне співробітництво Закарпатської облас-
ті (Україна), Сату-Марського повіту (Румунія) та області Саболч-Сатмар-Березької.

З точки зору перспектив розвитку співробітництва України, на особливу увагу 
заслуговує діяльність Карпатського Єврорегіону. Карпатський Єврорегіон з огляду 
на периферійне розташування як до власних національних інтересів, так і до потуж-
них міжнародних організацій, а також і з точки зору важливості його геополітичного 
розташування слугує своєрідним мостом міжнародного співробітництва регіонів[1, 
c. 359].

Діяльність в Україні спрямована на: сприяння співробітництву в економічній, 
соціальній, науковій, екологічній, освітній, культурній галузях та спорті; реалізацію 
транскордонних проектів; співробітництво з національними інституціями та органі-
заціями.

Отже, для України дуже важливими є відносини між сусідніми країнами, тоб-
то Вишеградською четвіркою. Наша держава підтримує діяльність Вишеградської 
четвірки, значення об’єднання зростає в Європі на регіональному та міжрегіональ-
ному рівні. Співпраця діє на міжрегіональному рівні між країнами Центральної Єв-
ропи та Україною на економічному, політичному та культурно-освітньому  рівні. 

Отже, Україна з її геополітичним положенням, газотранспортною системою та 
потужним паливно-енергетичним комплексом може стати одним із ключових грав-
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ців у товарно-ресурсній політиці Європи. Для цього першочерговим завданням є 
утвердження на міжнародній арені як сильної, стабільної держави з демократичним 
управлінням, забезпечення прозорості діяльності галузей через усунення корупцій-
них схем. За умови узгодженості дій в різних секторах України з Польщею, Угорщи-
ною, Словаччиною, Чехією з’являється можливість посилити  своє місце в регіоні 
Центральної та Східної Європи.
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канд. екон. наук, доц., НН ІМЕФ МАУП

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ  
НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Маркетингова діяльність ринку медичних послуг включає 4 “Р”: “Product” – ство-
рити привабливий “продукт” (медичну послугу); “Price” –мінімізувати “ціну” – цільо-
ва аудиторія (контингент вважає, що повинна платити в обмін на якість, час, комфорт, 
почуття власної гідності; “Places” – забезпечити можливість отримання (споживання) 
в “закладах”, які доступні контингентам та відповідають їх способу життя; “Promote” 
сприяти поширенню інформації про продукт/сервіс (медичні послуги) через канали, 
які максимізують бажаний результат [1].

Першим елементом комплексу маркетингу є продукт (послуга). Медична послу-
га разом з традиційними властивостями послуг, такими як нематеріальність, невід-
дільність від виробника, неможливість транспортування і збереження, мінливість, 
має ряд специфічних рис, властивих їй.

По-перше, медична послуга може бути дуже тривалою у часі, наприклад, у ви-
падку хронічного захворювання медична послуга може надаватися протягом усього 
життя пацієнта. По-друге, не завжди відчутним є ефект від споживання послуги, на-
приклад, у випадку профілактичних заходів. По-третє, медицина у більшій мірі, ніж 
будь-яка інша галузь відчуває на собі вплив державного регулювання, що спостеріга-
ється у наявності переважно державного фінансування, необхідності ліцензування, 
вимог до кваліфікації персоналу тощо.

Розглядаючи медичну послугу з позицій маркетингу варто звернути увагу на 
її багаторівневий склад. Перший рівень розуміння послуги — основний, послуга 



159

за задумкою. Для медичної послуги цей рівень становить собою власне медичну 
допомогу.

Другий рівень – послуга у реальному виконанні. Вона влучає визначений рівень 
якості надання медичної допомоги, торгову марку (іншими словами назву конкрет-
ної лікарні у якій надається ця послуга), комфорт та естетику при її наданні, сервіс 
чи додаткові послуги (наприклад, разом з наданням медичної допомоги щодо ліку-
вання конкретного захворювання надаються послуги з повної діагностики організму, 
приймаються аналізи, лікуються додаткові захворювання, проводиться госпіталіза-
ція, транспортування, психологічна підтримка, післяопераційне обслуговування, 
профілактичні заходи, консультація дієтолога, медикаментозне забезпечення тощо).

Третій рівень становить собою всі інші рівні плюс підтримка інструментами мар-
кетингу, а саме ціновою політикою, якщо послуга не є безкоштовною для споживача; 
політикою розподілення; маркетинговою політикою комунікацій. Четвертий рівень 
являє собою отримання споживачем послуги не за основним її призначенням, а за 
прихованими мотивами. Наприклад, одинока людина відвідує свого лікаря не з при-
чин нездужання, а з метою поспілкуватися, отримати якусь пораду. Або споживач 
їде до санаторію не з метою лікування, а з туристичною метою, чи з метою пожи-
ти деякий час відокремлено від сім’ї. Отже, медична послуга з позицій маркетингу 
включає безліч складових і обставин, які є важливими з погляду споживача, але не є 
обов’язковими з позицій державних стандартів чи ліцензійних вимог [2].

Виходячи з викладеного медичні послуги можна класифікувати за наступними 
класифікаційними ознаками, які наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Класифікаційні ознаки медичної послуги

За видами медичної практики  консультації; діагностика; лікувальна справа.

За місцем надання послуги стаціонар; поліклініка; швидка та невідкладна 
допомога; санаторії, профілакторії та ін.

За складністю  прості послуги; складні послуги.

За часом виконання  короткострокові; довгострокові.

За кількістю учасників, зайнятих у наданні 
послуги

 одноосібні; групові

За характером економічних відносин  послуги державних установ; послуги кому-
нальних установ; послуги установ приватного 
сектору.

Джерело: [1, 3, 4, 5] 

Другим елементом комплексу маркетингу є ціна. Нині цінову політику, як інстру-
мент впливу на споживача, застосовують переважно недержавні заклади охорони 
здоров’я. Державні ж медичні заклади навіть після зміни свого організаційно-право-
вого статусу (що планується згідно з реформою) не в змозі будуть ефективно впли-
вати на ринок за допомогою цін на свої послуги [8]. Адже за проектом реформування 
галузі передбачається, що ціна на медичні послуги буде встановлюватися держав-
ними органами на основі єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг та 
системи єдиних національних тарифів [48].

Медичній фірмі необхідно знати ціни на послуги конкурентів і визна чальні риси 
їхніх медичних послуг. Постійно проводити аналіз цін на по слуги конкурентів, їхньої 
якості. Використовувати цю інформацію при встановленні цін на свої медичні послуги.
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Третім елементом комплексу маркетингу виступають канали розподілення ме-
дичних послуг. Програма реформування галузі, з одного боку, наближує медичні  
послуги до споживачів шляхом упровадження практики сімейної медицини, з іншо-
го – віддаляє. Це відбувається завдяки перерозподілу потенціалу мережі закладів 
охорони здоров’я за територіальними округами і створення на округ лише по од-
ній багато профільній лікарні інтенсивного лікування та декількох лікарень іншого 
типу, у тому числі закладів для відновлювального лікування, хоспісу для невиліков-
них хворих, закладів медико-соціальної допомоги, обслуговування в яких забезпечу-
ватиметься переважно сестринським персоналом, закладів для планового лікування 
та станції швидкої допомоги. При цьому розмір такого територіального округу є до-
статньо великим, внаслідок чого основна лікарня для споживачів може стати дуже 
віддаленою.

Отже, виходить, що людині для того, щоб отримати потрібні їй медичні послуги 
необхідно буде їхати до іншого міста, тобто долати відстань у декілька десятків кі-
лометрів. Така оптимізація може й принесе ефект з погляду підвищення якості ме-
дичних послуг у державній медицині, але вона є неприпустимою з позицій класичної 
теорії маркетингу. Такий підхід приведе до того, що люди почнуть користуватися 
послугами ближчих до них комерційних лікарень, що вже зарекомендували себе як 
високоякісні, навіть якщо в них послуги будуть більш вартісними.

Четвертий елемент комплексу маркетингу закладів охорони здоров’я – марке-
тингова політика комунікацій. До засобів маркетингової політики комунікацій в 
закладах охорони здоров’я можна віднести всі засоби, що застосовують інші органі-
зації, а саме рекламу, ПР, засоби стимулювання збуту, прямий маркетинг, виставки, 
фірмовий стиль, мерчандайзинг, спонсорство.

Реклама недержавних закладів охорони здоров’я та їх послуг вже достатньо по-
ширена на Україні, у нових умовах і державні заклади почнуть використовувати 
рекламу у своїй практиці. Для профілактичної медицини найбільш прийнятним є 
застосування засобів ПР у вигляді прес-релізів, репортажів на радіо, телебаченні 
профілактичного характеру. Лікувальний заклад може виступити засновником жур-
налу чи газети або спонсором телепередачі на тему здоров’я [2].
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Для сучасного підприємства сфери послуг, що працює в умовах зростаючої не-
визначеності і динамічності зовнішнього середовища, одним з головних чинників 
забезпечення конкурентоспроможності є системний розвиток. Тому управління 
розвитком підприємства є важливою умовою ефективного функціонування вітчиз-
няних туристичних підприємств. Необхідним є поєднання розвитку виробничої 
системи та соціального розвитку підприємства. Увага, що приділяється розв’язанню 
соціальних проблем окупається покращенням роботи персоналу підприємства.

В умовах інтенсивного розвитку Інтернету, коли частина українських туристів 
використовує власні знання й досвід для організації своїх подорожей і не зверта-
ється до туристичних агенцій, перед суб’єктами туристичного бізнесу постають нові 
проблеми: як зберегти підприємство, його розвиток, надбання та напрацювання по-
передніх років, клієнтуру тощо. Однозначних відповідей немає, і шляхи розв’язання 
цих задач різні.

Серед можливих заходів, спрямованих на їх розв’язання, доцільно розглянути 
комплексні, спрямовані на соціально-економічний розвиток туристичного підпри-
ємства. Вони напевно потребуватимуть змін, які нерідко викликають спротив і неба-
жання щось міняти. Але особливо важливо переконати співробітників у необхідності 
адаптації підприємства до реальних змінених ринкових умов господарювання. Тобто, 
серед перших завдань пристосування до оновлених умов господарювання слід відне-
сти роботу з колективом організації. Потрібно переконати кожного в необхідності про-
ведення змін і, таким чином, уникнути можливого відпливу наявного інтелектуаль-
ного капіталу. Водночас доводиться долати труднощі збереження та зміни технології 
виробництва турпродукту, що змушує керівництво організації бути готовим мотиву-
вати працівників до постійного оновлення, тобто до організаційних змін. 

Оскільки їх можна визначити як здатність адаптуватися до трансформацій зо-
внішнього середовища, то менеджери організації повинні звести до мінімуму вплив 
його негативних чинників. Як правило, зміни в організації стосуються чотирьох 
складових: структури, технологій, персоналу та культури.

В загальному вигляді механізм управління розвитком підприємства включає такі 
елементи [1]: 

1) оцінка процесів, що здійснюються на підприємстві, з метою забезпечення його 
сталого розвитку; 

2) вибір альтернативного стратегічного напряму розвитку підприємства; 
3) визначення додаткових пріоритетів розвитку; 
4) оцінка напрямків розвитку підприємства з позиції його стійкості; 
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5) розробка плану щодо вдосконалення механізму управління розвитком, що 
відповідає сформованим стратегічним і тактичним пріоритетам. 

Серед методів управління розвитком підприємства виділяють: економічні соці-
ально-психологічні, інформаційні та організаційні методи. 

Проблеми впровадження змін та забезпечення успішного розвитку підприємств 
належать до аспектів стратегічного управління. Саме у стратегіях підприємства ре-
алізуються практичні результати визначення напрямів розвитку підприємства, що в 
подальшому деталізуються у тактичних планах у вигляді оперативних вказівок [2]. 

Постійно рухаючись вперед, наше суспільство висуває нові вимоги до виконавців 
і керівників, які постійно повинні бути в курсі всіх найновіших надбань управлін-
ської теорії та практики. Через це за сучасних умов діяльності бізнесу традиційні 
методи управління підприємством не повною мірою відповідають потребам суспіль-
ства, тому необхідно концентрувати зусилля на розробці нових методів та інстру-
ментів управління, що включають збільшення зацікавленості у зростанні прибутко-
вості роботи організації та участі колективу в управлінні.   

До важливих складових успішного виконання цих завдань слід віднести соціаль-
но-економічний розвиток, що відображає кореляційну залежність між рівнем еко-
номічного розвитку та вирішенням соціальних проблем країни і її господарюючих 
суб’єктів. Під даним терміном розуміють процес трансформації відносин між еконо-
мічними суб’єктами та соціальними групами населення. Але сутність цього поняття 
цілком може бути адаптована до сучасного підприємства тому, що організація з од-
ного боку, а її персонал з іншого є зменшеною моделлю суспільства в розрізі господа-
рюючих суб’єктів і соціальних груп.

Соціально-економічний розвиток — складний суперечливий процес, у якому 
взаємодіють позитивні й негативні фактори, а періоди прогресу змінюються пері-
одами регресу. Політичні та військові потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні 
катастрофи можуть призупинити розвиток економіки будь-якої країни, відкинути 
її на кілька десятиліть назад, а іноді привести і до остаточної загибелі, як це було із 
стародавніми цивілізаціями [3]. 

Для сучасного туризму як міжнародного суспільного явища та бізнесу водночас, 
вплив названих зовнішніх чинників є значним і нерідко визначальним. Не шукаючи 
прикладів із історії, можна назвати різке погіршення ситуації на туристичному рин-
ку таких всесвітньо відомих перлин як Ірак, Іран, Туніс, Єгипет, пов’язаних із заго-
стренням політичних змагань в регіоні. Або найновіша проблема сучасного людства 
– коронавірус COVID-19, поява та швидке розповсюдження якого стало потужним 
викликом не лише системі охорони здоров’я світу та країн, що найбільше постражда-
ли від нього в перші місяці розповсюдження цієї глобальної недуги, але й економіці 
через скорочення або тимчасового припинення роботи багатьох підприємств різних 
галузей. 

Це неминуче призведе до загального спаду виробництва, зниження доходів на-
селення, перерозподілу доходів домашніх господарств, зменшення тієї їх частки, що 
витрачається на туристичні потреби тощо. Такий погляд з позиції донорного туриз-
му показує невтішні перспективи зменшення світового турпотоку, але можливий і 
погляд з акцепторного боку, котрий вказує на гостру потребу перебудови всієї ро-
боти туристичних підприємств із урахуванням спаду в’їзного туризму. Тут слід пе-
реорієнтуватися в першу чергу на зростання потоку внутрішнього туризму та пе-
реорієнтації іноземного туризму на ті привабливі дестинації, які залишилися поза 
згубним впливом COVID-19. Зрештою, з ним, як і з іншими представниками групи 
ГРВЗ можна боротися, і ця недуга з часом буде подолана.
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Але проблема не є одинокою і всі вони вимагають від менеджменту підприємств 
перебудови самого підходу до реалізації ідей туристичного бізнесу. Відомо, що жоден 
бізнес не може стояти на місці, а потребує розвитку. Однією з важливих рушійних 
сил якого є його соціально-економічний потенціал, що розглядається як сукупність 
властивостей підприємства як динамічної системи і є результатом високоефектив-
ної, компетентної та успішної діяльності керівництва підприємства, спрямованої на 
отримання соціального, економічного та екологічного ефектів [4].

Концепція соціально-економічного розвитку з’явилася в результаті об’єднання 
трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної.

Економічна складова концепції розвитку заснована на теорії максимального по-
току сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути здійснений за умови збере-
ження сукупного капіталу [3].

Соціальна складова розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження 
стабільності соціальних і культурних систем. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних 
і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від 
яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Саме тут слід визнати особли-
ву відповідальність туризму як явища, котре супроводжується пізнанням нових кра-
їн, міст і сіл, районів, і, звичайно ж, особливо цікавих і значущих природних об’єктів. 
Доступ до багатьох із них пов’язаний із втручанням у живу природу, посиленням 
тиску на неї. Саме тому ми зобов’язані особливу увагу приділяти збереженню та від-
новленню довкілля в разі створення проблем, завданню йому шкоди.

Великого значення набуває усвідомлення відповідальності працівниками турис-
тичних підприємств перед довкіллям та клієнтами, яких слід максимально наближа-
ти до природних об’єктів зберігаючи останні в первинному стані.

Таке завдання є досяжним у випадку виявлення менеджерами туристичних під-
приємств маркетингового розуміння та взаємодії з усіма іншими складовими ринку 
туристичних послуг задля організації ефективної роботи персоналу підприємства 
шляхом впровадження елементів його соціально-економічного розвитку. 

Ефективність соціального розвитку – характеристика соціального середовища 
організації, що виражає відповідність між впливом результатів соціальних заходів на 
персонал, у тому числі впровадження нових соціальних технологій, і витратами ма-
теріально-фінансових та інших ресурсів на їх  здійснення. Соціальна ефективність, 
її визначення й оцінка ґрунтуються на якісних показниках і визнанні пріоритетності 
соціальних цілей: чим більшою мірою той або інший захід сприяв рішенню конкрет-
них соціальних проблем, тим він є більш соціально ефективний. 
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ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ І ПРАКТИКА  
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

В умовах правової держави податкові відносини регламентуються нормами фі-
нансового права. До прийняття у 2010 році Податкового кодексу України основні 
принципи побудови національної податкової системи були передбачені Конститу-
цією України та Законом України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р.  
№ 1251-ХІІ (втратив чинність у зв’язку з прийняттям ПКУ). Так, принцип за-
гальності оподаткування був передбачений статтею 67 Конституції України від 
28.06.1996р., а саме: “Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом” [1; ст.67]. Інші принципи оподаткування, з незнач-
ними редакційними змінами, перемістились із Закону України “Про систему опо-
даткування” до статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до якої податкове 
законодавство України ґрунтується на таких принципах:

• загальність оподаткування;
• рівність усіх платників податків перед законом, недопущення будь-яких про-

явів податкової дискримінації;
• невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі пору-

шення податкового законодавства;
• презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону 

чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або якщо 
норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають нео-
днозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на ко-
ристь як платників податків, так і контролюючого органу (нова норма);

• фіскальна достатність;
• соціальна справедливість -установлення податків та зборів відповідно до пла-

тоспроможності платників податку;
• економічність оподаткування (нова норма);
• нейтральність оподаткування-установлення податків та зборів у спосіб, який 

не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника по-
датків (нова норма);

• стабільність;
• рівномірність та зручність сплати;
• єдиний підхід до встановлення податків та зборів.
Наша оцінка практики застосування вищезазначених принципів оподаткування 

буде стосуватися доцільності уведення до податкового законодавства як нових норм, 
так і належного дотримання окремих чинних норм, що тривалий час визначають ви-
моги до національної податкової системи.

Так, уведення до податкового законодавства такого  вищезгаданого принципу 
оподаткування, як “презумпція рішень платника податку”... не передбачено по-
датковим законодавством інших економічно розвинутих країн і не розглядалося 
в наукових дискусіях, що, на нашу думку, стало наслідком реакції законодавця на 
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існуючу в національному правовому полі недосконалість та суперечність чинних 
норм актів податкового законодавства, що можуть припускати неоднозначне (мно-
жинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих ор-
ганів, а також на необхідність захисту інтересів платника податків від таких недо-
сконалостей.

Уведення до національного податкового законодавства такого принципу опо-
даткування, як його економічність запізніло на кілька десятиліть, якщо не століть. 
Принагідно згадаємо, що його сформулював ще А. Сміт у ХVIIІ столітті. Якби цього 
принципу було дотримано в Україні, то, на думку окремих фахівців, такий податок, 
як ПДВ, у порівнянні з витратами на його адміністрування, було б скасовано і замі-
нено на податок з продажу, який, наприклад, у розмірі 6% існує в найбагатшій країні 
світу – США, бо податкова служба цієї країни обрахувала всі “за” і “проти” адміні-
стрування податку на додану вартість і в результаті запровадила простий податок з 
продажу, який є менш витратним у його контролі і адмініструванні.

На наш погляд, сумнівною є доцільність уведення до Податкового кодексу тако-
го принципу, як нейтральність оподаткування, визначену як установлення податків 
та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зниження конкурентоспро-
можності платника податків. Я такого способу не знаю, хіба що лишається відмінити 
податки взагалі, щоб вони не впливати негативно на платника, що є нереальним. На 
наш погляд, така норма є швидше декларативною, надуманою і мертвонародженою, 
а тому вона нічого корисного не принесе для процесу оподаткування.

Далі. Заслуговує нищівної критики практика декларативного застосування прин-
ципів загальності оподаткування, рівності усіх платників перед законом, фіскальної 
достатності, соціальної справедливості. Особливо на фоні існуючої в країні тоталь-
ної корупції, кримінальної приватизації, тіньової економіки, засилля монополій та 
деструктивного впливу олігархату на органи влади та соціально-економічний роз-
виток країни.

Про яку “фіскальну достатність” можна говорити в країні, де не вистачає в Пен-
сійному фонді та Державному бюджеті України коштів на виплату мінімальних пен-
сій громадянам у розмірі встановленого прожиткового мінімуму, внаслідок чого за 
межею бідності залишаються мільйони наших громадян. Як правило, податки спла-
чують законослухняні підприємці та працюючі, в тому числі пенсіонери, представ-
ники малого, середнього і частково великого бізнесу. Монополії, олігархи, як пра-
вило, від податків ухиляються, використовуючи офшори та своїх лобістів у органах 
влади. При цьому вони використовують в своїх корисливих цілях привласнене ними 
в ході кримінальної приватизації державне та комунальне майно, а це – підприєм-
ства-гіганти металургії, енергетичного комплексу, які будувалися поколіннями на-
ших громадян, а в результаті їх нащадки залишилися ні з чим у ринкових умовах 
господарювання. Чи дотримується тут принцип рівності перед законом і соціальної 
справедливості? Питання риторичне, на жаль.

Виникає парадоксальна ситуація: у держави коштів для допомоги своїм вимуше-
ним переселенцям та громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах 
на окупованій території в ОРДЛО, немає, а у пана Ахметова (та інших українських 
фігурантів журналу ФОРБС) є. І він виступає таким благодійником, який може собі 
дозволити багатомільйонні витрати на надання гуманітарної адресної допомоги жи-
телям Донбасу, що в цілому є позитивним, бо інші олігархи і цього не роблять, збе-
рігаючи свої активи за кордоном та в офшорах. Що ж робити за таких обставин? Як 
зберегти державу і забезпечити її належний соціально-економічний розвиток, залу-
чаючи належним чином кошти, що є в країні?
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На наш погляд, необхідні політична воля та реально рішучі кроки владної еліти 
країни щодо демонополізації, деолігархізації, детінізації економіки та реальної бо-
ротьби з незаконним збагаченням, в тому числі через розвиток і вдосконалення норм 
податкового та іншого законодавства та належного використання повноважень існу-
ючих державних інститутів. Що мається на увазі? 

Щодо демонополізації і контролю за монопольними цінами. Необхідна корінна 
перебудова роботи Антимонопольного комітету, який тривалий час належним чи-
ном не працює в паливно-енергетичному комплексі, газовому секторі економіки, на 
ринку продуктів харчування та в інших галузях економіки, де мають місце зговір 
монополій і їх незаконне збагачення за рахунок монопольно високих цін. На користь 
такого висновку свідчить те, що тривалий час ми є свідками того, як світові ціни на 
нафту, паливно-мастильні матеріали, газ падають, а в Україні, навпаки, зростають. 
Ціни на океанічні морепродукти, окремі продукти харчування в кілька разів є вищи-
ми, ніж в Європі. Чи заслужили українці такого з їх рівнем заробітної плати і пенсій? 
Питання знову, як кажуть, риторичне.

Щодо деолігархізації. У країнах Скандинавії олігархів немає, але там є високі по-
датки і високий соціальний захист громадян цих країн. Чому? Тому що суспільство 
цих країн не дозволило себе грабувати так, як українці дозволили себе пограбува-
ти олігархам під час кримінальної приватизації державної і комунальної власності. 
Як виправити таке становища? На наш погляд, необхідно Верховній Раді України 
прийняти акт законодавства, яким визнати 50% статутних капіталів приватних під-
приємств і організацій, що в свій час були засновані і розвивалися на приватизова-
ній державній чи комунальній власності, власністю держави чи відповідних терито-
ріальних громад з внесенням відповідних змін до їх статутів. Таке співвідношення 
(50% х 50%) державної чи комунальної власності і власності приватних засновників 
у їх статутних капіталах має зберігатися на весь подальший період розвитку та іс-
нування зазначених підприємств і організацій. Такий радикальний захід дозволить 
суму дивідендів, нараховану на державну чи комунальну частку статутних капіталів 
підприємств, організацій, спрямовувати до дохідної частини відповідного бюджету 
під контролем уповноважених керуючих від Фонду державного майна України, що 
буде справедливим і до населення країни і до олігархів.

Щодо незаконного збагачення і майна, набутого у власність за рахунок коштів 
невідомого походження (”брудних грошей”). Про те, що держава має щось із цим 
робити розуміють навіть власники таких “брудних” активів , про що свідчить зако-
нопроект №1183 щодо так званого “нульового декларування”, поданий восени 2019 
року до Верховної Ради України представниками партії П. Порошенка “Європейська 
солідарність” (автор Ніна Южаніна). Ці активи – це все, що нажито їх “непосиль-
ним трудом”, – хабарі, тіньові доходи, доходи від контрабанди, торгівлі наркоти-
ками, людьми, тобто кошти злочинного походження, що перебувають у володінні 
у вигляді грошових коштів, валюти, цінних паперів, рухомого і нерухомого майна, 
об’єктів незавершеного будівництва, часток у капіталі юридичних осіб, інші майнові 
і нематеріальні активи як в Україні, так і за кордоном. Звичайно, ніхто із їх власників 
ніяких податків не сплачував. Тож дотримання принципів “соціальної справедливо-
сті” і “рівності усіх платників перед законом” вимагає від них сплати відповідних 
податків, а це 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору, який 
сплачують усі законослухняні громадяни України.

Таке оподаткування цілком можливо провести шляхом так званого “нульового 
декларування”, коли будь-який платник податків (власник вищезазначених активів) 
може подати декларацію про доходи і майновий стан, де вкаже всі свої заощадження, 
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цінності і майно. Після подання такої декларації необхідно буде одноразово (а чи в 
розстрочку ) сплатити податок на доходи 18% і 1,5% військової збір. Саме таким має 
бути справжнє “нульове декларування” за нашою пропозицією і під суворим контр-
олем відповідних державних органів, що легалізує значну частину нетрудових дохо-
дів у країні без притягнення їх власників до кримінальної відповідальності. У той же 
час законопроект №1183 депутата Н. Южаніної передбачає кілька дуже скромних 
і аж ніяк не вмотивованих ставок “нульового декларування” – 9 % ,5% та 2,5% від 
доходу, з чим погодитися ніяк не можна, оскільки це грубо порушує вищезазначені 
принципи оподаткування та закріплює майнову нерівність громадян перед законом 
[6; с.19].

На наш погляд, реалізація вищезазначених пропозицій щодо належного застосу-
вання передбачених Податковим кодексом України принципів оподаткування (по-
ряд із наведенням належного порядку в митній справі ) дозволить мобілізувати до 
дохідної частини Державного і місцевих бюджетів України значні грошові кошти, 
що з часом позбавить Україну необхідності в отриманні кредитів Міжнародного ва-
лютного фонду і забезпечить належний соціально-економічний розвиток країни за 
рахунок власних джерел фінансування.
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О. І. КОЗАЧЕНКО
канд. юрид. наук, НН ІП МАУП 

ЩОДО ЗМІН У ПИТАННЯХ ОТРИМАННЯ  
ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останньою переломною подією у правовому регулюванні негласного співро-
бітництва стало прийняття у 2012 р. чинного КПК України. На відміну від попе-
реднього періоду, до Кодексу було запроваджено можливість таємного одержання 
інформації, необхідної для встановлення фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження – шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій. В числі іншого, законодавець передбачив право слідчого використовувати ін-
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формацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, 
або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випад-
ках, передбачених КПК України (ст. 275) [1].

Але законодавчі новації торкнулися не лише запровадження у кримінальний 
процес можливостей використання негласних методів одержання інформації, а й 
повноважень слідчого, прокурора, оперативних підрозділів, особливостей їх проце-
суального статусу та правових відносин між ними. Це створило особливе правове 
середовище, у якому зараз функціонує інститут негласного співробітництва.

Сьогодні згадані правові механізми та відповідні можливості передбачені лише 
для оперативних підрозділів і лише на рівні підзаконних нормативно-правових ак-
тів. Тобто, слідчий може реалізувати право, передбачене ст. 275 КПК України, лише у 
взаємодії з оперативними підрозділами. У таких умовах особливого значення набу-
ває зміст правових відносин між слідчим і оперативними підрозділами, основи якого 
закладено у ст. 41 КПК України.

Відповідно до ч. 1 зазначеної статті оперативні підрозділи органів Національної 
поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, 
Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слід-
чі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за 
письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-тех-
нічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупцій-
ного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури.

Поверхневий аналіз даної норми у сукупності з положенням ст. 275 КПК України 
може сформувати враження про те, що слідчий (детектив), прокурор мають право 
дати доручення оперативному підрозділу щодо використання негласного співро-
бітництва. Саме такий підхід застосовано у навчальному посібнику Б. І. Бараненка, 
О. В. Бочкового, К. А. Гусєвої та інших науковців, а також в деяких інших джере-
лах. Проте, як слушно зауважує Д. Б Сергєєва, використання інформації, отрима-
ної внаслідок конфіденційно співробітництва під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, так само, як і залучення осіб до конфіденційного співробітництва 
під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не відповідає сутнісним оз-
накам негласних слідчих (розшукових) дій [3]. В іншому разі виникла б ситуація, 
коли одна слідча (розшукова) дія проводиться в ході провадження іншої, як її стадія 
чи структурний елемент, що є неприпустимим. Ці заходи за своєю природою є за-
безпечувальними, такими, що покликані сприяти успішному проведенню негласних 
слідчих (розшукових) дій, під час яких вони використовуються [4]. 

Частина 2 ст. 41 КПК України встановлює, що під час виконання доручень слідчо-
го, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями 
слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, під-
розділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не 
мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 
ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Позбавивши оперативні підрозділи (крім підрозділу детективів, підрозділу вну-
трішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) права прово-
дити процесуальні дії та ініціювати їх проведення, законодавець нічого не зазначив 
про права оперативних підрозділів використовувати для виконання завдань кримі-
нального провадження власні можливості щодо проведення оперативно-розшуко-
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вих заходів, а також заходів забезпечувального характеру (у тому числі, використан-
ня негласного співробітництва, використання несправжніх імітаційних засобів).

Водночас, засновуючись на тому, що під час виконання доручень слідчого, проку-
рора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого, 
він має право і на використання негласного співробітництва.

Отже, негласне співробітництво в межах кримінального провадження оператив-
ний працівник може використовувати з метою забезпечення ефективного проведен-
ня дорученої йому слідчим, прокурором негласної слідчої (розшукової) дії.

Поза межами такого доручення використання оперативним працівником неглас-
ного співробітництва в межах кримінального провадження буде незаконним.

При цьому, законодавець у ст. 275 КПК України передбачив два варіанти викори-
стання негласного співробітництва у кримінальному провадженні: 

• по-перше, використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного 
співробітництва з іншими особами; 

• по-друге, залучення цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, у випадках передбачених КПК України. 

Проведений нами аналіз положень глави 21 КПК України дозволяє стверджу-
вати, що жодна із статей, які регламентують проведення НСРД, не містить вказівку 
про можливість залучення до їх проведення на конфіденційній основі “інших осіб”, 
окрім єдиного випадку – ч. 1 ст. 272 КПК України. Дана норма передбачає, що під 
час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів можуть бути 
отримані відомості, речі і документи, які мають значення для досудового розсліду-
вання, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь 
в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником зазначеної групи чи 
організації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового роз-
слідування.

Невизначеність у цьому питанні створює проблеми у правоохоронній практи-
ці. Аналізуючи її, М. В. Лотоцький зазначає, що, спираючись на положення ч. 6 ст. 
246 КПК України, слідчі, прокурори залучають до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій “інших осіб”. У більшості кримінальних проваджень по обвинува-
ченню особи за ст. 307 КК України “покупцями” та “продавцями” у такій негласній 
слідчій дії, як контроль за вчиненням злочину, є “інші особи”, тобто особи, які не 
є штатними працівниками правоохоронних органів. Як правило, це раніше судимі 
особи, звільнені від кримінальної відповідальності, яким загрожує адміністративне 
чи кримінальне покарання, особи, які перебувають під адміністративним наглядом. 
Часто “продавцями/покупцями” наркотичних засобів є особи, які є підозрюваними 
у кримінальному провадженні. А надання “добровільної” згоди на участь у НСРД 
супроводжується фізичним і моральним тиском. На думку вченого, залучення таких 
осіб до участі в НСРД є не тільки протизаконним, а й аморальним [5]. 

Що стосується “Контролю за вчиненням злочину” (ст. 271 КПК України), зокре-
ма “контрольованої та оперативної закупки”, то М. В. Лотоцький зауважує, що в цій 
статті КПК України не вказано, що до проведення такої негласної слідчої (розшуко-
вої) дії можна залучати “інших осіб”, отже вона повинна проводитися штатними пра-
цівниками правоохоронного органу. Дослідник доходить висновку, що використання 
“інших осіб” у НСРД, зокрема оперативній поставці, контрольованій та оператив-
ній закупці, спеціальному слідчому експерименті, імітуванні обстановки злочину та 
інших НСРД є протизаконним. Здобуті таким чином докази не можуть бути вико-
ристані при прийнятті процесуальних рішень, на них не може посилатися суд при 
ухваленні судового рішення [5].



170

Цей висновок підтверджує нашу гіпотезу про те, що залучення “інших осіб” до 
будь-якої НСРД є незаконним. Але при цьому потрібно враховувати наступні обста-
вини.

По-перше, до категорії “інших осіб”, які залучаються до проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, окрім осіб, залучених до конфіденційного співробітни-
цтва, належать: перекладач; спеціаліст; керівники та представники установ зв’язку; 
керівники та працівники операторів транспортних телекомунікаційних мереж, ке-
рівники та працівники банківської установи) та ін. [6].

По-друге, залучення осіб до багатьох НСРД є реальною необхідністю, а інколи і 
єдиною можливістю проведення конкретної дії. Так, обстеження публічно недоступ-
них місць, житла чи іншого володіння особи, відповідно до положень ст. 267 КПК 
України з метою встановлення там засобів аудіо-, відеоконтролю часто можливо 
провести лише через залучення до конфіденційного співробітництва осіб, які мають 
вільний доступ до відповідного приміщення або можуть відвідати його і перебувати 
там з дозволу власника або користувача приміщення. Провести контрольоване по-
стачання, контрольовану або оперативну закупку, спеціальний слідчий експеримент 
часто буває можливим лише через залучення до конфіденційного співробітництва 
осіб з найближчого соціального оточення збувальників наркотичних засобів, торгів-
ців зброєю та вибухівкою, хабарників, замовників умисних вбивств тощо.

По-третє, не можна погодитися з тим, що у переважній більшості випадків про-
блема залучення осіб до негласного співробітництва з метою їх участі у проведенні 
НСРД супроводжується фізичним та моральним тиском з метою одержання “добро-
вільної згоди”. Якщо під “фізичним тиском” розуміти насильство або погрози його 
застосування, то 100 % опитаних нами оперативних працівників та 100 % слідчих ні-
коли не застосовували такого стимулу для залучення осіб на конфіденційній основі 
до проведення НСРД, а також не чули про подібні випадки від своїх колег. 

З нашого погляду, її не можна розв’язати у спосіб, запропонований М. В. Лотоць-
ким (використання для проведення НСРД лише штатних працівників оперативних 
підрозділів, із забороною залучати до цих дій конфідентів) [5]. Двома основними 
шляхами вирішення окресленої проблеми вважаємо запровадження:

• належного фінансування роботи оперативних підрозділів з негласного співро-
бітництва (за таку пропозицію висловилися 98,4 % опитаних нами оперативних пра-
цівників, 81,3 % слідчих).

• законодавчого механізму укладання угоди, за якою обвинуваченому (підозрю-
ваному; особі, яка притягується до адміністративної відповідальності) у разі добро-
вільної згоди на участь у проведенні НСРД гарантується звільнення від покарання 
чи відповідальності або значне пом’якшення покарання (за таку пропозицію висло-
вилися 88,2 % опитаних нами оперативних працівників, 71,7 % слідчих).

Підбиваючи проміжні підсумки, зазначимо, що сьогодні правове регулювання 
використання негласного співробітництва в межах кримінального провадження ха-
рактеризується тим, що згідно з буквою закону (з формально-юридичних позицій): 

1. Слідчий особисто не може одержувати (а, відповідно, і використовувати) ін-
формацію від негласних співробітників через відсутність правового механізму його 
роботи з такими працівниками.

2. Слідчий має право (але не може мати формальних підстав) для використан-
ня інформації, одержаної внаслідок конфіденційного співробітництва оперативни-
ми підрозділами. Адже він не може дати їм доручення на використання негласного 
співробітництва через те, що воно не становить змісту окремої НСРД. Відповідно, 
слідчий не може одержати результати виконання такого доручення.
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3. Оперативний підрозділ може використовувати інформацію, одержану від нег-
ласних співробітників, лише в межах виконання доручення слідчого на проведення 
конкретної НСРД.

4. Слідчий та працівники оперативного підрозділу (у разі доручення їм слідчим 
конкретної НСРД) мають право залучати негласних співробітників до проведення 
лише однієї НСРД – виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяль-
ності організованої групи чи злочинної організації.

Таким чином сьогодні немає формальних законних підстав для використання 
у кримінальному провадженні не лише тієї інформації, яку одержують оперативні 
підрозділи шляхом негласного співробітництва, а й відомостей, одержаних ними в 
результаті проведення таких оперативно-розшукових заходів, як оперативне опи-
тування, оперативна установка, оперативний огляд, аналітична розвідка. Ці та інші 
заходи не знайшли аналогів у переліку негласних слідчих розшукових дій. Тобто, 
слідчий не може дати доручення на їх проведення або застосувати їх самостійно. 

Причина такого стану речей полягає в тому, що суб’єкти ОРД юридично позбав-
лені можливості здійснення оперативно-розшукового супроводження криміналь-
ного провадження (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 
НАБ України). На неприпустимість такої ситуації та необхідність її виправлення 
вказували ряд науковців.

Зокрема, М.А. Погорецький влучно зазначає, що із введенням в дію чинного 
КПК України ліквідовано інститут оперативно-розшукового супроводження кримі-
нального судочинства. Як наслідок, розширилися можливості підозрюваних, обви-
нувачених та інших зацікавлених осіб застосовувати різноманітні заходи протидії 
органам досудового розслідування та суду (вплив на свідків і потерпілих шляхом 
погроз, підкупу тощо) на усіх стадіях кримінального процесу і, особливо, судових, де 
взагалі відсутні в органів обвинувачення ефективні засоби викриття такої протидії 
та протистояння їй. Вчений наполягає на вирішенні даної проблеми шляхом внесен-
ня відповідних змін і доповнень до чинного КПК України та Закону України “Про 
оперативно-розшукову діяльність” [7]. 

Цю думку підтримує В. А. Колесник, який зазначає, що рішення про ліквідацію 
інституту оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження 
було поспішним, оскільки потреба в такому супроводженні залишилася і задоволь-
нити її лише наявними негласними слідчими (розшуковими) діями неможливо [8].

Також учений вказує, що під час кримінальних проваджень трапляються випад-
ки, коли потерпілий відмовляється від свідчень через те, що йому заплатили або 
погрожують розправою. Встановити суб’єктів та обставини такої протидії розслі-
дуванню слідчий, який не має оперативних позицій серед учасників кримінального 
судочинства (бо це не його завдання), особисто не зможе. 

Крім того, запізно нейтралізувати протидію розслідуванню, коли вона вже при-
несла свої результати. Необхідно якщо не діяти на випередження, то хоча б вчасно 
покласти край протиправному втручанню в роботу органів досудового розслідуван-
ня, що неможливо без оперативного супроводження кримінального процесу. Твер-
дження про те, що частину оперативно-розшукових заходів поклали на слідчого і 
той проводить їх, називаючи негласними слідчими (розшуковими) діями, В. А. Ко-
лесник вважає хибним. Адже слідчий не виконує ті завдання, які у зв’язку з розслі-
дуванням злочину ставляться перед оперативними підрозділами. Оперативно-роз-
шукова діяльність в інтересах кримінального провадження як здійснювалася, так і 
здійснюється. Сьогодні фактично співіснують дві форми пізнання події злочину, що 
в минулому були врегульовані юридично: процесуальна та оперативна [8] .
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Розуміючи необхідність існування інституту оперативно-розшукового супрово-
дження кримінального провадження, його важливу роль у виконанні завдань бо-
ротьби зі злочинністю, представники МВС України постійно намагаються легітимі-
зувати його на рівні підзаконних нормативно-правових актів. 

Так, п. 5.1 та 5.2 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідуван-
ня з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 
та розслідуванні кримінальних правопорушень (затверджена Наказом МВС Укра-
їни від 14 серпня 2012 р. № 700) містили положення, які регламентували супрово-
дження оперативними працівниками кримінального провадження у складі слідчо-о-
перативних груп з моменту його створення до оголошення судом вироку [9]. 

Із скасуванням вказаного нормативно-правового акта було введено в дію Інструк-
цію з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопору-
шенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджену Наказом Міністерства внутріш-
ніх справ України від 07 липня 2017 р. № 575 [10]. У цьому документі продовжено 
спробу легітимізації інституту оперативного супроводження кримінального прова-
дження.

Зокрема, там містяться наступні положення: 
• Оперативний супровід досудового розслідування забезпечується з моменту 

створення слідчо-оперативної групи і до ухвалення судом вироку або постановлення 
ухвали, які набрали законної сили; 

• Працівники оперативного підрозділу, включені до складу слідчо-оперативної 
групи, самостійно надають слідчому обґрунтовані пропозиції щодо необхідності 
проведення конкретних слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

• За наявності достовірної інформації про наміри підозрюваного, до якого засто-
совано запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, переховуватися від 
органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншо-
го підозрюваного, експерта, спеціаліста у тому самому кримінальному провадженні, 
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопо-
рушення, в якому підозрюється, працівник оперативного підрозділу складає мотиво-
ваний рапорт, який подає слідчому.

Отже, зазначений нормативно-правовий акт надає оперативним підрозділам по-
вноважень, які: по-перше, ширші за ті, що встановлені КПК України (здійснення 
оперативного супроводження кримінального провадження); по-друге, прямо супе-
речать йому (в частині ініціювання оперативними працівниками СРД та НСРД).

Визнаючи необхідність запровадження та чіткого нормативно-правового урегу-
лювання інституту оперативного супроводження кримінального провадження, ма-
ємо зазначити, що спроби зробити це на рівні підзаконних нормативно-правових 
актів не можуть бути продуктивними. Адже яким би чином не були сформульовані 
відповідні положення, не вдасться уникнути їх колізії з нормами КПК України.

Отже, оперативне супроводження кримінального провадження має бути урегу-
льоване на законодавчому рівні. Тому ми вітаємо позиції тих учених, які пропону-
ють внести відповідні зміни до КПК України. Так, А. О. Шишкін пропонує у КПК 
України закріпити окремою нормою визначення поняття оперативно-розшукового 
супроводження (забезпечення) процесу досудового розслідування та конкретні пов-
новаження співробітників оперативних підрозділів у цьому напрямі [11].

Але запровадження до КПК України лише визначення оперативного супрово-
дження кримінального провадження буде недостатнім для урегулювання цього ін-
ституту у кримінальному процесі. Тому слушною є пропозиція М. Ю. Коника, який 
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зазначає, що ст. 41 КПК України необхідно доповнити положенням про те, що опе-
ративні підрозділи, за погодженням з прокурором, уповноважені заводити справи 
оперативного супроводження кримінального провадження. В межах цих справ їм 
потрібно надати право, за погодженням зі слідчим, використовувати заходи, що за 
сутністю аналогічні заходам оперативного (ініціативного) пошуку [12]. До таких за-
ходів науковець відносить аналітичну розвідку; оперативно-пошуковий моніторинг 
з використанням конфіденційного співробітництва; оперативне опитування (у тому 
числі негласне); оперативну установку; короткочасне спостереження у публічно до-
ступних місцях.

На відміну від цього А. М. Черняк, досліджуючи питання протидії злочинам у 
сфері міжнародного студентського обміну, пропонує закріпити у КПК України пе-
релік заходів оперативного супроводження кримінального провадження, назви яких 
прямо вказують на їх зміст і не потребують формулювання дефініцій. До таких захо-
дів вчений відносить: опитування осіб за їх згодою; обстеження публічно доступних 
об’єктів; обстеження публічно недоступних об’єктів за згодою осіб, у розпорядженні 
(користуванні) яких вони перебувають; збирання публічно доступної інформації з 
будь-яких джерел; збирання інформації з обмеженим доступом, яка міститься в ін-
формаційних банках даних правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції; 
одержання конфіденційної інформації за згодою осіб, які мають доступ до неї; візу-
альне спостереження в публічно доступних місцях; короткочасне впровадження в 
криміногенне середовище; комплексний аналіз інформації, одержаної під час інших 
заходів оперативного супроводження кримінального провадження та слідчих (роз-
шукових) дій, зокрема негласних, у досудовому розслідуванні конкретного злочину 
[13] .
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Є. С. КОСТЮК 
канд. іст. наук, НН ІМВСН МАУП

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОВЛАДНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ  
В УСРР–УРСР У 20–30-ті рр. XX ст.

У процесі побудови тоталітарного політичного режиму впродовж 20–30-х рр. XX ст. 
компартійною владою було сформовано цілу систему громадських об’єднань, які були 
створені і функціонували в якості знарядь реалізації поставлених нею політичних цілей.

Для того, щоб громадські об’єднання неухильно виконували поставлені компар-
тійної владою завдання та були повністю керованими, як їх організаційна структура, 
так і соціальний склад мали бути визначені заздалегідь. Відтак компартійні органи 
ретельно відстежували соціальний склад громадських об’єднань, прагнучи залучати 
до їхніх лав насамперед представників робітництва та лояльної до правлячого ре-
жиму виробничої та науково-технічної інтелігенції. Варто детальніше розглянути ці 
процеси на прикладі однієї з найбільших груп громадських об’єднань того часу - ви-
робничих громадських об’єднань.

Контроль за умовами членства у громадських об’єднаннях здійснювався за до-
помогою органів Народного комісаріату внутрішніх справ, які затверджували ста-
тути громадських організацій. Основні регулятивні функції зосереджувалися у 
Центральній міжвідомчій комісії у справах товариств і спілок (МЕКОСО), яка була 
створена при Народному комісаріаті внутрішніх справ УСРР у 1922 р. Статути тих 
громадських організацій, умови членства в яких не відповідали “класовій” доктри-
ні більшовицького режиму, просто не реєструвалися. Таким чином, було створено 
ефективний механізм селекції громадської самодіяльної населення та підпорядку-
вання її інтересам компартійної влади [2, 88-90].

Згідно з директивами ВЦРПС, розробленими на підставі відповідних рішень 
компартійної влади, членами профспілок не могли бути особи, позбавлені виборчих 
прав – так звані “позбавленці”, а саме, власники, орендарі чи управляючі приватних 
підприємств; особи, осуджені за кримінальні злочини; служителі релігійних культів; 
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колишні працівники поліції, жандармерії та охоронного управління часів Російської 
імперії. Також членами профспілок не могли бути особи, які повністю втратили пра-
цездатність і безробітні, які до реєстрації на біржі праці не були членами профспіл-
ки; члени артілей, комун і виробничих кооперативів; кустарі-одинаки [1, 25].

Згідно директиви ВЦРПС від 20 липня 1925 р. “Про інженерно-технічні секції 
професійних спілок”, членством в ІТС могли бути охоплені всі члени відповідної 
профспілки, які працювали на інженерних і відповідальних технічних посадах, за 
умови того, що вони мали вищу або середню спеціальну технічну освіту. В окремих 
випадках до лав ІТС могли приймати й тих інженерно-технічних працівників, які не 
мали відповідної освіти. Зарахування до лав інженерно-технічних секцій здійсню-
валося місцевими бюро. Рішення про виключення з лав ІТС здійснювалося проф-
спілковими органами після попереднього обговорення місцевим секційним бюро [3, 
24-25]. Членами ВУАІ (ВУКАІ) могли бути інженери, які закінчили вищі технічні 
навчальні заклади, а також особи з середньою технічною освітою, які працювали за 
інженерними спеціальностями [8, 11-12].

Переважна більшість технічних товариств передбачали членство як фізичних, так 
і юридичних осіб, тобто, установ і організацій. Статутні положення цих громадських 
об’єднань не передбачали національних, професійних, освітніх чи кваліфікаційних 
обмежень умов членства. Останні насамперед передбачали наявність громадянства 
СРСР, “правоздатності громадянина”, сприяння нового члена виконанню завдань, 
що стояли перед тим чи іншим товариством тощо. Так само, як і у профспілках, чле-
нами технічних товариств не могли бути “позбавленці”. Основні категорії останніх 
були перераховані при висвітленні умов членства у професійних спілках. Тобто, об-
меження мали насамперед політичний характер і були спрямовані на відсіювання 
незручних для правлячого режиму громадян, навіть якщо вони мали бажання і до-
статній рівень знань та кваліфікації для роботи в об’єднанні [10, 8].

В якості типового прикладу можна навести Українську асоціацію робітників-ви-
нахідників, керівники якої ретельно відстежували соціальний склад своєї громад-
ської організації. З анкети члена УАРВИН випливає, що Асоціація цікавилася при-
належністю кандидата у її члени до КП(б)У та до профспілок. Також в анкеті була 
графа про соціальне та майнове становище кандидата на вступ до і після більшо-
вицького перевороту 1917 року, про походження, рідну мову, сімейний стан й осві-
ту. Соціальне походження та рід діяльності до більшовицького перевороту ретель-
но відстежувалися, очевидно, згідно з прямими вказівками компартійних органів, 
з метою недопущення до лав УАРВИН “класово чужих елементів”. Така політика 
компартійної влади, якій змушене було слідувати згадане громадське об’єднання, 
призводила до того, що значна кількість талановитих, ініціативних людей не могла 
реалізувати свій потенціал у його лавах. [6, 4].

Подібна ситуація не була характерною лише для Асоціації винахідників, вона була 
типовою для всіх громадських об’єднань того часу. Атмосфера пошуку “класових воро-
гів” пронизувала собою все комуністичне суспільство, зокрема й всі громадські об’єд-
нання, суттєво обмежуючи а то й зводячи нанівець їхній креативний потенціал.

Варто відзначити, що до лав УАРВИН наприкінці 1920-х рр. приймали лише тих 
осіб, які вже мали наявні винаходи та вдосконалення, а ті робітники, винаходи яких 
знаходилися у стадії розробки, до Асоціації не приймалися [5, 52]. Прийом нових 
членів до Української асоціації робітників-винахідників здійснювався за рекомен-
даціями тих осіб, які вже були членами цього громадського об’єднання [4, 36]. Юри-
дичними членами технічних і науково-технічних товариств могли бути всі бажаючі 
державні установи та громадські об’єднання [7, 7-8].
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Науково-технічні товариства УСРР-УРСР консолідували у своїх лавах насам-
перед представників науково-технічної інтелігенції: викладачів вищих технічних 
навчальних закладів, працівників науково-дослідних інститутів. Знову ж таки, це 
мали лояльні до комуністичного режиму науковці, не “позбавленці” і не “ненадійні 
елементи” [9, 15].

Підсумовуючи характеристику системи громадських об’єднань УСРР – УРСР, 
варто відзначити, що специфіка її побудови та функціонування була зумовлена ви-
нятково інтересами правлячого режиму. Визначивши громадські організації в якості 
“передавальних пасів” від владних органів до населення, компартійне керівництво 
жорстко регламентувало умови їх створення та діяльності. У таких умовах можли-
вість реальної громадської ініціативи було гранично мінімізовано.

Умови членства у громадських об’єднаннях були спрямовані на недопущення 
до лав останніх “позбавленців” та інших “класово ворожих елементів”, на створен-
ня стерильного соціального середовища для виховання “нової радянської людини”, 
беззастережно відданої тоталітарному режиму. Саме тому компартійні функціонери 
активно закликали керівництво громадських організацій залучати до своїх лав саме 
робітничу молодь, яка легко піддавалася ідеологічній обробці.
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ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ФАЗИ 
ЄВРОТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Сьогодні Європа опинилась перед багатьма викликами та загрозами. До загаль-
них проблем, що стосуються кожного, відносяться питання кліматичних змін, те-
роризму, підтримання миру, інформаційних війн, гендерної рівності, економічні та 
соціальні виклики доби. Не менш серйозними є галузеві загрози, наприклад в сфері 
державного управління, в тому, що стосується збереження соцієтальних та гуманіс-
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тичних цінностей, майбутнього вищої освіти, розвитку здібностей та перспектив 
працевлаштування. Тотальна транснаціоналізація значно впливає на “традиційні” 
функції держави, національна держава втрачає монополію на політичні та управ-
лінські рішення, здатність контролювати власну економіку стає значно обмеженою. 
Таке поняття, як “національна держава”, все активніше стає архаїчним, правлячі 
групи втрачають елементи національної ідентичності, оскільки їх політична ідея не 
корелюється з очікуваннями і потребами нації. Подібні тенденції створюють пере-
думови для появи нової (транснаціональної) конфігурації влади, яка призводить до 
ерозії політичної суб’єктності держави та передає деякі її функції наднаціональним, 
недержавним органам. Транснаціональний компонент сьогодні присутній у всіх сфе-
рах суспільного життя, і його руйнівні та загрозливі тенденції в одній галузі можуть 
виявитись корисними та прогресивними в іншій в результаті свідомого та зрілого 
адміністрування. Європа вже давно іде цим шляхом, поки Україна тільки на нього 
стала. Наша країна страждає від нестачі кваліфікованих політиків, освітян, менедже-
рів, державних управлінців, керівників в усіх сферах суспільно-політичного життя; 
відсутність волі до прийняття та впровадження прогресивного європейського досві-
ду у вихованні нового покоління з дотриманням суспільних цінностей відбувається 
одночасно з потребую реалізовувати транснаціональні задачі. Державна політика 
України постійно спрямована на досягнення європейських стандартів. Ми глибоко 
переконані, що запорукою правильних рішень на найвищому державному рівні є 
якісна професійна підготовка політиків, управлінців та керівників стратегічних сек-
торів публічного адміністрування. Це і формує потребу активного впровадження в 
Україні дієвих програм транскордонного співробітництва, які спрямовані на активі-
зацію міжнародної академічної мобільності та є частиною всеохоплюючої стратегії 
інтернаціоналізації вищої освіти. 

За статистикою, академічна кредитна мобільність за програмою ЄС Еразмус+ є 
найпоширенішою в європейських країнах та Україні. Для українських здобувачів 
вищої освіти, професорсько-викладацького складу та дослідників програми науко-
вих стажувань та мобільності Еразмус+ та Горизонт 2020 – це прекрасний ресурс для 
поширення результатів досліджень та досвіду міжкультурної комунікації. Для кра-
їн-членів ЄС зацікавленість полягає не лише в стимулюванні наукових досліджень 
та вхідної академічної мобільності (як кредитної, так і ступеневої), це і питання ство-
рення ресурсних пулів, фінансування будь-якого виду діяльності, які охоплюють ці 
програми.  

В цьому аспекті цікавим видається питання виходу Великобританії зі складу ЄС 
(Brexit). Окрім політичних та економічних наслідків ця подія має неабияке значен-
ня і для освітньої та науково-дослідної сфери ЄС,  а відтак – і для організації навчан-
ня за програмами вхідної академічної мобільності до Великобританії. З цією метою 
академічним спільнотам держав-учасниць та партнерів програм ЄС Еразмус+ та 
Горизонт 2020 варто лобіювати питання утримання Великобританії в європейських 
програмах фінансування наукових досліджень та мобільності студентів в політич-
них та урядових колах шляхом тиску на переговорні групи. На наше глибоке пере-
конання, на шляху переговорів виникне ряд питань, зокрема: чи повинна Велико-
британія брати участь у всіх або лише деяких областях наукових та освітніх програм 
ЄС? Як слід розраховувати фінансові внески? Яка процедура узгодження правил 
між Великобританією та ЄС, наприклад, щодо мобільності дослідників та студентів 
була б швидкою та ефективною (адже прецеденту немає)? 

Питання фізичної присутності Великобританії в європейських програмах науко-
вих досліджень та академічної мобільності може набути виключно фінансово-еко-
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номічного характеру доцільності з розрахунку видатків та надходжень, проте вар-
то постійно акцентувати увагу на тому, що цінності освіти, знання, компетентності 
та навички не вимірюються у грошовому еквіваленті, а їх прирощення у якісному 
форматі необхідне для сталого розвитку людства, підтвердженням чого є багаторічні 
зусилля всієї світової спільноти для розвитку програм наукового стажування, спів-
робітництва та мобільності в усьому світі. З цієї причини, стратегічною метою ке-
рівних органів ЄС, органів державного управління країн-членів ЄС та очільників 
профільних керуючих органів сектору університетської освіти, науки та досліджень 
є повне приєднання Великобританії до програми фінансування досліджень в рамках 
Горизонт 2020 та принаймні напряму КА 1 (107) програми Еразмус+, особливо в 
частині академічна мобільності студентів. 

Формат нових відносин з Великобританією повинен враховувати амбітні плани 
ЄС щодо зміцнення Європейського дослідницького простору, а також формування 
Європейського простору освіти, частиною якого Великобританія обов’язково повин-
на бути, адже її потенціал для проведення трансформаційних досліджень, розвитку 
освіти та інновацій є унікальним завдяки великій кількості великих науко-орієнто-
ваних університетів з різними культурними контекстами та традиціями в широкому 
географічному контексті.

Таким чином, беручи до уваги безпрецедентний процес дезінтеграції в ЄС та 
орієнтуючись на можливу започатковану тенденцію, а також з огляду на те, що єв-
ропейський регіон має унікальний досвід тотального об’єднання всіх компонентів 
освітньої, культурної та науково-дослідної діяльності на підставі спільних програм 
розвитку та багатосторонньої міжнародної системи фінансування через дослідниць-
кі програми ЄС, варто актуалізувати питання цінностей в освіті та соцієтальних цін-
ностей на загал. Очевидним є факт, що Великобританія є цінною частиною успіху 
стратегії розвитку ЄС в освітньо-науковій сфері: вона має найвищі результати до-
сліджень, є лідером у галузі нових технологій і є найпопулярнішим напрямком для 
вихідної студентської мобільності, причому ступеневої більше, ніж кредитної. Без-
сумнівно, Європа значно втратить, якщо Великобританія відокремиться не лише в 
політико-адміністративному плані, а Великобританія постраждає, якщо опиниться 
осторонь загального процесу розвитку освіти та науки для перетворення ЄС на гло-
бальний центр досліджень та освіти. Ні США, ні Китай не можуть запропонувати 
альтернативи Великобританії. Тому перед законодавчими і виконавчими органами 
ЄС стоїть завдання виробити правильну політику відносин з Великобританією як 
вже фактично не членом ЄС, відмінну від загальноприйнятої практики побудови 
відносин з іншими країнами-не членами, для збереження цінностей університетської 
освіти, утримання багаторічного курсу розвитку Єдиного європейського простору 
вищої освіти, впровадження інновацій та розвитку інтернаціоналізації вищої освіти.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ  
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ  
ЧИ НЕДОСТОВІРНОСТІ ІНШИХ ДОКАЗІВ  
ЯК МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФОРМУВАННЯ  
НАЛЕЖНИХ ДОКАЗІВ

Вагому роль у розвитку вітчизняної моделі належності доказів як їх процесуаль-
ної властивості відіграє Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), у практи-
ці якого напрацьовані міжнародні стандарти формування належних доказів. Одним 
із таких стандартів виступає забезпечення використання доказів для підтвердження 
достовірності чи недостовірності інших доказів.

Вказаний стандарт формування належних доказів міститься у низці рішень 
ЄСПЛ, присвячених встановленню факту дотримання національними судами 
права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод від 04.11.1950 р., ратифікованої Законом України від  
17.07.1997 р. № 475/97-ВР (далі – Європейська конвенція від 04.11.1950 р.) [1]. При 
цьому Суд відзначає, що у змагальному процесі повинні досліджуватися не лише 
докази, які безпосередньо стосуються фактів цієї справи, але й інші докази, які мо-
жуть стосуватися допустимості, достовірності та повноти перших (п. 200 рішення 
від 11.12.2008 р. у справі “Mirilashvili v. Russia”) [2].

З урахуванням обставин конкретних справ, ЄСПЛ звертає увагу на потребу у 
застосуванні національними судами стандарту “забезпечення використання доказів 
для підтвердження достовірності чи недостовірності інших доказів” у декількох ас-
пектах.

По-перше, ЄСПЛ вказує на необхідність його використання задля забезпечен-
ня права обвинуваченого подавати під час судового розгляду докази, спрямова-
ні на спростування достовірності показань свідків обвинувачення, та у разі не-
дотримання національними судами цього права констатує порушення п. п. 1 і 3d  
ст. 1 Європейської конвенції від 04.11.1950 р. Так, у рішенні від 24.11.1986 р. у справі 
“Unterpertinger v. Austria” Суд відзначає, що у цій справі поліція взяла показання у 
пані Unterpertinger як підозрюваної у зв’язку з інцидентом, що стався 14.08.1979 р., 
і згодом – як у позивачки у зв’язку з інцидентом, що стався 09.09.1979 р.; у пані 
Tappeiner поліція брала показання як в особи, причетної до першого інциденту. Від-
мовившись давати показання у суді, вони позбавили заявника можливості допита-
ти цих свідків чи домогтися їх допиту стосовно їх показань. Хоча він мав змогу по-
дати свої зауваження безперешкодно під час слухання справи у суді, апеляційний 
суд відмовився прийняти показання, якими він хотів піддати сумніву достовірність 
показань його колишньої дружини і падчерки… Із рішення від 04.06.1980 р. вбача-
ється, що апеляційний суд визнав заявника винуватим головним чином на підставі 
показань пані Unterpertinger і пані Tappeiner, наданих ними поліції. Апеляційний 
суд кваліфікував ці показання не просто як інформацію, а як докази правдивості об-
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винувальних заяв цих жінок на той час. Потрібно зазначити, що саме апеляційний 
суд мав оцінити подані матеріали, а також належність показань, які обвинувачений 
намагався долучити до справи: незважаючи на це, пана Unterpertinger було визнано 
винуватим на підставі показань, стосовно яких його право на захист було значно об-
меженим. З огляду на це, заявник не здійснив свого права на справедливий судовий 
розгляд і було допущено порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, взятого у поєднанні з прин-
ципами, закладеними у п. 3d цієї статті (п. п. 32 і 33 вказаного рішення) [3].

По-друге, ЄСПЛ відзначає потребу у застосуванні стандарту “забезпечення вико-
ристання доказів для підтвердження достовірності чи недостовірності інших доказів” 
з метою забезпечення права сторін на ознайомлення з доказами, наявними у розпоря-
дженні національних судів під час здійснення кримінального провадження, та у разі 
недотримання цього права, зокрема стосовно обвинуваченого, констатує порушення 
п. 1 ст. 1 Європейської конвенції від 04.11.1950 р. Зокрема, у рішенні від 22.03.2005 р. у 
справі “M.S. v. Finland” Суд зауважує, що зміст листа від 26.11.1996 р. не був повідом-
лений жодній із сторін кримінального провадження, тобто ні заявнику, ні прокурору. 
Встановити порушення рівності сторін у цій ситуації неможливо, оскільки жодна сто-
рона не була поставлена у невигідне становище відносно протилежної… Проте, кон-
цепція справедливого судового розгляду також загалом передбачає право учасників 
процесу знати зміст і висловлювати свої коментарі щодо доказів чи зауважень, нада-
них з метою вплинути на рішення суду… Зміст листа від 26.11.1996 р. був безпосеред-
ньо пов’язаний з питанням про достовірність свідка, що становило важливий елемент 
позиції захисту заявника в апеляційному суді. Справді, показання колишньої дружи-
ни заявника було не єдиним засобом доказування можливості вчинення заявником 
діянь, в яких його обвинувачено. Проте лист від 26.11.1996 р., будучи пов’язаним з по-
передніми показаннями колишньої дружини заявника, мав окреме значення, оскіль-
ки він, зрозуміло, був здатний вплинути на рішення апеляційного суду… Правильно 
вирішити, чи заслуговує лист від 26.11.1996 р. на їх зауваження, могли тільки безпосе-
редньо самі сторони… Суд вважає, що повага до права на справедливий судовий роз-
гляд, гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції, вимагала, щоб заявника повідомили про те, що 
апеляційний суд одержав листа колишньої дружини заявника від 26.11.1996 р., і щоб 
він отримав можливість висловити щодо нього свої зауваження. Отже, було допущено 
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції (п. п. 31 – 37 вказаного рішення) [4].

По-третє, ЄСПЛ вказує на необхідність використання досліджуваного стандарту 
задля забезпечення права обвинуваченого на ознайомлення з доказами, поданими 
стороною обвинувачення, зокрема у частині відмови у відкритті секретних матеріа-
лів, яка береться ЄСПЛ до уваги під час оцінки справедливості судового розгляду у 
цілому у ході встановлення факту порушення п. п. 1 і 3d ст. 1 Європейської конвенції 
від 04.11.1950 р. Так, у рішенні від 11.12.2008 р. у справі “Mirilashvili v. Russia” ЄСПЛ 
наголошує, що матеріали, приховані від захисту, не містять інформації про події  
07-08.08.2000 р. Вони швидше стосуються того, яким чином були отримані прямі 
докази проти заявника (аудіозаписи). Тим не менше, це не робить їх менш актуаль-
ними… Суд також відзначає, що військовий суд відмовився розкрити матеріали, які 
мають відношення до санкціонування прослуховування телефонних розмов, оскіль-
ки вони були пов’язані з оперативно-розшуковою діяльністю поліції. Ні національні 
суди, ні Уряд не стверджували, що матеріали, які вимагалися захистом, були недо-
речними або неважливими для прийняття рішення у справі, а також не можна апрі-
орі виключити, що ці матеріали могли б бути корисними захисту, який, відповідно, 
мав законну заінтересованість в їх розкритті. Суд відзначає, що важливим моментом 
у висновках національного суду було те, що розглядувані матеріали були пов’яза-
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ні з оперативно-розшуковою діяльністю, і, як такі, не могли бути відкриті захисту. 
Вбачається, що суд не проаналізував, чи можуть ці матеріали бути певним чином ко-
рисними для цілей захисту, та чи зможе їх відкриття, хоча б потенційно, спричинити 
шкоду певному суспільному інтересу. Рішення суду було основане на типі матеріалів 
(матеріали, які стосуються оперативно-розшукової діяльності), а не на аналізі їх змі-
сту… З урахуванням вищевикладеного, Суд доходить висновку, що процес ухвалення 
рішення містив у собі серйозні недоліки… Іншими словами, Суд робить висновок, 
що рішення про відмову у відкритті матеріалів, пов’язаних з операцією з прослу-
ховування, не супроводжувалося адекватними процесуальними гарантіями, і, крім 
того, не було достатньо обґрунтованим. Суд візьме до уваги цей аспект справи під 
час аналізу загальної справедливості судового розгляду (п. п. 200-209 рішення від 
11.12.2008 р. у справі “Mirilashvili v. Russia”) [2].

Підсумовуючи викладене, потрібно вказати, що забезпечення використання дока-
зів для підтвердження достовірності чи недостовірності інших доказів як міжнарод-
ний стандарт формування належних доказів на сьогодні знайшов широке викори-
стання у практиці ЄСПЛ. Незважаючи на ситуативне використання цього стандарту 
доказування у низці справ, Суд сформував концептуальний підхід, відповідно до яко-
го національні суди повинні визнавати належними доказами не лише докази, які без-
посередньо стосуються фактичних обставин конкретної справи, але й інші докази, що 
можуть стосуватися їх допустимості, достовірності та повноти. У цьому аспекті саме 
національні суди, із позиції ЄСПЛ, зобов’язані забезпечити використання сторонами 
кримінального провадження доказів для підтвердження достовірності чи недостовір-
ності доказів, які безпосередньо стосуються фактичних обставин конкретної справи.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРАВОВОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

Украинское государство в условиях активизации евроинтеграционных процессов 
разрабатывает собственные стратегии взаимодействия правового государства и об-
щества в условиях верховенства права. Тем не менее, опыт других стран представ-
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ляет собой интерес для теоретического и практического усовершенствования взаи-
мовлияния общества и государства. С подобной точки зрения, мнение зарубежных 
исследователей представляет собой научный интерес для отечественных учёных.

Цель данного доклада — рассмотреть правовое государство и государственно-об-
щественную синергию с точки зрения сравнительной политики в трудах европей-
ских исследователей.

Вследствие анализа сконцентрированного на государстве и сфокусированного 
на способности государства управлять и регулировать, главным фокусом развития 
исследований в последние десятилетия стала государственно-общественная синер-
гия. Многочисленные документальные анализы, описывающие позитивно-сумми-
рованные отношения, которые могут быть организованы государством показывают, 
что государство не может быть “всемогущим демиургом” независимо создающим 
тропинки для национального развития потому, что требуется наличие социальной 
встроенности в контроль его участия, деятельности и наличие передового опыта об-
щественных групп [1, 59].

Государственно-общественные отношения могут быть любыми, тем не менее си-
нергичными. Часто, по мнению М. Лэнга и Д. Рушмейера, наблюдается результат 
взаимного уничтожения государства и общества или деспотического контроля од-
ного другим. В то время как существуют государственные учреждения, основанные 
на праве, наблюдаются и такие, которые характеризуются исключительно внутрен-
ними правилами.

Правовые учреждения обеспечивают отношения синергии между государством 
и обществом с помощью двух направлений. Первое: законное право, оформляющее 
координационную способность как государства, так и общества. Синергия, в этом 
отношении, включает в себя коллаборацию, которая позволяет группам комбиниро-
вать свои ресурсы и попытки взаимного преимущества; тем не менее зависит от мо-
билизационной способности государства и социальных игроков. Вследствие этого 
бюрократическая организация усиливает возможность координации государствен-
ного действия, и как результат происходит регулирование социальных отношений 
основанное на праве, что улучшает функционирование рынков, формальных орга-
низаций и ассоциаций внутри общества. Правовые нормы повышают государствен-
но-общественную синергию [1, 59].

Право чётко влияет на государственно-общественную синергию для формализа-
ции отношений и обеспечения соблюдения норм взаимодействия, которое распро-
страняется на частные, местные  сообщества [1, 60].

Активные отношения между государством и обществом позволяют обществен-
ным деятелям предъявлять требования к государству довольно продолжительно, 
иногда это содействует ответной реакции государства и помогает предотвращению 
установления “железного закона олигархии” [1, 60]. Таким образом, в то время, как 
легальные правила обеспечивают государственно-общественные отношения, по-
следние помогают установить государственную эффективность. В равной степени 
важно совмещение отношений между государством и обществом, что также осу-
ществляет развитие процессов, позволяющих разнообразным игрокам совмещать 
информацию с источниками и коллективными действиями. В процессе всего этого 
становится возможным исследование сравнительных координационных преиму-
ществ для взаимодействия. В указанном процессе создаётся возможность эксплу-
атации сравнительной координации преимуществ для взаимной выгоды. Таким 
образом, посредством сотрудничества трансформации информации и ресурсов, го-
сударство и социальные игроки могут приносить большую пользу, чем одна коор-
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динационная структура. Ученые акцентируют на трех типах структурной синергии 
существуют: рыночно-бюрократической, бюрократическо-ассоциативной и ассоци-
ативно-рыночной.

Рыночно-бюрократическая синергия характеризуется суммой позитивных от-
ношений между государством и экономическими игроками, обеспечивающими раз-
витие эксплуатацией государственного центрального контроля и постоянство про-
ведения экономического производства, рыночной способности “дисциплинировать 
продуктивность и улучшать большее число индивидуальностей” [1, 61]. Растущее 
пространство работ влечет за собой экономическое развитие, которое зависит от 
комбинации бюрократических и рыночных структур.

Бюрократическо-ассоциативная синергия, в целом — это позитивные отношения 
между государством и местными ассоциациями, увеличивающими ресурсность и 
значимость государства, адаптацию, участие и низкую необходимость расходов ло-
кальных групп. Некоторые анализы государственно-общественной синергии опре-
деляют наличие сети отношений между государством и локальным ассоциациями, 
распространяющими развитие локального уровня [1, 61].

Ассоциативно-рыночная синергия — это основанные на праве  институции, 
обеспечивающие развитие общества созданием возможной синергии рынка и ассо-
циативных структур. Рынки и ассоциации часто приводят к позитивным в сумме 
преимуществам: от использования возможностей организаций или ассоциаций к 
коллективному показу и направлению действия входящих в них членов, подобно 
способности рынков к расширению эффективности продукции. Некоторые анали-
тики рыночного развития третьего мира отмечают, что рынки полагаются на ассо-
циативные и бюрократические структуры для объединения ресурсов и взаимного 
мониторинга [1, 61].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комбинированное правовое вза-
имодействие государства и общества влечёт за собой эффект увеличения продук-
тивности каждого отдельно взятого компонента в полученной системе, что особенно 
важно для развития аграрного сектора нашего государства.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
НЕЙРОБІОЛІНГВІСТИКИ: ЗАГРОЗИ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

У сучасних умовах інформаційних нанотехнологій актуального значення набуває 
нейробіолінгвістика як всебічно складна наука.  Як відомо із біомедицини, у виро-
бленні білка значну роль відіграють синтетичні бактерії, оскільки сам білок як скла-
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дова продуктів харчування сприяє довголіттю людини. Згідно даним Міжнародної 
організації з питань продовольства та аграрної продукції при ООН значна кількість 
людства не отримує від продуктів харчування необхідної кількості білка, що викли-
кає таку тяжку хворобу як квашіокор [1, с.247]. У процесі харчування білки підляга-
ють гідролізу до амінокислот, які і всмоктуються в кров. Одним із шляхів вироблен-
ня білка є введення в рослинну їжу синтетичних амінокислот завдяки необхідним 
бактеріям. Поряд із цим вирощують нові сорти рослин, що містять гени, відпові-
дальні за синтез недостатніх амінокислот, які певною мірою сприяють посиленню 
імунної системи людського організму, оскільки виконують функцію транслокації як 
ферментного носія. 

При цьому згідно з міжнародними професійними стандартами будь-яке медич-
не втручання, в тому числі з метою досліджень нейробіомозку, має здійснюватись 
з дотриманням професійних норм і обов’язків, та відповідних правил професійної 
поведінки.

При такому здійсненні медичного втручання має застосовуватися встановлене 
міжнародними стандартами загальне правило про те, що таке втручання може здійс-
нюватись лише після отримання добровільної згоди від заінтересованої особи. Тобто 
умова про інформовану згоду пацієнта має бути застосована без будь-яких застере-
жень. При наявних умов така особа отримує заздалегідь належну інформацію про 
мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризик, оскільки заінтересо-
вана особа вільна в будь-який момент відмовитись від наданої згоди.

Доцільно зосередити увагу також і на необхідності уніфікації термінології у цій 
сфері, оскільки у законодавстві передбачено численні терміни і не з’ясовано, чи од-
накові поняття вони позначають. Це, зокрема, клінічне випробування, медичні до-
сліди, медико-біологічні досліди, медико-біологічні експерименти [3, с.234].

Адже міжнародні стандарти передбачають і захист осіб, які страждають на психіч-
ні розлади. Особа, яка страждає на відповідний психічний розлад, згідно з міжнарод-
ними стандартами, може бути піддана без її згоди медичному втручанню, проте лише 
такому, що спрямоване на лікування цього розладу, і лише тоді, коли відсутність лі-
кування може завдати серйозної шкоди її здоров’ю. При цьому має бути дотримано 
передбачені законом умови захисту, в тому числі процедуру нагляду, контролю та 
подання апеляцій. Саме таких осіб використовували в клініках різних країн світу 
для проведення медичних експериментів. Для упередження подібних дій вважається 
за потрібне передбачити в законі профілактичні заходи і належну систему зовніш-
нього нейробіолінгвістичнго моніторингу, із залученням фахівців різних закладів та 
спеціальної моніторингової служби.

Якщо через надзвичайну ситуацію не може бути отримана інформована згода па-
цієнта, може негайно здійснюватись будь-яке втручання, що є необхідним для по-
кращення стану здоров’я заінтересованої особи, але не для експерименту.

У разі, якщо на момент медичного втручання пацієнт не в змозі висловити свою 
волю, однак є в установленому порядку оформлене розпорядження про можливість 
медичного втручання щодо цієї особи, то за наявності у медичного закладу чи праців-
ника такого підтвердження враховуються висловлені раніше пацієнтом побажання 
стосовно нейробіолінгвістичного втручання. Проте міжнародні стандарти поперед-
жають про обережне поводження при дослідах та експериментах із геномом людини. 
Окремо варто зазначити, що втручання з метою модифікації геному людини може 
здійснюватись лише в профілактичних, діагностичних або терапевтичних цілях, і 
лише за умови, що воно не спрямоване на зміну феномену нащадків. Забороняється 
будь-яка форма дискримінації щодо особи за ознакою її генетичної спадковості.
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У національному законодавстві також слід передбачити проведення прогностич-
них тестів на наявність генетичного захворювання або генетичної здатності до пев-
ного захворювання лише в медичних цілях або для наукових медичних досліджень і 
за умови відповідної консультації спеціаліста-генетика.

Конвенція забороняє використання допоміжних медичних технологій для вибо-
ру статі дитини, яка має народитись, за винятком випадків, коли це робиться задля 
уникнення серйозних спадкових захворювань, пов’язаних зі статтю [2].

Отже, при визначенні відповідальності за шкоду, заподіяну особі при проведенні 
над нею дослідів або експерименту, слід виходити з того, що основним безпосереднім 
об’єктом злочину є в цих випадках життя або здоров’я особи, а додатковим обов’яз-
ковим об’єктом такого злочину має бути порядок проведення дослідів над людиною. 
Об’єктивна сторона такого злочину характеризуватиметься: діями у вигляді неза-
конного проведення нейробіолінгвістичного дослідження над людиною, що зможе 
призвести до непередбачуваних наслідків для життя і здоров’я людини. Контроль 
над цими питаннями мають здійснювати відповідні спецслужби.     

З огляду на вимоги міжнародно-правових актів з нейробіомедичних питань, 
пов’язаних із виготовленням, виробництвом, реалізацією та обігом лікарських засо-
бів, пріоритетом мають бути інтереси пацієнта, які полягають у забезпеченні доступ-
них ліків з доведеною терапевтичною ефективністю та безпекою. Саме тому конку-
ренція фармацевтичних компаній має бути спрямована не у бік отримання значних 
прибутків за будь-яку ціну, а у бік забезпечення якості та доступності продукції як 
головного критерію сучасного людиноцентризму.

Зокрема, при надходженні лікарських засобів будь-якого виробництва в обіг, кон-
троль їх якості здійснює Державна служба України з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками. Саме цей орган відповідає за якість ліків, що надходять на ринок 
України протягом п’яти років після їх державної реєстрації. Відповідно до чинного 
законодавства при виявленні неякісної продукції органи державного контролю зо-
бов’язані вилучити її з обігу. У разі виявлення бракованої продукції, яка може пев-
ним чином вплинути на здоров’я людини (для ін’єкційних форм – однієї серії, для 
інших лікарських форм, що безпосередньо не контактують із кров’ю – трьох серій), 
органи державного контролю зобов’язані вжити заходів не тільки для вилучення цих 
ліків, а й для припинення дії реєстраційного посвідчення [3,с.242]. 

Таким чином, варто створити національну моніторингову службу, яка б могла ста-
ти складовою європейської та світової моніторингової служби  з метою контролю за 
застосуванням лікарських засобів та їх побічною дією, а також щодо морально-пси-
хічної адекватності та необхідних форм і ступеня девіантної поведінки у відношенні 
юридичних і фізичних осіб.   
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Категорія “правова культура” розкриває взаємозв’язок культури і права, являє со-
бою систему ідеальних правових форм: правових зразків, ідеалів та цінностей [1, c.13] 
та характеризує якісний стан правової системи. В процесі історичного розвитку під-
ходи до визначення правової культури змінювалися, тому в юридичній науці питан-
ня визначення правової культури оцінюється як складне і надзвичайно дискусійне [6, 
c.21]. Основу єдності правової  системи і правової культури забезпечує єдність право-
вої норми і реальної поведінки, що і забезпечує соціальну ефективність права [8, c.5].

Продуктивним є, на наш погляд, підхід, що правову культуру слід розглядати як 
характеристику якісного стану правового життя суспільства, що характеризується 
досягнутим рівнем розвитку правової системи – станом та рівнем правової свідомо-
сті, юридичної науки, системи законодавства, право застосовної практики, законно-
сті і правопорядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості основних прав 
і свобод людини [7, c. 640 –663]. Правова культура як невід’ємна частина загальної 
культури народу, виступає, по суті,  відображенням його рівня розвитку та менталі-
тету. Вона обумовлює відповідні знання громадянами певних норм законодавства, 
порядку його реалізації, уміння користуватися даними знаннями при застосуван-
ні норм права, їх виконанні. Розрізняють правову культуру суспільства, в ціло¬му, 
правову культуру особистості та професійну правову культуру юристів.  Право¬ва 
культура особистості, будучи компонентом правової культури суспільства, виражає 
ступінь і характер розвитку суспільства, так чи інакше забезпечує соціалізацію осо-
бистості та правомірну діяльність особи [2, c. 6].

Важливим складником правової культури, політико-правової культури виступає 
антикорупційна політико-правова культура, крізь призму якої, на думку фахівців, 
вартує розглядати проблему толерантності до антикорупційних чи корупційних цін-
ностей. Хоч в Україні і відсутнє цілісне розуміння антикорупційної культури, потре-
ба у ній не заперечується ні владою, ні суспільством в контексті розуміння важливо-
сті превентивних заходів протидії політичній  корупції.

На думку фахівців, стратегія формування новітньої демократичної антикорупціїної  
культури, хоч і вкраплена в  низку нормативних актів антикорупційного спрямування, 
однак ще не дістала цілісного правового закріплення, що актуалізує питання пошуку 
сучасного бачення культури протидії політичній корупції у вітчизняній політиці.

На наш погляд, антикорупційну культуру вартує розглядати як структурний еле-
мент політико-правової культури, а не вузько політичної або правової культури, бо 
політична і правова культура, на справедливе спостереження В.І. Кушнарьова, ви-
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ступають як дві форми культури, які взаємо перетинаються у розумінні політичної 
корупції як неправомірного використання суб’єктами політичного процесу з ко-
рисливих мотивів ресурсів влади в позасуспільних інтересах. В силу цього аналіз 
корупційних  практик у політиці як протиправних діянь неможливий без синтезу 
політичної і правової компоненти[3, с.330 – 331;4, с.2024 ]. 

Антикорупційна політико-правова культура може виступати характеристикою 
як індивідуальних, так і колективних соціальних суб’єктів, що фіксує параметри їх 
політичної свідомості, політичної активності щодо політичної корупції (протидія, 
байдужість або толерування її як антикультура). Від рівня, змістової наповненості 
антикорупційної культури найперше залежить поширеність корупційних практик у 
політиці на всіх її рівнях. Формування системи антикорупційних цінностей у полі-
тиці зумовлює максимальне звуження сфери  корупційної антикультури, що базу-
ється на завуальованому схваленні або безпосередній залученості до корупційних 
практик у політичному процесі.

Цей різновид культури на ріні індивіда відображає ступінь і характер розвитку 
його особистості, що виражається у поведінці як суб’єкта політики. Його можна оці-
нювати за кількома критеріями: схильність до законослухняності, рівень політичної 
активності загалом, готовність протидіяти проявам політичної культури тощо. Анти-
корупційна політико-правова культура особи виступає не просто як прагнення вибу-
довувати свою поведінку відповідно до правових норм, а й готовністю призупинити 
правопорушення у перебігу політичного процесу, якщо вони пов’язані з корупцією. 
Можна сказати, що свідченням певного рівня антикорупційної політико-правової 
культури виступають: персональне утримання від корупційних дій у політиці; про-
тидія корупційним практикам як результат розуміння, у чому проявляється коруп-
ційна компонента, та готовність оприлюднити факт зловживань. 

Антикорупційна політико-правова культура є показником того, наскільки глибоко 
укорінені у суспільстві прогресивні демократичні політичні  цінності. В силу цього 
вона виконує ряд функцій [3, c.332; 5, с. 101-105]: регулятивну, так як уможливлює по-
рівняння поведінки політичних акторів із вимогами антикорупційного законодавства; 
пізнавальну, бо сприяє осмисленню політичними акторами корупційних явищ у полі-
тичному процесі; ця функція дозволяє зрозуміти першопричини появи корупційних 
проявів у політиці); моделювання – слугує засобом формування відповідної моделі 
антикорупційної поведінки; відбувається створення певної моделі антикорупційної 
поведінки суб’єкта політики, яка відповідає правовим нормам; виховну (підвищення 
свідомості суб’єктів політики); захисну (охорона антикорупційних політичних цін-
ностей); прогностичну (сприяє передбаченню можливих варіантів поведінки суб’єк-
тів політики за ситуацій, які можуть зумовити політичну корупцію); комунікативну 
(забезпечує ідейно-політичний зв’язок громадянина з іншими елементами політичної 
системи в частині запобігання корупційним практикам у політиці).  

Отже, антикорупційна політико-правова культура як сукупність ціннісних уста-
новок, спрямованих на неприйнятність толерування корупційних практик у політи-
ці та характеристики індивідуальних і колективних соціальних суб’єктів, яка вира-
жає політичну свідомість, політичну діяльність щодо політичної корупції, в Україні 
проходить стадію розвитку і становлення.  
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НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Аксіологічна проблематика як в українській філософії, так у філософії права 
зокрема, формує цілий спектр концепцій теоретичного рівня та ставиться питання 
про інтеграцію, синтез цих теоретичних побудов і створення єдиної теорії ціннос-
тей[8, с.314-380]. Категорія цінності у філософії, філософії права входить до числа 
основних. Адже цінності відіграють принципову роль у людському житті. Становля-
чи певний спосіб буття людини у світі, спосіб її ставлення до світу, складаючи сенс 
усього простору душі індивіда і надаючи йому цілісності, вони стають чинниками, 
через які люди відчувають себе людьми, мірилом людського у людині й виража-
ються у думках, діях, усій поведінці. Цінності розглядаються нами  як механізми 
змістовного утримання та вкорінення людини у світі, що виконують такі важливі 
функції: 1) пов’язують між собою часові виміри життя людини, формують уявлення 
про майбутнє як світ нових можливостей; 2) виділяють у просторі життя людини 
значущі елементи не лише реального, але і належного; 3) задають граничні рамки 
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соціокультурної активності людини через системи пріоритетів, оцінок, сенсів; 4) бу-
дують складні та багаторівневі системи ціннісних орієнтацій або відношень; 5) вно-
сять метафізичний вимір у життя людини, дають можливість оцінити, побачити себе 
з точки зору вічності [1, с. 223-226; 7, с.14].

У процесі аналізу співвідношення понять цінності та корисності все виразніше 
виступав їхній зв’язок з поняттями потреб і інтересів. Потреби й інтереси традиційно 
поділяють на матеріальні та духовні.Ми схиляємося до тієї точки зору, що стосовно 
людини потреби являють собою, по-перше, стимули людської діяльності і, по-друге, 
свого роду суспільні відносини, в тому розумінні, що вони не існують поза суб’єктом, 
який має соціальну природу [3, с. 211]. Дане положення є справедливим і щодо інте-
ресів.Потреби та інтереси між собою тісно пов’язані. Виникнення потреби є почат-
ковим етапом формування інтересу. Дійсно, інтерес можна розглядати як об’єктив-
но зумовлений мотив діяльності суб’єкта (окремої людини, соціальної спільноти), 
який складається з усвідомлення ним власної потреби та з’ясування умов і засобів 
її задоволення. Одночасно слід мати на увазі й відмінності між ними, які можуть 
трактуватися по-різному. На наш погляд, слід віддати перевагу такому критерію від-
мінностей, як їхня спрямованість. Для потреби об’єктом слугує насамперед предмет 
її задоволення як такий, у той час як для інтересу – соціальні відносини, установи, 
інститути, що відіграють визначальну роль у життєдіяльності даної соціальної спіль-
ноти. Ми включаємо “інтерес” до нашого понятійного апарату, коли беремо предмет 
задоволення потреби у широкому соціальному контексті, розглядаємо пов’язані з 
ним суспільні відносини [5, с.2-4, 6-8].

Цінності треба розглядати, на наш погляд,  як похідні від людських інтересів; 
це більш висока порівняно з потребами й інтересами категорія. Свого роду синте-
тичний погляд на філософське тлумачення цінностей пропонує А.Г. Здравомислов. 
“Цінності, – пише він, – це інтереси, які відособилися в ході розвитку самої історії 
завдяки поділу праці в сфері духовного виробництва. Але предметами цих інтересів, 
що відособилися, …виступає певний духовний зміст, який полягає в особливій кон-
центрації почуттів і думок і який втілився у зразках прекрасного, істинного, доброго, 
шляхетного” [4, с. 160]. Тут на перший план виступає те, що відповідає уявленню про 
призначення людини та її гідність. З такого погляду світ цінностей – це насамперед 
світ культури, сфера духовної діяльності, моральної свідомості людини. Вона набула 
широкого визнання лише на сучасному етапі філософського осмислення природи 
цінності.

Розглянутий вище підхід до висвітлення змісту категорії цінностей через його 
зв’язок з поняттями потреб та інтересів не можна вважати єдино можливим. При 
такому підході розкриваються переважно онтологічні основи цінностей. З гносео-
логічного погляду всю багатоманітність цінностей поділяють на два типи – пред-
метні та суб’єктні. “Предметні” та “суб’єктні” цінності виступають, так би мовити, 
двома протилежностями, що доповнюють одна одну [6, с. 59-61].Найвищою цінні-
стю-метою, самоцінністю є людина як особистість, колектив, суспільство, людство 
[2, c. 72-79]. Її визнання виявляється у піклуванні людини та гуманістично нала-
штованого суспільства про всебічний розвиток індивіда як універсальної самоцін-
ної істоти, виявлення і розвиток його сутнісних сил, про поступ людства, одним 
із фундаментальних критеріїв якого все більшою мірою стають загальнолюдські 
цінності.

Отже, філософсько-правове розуміння природи національних цінностей-інтере-
сів — цілей складає тріаду основних рушійних сил системи забезпечення національ-
ної безпеки держави.
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД  
ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЗАСОБИ  
ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ  
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Зважаючи на основні риси державного регулювання господарської діяльності, 
воно є попередньою стадією реалізації економічної політики й має державно-полі-
тичний характер, а саме: у сфері господарювання держава здійснює довгострокову 
(стратегічну) і поточну (тактичну) економічну соціальну політику, спрямовану на 
реалізацію й оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і спожива-
чів, різних суспільних верств і населення загалом.

Контроль як правова форма державного управління економікою регулюється 
Господарським кодексом (ст. 19 визначає основні засади державного контролю та 
нагляду за господарською діяльністю, в тому числі його напрямами (сфери): [ 2 ]

• Збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами госпо-
дарських відносин — за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;

• Фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відно-
син — за додержанням суб’єктами господарювання кредитних зобов’язань перед дер-
жавою і розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, 
податкової дисципліни;
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• Цін і ціноутворення — з питань додержання суб’єктами господарювання дер-
жавних цін на продукцію, роботи і послуги;

• Монополізму та конкуренції — з питань додержання антимонопольно-конку-
рентного законодавства;

• Земельних відносин — використанням і охороною земель; водних відносин і 
лісового господарства — за використанням та охороною вод і лісів,  відтворенням 
водних ресурсів і лісів;

• Виробництва і праці — за безпекою виробництва і праці, додержанням зако-
нодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; 
за дотриманням стандартів, норм і правил, якими встановлено обов’язкові вимоги 
щодо умов здійснення господарської діяльності;

• Споживання — за якістю і безпечністю продукції та послуг;
• Зовнішньоекономічної діяльності - з питань технологічної, економічної еколо-

гічної та соціальної безпеки.
Ст. 19 ГК України встановлює також гарантії для суб’єктів господарювання при 

здійсненні державного контролю та нагляду з боку компетентних органів державної 
влади та їх посадових осіб, встановлюючи умови здійснення інспектування та контр-
олю: на підставі закону; в межах компетенції зазначених органів і посадових осіб; не-
упередженість об’єктивність, оперативність проведення інспектування (перевірок) 
з дотриманням прав і законних інтересів суб’єктів господарювання; інформування 
останніх про результати перевірок (інспектування).

Основні засади здійснення контролю (в тому числі уповноважені на це органи) 
визначаються відповідними законами від 26.11.1993 р. “Про Антимонопольний ко-
мітет України”; від 26.01.1993 р. “Про контрольно-ревізійну службу в Україні”,” Про 
захист прав споживачів” (в редакції Закону від 01.12.2005 р.); зі змінами №286 від 
12.11.2019р. “Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопо-
рушення у сфері містобудування”; від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію” та ін. 

Порядок проведення контролю (в тому числі перевірок) регулюються підзаконни-
ми нормативно-правовими актами, в тому числі відомчими - тих центральних органів 
державної влади, до сфери діяльності яких належить суб’єкт господарювання та/або 
складу компетенції якого входить контроль за дотриманням положень відповідної гіл-
ки (інституту) господарського чи іншого законодавства про захист економічної конку-
ренції: затв. Розпорядження АМК України від 25.12.2001 р. № 182-р; Про затверджен-
ня Правил проведення перевірок діяльності елементів та саморегулівних організацій 
на ринку цінних паперів: рішення ДКЦГІФР від 08.07.2003 р. № 302 та ін.)

Від форм державного  управління економікою слід відрізняти методи державного 
управління економікою.

Органи державної влади і посадові особи, що уповноважені здійснювати держав-
ний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус, загальні 
умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються відповідними закона-
ми України Незаконне втручання і перешкодження господарській діяльності суб’єк-
тів господарювання з боку органів державної влади їх посадової осіб при здійсненні 
ними державного контролю та нагляду забороняється.

Органи державної влади і посадові особи зобов’язані здійснювати інспектування 
та перевірки діяльності суб’єктів господарювання неупереджено, об’єктивно і опе-
ративно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права і закони інтереси 
суб’єктів господарювання.

Суб’єкт господарювання має право на одержання інформації про результати ін-
спектування і перевірок його діяльності не пізніше як за тридцять днів після їх закін-
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чення, якщо інше не передбачено законом. Дії та рішення державних органів контро-
лю та нагляду, а також їх посадових осіб, які здійснювали Інспектування і перевірку, 
можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання у встановленому законодавством 
порядку.

Загальні засади державного регулювання захисту прав суб’єктів господарювання 
та споживачів визначені у ст. 20 ПСУ де зазначається, що держава забезпечує захист 
прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів. Кожний суб’єкт 
господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. До 
способів захисту належать такі:

• Визнання наявності або відсутності прав;
• Визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать зако-
нодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або 
споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених 
законом;

• Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтере-
сів суб’єктів господарювання;

• Принципи дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
• Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушен-

ня;
• Присудження до виконання обов’язку в натурі;
• Відшкодування збитків;
• Застосування штрафних санкцій;
• Застосування оперативно-господарських санкцій;
• Застосування адміністративно-господарських санкцій;
• Встановлення, зміни і припинення господарських правовідносин;
• Інші передбачені законом способи.
Порядок захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів визначається 

ГКУ та законами України “Про захист прав споживачів”, “Про стандартизацію”, 
“Про захист економічної конкуренції”, “Про якість та безпеку харчових продуктів та 
продовольчої сировини та ін.
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І. М. НАЙДЬОНОВ
канд. пед. наук, проф. каф. менеджменту, НН ІМЕФ МАУП 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  
ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ  
ПРИ НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Проблема інновацій характерна для будь-якої професійної діяльності людини 
тому природно вона стає предметом вивчення, аналізу і впровадження. Щодо ін-
новацій в освіті, можна покластися на відомого китайського мислителя  Конфуція, 
який відмічав, що тільки той може бути вчителем хто осягає нове, плекаючи старе. В 
той же час відомо, що самі по собі інновації не виникають. Це — результат наукових 
пошуків, передового досвіду окремих фахівців і цілих колективів. Розгляд проблем  
даного освітнього процесу не може бути стихійним, він потребує управління, і роз-
глядається в системі двох технологічних напрямків: перший — інноваційна техно-
логія, методика управління процесом пошуку освітніх інновацій; другий — впрова-
дження інновацій в систему надання освітніх послуг.

Загалом, питання сутності та особливостей управління освітніми інноваційни-
ми процесами висвітлені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених:  
О.В. Волошина, І.Д. Дичківська, О.А. Дубасенюк,  П. Друкер, М.І. Дяченко,  
М.Ф. Головатий, Л.В. Козак,  Коломінський, М. Н. Курко, М.Дж. Мол, Л.Е. Ор-
бан-Лембрик, І.П. Підласий, О.В. Петрунько, Є.О. Романенко, С.О. Сисоєва,  
І. В. Федулова, Г. Хеймела, В.А. Сластенін,  М. Портер, Г.В. Щокін інші. Матеріали  
дослідження науковців розкривають поняття та соціально-правові проблеми управ-
ління інноваційною діяльністю в закладах освіти, підходи до класифікації, особли-
востей процесу їх реалізації, значення для ефективного розвитку освіти.

Але, насамперед, до самого терміну “освітня інновація” науковці підходять не 
адекватно. Дехто вважає інновацію: як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, пе-
редове; як  новий, або певний засіб (нові ідеї, методи, методики, технології, програми 
тощо); як ширше за змістом поняття — “інновації”, які означають комплекс елемен-
тів чи окремі елементи освітнього процесу, предметом якого є новація після того як 
вона прийнята до реалізації та розповсюдження і  набуває нової якості [2; 4; 6]. 

Узагальнюючи можна визначити, що інновація (з лат. іn — в, novus — новий, онов-
лення, зміна) в освіті — це введення нового в освітню галузь, в організацію надання 
освітніх послуг закладами освіти,  в цілі, зміст методи і форми цілісного освітнього 
процесу. Поняття “інноваційне” та “традиційне навчання”, а також ідея їх альтерна-
тивності були запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу в 1978 році. 
Факти неадекватності принципів і методів традиційного навчання вимогам сучасно-
го суспільства до особистості та розвитку її пізнавальних можливостей  в змісті до-
повіді, привернула увагу світової наукової спільноти. Доповідь викликала значний 
резонанс в освітньому середовищі, що стало поштовхом до розробки і упровадження 
в педагогічний процес вищих навчальних закладів інноваційних дидактичних тех-
нологій [6]. 

Психолого-педагогічні аспекти впровадження освітніх інновацій розглядаєть-
ся сучасними дослідниками як предмет управлінської діяльності, в якому засоба-
ми планування, організації, керівництва й контролю здійснюється процес надання 
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освітніх послуг.  Розробка і засвоєння новизни забезпечується цілеспрямованість та 
організованість діяльності освітнього колективу  закладу щодо нарощення його ос-
вітнього потенціалу, підвищення рівня використання і, як наслідок, отримання якіс-
но нових освітніх результатів. Хоча на цьому шляху ще є багато прогалин.

На думку науковців (В.Є. Лепский, М.І.Найдьонов, О.В. Петрунько, П.Д. Фро-
лов В.І. Худяков, ін.) в управлінні освітнім інноваційним процесом його суб’єктам 
бракує: 1) розуміння головних, стратегічних цілей освітніх інновацій (які передба-
чають зміни не тільки в навчальному процесі, а насамперед у свідомості педагогічної 
спільноти, викладачів, студентів); 2) технологічної компетентності для використан-
ня інновацій у власній професійній діяльності (розвиток технологій стрімко випе-
реджає розвиток можливостей з їх упровадження); 3) психологічної готовності до 
інноваційних змін. 

Узагальнюючи і прогнозуючи можна визначити, що впровадження освітніх інно-
вацій здійснюється на суттєво змістовній основі групи наступних причин: системного 
характеру (причини мета рівня, які зумовлені соціально-політичною і соціокультур-
ною ситуацією та тотальним браком ресурсів, у т.ч. інноваційних); концептуально-ме-
тодологічні (зумовлені неналежним рівнем рефлексивного аналізу сучасної ситуації 
суспільного розвитку); соціально-психологічні (пов’язані між особовою:  діловою ко-
мунікацією, діяльністю і самопочуттям суб’єктів в освітньому просторі).  

З огляду на сказане, ефективне управління  впровадженням інновацій в процесу 
надання освітніх послуг передбачає наступні технологічні етапи, які можна застосу-
вати, на основі психолого-педагогічних досліджень:

По-перше, управління образом інновацій, когнітивною та емоційною сферою 
суб’єктів освітнього процесу. А саме: активація інтересу, розширення знань і уявлень 
про інновацію, її цілі і вигоди, створення мотиваційної готовності до застосування 
нового. Підтверджується науковими дослідженнями (О.М. Плющ, Д.О. Фішкін, 
П.Д.Фролов).

По-друге, управління рефлексіями на основі зворотного зв’язку і спрямованості 
на активацію індивідуальної і колективної рефлексії учасників інноваційного ос-
вітнього процесу. що є необхідною умовою підтримки балансу між інноваційними 
змінами і традиціями, в т.ч. національними засадами вітчизняної системи освіти  
(В.Г. Кремень, В.Є.Лепський, М.І.Найдьонов).

Третє, управління поведінкою, в т.ч. участю реципієнтів в інноваційних змінах, 
що передбачає застосування: а) інтервенційних технологій, або технологій активно-
го соціального втручання; б) технологій конструювання соціальних мереж, які ство-
рюють якісно нові соціальні мережі і якісно нові можливості для ефективної комуні-
кації; в) “фонових” технологій (С.М.Іванченко, О.В. Петрунько, П.Д.Фролов).

Четверте, управління емоційно-почуттєвим фоном сприймання тої чи тої іннова-
ції (негативне чи позитивне ставлення, або співпрацювати з авторами і виконавцями 
в напрямі реалізації інновації — О.В. Петрунько).

Аналіз проведених досліджень  свідчить про перешкоди на шляху утвердження 
та впровадження інновацій в освітній організації. Суттєву сторону серед них мають: 
недемократичність процесу впровадження інновації, авторитаризм, нав’язування; 
не прогнозованість процесу, що створює когнітивний дисонанс, активує поведінку 
уникання інновації; не реалістичність і несучасність, що зменшує колективну під-
тримку; неналежні ресурсна й організаційна база, що зменшує довіру до інновації; 
технократизм, копіювання зарубіжного досвіду, інше.

На шляху до нововведень названі перешкоди, створюють відповідні психологічні 
бар’єри. Серед них суттєвими є наступні: деяке відчуття некомпетентності суб’єктів 
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інновації; прив’язаність до  сформованих навичок, звичок, традицій; ідилії задово-
лення своєю діяльністю; страх збільшення  психофізіологічного навантаження;  не-
впевненість в отриманні відповідної матеріальної і моральної компен¬сації; страх 
зниження винагород після нововведення (зарплата, посада, соціальний статус); сум-
нівів або невіра у можливості інших використати інновацію тощо.

В процесі дослідження науковцями обґрунтовані відповідні методи, засоби  їх 
подолання, на шляху впровадження інновацій. Важливими серед них на нашу дум-
ку, суттєве місце займають: просвіта та поінформованість співробітників освітнього 
закладу; участь і залучення колективу освітньої організації до обговорення ново-
введень; допомога та підтримка керівництва закладу освіти; переговори та угоди із 
суб’єктами освітянських інновацій. 

На основі проведених досліджень позитивних та негативних сторін впроваджен-
ня інновацій в закладах освіти, психологічних бар’єрів та шляхів їх номінізації, мож-
на визначити основні технологічні напрямки по реалізації:

По-перше, це – донесення до широкого загалу колективу закладу освіти, громад-
ськості та безпосередніх її адресатів інформації про інновацію, її завдання, цілі й очі-
кувані результати. Головний критерій ефективності цих заходів – інформованість 
про інновацію, про її цілі, завдання і зиски. 

По-друге – практичне залучення цільових аудиторій до інноваційного освітньо-
го процесу, тобто створення ситуації взаємодії між його суб’єктами, умов для збага-
чення і розвитку колективної рефлексії через формування громадської думки щодо 
інновації. Формами можуть бути: науково-практичні  семінари, диспути, громад-
ські дискусії і педагогічні слухання різного рівня, ділові ігри, фокус-групи, соціаль-
но-психологічні тренінги, тренінг рефлексивної поведінки, інші. 

Третє – налагодження зворотного зв’язку (діалогу) між агентами, виконавцями 
та адресатами інновації, тобто зондування громадської думки, комунікаційний ау-
дит, моніторинг змін, моніторинг ставлення тощо.      

Четверте – подолання спротиву інноваціям. Головна  мета – управління ставлен-
ням до інновації, організація видимості широкої її підтримки, переформування нега-
тивного ставлення на позитивне. 

П’яте – оцінка ефективності інноваційного освітнього процесу і, зокрема, аналіз 
отриманих результатів (очікуваних і побічних). 

Отже, в сучасній управлінській практиці, реалізуються різноманітні підходи до 
психолого-педагогічних аспектів управління інноваційною діяльністю. Узагальнюючи 
їх, можна виділити два основних до них підходи: перший — за суб’єктами управління; 
другий — за орієнтацією на процес або на результат. Їх основна мета —  забезпечення 
умов (кадрових, організаційних, фінансових, інформаційних, технологічних ресурсів; 
дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу інноваційних процесів, спри-
ятлива соціально-психологічна атмосфера, готовності суб’єктів викладання до іннова-
ційної діяльності, подолання опору змінам, ін.) для інноваційної діяльності.

Особливе значення для психолого-педагогічної ефективності управління проце-
сом впровадженням інновацій має наявність мотивації інноваційного потенціалу в 
адміністрації закладу освіти. На думку науковців (В. А. Караковський, Л.А. Новіко-
ва, Н.М. Селіванов ін.) вище керівництво закладу освіти повинно мати водночас із 
загально-педагогічними  та інноваційними психолого-педагогічними  рисами, ще й 
відповідну інноваційну позицію, яка складається з специфічних компонентів: захо-
пленість, позитивне ставлення до нововведень і розуміння їх мети, упевненість у до-
сягненні цілей що сприяє внутрішньому впливу на реалізацію освітніх інновацій та 
формування зовнішнього іміджу в фунціональному розвитку навчального закладу.
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На думку Е.М. Роджерса, Н.І. Лапіна, В.П. Сазонова та ін., важливою умовою для 
ефективної реалізації освітніх інновацій є здатність навчального закладу до створен-
ня позитивного психологічного інноваційного середовища. І.А. Зязюн виокремлює 
психологію управління інноваційними видами над предметної навчальної діяльно-
сті. В.В. Стадова вважає, що поняття “управління змінами” охоплює інновації не 
тільки в педагогічних технологіях, а й в усіх системах освітньої організації.

У цілому можна стверджувати, що психолого-педагогічні аспекти поняття “управ-
ління інноваційними процесами” визначають  нову функцію сучасного навчального 
закладу, необхідність якої обумовлена віяннями часу, потребою своєчасно й адекват-
но реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Викладач-менеджер має оволодіти 
ними не лише на рівні технології, а й глибокого усвідомлення: не передавати знання, 
а підвести суб’єктів учіння до самостійного прийняття рішення, розв’язання освіт-
ньої задачі.

Таким чином, можна підкреслити, що нестабільність і турбулентність освітніх 
процесів, брак ресурсів в усіх сферах соціально-економічного життя, більш, менш 
організаційний хаос та дезінтеграція на всіх рівнях функціонування освітнього про-
стору в державі, створюють не завжди сприятливий інноваційний клімат, за якого 
управління освітніми інновації реалізуються в режимі відсутності належної психо-
лого-педагогічної підтримки і соціально-психологічного гальмування. 

Позитивний образ освітніх інновацій і позитивне ставлення до них, ґрунтуються 
на відповідних  уявленнях про даний процес. На формування таких уявлень і ма-
ють бути спрямовані управлінські інформаційні та психолого-педагогічні технології 
впливу. Основна мета  впровадження інновацій в освіті це – створення позитивного 
іміджу  освітніх інновацій в загальному процесі здобуття відповідної освіти.
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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ НА СУСПІЛЬНУ  
АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ

Зміни, які відбулись наприкінці ХХ століття і які знаменували перехід до інфор-
маційного суспільства, торкнулись не лише способів передачі інформації та розши-
рення інформаційного простору. Нові інформаційно-комунікаційні технології змі-
нили обличчя багатьох держав, вплинули практично на всі сфери суспільного життя, 
включаючи соціальну, політичну сфери, торкнулись більшості людей.

Кожна людини по-своєму адаптується до надшвидких технічних змін. І якщо де-
хто долучається до технологічних винаходів, поступово впускаючи їх в своє життя, а 
дехто – ледве встигаючи за швидкістю технічних новацій, то молодь сприймає такий 
mainstream як “природне” середовище, звичайний стан речей. Молодь у віці 18–30 
років користується технологіями активніше, ніж будь-яка інша вікова група, швид-
ше втілює їх в життя. Водночас молодь є активною частиною суспільства, а її актив-
ність переходить у форму віртуальної комунікації. Така ситуація і проблеми, що її 
супроводжують, вже стали об’єктом дослідження філософів, психологів, соціологів 
[4] . Окреслимо деякі з них.

Інтернет сприяє розширенню особистісної свободи людини. Вибір джерел інфор-
мації, її відбір формує самоідентифікацію, пошук визначеності своїх життєвих прин-
ципів, що для молодої людини особливо важливо. 

Зазначені фактори впливають на соціальну активність молоді. Соціальна актив-
ність може бути різною і по-різному виявлятись в залежності від того, які цілі пере-
слідує людина і якими мотивами керується. 

Серед основних критеріїв соціальної активності, по-перше, можна виділити інте-
реси, потреби та цінності, на які спрямована активність, а , по-друге, рівень, на якому 
особистість сприймає дані інтереси, цінності і потреби [3,с.5]. 

Сприйняття може відбуватись на трьох рівнях: емоційному, на рівні знань та на 
рівні вольових спрямувань. На емоційному рівні цінності засвоюються поверхово, 
часто без проникнення в їх сутність, але в яскравій, емоційній формі. На рівні знань 
глибше і конкретніше засвоюються цінності і потреби. Активність на цьому рівні 
зовнішньо може бути менш помітною, але ефективнішою і впливовішою. На рівні 
вольових спрямувань формуються певні соціальні настанови, готовність до дій. На 
цьому рівні від особистості, як правило, потрібні рішучість, вміння взяти на себе від-
повідальність, керування певними діями людей, тощо [3,с.6].

За останні десять-п’ятнадцять років Інтернет перетворився з джерела інформа-
ції і електронного поштового зв’язку на потужний інструмент масових комунікацій. 
Масове створення блогів, поширення соціальних мереж культивує нову практику 
комунікації, в тому числі міжособистісної. 

В чому ж переваги соціальних мереж порівняно з іншими мас-медіа і як вони 
впливають на соціальну активність молоді? 

В першу чергу, слід відзначити  інтерактивність соцмереж. Інтернет — простір пе-
ретворює людину на співучасника подій, пропонує виразити відношення до того, що 
відбувається через лайкі, репости, клікі. Такий спосіб не потребує великих зусиль, 
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але створює відчуття приналежності подіям. Слід зазначити, що саме такий мотив 
є одним з переважаючих в поведінці молодої людини – бути почутим, мати можли-
вість виразити себе, своє ставлення до подій. Водночас, інформація в соцмережах 
потребує не просто відгуку, а переважно емоційного. Його спричиняють кричущи-
ми заголовками, шокуючими повідомленнями, що провокує невиважені, агресивні 
емоції, а коротка, “кліпова” подача інформації нівелює потребу в розмірковуванні та 
аналізі.

Крім того, попри анонімність, учасники соціальних мереж не просто приєднують-
ся до тієї чи іншої групи, але поступово поділяють пристрасті і підтримують акції 
цієї групи. Таким чином, соціальні мережі мають прихований мобілізаційний по-
тенціал, об’єднуючи людей навколо ситуативної проблеми. Інтернет – спільнотам 
притаманні такі специфічні властивості, як ризомність, відсутність єдиного центру, 
відсутність інформації про членів групи, самоорганізованість [1]. На даний аспект 
функціонування соцмереж науковці звернули увагу не так давно, але сучасні сві-
тові політичні події підтверджують висновок про мобілізаційний потенціал Інтер-
нет- спільнот [2]. З огляду на переважаючу активність в Інтернет-комунікаціях саме 
молоді, даний факт заслуговує на подальше більш детальне дослідження.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ  
РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Питaння нeoбхiднoстi рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни нaбулo 
aктуaльнoстi з пeрших днiв нeзaлeжнoстi дeржaви. Знaчнi дeмoкрaтичнi пeрeтвoрeн-
ня вiдбулись у крaїнaх як кoлишньoгo сoцiaлiстичнoгo тaбoру, тaк i Зaхiднoї Єврoпи. 
Вaжливoю склaдoвoю пeрeтвoрeнь стaлa пeрeбудoвa прaвooхoрoнних систeм у служ-
би, гoлoвним признaчeнням яких є нaдaння грoмaдянaм i суспiльству дoпoмoги тa 
пoслуг iз зaбeзпeчeння бeзпeки тa прaвoпoрядку [1].

Бaгaтo крaїн успiшнo прoйшли aбo прoхoдять шлях рeфoрмувaння прaвooхoрoн-
них систeм, i їх дoсвiд мoжe стaти в нaгoдi пiд чaс рeфoрм в Укрaїнi. Кoжнa крaїнa мaє 
пoдoлaти влaсний, iндивiдуaльний шлях, a вмiння пристoсувaти iнoзeмний дoсвiд дo 
свoїх oсoбливoстeй знaчнoю мiрoю зумoвить кiнцeвий рeзультaт.
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Для Укрaїни, якa oбрaлa курс нa єврoiнтeгрaцiю, дужe вaжливo вивчaти тa 
кoристувaтися пoзитивним дoсвiдoм рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв у дeр-
жaвaх Зaхoду. Рeфoрмaтoрськi зaкoни у сфeрi пoлiцeйськoї дiяльнoстi були прийнятi 
в Бeльгiї (1992 р. тa 1998 р.), Нiдeрлaндaх (1993 р.), Вeликiй Бритaнiї (1996 р.), Aвстрiї 
(2002 р.), Пoртугaлiї (2007 р. тa 2009 р.). Цi зaкoни вiдбивaли суспiльнo-пoлiтичнi 
змiни oстaннiх дeсятилiть i прoгрeс у дeмoкрaтизaцiї суспiльств. Знaчну рoль вiдi-
грaли рoзрoбкa i прийняття мiжнaрoдних стaндaртiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oр-
гaнiв, зoкрeмa Кoдeксу OOН пoвeдiнки службoвцiв oргaнiв прaвoпoрядку (1979 р.), 
Рeзoлюцiї Пaрлaмeнтськoї Aсaмблeї Рaди Єврoпи № 690 “Дeклaрaцiя прo пoлiцiю”  
(1979 р.), Oснoвoпoлoжних принципiв OOН зaстoсувaння сили тa вoгнeпaльнoї збрoї 
службoвцями oргaнiв прaвoпoрядку (1990 р.), Рeкoмeндaцiї Кoмiтeту Мiнiстрiв дeр-
жaвaм-учaсницям Рaди Єврoпи (2001 р.), дoдaткoм дo якoї є Єврoпeйський кoдeкс 
пoлiцeйськoї eтики [2].

Нe мeнш вaжливим для Укрaїни є вивчeння дoсвiду (як пoзитивнoгo, тaк i 
нeгaтивнoгo) крaїн, щo пiд чaс рeфoрм пeрeбувaли в пoдiбних умoвaх.

Oднiєю з тaких крaїн мoжe бути Бoснiя i Гeрцeгoвинa (БiГ). Поділяємо думку 
рaдника з прaвoвих питaнь тa eкспeрта з питaнь кримiнaльнoї юстицiї в Пoлiцeй-
ськiй Мiсiї ЄС у БiГ (2003–2011 рр.) В. Жмінька, щo для Укрaїни сьoгoднi цeй дoсвiд 
мoжe бути дoсить кoрисним [1]. 

Пo-пeршe, рeфoрмувaння пoлiцeйських сил тaм булo тaкoж oбтяжeнe збрoйним 
кoнфлiктoм. 

Пo-другe, прoцeс рeфoрмувaння пoлiцiї в БiГ вiдбувaвся пiд жoрстким кoнтрoлeм 
i тискoм тa зa aктивнoї учaстi мiжнaрoдних сил з пiдтримaння миру, зoкрeмa OБСЄ 
тa Мiсiї OOН, яку в сiчнi 2003 р. змiнилa Пoлiцeйськa Мiсiя ЄС. Тaкe aкумулю-
вaння мiжнaрoдних зусиль i дoсвiду дoзвoлилo рoзрoбити прaвoвe зaбeзпeчeння 
рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв з мaксимaльним урaхувaнням мiжнaрoдних 
стaндaртiв i нaйкрaщих прaктик у цiй сфeрi. Цe стaлo вaжливим чинникoм трaн-
сфoрмaцiї пoлiцiї БiГ у дeцeнтрaлiзoвaнi, прoфeсiйнi тa дeмoкрaтичнi структури [1].

Нaрiжним кaмeнeм нинiшнiх рeфoрм прaвooхoрoнних oргaнiв є пeрeхiд вiд 
пoлiцeйських сил дo пoлiцeйськoї служби, якa сприймaє грoмaдянськe суспiльствo 
як пaртнeрa тa oтримувaчa пoслуг.

Змiст тaких прoцeсiв є пoдiбним для всiх дeмoкрaтичних крaїн i пoлягaє в рeaлiзaцiї 
трьoх мaлих “д” – дeмiлiтaризaцiї, дeцeнтрaлiзaцiї, дeпoлiтизaцiї прaвooхoрoнних oр-
гaнiв, щo в рeзультaтi склaдaє oдну вeлику “Д” – дeмoкрaтизaцiю [2].

Успiх дeмoкрaтичнoгo рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв зaлeжить вiд 
нaявнoстi тaких ключoвих чинникiв, як пoлiтичнa вoля, сoлiдaрнiсть i суспiльнa 
пiдтримкa.

Сьoгoднi зa кoрдoнoм спoстeрiгaються три мoдeлi упрaвлiння прaвooхoрoнни-
ми oргaнaми: цeнтрaлiзoвaнa, дeцeнтрaлiзoвaнa тa кoмбiнoвaнa (iнтeгрoвaнa). Цeн-
трaлiзoвaну мoдeль систeми зaбeзпeчeння внутрiшньoї бeзпeки викoристoвують 
низкa крaїн кoнтинeнтaльнoї Єврoпи. Ця мoдeль систeми зaбeзпeчeння внутрiшньoї 
бeзпeки функцioнує у 2 видaх.

Дo пeршoгo з них нaлeжaть дeржaви, якi зaбeзпeчують свoю внутрiшню бeзпeку 
тiльки силaми цивiльнoї пoлiцiї: Швeцiя, Дaнiя, Нoрвeгiя, Iрлaндiя, Фiнляндiя. Для 
них хaрaктeрним є нeвисoкий рiвeнь злoчиннoстi, вiдсутнiсть сeрйoзних пoлiтичних i 
сoцiaльних кoнфлiктiв, тoму вoни нe пoтрeбують спeцiaльних пoлiцiйних фoрмувaнь 
збрoйних сил. Дo крaїн другoгo (oснoвнoгo) виду цeнтрaлiзoвaнoї мoдeлi нaлeжaть 
дeржaви з пoстiйним викoристaнням спeцiaльних пoлiцeйських фoрмувaнь – жaн-
дaрмeрiї: Фрaнцiя, Iспaнiя, Iтaлiя, Пoртугaлiя, Бeльгiя, Гoллaндiя, Люксeмбург.
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Для цих крaїн влaстивa нe тiльки жoрсткa цeнтрaлiзaцiя дiяльнoстi прaвooхoрoн-
них oргaнiв, aлe й трaдицiйнe викoристaння нaцioнaльнoї пoлiцiї тa жaндaрмeрiї. Сут-
тєвим нeдoлiкoм цeнтрaлiзoвaнoї систeми мoжнa нaзвaти тe, щo пoлiцiя пeрeвaжнo 
зoсeрeджувaлaсь нa вирiшeннi зaгaльнoдeржaвних прoблeм i нeдoстaтньo врaхoву-
вaлa iнтeрeси oкрeмих тeритoрiaльних грoмaд.

Дoрeчнo зaзнaчити, щo цeнтрaлiзoвaнa мoдeль упрaвлiння пoлiцiєю тривaлий чaс 
збeрiгaлaсь у бaгaтьoх пoстсoцiaлiстичних дeржaвaх Цeнтрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи. 
Мiж тим нa сьoгoднiшнiй дeнь бaгaтo крaїн Цeнтрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи стaють 
нa шлях дeцeнтрaлiзaцiї пoлiцeйськoї дiяльнoстi.

Дeцeнтрaлiзoвaнa мoдeль oхoрoни прaвoпoрядку функцioнує у крaїнaх iз рoзви-
нутoю дeмoкрaтiєю (Швeйцaрiя, СШA, Кaнaдa). У сучaснiй Єврoпi мoдeль дeцeн-
трaлiзoвaнoї пoлiцiї, oргaнiзoвaнoї нa принципaх сaмoврядувaння, збeрiгaється лишe 
у Швeйцaрiї [3].

Унiкaльний дoсвiд дeцeнтрaлiзaцiї пoлiцeйськoї дiяльнoстi нaгрoмaджeний у 
Спoлучeних Штaтaх Aмeрики. 

Кoмбiнoвaнa (iнтeгрoвaнa) мoдeль упрaвлiння пoлiцiєю хaрaктeрнa для Вeликo-
бритaнiї, ФРН, Япoнiї, Нiдeрлaндiв, дe пoєднуються oзнaки двoх вищeзгaдaних мoдeлeй. 

Цiкaвим є дoсвiд Нiдeрлaндiв. Нa пoчaтoк 50-х рр. ХХ ст. у крaїнi булo зaбeзпeчeнo 
умoви для спiвiснувaння дeржaвнoї пoлiцiї тa мунiципaльнoї пoлiцiї. Пiдрoздiли дeр-
жaвнoї пoлiцiї вiдiгрaвaли дoпoмiжну рoль у систeмi oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку. 
Вoни пiдпoрядкoвувaлися мiнiстру юстицiї, a питaнь oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку – 
вимoгaм oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння [4].

Бeз сумнiву, вивчeння дoсвiду дeржaвнoгo упрaвлiння пoлiцiєю зaрубiжних крa-
їн мaє прaктичнe знaчeння в aспeктi впрoвaджeння в дiяльнiсть прaвooхoрoнних 
oргaнiв Укрaїни сучaсних фoрм i мeтoдiв дiяльнoстi. Aлe пiд чaс здiйснeння рeфoр-
мувaння прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни бeз сумнiву мaють врaхoвувaтися, нaсaм-
пeрeд, нaцioнaльнi oсoбливoстi i зaпoзичaти iз зaрубiжнoгo дoсвiду нeoбхiднo лишe 
нaйeфeктивнiшi вaжeлi упрaвлiнськoї дiяльнoстi, спрямoвaнi нa вдoскoнaлeння 
функцioнувaння пoлiцeйських iнститутiв.

Aнaлiзуючи гoлoвнi aспeкти рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв, мoжнa 
зрoбити виснoвoк, щo нeзвoрoтнiсть їх дeмoкрaтичних пeрeтвoрeнь мoжe бути дo-
сягнутa лишe шляхoм дoкoрiнних змiн у сфeрi пoлiцeйськoї iдeoлoгiї, oргaнiзaцiйнiй 
структурi, систeмi упрaвлiння, зaкoнoдaвчo-прaвoвiй бaзi, функцioнaльних aспeктaх 
дiяльнoстi пoлiцiї i систeмi дeмoкрaтичнoгo цивiльнoгo кoнтрoлю. 

У суспiльствi, щo динaмiчнo рoзвивaється, трaнсфoрмaцiя є нeскiнчeнним 
прoцeсoм, щo пoтрeбує свoєчaснoгo рeaгувaння нa змiни. Тoму плaн рeфoрм нe пo-
винeн бути “жoрстким”, пeрeбiг йoгo впрoвaджeння мaє пoстiйнo aнaлiзувaтися тa 
кoригувaтися з мeтoю зaбeзпeчeння мaксимaльнoї eфeктивнoстi пoлiцiї тa її aдeквaт-
нoстi вимoгaм суспiльствa, щo змiнюється.
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канд. филос. наук, доц. каф. общественных дисциплин и социальной работы  
УН ИМОСН МАУП

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
И ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА

Значение информации в жизни современного общества трудно переоценить. 
Вместе с тем, очевидно и то, что изменилось положение и роль человека в мире, его 
взаимоотношение с природой и техникой, возник “информационный человек” — ре-
зультат своеобразного коллективного интеллекта обитателей планеты. В то же вре-
мя, рядом мыслителей высказывается обеспокоенность нынешним положением. Так, 
например, еще много лет назад, Ортега-и-Гассет высказал тревогу по поводу нынеш-
ней информационной цивилизации. По мнению философа, наш век глубоко уверен 
в своих творческих способностях, но не знает, что ему творить. Являясь хозяином 
всего мира, он не хозяин самому себе и растерян среди изобилия. Обладая больши-
ми средствами, большими знаниями, большей техникой, чем все предыдущие эпохи, 
наш век ведет себя так, как самый убогий из всех, плывет по течению.

Совершенно очевидно, что современная техногенная цивилизация приносит, 
по сути, амбивалентные результаты — комфорт, развитие техники, увеличение дли-
тельности жизни. Но в то же время активно порождает и новые негативные феноме- 
ны — глобальный кризис, экологический кризис, ядерное вооружение, терроризм, 
проблемы личностного характера – нескончаемые депрессии, психические расстрой-
ства, зачастую связанные с “уходом в виртуальную реальность” и т. д. Данное проти-
воречие составляет ту проблемную область в философии, которая является основой 
спора между оптимистами и пессимистами. 

Расширение и углубление информационно-коммуникативных технологий ради-
кально меняет структуру общества. Но дело не столько в самих изменениях, сколько 
в том, что образование новых общественных структур может иметь различные по 
социальному значению последствия. Человек, в принципе, не может в полном объ-
еме обрабатывать такой огромный информационный массив. К тому же и методы 
информирования иногда становятся диктаторскими. Они насильственно помещают 
индивида в некий запрограммированный порядок, понуждающий мыслить автома-
тически. Таким образом, внутренний (духовный и интеллектуальный) мир человека 
в информационном обществе серьезно деформируется, а значит и деформируется 
философия общества. Под прессингом информации индивид постепенно теряет спо-
собность к углубленному критическому рассуждению и к возражению. Это в конеч-
ном итоге ведет к кризису культуры, который усугубляется социально-экономиче-
ским хаосом современной жизни. В этой непростой ситуации человек объективно 
вынужден искать новые формы самовыражения и иные способы достижения личной 
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свободы. Именно в такой ситуации актуализируется значение и роль философской 
культуры, помогающей мыслить своеобразно, не смотря на данный порядок.

Несмотря на то, что мир непосредственного межличностного общения и мир об-
щения виртуального все больше совпадают, стиль мышления не теряет своего значе-
ния. Чем больше расширяется информационное поле, тем значительнее актуализи-
руется мысль. Философская интерпретация развития информационного общества 
органично связана с осмыслением становления ее информационно-коммуникацион-
ной фазы. Особенность информационного общества состоит в том, что оно наиболее 
полно отражает совокупность духовно-интеллектуальных характеристик общества, 
прежде всего в таких сферах, как философия, социально-экономические устои, мо-
рально-политические, религиозно-нравственные, интернациональные воззрения, 
предполагающие гуманистическую направленность во всех формах и структурах 
общественной жизни. Однако перспективы развития общества, возникающие бла-
годаря новым информационно-коммуникативным технологиям, которые связанны 
с повышением творческой насыщенности трудовой сферы, не могут реализоваться 
автоматически.

Таким образом, философская культура играет важную роль в условиях развития 
информационного общества, она помогает своеобразно рассуждать, искать новые 
формы самовыражения и иные способы достижения личной свободы, развивать ду-
ховно-нравственное содержание собственной жизни. В контексте вышеизложенно-
го, очевидно, что глубоко усвоенная, осмысленная и прочувствованная философия 
способна быть орудием не только объяснения и изменения мира, как писал Карл 
Маркс, но и “путеводной звездой” каждого индивида, особенно в студенческой сре-
де, на пороге ее вступления в сложный и непредсказуемый мир людей и мир вещей  
XXI века.

В. П. СЛАДКЕВИЧ
канд. екон. наук, проф. МКА, ННІМЕФ МАУП

А. О. ПЕТЕЧЕЛ  
магістрант, ННІМЕФ МАУП

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ 
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В сучасних медичних закладах люди, як правило, працюють не поодинці, а в скла-
ді колективу  (сукупності осіб, об’єднаних в силу просторової спільності, діяльності, 
професії, випадкових обставин і т. п.), яка завжди виступає по відношенню до інших 
груп як єдине ціле.  

Слово “колектив” має латинське походження  і перекладається як об’єднаний, 
соборний. В  практиці управління поняття “колектив” вживається, в багатьох зна-
ченнях. Це:

• відповідним чином визначений набір, об’єднання людей, які займаються 
спільною роботою, мають спільні інтереси;
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• об’єднання людей, які тимчасово або постійно спільно виконують визначені 
завдання для досягнення поставленої для них мети, тощо;

• один із найважливіших осередків суспільства, відносно автономна соціальна 
спільнота, яка організаційно об’єднує людей на основі їх суспільно корисної 
діяльності [1].

При проведенні дослідження  на основі вивчення та аналізу управлінської літера-
тури були узагальнені фактори, які впливають на ефективність діяльності колективу 
медичного закладу.  До них належать:

1. Кількість працівників у колективі. Результати досліджень свідчать, що  колек-
тив максимально мотивований, якщо у його складі працюють 5–9 осіб. 

У невеликих групах (2–4 осіб) виникає більше складностей із досягненням зго-
ди, багато часу витрачається на з’ясування відносин і точок зору. У великих групах 
(8–12 осіб і більше) теоретично зростає кількість запропонованих точок зору і мож-
ливих варіантів прийняття рішень. Але оскільки у великій групі неможливо при-
ділити достатньо часу і уваги кожному, працівники поводять себе більш стримано, 
замкнуто, частина з них усувається від активної участі в роботі колективу[2].

2. Важливим фактором ефективності роботи  вважається якісний склад колекти-
ву медичного закладу. Він значно впливає на ефективність його діяльності й може 
розглядатися щодо статі, віку, професії, досвіду, особистих якостей, освіти, рівня ін-
телекту учасників. Люди краще працю¬ва¬тимуть поруч із колегами, які мають од-
наковий з ними рівень прибутків, освіти, систему поглядів на життя, національність. 
А коли розбіжності між особистими якостями членів колективу медичного закладу 
мають приблизно середній рівень, він працює максимально ефективно [5].

3. Просторове розміщення працівників медичного закладу. У кожного з них по-
винно бути постійне робоче місце. Відсутність чіткості в цьому питанні створює про-
блеми і конфлікти в міжособистісних відносинах. Кожна людина потребує певної 
кількості особистої території. Надмірно близьке розташування інших працівників 
може сприйматися негативно. Варіанти взаємного розташування робочих місць у 
групі можуть сприяти розвитку і офіційних, і дружніх стосунків.

4. Згуртованість колективу медичного закладу. Це характеристика рівня єдності 
працівників, узгодженості їх діяльності та міцності стосунків. Учасники згуртова-
ної групи добре мотивовані на колективну роботу, але тільки тоді, якщо цілі групи і 
організації узгоджені між собою. У згуртова-ному колективі покращуються настрій 
людей, результати праці, проявляється синергетичний ефект, задоволеність робо-
тою. Проте якщо дружний, згуртований колектив недостатньо обтяжити роботою, 
він почне розкладатися [4].

5. Групові норми — неписані закони, традиції і правила поведінки, які поступово 
формуються в колективі медичного закладу. Як правило, вони належать до тих сфер 
діяльності, які не регламентуються адміністрацією.

  Спрямованість групових норм залежить від рівня задоволеності учасників групи 
своїм становищем — умовами, оплатою праці, відносинами з керівництвом - і може 
сприяти чи заважати досягненню організаційних цілей.

Учасники колективів повинні дотримуватися групових норм поведінки. Дотри-
мання групових норм працівниками контролюється колективом і підтримується 
санкціями.

6. Статуси і ролі членів колективу. Статус — це положення, яке працівник займає 
в системі соціальних відносин колективу. Він визначається досвідом, освітою, обі-
знаністю, віком, посадою, властивостями характеру, розташуванням робочого місця. 
Роль — це шаблон поведінки, який очікується від певного статусу. Статуси і ролі 
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жорстко визначають поведінку працівника в колективі, ще більш жорстко, ніж гру-
пові норми.

7. Важливим фактором, який впливає на ефективність роботи колективу медич-
ного закладу, визнається організаційна культура як система найбільш важливих цін-
ностей, правил і норм, що задають людям орієнтири їх поведінки.

8. Стадія формування і розвитку колективу медичного закладу. Фахівці ствер-
джують, що група в своєму розвитку проходить кілька стадій, наприклад форму-
вання, психологічного напруження, нормалізації діяльності, розпаду. Відповідно до 
стадій формується і розвивається мотивація, і для її підтримки необхідні різні дії 
керівництва [3].

За результатами проведеного дослідження розроблено рекомендації по удоскона-
ленню управління трудовим колективом медичного закладу:

1. З метою удосконалення управління колективом пропонується в структурі ме-
дичних закладів замість відділу кадрів створювати сучасну службу управління пер-
соналом. Її головною метою буде забезпечення медичного закладу кадрами, організа-
ція їх ефективного використання, професійного та соціального розвитку, методичне 
та інше забезпечення роботи керівництва по згуртуванню колективу.

2. Організувати розробку і доведення до персоналу Кодексу корпоративної ети-
ки лікарів і медичних працівників закладу охорони здоров’я. Кодекс корпоративної 
етики сприятиме вдосконаленню морально-психологічного клімату колективу ме-
дичного закладу. Ознайомлення з кодексом буде проводитися при прийомі на ро-
боту. Прийнятому працівнику (новачку), а також кожному з вже працюючих буде 
видана брошура з основними витягами з кодексу, а сам кодекс буде знаходитися у 
вільному доступі в кожному з підрозділів медичного інституту. 

3. Сформувати у закладі охорони здоров’я сприятливий морально-психологіч-
ний клімат. Проведені дослідження свідчать, що  основні фактори, які  впливають на 
формування соціально-психологічного клімату в трудовому колективі  кожного під-
розділу медичного закладу,  наступні: зміст праці та ступінь задоволення нею; умови 
праці і побуту та задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистіс-
них стосунків ; стиль керівництва, особистість керівника та задоволеність ними. 

4. Для нормального функціонування і згуртування трудового колективу керів-
ництву підрозділів медичного закладу рекомендується періодично проводити збори 
персоналу, на яких вирішуються загальні, актуальні для всіх проблеми і приймають-
ся рішення.

5. Визначати перед колективом медичного закладу спільні цілі та завдання, які 
реальні для досягнення, конкретні, збігаються з особистими інтересами кожного. 
Якщо працівники групи вирішують індивідуальні завдання, колективна мотивація 
може бути послабленою.

6. Керівництво  підрозділів медичного закладу повинно знати особливості нефор-
мальних групп у складі трудового колективу,  їх лідерів і працювати з ними.

7. Для керівників підрозділів організувати проведення навчальних тренінгів по 
управлінню колективами підлеглих. 

8. Керівники підрозділів закладу охорони здоров’я для більш ефективного управ-
ління організаційними конфліктами повинні знати їх природу, сутнісні характери-
стики: соціальний характер конфлікту як нормального явища, можливість керів-
ництва займатися профілактикою, діагностикою і розв’язанням конфліктів у своїх 
організаціях.

9. Використовувати вплив організаційної культури на поведінку трудового ко-
лективу медичного закладу.
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10. Також важливим методом згуртування працівників є формування у колек-
тивах медичного закладу  позитивного, дружнього ставлення до своїх колег. Цьому 
сприяє організація корпоративних заходів, на яких співпрацівники можуть краще 
пізнати один одного, добре провести час та морально відпочити.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ  
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Формування України як правової демократичної держави вимагає радикальної 
зміни пріоритетів у державній діяльності й принципів та форм відносин між владою 
і приватними (фізичними та юридичними) особами. Людина, її права та свободи від-
повідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю. Держава 
не управляє суспільством, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної 
держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг. 

Приватні особи є не прохачами у відносинах з органами влади, а споживачами 
послуг. Держава в особі публічних суб’єктів (органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування) повинна орієнтуватися на потреби особи, так само як у при-
ватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача, його запити та 
очікування. 

Тому одним із пріоритетних завдань розвитку державності в Україні є послідовна 
демократизація відносин органів державної влади та їх посадових осіб з фізичними 
та юридичними особами, якісне надання адміністративних послуг населенню.
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Адміністративні послуги — це результат здійснення владних повноважень суб’єк-
том надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спря-
мований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи [3].

Для визнання публічної послуги, наданої органом виконавчої влади, адміністра-
тивною вона повинна відповідати таким ознакам: 

1) надаватися виключно органом органом виконавчої влади  України; 
2) являти собою вчинення владних повноважень, дій; 
3) надаватися за зверненням фізичної чи юридичної особи; 
4) її отримання пов’язане із забезпеченням реалізації прав, свобод та законних 

інтересів осіб, виконання ними обов’язків; 
5) особа-споживач може користуватися результатом послуги на власний роз-

суд; 
6) результатом послуги є виникнення, зміна, припинення прав і обов’язків спо-

живача; 
7) результат адміністративної послуги об’єктивується у формі управління; 
8) повноваження органу  виконавчої влади  на надання такої послуги визначено 

законом, так само як і право заявника на звернення [4]. 
На сучасному етапі в Україні триває реформування місцевого самоврядуван-

ня, головним завданням якого є усунення недоліків, що стоять на заваді здійснен-
ня ефективної управлінської діяльності, а саме: відсутність належної правової бази 
щодо розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування; неузгоджена система адміністративно-територіальних одиниць; 
несформована фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б 
дала їм змогу надавати повноцінні адміністративні послуги.

Сучасний вітчизняний механізм надання адміністративних послуг з погляду 
зручності для приватних осіб характеризується багатьма недоліками об’єктивного 
і суб’єктивного характеру. Чинний механізм надання адміністративних послуг ор-
ганами публічної влади потребує серйозного доопрацювання, вироблення нових 
підходів і їх апробації, співставлення із зарубіжною практикою з метою визначення 
найбільш оптимального.

З метою вдосконаленню механізму надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади населенню пропонується виробити критерії оцінки якості надання 
адміністративних послуг, встановити стандарти надання послуг та визначити систе-
му контролю якості. Крім того, доцільно залучати споживачів до оцінювання якості 
надання адміністративних послуг, що дозволятиме чіткіше визначати пріоритетні 
проблеми у сфері надання адміністративних послуг та шляхи їх вирішення.

Критеріями оцінки якості надання адміністративних послуг виконавчими ор-
ганами влади є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів 
споживачів адміністративних послуг, професійність діяльності органів, що надають 
адміністративні послуги, які повинні здійснюватися на основі наступних вимог: ре-
зультативності, своєчасності, доступності, зручності, відкритості, поваги до особи, 
професійності. Необхідно провести серію навчальних тренінгів для працівників цен-
трів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Реалізація проекту “Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту” 
надає можливість для громадян за принципом “єдиного вікна” отримати низку адмі-
ністративних послуг через відділення поштового зв’язку. Значно збільшилась кіль-
кість відділень Укрпошти, де можна отримати адміністративні послуги, розширився 
спектр цих послуг. Упровадження проекту дозволить наблизити надання адміністра-
тивних послуг до людей, зробити їх отримання більш зручним.
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Доцільно запровадження постійного моніторингу виконання органами виконав-
чої влади  вимог Закону України “Про адміністративні послуги” [1], що стане  важ-
ливим кроком у напрямі посилення контролю за якістю надання адміністративних 
послуг населенню.

Найпоширенішими джерелами інформації для проведення оцінки якості надан-
ня публічних послуг є: статистичні дані публічних органів; результати моніторингів, 
що проводяться державними структурами щодо оцінювання діяльності публічних 
органів; аналіз офіційних інтернет-ресурсів публічних органів; результати опиту-
вань одержувачів публічних послуг; здійснення громадського контролю та нагляду 
за процесом надання адміністративних послуг. Сьогодні процес інтеграції України 
у світове співтовариство як демократичної, соціальної, правової держави потребує 
адекватного розуміння сутності, місця й ролі, тенденції розвитку контролю в системі 
публічного управління. 

Найбільш поширеною формою громадського контролю, способом участі грома-
дян і їх об’єднань в управлінні справами публічними справами є звернення в органи 
публічної влади. Механізм його реалізації встановлений у Законі України “Про звер-
нення громадян” [2]. Згідно зі ст. 5 цього закону звернення може бути надіслане з 
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернен-
ня). В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адре-
су, на яку заявнику надсилається відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з 
ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 
звернення не вимагається. Розгляд звернення, спрямованого у формі електронного 
документа, здійснюється в тому ж порядку, що і розгляд письмового звернення . Від-
мінною формою звернення є електронна петиція.

Традиційні методи управління, властиві командно-адміністративному укладу ро-
боти з населенням, сьогодні є не тільки неефективними та застарілими. Їх присут-
ність у практичній діяльності органів державного управління і місцевого самовряду-
вання виступає загрозливим фактором в зв’язку з тим, що прямим чином викликає 
недовіру і незадоволення владою серед громадськості, є ознакою консерватизму ос-
танньої та відсутності реформування і модернізації державного устрою за кращими 
світовими і європейськими зразками.

У переважній більшості країн світу послуги, що надаються населенню органами 
центральної влади і місцевого самоврядування, є наріжним каменем формування 
відносин людини і держави. Тому, з нашої точки зору, вивчення передового зарубіж-
ного досвіду у сфері надання адміністративних послуг є необхідним для його по-
дальшої адаптації при побудові дієвої моделі взаємозв’язків органів влади із україн-
ським суспільством.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Однією з актуальних реформ для України за весь період існування незалежної 
держави  залишається адміністративно-територіальна реформа, адже законодавчо 
питання адміністративно-територіального устрою регулюються  Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. “Про порядок вирішення пи-
тань адміністративно-територіального устрою Української РСР” [1]. Дискусія щодо 
сутності змін адміністративно-територіального устрою розпочалася ще в 90-х роках 
ХХ ст., коли необхідність реформи пояснювали переважно бажанням відійти від ра-
дянської жорстко централізованої моделі та побудувати децентралізовану систему 
влади, яка більш притаманна демократичному типу політичної системи. Прикладом 
спроби розробки нового закону став розроблений Безсмертним Р. П., Стретови- 
чем В. М., Юхновським І. Р. проект закону “Про адміністративно-територіальний 
устрій України” та  постанова Верховної Ради України від 15 липня 1997 р. про при-
йняття його в першому читані за основу із дорученням  Комітету Верховної Ради 
України питань державного будівництва, діяльності рад і самоврядування доопра-
цювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і зауважень, вислов-
лених  при його обговоренні у повторному першому читанні, та внести на розгляд 
Верховної Ради України на друге читання [2], але цей законопроект не набув статусу 
закону. 

Знову від обговорень до конкретного проекту реформи вдалося перейти 2005 
року, коли внаслідок зміни політичного курсу країни, було прийняте рішення про 
проведення адміністративно-територіальної реформи у стислі терміни (до березня 
2006 р.) шляхом укрупнення адміністративно-територіальних одиниць [3]. Голов-
ною метою адміністративно-територіальної реформи було проголошено максималь-
не збільшення та наближення послуг, які можуть надати державні органи влади, 
органи місцевого самоврядування для громадян. Але проект реформи зустрів неаби-
який спротив локальних еліт на рівні районів та областей, що категорично не сприй-
мали ідею об’єднання адміністративно-територіальних одиниць. Центральна влада 
не проявила достатньої політичної волі для проведення реформи “згори”, підтримка 
“знизу”  була відсутня, таким чином реформа згорнулася на етапі проекту.

Наступний етап активізації дискусії щодо зміни адміністративно-територіально-
го устрою припав на 2014 рік, але вже під гаслом децентралізації та створення сис-
теми реального місцевого самоврядування на всіх рівнях, а не лише на рівні терито-
ріальної громади села, селища або міста [4]. Адже на рівні територіальної громади 
громадяни України обирають не лише представницький орган — місцеву раду та 
голову громади, але через них формують виконком, який і здійснює безпосереднє 
керівництво всіма місцевими справами. Основним недоліком місцевого самовряду-
вання в Україні критики традиційно називали відсутність виконавчих органів міс-
цевого самоврядування на рівні району та області, адже за виконавчими апаратами 
районних та обласних рад відповідно до ст. 58 Закону України “Про місцеве само-
врядування в Україні” закріплена функція організаційного забезпечення діяльності 
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відповідної ради [5]. Органами виконавчої влади на рівні району та області є відпо-
відні державні адміністрації, що обмежує місцеве самоврядування на цих рівнях суто 
представницькими функціями, які здійснюються через ради. 

Паралельно із обговоренням необхідності впровадження виконавчої функції ор-
ганів місцевого самоврядування на всіх рівнях, а не лише на рівні громади, логіч-
но розпочалася дискусія про здатність місцевого самоврядування виконувати цю 
функцію, що й призвело до формулювання проблеми спроможних територіальних 
громад, і, як наслідок,  доцільність існування такої кількості дрібних малонаселених 
районів (всього близько 490 в Україні) [4].

Процес об’єднання територіальних громад, який часто вимагав у тому числі і змін 
меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць знову поставив 
на порядок денний  проблему правового регулювання адміністративно-територіаль-
ного устрою України. Комітетом з питань державного будівництва, регіональної по-
літики та місцевого самоврядування було підготовлено та 22.02.2018 р. внесено на 
розгляд Верховної ради законопроект “Про засади адміністративно-територіально-
го устрою”, але 29.08 2019 цей законопроект був відкликаний внаслідок політичних 
змін у країні.

Замість відкликаного проекту закону на розгляд Верховної ради 24.01.20 р. Кабмі-
ном внесений новий проект [6]. Цим законопроектом про засади адміністративно-те-
риторіального устрою України  у ст. 5 передбачена наявність адміністративно-те-
риторіальних одиниць  регіонального, субрегіонального, базового та допоміжного 
рівнів. Принципово важливо, що адміністративно-територіальними одиницями ба-
зового рівня визначаються громади (у законопроекті не застосовується поняття 
об’єднані), які утворюються на основі населених пунктів (міст, селищ, сіл). 

Ст. 8 згаданого законопроекту прямо вказує, що район є адміністративно-тери-
торіальною одиницею субрегіонального рівня, що складається з громад, загальна 
чисельність населення яких становить не менше ніж 150 тисяч жителів. Невиправ-
даною на цьому фоні виглядає норма 120 тисяч, що встановлена для госпітальних 
округів. Але законопроект враховує нерівномірність щільності населення в різних 
регіонах України і передбачає, що у  гірській місцевості та на територіях, де щільність 
населення менше середньої у відповідній області, загальна чисельність населення 
району не повинна становити менше ніж 100 тисяч жителів, якщо площа такого ра-
йону перевищує середню площу району по області. Чисельність району в місті також 
не може бути меншою за 150 тисяч відповідно до ст.11, таким чином районний поділ 
може бути здійснений лише у містах із кількістю населення не менше 300 тисяч.

Законопроект дає чітку відповідь про основні категорії населених пунктів України: 
це село, селище, місто. Передбачені також і мінімальні показники кількості населення 
для різних категорій населених пунктів, так для міста це 20 тисяч, для селища – 5 ти-
сяч осіб.

Незаперечним кроком вперед є норма п. 7 ст. 12 проекту закону щодо обов’яз-
кового внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць до 
Державного земельного кадастру в порядку, встановленому законом. Ця норма має 
покласти край  суперечкам у питанні меж адміністративно-територіальних одиниць.

Розділ ІІ вказаного законопроекту передбачає порядок утворення та ліквідації 
адміністративно-територіальних одиниць, встановлення та зміни меж населених 
пунктів та адміністративно-територіальних одиниць. 

Утворення громади відповідно до п. 3. ст. 14 проекту закону здійснюється на 
основі населених пунктів (міст, селищ, сіл) , мінімальна чисельність населення та 
мінімальна площа сільської громади визначаються Кабінетом Міністрів України  
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(п. 4 с. 14), утворення, ліквідація, встановлення (зміни) меж громад, визначення та 
зміна їх адміністративних центрів здійснюється з урахуванням обґрунтованої позиції 
органів місцевого самоврядування, що представляють інтереси жителів відповідних 
населених пунктів (п. 5 ст. 14). Причому витрати, пов’язані з утворенням, ліквідаці-
єю, встановленням (зміною) меж громад, а також витрати, пов’язані з визначенням 
та зміною адміністративних центрів громад, які відбуваються за ініціативою органів 
місцевого самоврядування, фінансуються за рахунок коштів відповідних місцевих 
бюджетів (п. 6 ст. 14).

Аналізуючи нормативно-правові акти щодо правового регулювання адміністра-
тивно-територіального устрою в Україні, можна зробити висновок, що концепція 
реформи адміністративно-територіального устрою будувалася на критерії спромож-
ності адміністративно-територіальної одиниці самостійно ефективно реалізовувати 
функції місцевого самоврядування. Тобто порівняно новим для всієї історії адмі-
ністративно-територіального устрою українських земель став підхід, за яким адмі-
ністративно-територіальна одиниця має формуватися відповідно до здатності реа-
лізовувати функції органів місцевого самоврядування, у тому числі спроможності 
надавати цілий перелік послуг місцевому населенню, а не з погляду зручності здійс-
нювати управлінські функції з центру. Цей підхід виглядає аргументовано, відпові-
дає сучасним європейським стандартам і вимогам демократичної правової держави 
та потребує нарешті законодавчого закріплення і розвитку у законі про адміністра-
тивно-територіальний устрій України.
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

Згідно Закону України “Про національну безпеку України” остання являє собою 
захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та по-
тенційних загроз. Національними інтересами України є життєво важливі інтереси 
людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет 
України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєді-
яльності і добробут її громадян [1].

Важливою складовою національної безпеки є продовольча безпека, оскільки за-
доволення фізіологічних потреб населення країни якісними харчовими продуктами 
закладає матеріальне підґрунтя його духовного та соціального існування й розвитку. 
Ще у XVIII ст. філософ, письменник та мислитель епохи Просвітництва Жан Жак 
Руссо влучно зазначив: “Єдиний засіб утримати державу в стані  незалежності від 
будь-кого – це сільське господарство. Володій ви хоч всіма багатствами світу, якщо 
вам нічим харчуватися – ви залежите від інших” [6].  Дійсно, якщо збитки від епіде-
мій чи війн можна відшкодувати в середньому через 10 років, то люди, що пережили 
голод, залишаються хворими і надломленими на все життя [2]. До того ж, за дослі-
дженнями вітчизняних науковців, “пам’ять голоду” може зберігатись у підсвідомості 
чотирьох поколінь, оскільки окрім кількісних наслідків, він призводить до суттєвих 
змін на психологічному рівні та рівні ідентичності особистості.

Згідно Римської декларації (13.12.1996 р.), під продовольчою безпекою розуміють 
стан економіки держави, за якого населенню країни у цілому та кожному громадяни-
ну гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування, питної води та інших 
харчових продуктів у якості, асортименті та обсягах, які необхідні та достатні для фі-
зичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я населення [7].

Нижче проаналізовано індикатори продовольчої безпеки - добову енергетичну 
цінність раціону людини та достатність споживання окремих продуктів харчування. 

Середньодобова поживність раціону населення України у 2018 р. становила 
2706 ккал, що на 206 ккал (на 8,24 %) вище гранично допустимого рівня 2500 ккал 
(табл. 1). Зазначений показник на 21,15 % нижчий, ніж  у середньому по країнах Єв-
ропейського союзу (3432 ккал). Частка харчових продуктів тваринного походження 
є такою ж як і в  ЄС – 29%.

Таблиця 1
Середньодобова калорійність раціону мешканців України та країн ЕС, 2018

Країна Середньодобова калорійність 
раціону, ккал

Частка у раціоні  харчових 
продуктів тваринного походження, %

1 2 3
Бельгія 3726 30,0
Австрія 3753 31,0
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1 2 3
Мальта 3418 28,0
Болгарія 2871 24,0
Україна 2706 29,0
Кіпр 2686 25,0

Джерело: складено за [5] 

Індикатор “достатність споживання окремого продукту”  визначається співвідно-
шенням рівня середньодушового річного споживання окремих продовольчих  товарів 
до їх медично обґрунтованої норми. За такими продуктовими групами як хліб, яйця, 
картопля, овочі та баштанні споживання знаходиться в межах раціональної норми 
(табл. 2). Обсяги споживання дорожчих груп харчових продуктів – м’яса, молока, 
риби та подів, ягід і винограду нижчі за нормативні – відповідно на 34, 41, 41та 36 %. 

Таблиця 2
Індикатор достатності споживання продуктів харчування населенням України

Група харчових продуктів Роки 
2017 2018

Хліб і хлібопродукти 1,00 0,99
Молоко і молокопродукти 0,53 0,59
М’ясо і м’ясопродукти 0,65 0,66
Риба і рибопродукти 0,54 0,59
Картопля 1,16 1,12
Плоди, ягоди та виноград 0,59 0,64
Овочі та баштанні 0,99 1,02
Яйця 0,94 0,95

Джерело: складено та розраховано за [3] 

У цілому за Глобальним індексом продовольчої безпеки  (Global Food Security 
Index, GFSI) 2019, який розраховується з метою оцінки стану продовольчих систем 
у 113 країнах, Україна дещо покращила загальний бал порівняно з минулим роком, 
проте темпи зростання багатьох інших країн були значно вищими, в результаті чого 
Україна зайняла 76 позицію в рейтингу 2019 року. Основні сильні сторони, визначе-
ні в Індексі для України, - це безпека харчових продуктів, низька частка населення 
за глобальною межею бідності, мінімальні зміни середніх витрат на харчування та 
низький рівень втрат продовольства [4]. 

Продовольча безпека стосується всіх без виключення сторін функціонування 
держави, відтак вирішення проблеми її забезпечення з одночасним дотриманням 
екологічної складової є одним із першочергових завдань. Гарантування продовольчої 
безпеки як частини національної безпеки країни є і надалі залишатиметься одним із 
основних стратегічних напрямів державної політики, оскільки лежить в основі фор-
мування здоров’я та добробуту сучасних і наступних поколінь.

Джерела

1. Закон України “Про національну безпеку України” [Електронний ресурс] // (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://
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Закінчення табл. 1
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gov.ua/static/about/vistupi_text/Litvin/golos_11_06_22.html.

3.  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим   доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua

4. Опубліковано Глобальний Індекс Продовольчої Безпеки 2019 [Електронний ресурс] // 
Cortevа Agriscience. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.corteva.com.ua/
news-and-events/global-food-security-index-2019.html.

5. Продовольча безпека в Україні у 2018 році. Огляд основних індикаторів [Електрон- 
ний ресурс]. – Режим доступу:  http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-
ukrayini-u-2018-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv

6. Цитата дня [Електронний ресурс] // Українська аграрна конфедерація. – 2016. – Режим 
доступу до ресурсу: http://agroconf.org/cite?page=1.

7. FAO 1996.Rome Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. 
URL: http://www.fao.org/wfs/final 

В. О. ТЬОРЛО
канд. екон. наук, доц., проф. МКА НН ІМЕФ МАУП

В. В. МІРОШНИЧЕНКО
канд. екон. наук, доц., НУ “Києво-Могилянська академія”

ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Україна має вагомі передумови для успішного розвитку аграрного виробництва 
та входження з високоякісною продукцією на європейський та світовий ринки, що 
обумовлено, перш за все, високою природньою родючістю її ґрунтового покриву, 
зокрема великими масивами чорноземів, та в цілому сприятливими кліматичними 
умовами на переважній частині території держави. Історично ці обставини сприяли 
високому рівню аграрного використання території України - за площею сільсько-
господарських угідь та ріллі, рівнем розораності земельного фонду наша країна се-
ред європейських держав посідає одне з перших місць.

Проте зменшення продуктивності значної частини грунтових відмін внаслідок 
зниження їх родючості, погіршення фізико-хімічних властивостей та забруднен-
ня отрутохімікатами, радіонуклідами, солями важких металів свідчить про злобо-
денність для України проблеми раціоналізації використання земельних ресурсів у 
аграрному виробництві. При цьому, останнім часом чітко окреслилася тенденція 
до зменшення площі родючих земель, що використовуються безпосередньо в сіль-
ськогосподарському виробництві. Ця обставина зумовлює необхідність розробки та 
впровадження в аграрне землекористування системи економічних і правових захо-
дів, які б унеможливлювали вилучення сільськогосподарських угідь, особливо ріллі 
з високою природною родючістю ґрунтів із аграрного виробництва.  

Потребують також вирішення екологічні проблеми, зумовлені наслідками нера-
ціонального проведення в свій час гідротехнічної меліорації: перезволоження сіль-
ськогосподарських угідь, зростання їх кислотності та засолення. 
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Сільськогосподарське виробництво України відзначається значними недоліка-
ми у використанні мінеральних та органічних добрив. Так, частка посадкової пло-
щі кормових культур, удобреної мінеральними добривами у 2018 р. складала 61%,  
кукурудзи на зерно – 95%, технічних культур – 89%, інших зернових та зернобобо-
вих – 93%, тоді як частка удобрених посівів органікою була 9,1%; 6,1; 4,2; 3,3% відпо-
відно. В середньому на один га удобреної у 2018 р. площі вносилося в перерахунку 
на поживні речовини 281 кг органічних та 56,5 кг мінеральних добрив [3, с.36]. Тому 
для збереження від забруднення ґрунтів та вирощуваної продукції велике значен-
ня має внесення мінеральних добрив за агротехнічними нормами, які враховували 
б специфіку всього комплексу природніх умов території, специфіку вирощуваних 
культур та особливості організації виробництва. Важливою передумовою відтворен-
ня родючості ґрунтів є регулярність їх поповнення органічними добривами, а також 
досягнення раціонального співвідношення внесення мінеральних та органічних до-
брив під посіви кожної культури, що за умов деградації в Україні тваринництва, є 
надзвичайно проблематичним. 

Особливої уваги в землеробстві заслуговує використання засобів захисту рос-
лин, зокрема пестицидів. Хоча площа їх застосування в Україні у 2018 р. становила  
17,8 млн га, проте необхідно враховувати ту обставину, що їх негативний вплив не 
має нижнього допустимого порогу накопичення та пригнічує природні механізми 
стримування розповсюдження і знешкодження шкідливих комах, грибів, бур’янів. 
Тому перехід до альтернативних форм землеробства має не тільки природоохоронне, 
але й гостре соціальне значення і виправдовує себе в підсумку, так і з загальнодер-
жавної точки зору. 

За існуючих в Україні в наш час умов та зростання у Європі попиту на екологічно 
чисті продукти харчування, особливо важливого значення набуває поширення ор-
ганічного виробництва рослинницької продукції. В Україні площа органічного зем-
леробства за останні 10 років зросла з 270 до 304 тис. га. Максимальною – 401 тис. 
га – вона була в 2014 р. [3, c.9]. Цього явно не достатньо, але подальше її зростання 
стримується браком фінансових ресурсів.

Стан ґрунтового покриву, особливо можливість відтворення його родючості знач-
ною мірою визначається структурою посівів. Залежно від впливу сільськогосподар-
ських культур на ґрунтотворні процеси, їх можна поділити на ґрунтовідновлюючі 
(зернобобові, сидерати, багаторічні та за певних умов однорічні трави) і ґрунтовис-
нажуючі з виділенням в останній групі ерозійно небезпечних культур (насамперед 
просапних). 

Особливо великі збитки сільському господарству і природньому середовищу зав-
дає водна ерозія ґрунтів. В наш час площа змитої ріллі сягає в Україні 16 млн. га [4]. 

Підвищення результативності сільськогосподарського виробництва та раціоналі-
зація використання земельних ресурсів за існуючих в Україні соціально-економіч-
них умов значною мірою залежить від проведення ефективної земельної реформи. 
Існуючі в наш час розміри землекористування аграрних господарств, зокрема фер-
мерських, недостатні для організації раціонального господарювання, як з точки зору 
збереження природного середовища, так і ефективності виробництва. 

Серед причин, що стримують розвиток форм господарювання, що базуються 
на приватній власності на засоби виробництва, головними є такі: невизначеність у 
політичних та соціально-економічних принципах проведення земельної реформи, 
відсутність дієвої державної підтримки встановлення нових форм аграрного госпо-
дарювання, несформованність виробничої та соціальної інфраструктури, зокрема 
сервісного обслуговування потреб таких господарств, недостатній рівень фахової 
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підготовки переважної частини зайнятих в аграрній сфері організаторів виробни-
цтва. 

Для України екологічна модернізація аграрного виробництва у зв’язку із високим 
рівнем забруднення довкілля, має пріоритетне значення. Важливими соціальними 
передумовами вирішення існуючих в нашій країні екологічних проблем є формуван-
ня в суспільстві громадської думки щодо необхідності становлення у населення еко-
логічного мислення та підготовки фахівців потрібних для організації високотехно-
логічних виробництв спеціальностей. Тому важливим завданням в досягненні цього 
є екологічна модернізація освітнього процесу в середній та вищій школах України. 
[2, с.83].

Таким чином, за існуючих в Україні умов нагальними проблемами аграрного 
землекористування є створення на європейських засадах правових та фінансових 
механізмів для забезпечення рентабельного виробництва, необхідних обсягів, асор-
тименту та якості вирощуваної рослинницької продукції, відновлення та розвитку 
тваринництва і недопущення при цьому негативного впливу наслідків цих процесів 
на оточуюче середовище та соціум країни, що також сприятиме збільшенню експор-
ту екологічно чистої продукції в держави Європи. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
МІЖНАРОДНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Міжнародні транспортні перевезення — це переміщення вантажів і/або пасажи-
рів, що здійснюється за допомогою якого-небудь виду транспорту і носить міжна-
родний характер, який може мати місце у двох випадках: місце відправлення та місце 
призначення знаходяться в різних країнах; перевезення здійснюється через терито-
рію іноземної держави.
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Міжнародні транспортні перевезення класифікують за такими ознаками: за вида-
ми транспорту; за способом перевезення (за кількістю видів транспорту); в залежно-
сті від того, як розподілена відповідальність між включеними до такого перевезення 
перевізниками; за об’єктом транспортних операцій; за періодичністю; за порядком 
проходження кордону [2].

Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків 
між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розгалуже-
ної мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів створюють усі необхідні 
передумови конкурентоспроможності національного ринку транспортних послуг, 
показником якої є зростання обсягів транзиту вантажів та експорту  міжнародних 
транспортних перевезень.

  Особливостями правового регулювання міжнародних пасажирських перевезень 
є такі: вимоги перевізної документації, порядок приймання вантажу, перевезення та 
видача його в пункті призначення, відповідальності перевізника, визначення про-
цедури пред’явлення перевізником претензій і позовів у міжнародних угодах (тран-
спортних конвенціях), які містять уніфіковані норми; створення особливої системи 
урядових та неурядових міжнародних автотранспортних організацій [3].

Головними нормативними документами, що регламентують умови виконання 
міжнародних автомобільних перевезень, є двосторонні міжурядові договори. Пра-
вове регулювання міжнародних транспортних перевезень здійснюється на рівні: 
двосторонніх міжнародних угод; багатосторонніх конвенцій й угод; норм внутріш-
нього законодавства.

Основою організації перевезень пасажирів і багажу автобусами у  міжнародному  
регулярному  сполученні є договір про спільну діяльність  щодо  регулярного  міжна-
родного   перевезення пасажирів і багажу (далі - Договір про спільну діяльність), який 
укладається перевізниками держав-учасниць договору, визначає тарифи та розклад 
руху, попередньо узгоджені з відповідними  компетентними органами транспорту [1].

При організації міжнародних автомобільних пасажирських перевезень на під-
приємстві важливою умовою є знання і виконання обов’язків і прав пасажирів, пе-
ревізника та водія.

Контроль за перевезенням пасажирів і багажу під час міжнародних перевезень 
автомобільним транспортом здійснюється  на підставі двосторонніх міжурядових 
угод про міжнародне автомобільне сполучення і національного законодавства дер-
жав, територією  яких здійснюються перевезення.

Відповідальність перевізників та пасажирів  за  порушення  правил  перевезень  
пасажирів передбачається Конвенцією про міжнародні автомобільні  перевезення  
пасажирів і багажу від 9 жовтня 1997 року,  багатосторонніми і двосторонніми мі-
журядовим угодами про міжнародне   автомобільне   сполучення, а також національ-
ним  законодавством  держави,  на  території  якої скоєно порушення [4]. 

На основі проведеного аналізу розроблено  перелік пропозицій по удосконален-
ню організації міжнародних пасажирських  перевезень :

1. Забезпечення технологічного оновлення  та задовільного технічного стану ру-
хомого складу підприємства.

2. Впровадження диспетчеризації і контролю транспортних логістичних проце-
сів на базі GPS - універсальної, зручної, досить простої системи моніторингу за міс-
цезнаходженням і станом транспорту, а також за іншими об’єктами: людьми, облад-
нанням, вантажами.

3. Впровадження ефективних інструментів підвищення безпеки при перевезенні 
пасажирів, зокрема:
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• організувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів 
перед початком роботи;

• організувати проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду 
стану здоров’я водіїв;

• утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, 
забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та їх відправлення;

• обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епі-
зоотії або інших надзвичайних ситуацій;

• припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю або 
здоров’ю пасажирів.

4. Проведення страхування пасажирів та водіїв від нещасних випадків на транспорті.
5. Підвищувати якість послуг міжнародних  пасажирських  перевезень за рахунок: 
• використання більш кваліфікованого, досвідченого персоналу;
• високого рівня транспортної безпеки;
• комфорту перевезень; 
• регулярності руху за маршрутами;
• зручності маршрутів та зупинок, 
• культури обслуговування; 
• рівня екологічної безпеки транспортних засобів.
6. Для зменшення транспортних витрат, підвищення рівня оганізації міжнарод-

них  пасажирських  перевезень створити відділ логістики.
Виконання передбачених заходів сприятиме удосконаленню організації міжна-

родних пасажирських  перевезень українськими  транспортними підприємствами.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМУ  
У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Формування режиму утримання осіб позбавлених волі осіб позбавлених волі по-
чалося ще в період існування Російській Імперії наприкінці ХVІІІ століття. У цей 
період було підготовлено й видано ряд документів в тому числі і Тюремний статут 
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покарань, в якому вперше на законодавчому рівні визначалися особливості дотри-
мання безпеки в умовах тюремного ув’язнення стосовно утримуваних осіб, а саме: 
ізоляція, нагляд та обшук [1].

Разом з тим в нормативних документах того часу ще не було сформоване поняття 
“режим”, але основні його положення вже були передбачені

Зазначені умови були потрібні для якісного проведення слідства по криміналь-
них справах та ізоляції злочинців з метою недопущення вчинення ними повторних 
злочинів.

Вимоги ізоляції були такими:
• роздільне розміщення та тримання чоловіків і жінок та неповнолітніх; 
• дворяни, чиновники, заможні люди, іноземці розміщувалися окремо від лю-

дей, нижчих за своїм становищем;
• засуджені за злочини або проступки утримувалися окремо від тих, які перебу-

вали під слідством або судом, а невиправні боржники – окремо від усіх інших 
ув’язнених;

• особи, взяті під варту за обвинуваченням у вчиненні злочинів, утримувалися 
окремо;

• жінки-злочинниці, засуджені до короткочасного утримання в монастирі, 
під час тримання у в’язниці утримувалися окремо від інших жінок-зло-
чинниць;

• підозрюваних по одній справі не можна було утримувати в одному приміщен-
ні (камері);

• військові арештанти, втікачі, бурлаки, злочинці й інші особи, які розшукува-
лися поліцією, утримувалися в одних камерах з арештантами;

• вагітним жінкам, матерям дітей, які годують грудьми, надавалося окреме при-
міщення з поліпшеними умовами перебування.

Тюремні фортеці, арештантські приміщення при поліції обладнувалися окремою 
камерою для одиночного тримання слідчих арештованих [2]. 

До переліку вимог нагляду за утриманими та заарештованими входили такі:
• дотримання санітарного порядку в камерах; 
• заборона бійок між утримуваними, галасу, крадіжок;
• заборона передачі вина й тютюну;
• обов’язкове закривання камер удень і вночі. 
Щодо обшуку, то в зазначеному документі було визначено, що для попередження 

порушень режиму утримання, безпеки поліцейських й осіб, які охороняли затрима-
них, а також проведення якісного розслідування справ було потрібно: 

• щоденне проведення ретельних обшуків та оглядів приміщень, камер і місць, в 
яких перебували затримані; 

• щоденне проведення ретельних обшуків затриманих для виявлення недозво-
лених предметів і речей;

• виявлення в камерах та інших приміщеннях заборонених речей, які могли б 
стати засобом для вчинення нападу на варту або втечі та притягнення до від-
повідальності тих осіб, які порушили ці вимоги [2]. 

До обов’язків Тюремного управління входило також попередження та припинен-
ня неправомірних дій з боку затриманих і заарештованих [3].

Зазначені документи стали підґрунтям для формування в подальшому режиму 
тримання осіб, які вчинили правопорушення або підозрювалися у їх вчиненні. Си-
стема режиму утримання проіснувала до Великої Жовтневої соціалістичної револю-
ції, проте відбувалися певні зміни, наприклад, вдосконалювалися умови відбування 



219

покарання у в’язницях, фортецях та арештантських будинках, а також умови утри-
мання осіб, які перебували під вартою до винесення вироку.

Слід зазначити, що поняття режиму утримання засуджених та заарештованих до 
революції 1917 року в Росії був сформульований не тільки у практичному плані, але 
він висвітлювався і в наукових працях . Разом з тим в ті часи не існувало міжна-
родного законодавства, яке б стосувалося поняття “режим” та “безпека”, тому кожна 
країна розробляла свої правила утримання осіб, які вчинили злочини. 

Після знаменитої судової реформи 1864 року, яка докорінно змінила всю систему 
російського судочинства, уряд царя Олександра II серйозно задумалося і над рефор-
мою місць позбавлення волі. Що було абсолютно логічно. Але ввести її до кінця не 
вдалося. Адже в Росії в той час було відсутнє централізоване управління місцями 
ув’язнення, і місця позбавлення волі підпорядковувалися місцевій владі. Досить чіт-
ко дотримувався принцип становості в режимі відбування покарання та окремі інші 
фактори, які вплинули лише на косметичні зміни в системі виконання покарань.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Суть національної безпеки полягає, на наш погляд,  у створенні сприятливих умов 
для реалізації національних інтересів, процвітання, могутності, всебічного розвит-
ку України з метою максимального задоволення потреб та інтересів представників 
української нації відповідно до загальновизнаних норм співіснування, котрі необхід-
ні для їх самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення. Суттєвим у даному 
питанні, на нашу думку, є дослідження цінності національної безпеки, яке допомагає 
сформувати правильне ставлення як до розуміння, так і до забезпечення національ-
ної безпеки, яке має корелювати одне з одним. Сам термін “національна безпека” 
вперше був застосований американським президентом Т. Рузвельтом у посланні до 
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Конгресу США в 1904 році. З тих часів проблема національної безпеки стала про-
відною і в європейських вчених. З 1986 року президент США щорічно звертається 
до Конгресу з посланням під назвою “Стратегія національної безпеки США”. Отже, 
національна безпека стала теоретичною і практичною проблемою політики.

Дослідженням національної безпеки України займається цілий ряд вчених з різ-
них галузей знань, зокрема, О.Білорус, І.Бінько, О.Батрименко, О.Валевський, О.Го-
нчаренко, В.Горбулін, В.Грубов, О.Данілян, О.Дергачов, О.Дзьобань, М.Дмитренко, 
А.Качинський, О.Литвиненко, Е.Лисицин, Д.Лук’яненко, В.Косенцов, В.Кремінь, 
О.Корнієвський, В.Ліпкан, Ф.Медвідь, Г.Почепцов, С.Пирожков, Б.Парахонський, 
В.Смолянюк, Г.Ситник, М.Степико, С.Сьомін, Ю.Калниш, В.Петрик, М.Ожеван, 
В.Остроухов, О.Сушко, І.Харабан, М.Хилько, Л.Чупрій  та інші. 

Національна безпека розглядається нами крізь призму реалізації національних 
інтересів і досягнення національної мети, аж до застосування сили у випадках, чітко 
визначених національним законом і міжнародним правом[4, с. 245-253]. Отже, у та-
кому розумінні національна безпека виступає як  свідомий цілеспрямований вплив 
суб’єкта управління на загрози та небезпеки, за якого через дію державних і недер-
жавних інституцій, а також окремих громадян створюються сприятливі умови для 
реалізації наступних національних інтересів: існування і стійкий розвиток україн-
ського народу і української цивілізації; суверенітет, територіальна цілісність держа-
ви, національна самобутність, стійкий розвиток, включаючи духовну, матеріальну і 
фізичні складові; збереження духовного і матеріального потенціалу, особиста безпе-
ка, конституційні права та свободи людини і громадянина, науково обґрунтований 
та гарантований державою мінімум матеріальних і духовних умов існування; подо-
лання конфронтаційності в суспільстві, досягнення і підтримання злагоди з найваж-
ливіших питань розвитку країни; розв’язання кризових ситуацій у відповідних сфе-
рах; підвищення творчої активності населення; державний суверенітет, політична 
незалежність, територіальна цілісність, недоторканність державних кордонів, кон-
ституційний лад, розвиток життєво важливих потреб, цінностей та інтересів народу, 
законні права й інтереси громадянина, розвиток ефективної системи міжнародних 
зв’язків на основі партнерства і співробітництва, створення системи забезпечення 
національної безпеки для ефективної реалізації національних інтересів, участь у си-
стемах безпеки різного рівня[1, с. 5-100; 2, с.117-126; 3, с.46-48; 5, с. 79-124]. 

”Зовнішньополітична діяльність України, — як наголошено в загальних засадах 
Конституції України, - спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпе-
ки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами між-
народного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнарод-
ного права”. Забезпечення національних інтересів та національної безпеки України 
передбачається шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва 
за загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права. Дане консти-
туційне положення свідчить про послідовний миролюбний зовнішньополітичний 
курс України, який базується на основних принципах міжнародного права: мирного 
співіснування, суверенної рівності держав, незастосуванні сили або погрози силою 
в міжнародних відносинах, непорушності державних кордонів, територіальної ці-
лісності держав, мирного врегулювання спорів, невтручання, поваги прав та свобод 
людини, права народів розпоряджатися своєю долею, співробітництва держав та до-
бросовісного виконання зобов’язань по міжнародному праву.

Конституція України, Постанова ВРУ від 2 липня 1993 р. “Про основні напрямки 
зовнішньої політики України”, Концепція (Основи державної політики) національ-
ної безпеки України, Закон України “Про основи національної безпеки України” від 
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2003 р., Закон України від 1 липня 2010 року “Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики”, Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо від-
мови України від здійснення політики позаблоковості” (2014),Закон України “Про 
національну безпеку України” (2018), Рішення РНБО України та відповідний Указ 
Президента від 2002 р. “Про Стратегію України щодо Організації Північноатлантич-
ного договору (НАТО)”, Універсал національної єдності,  Указ Президента України 
№ 389/2012 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червні 
2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України”, Аналітична 
доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового По-
слання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України у сфері національної безпеки” (2014) склали  основу концепції 
національних інтересів України та окреслили контури Стратегії національної безпе-
ки України.

Отже, добротна нормативна база національної безпеки  та значний інтерес з боку 
вчених і практиків засвідчують, що проблеми національної безпеки України знахо-
дяться в полі зору і розробляються.
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CONCEPTS OF THE LEGAL STATE IN THE MODERN 
CONTEXT OF SCIENTIFIC VIEWS OF UKRAINIAN 
SCIENTISTS

The Ukrainian state development in the context of Euro integration processes’ activa-
tion requires a scientifically grounded view on the administrative and legal aspects of the 
concept of the rule of law. In this case, the scientific reconnaissance of modern Ukrainian 
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scientists becomes relevant, as they become a valid basis for the practical implementation 
of theoretical research.

The aim of this report is to consider the administrative-legal concepts of the legal rule 
in the scientific views of contemporary Ukrainian scholars.

According to V. Bryntsev, “the legal rule is a theoretical and practical model of gov-
erning society, in which the realization of power by state bodies and officials is based on 
democratic principles that ensure the priority of the rights and legitimate interests of the 
individual, governed by a clear and complete system of legislation in the enforcement 
of the principle of the legal rule and is carried out on the basis of the of the legislative 
and executive (administrative) independence, judicial functions of the state, the of these 
mechanisms using mechanisms of mutual deterrence and counterbalance [2, 25].

According to L. Nalyvayko, the content of the legal principle such as state system of 
Ukraine is made by the following provisions: as a consequence, the content of legal rule 
phenomenon undergoes certain transformations depending on the factors which are rec-
ognized as most significant in a particular period of historical development. 2. The study 
of such state system principle makes it clear that the establishment of Ukraine as a legal 
rule which is connected with the functioning of a democratic and capable civil society and 
strengthening its control and influence on state institutions. In turn, a democratic and 
legal society cannot be antagonistic in its social nature [4, 7].

However, civil society is incapable of eliminating the causes of its antagonistic nature, 
including social inequality. Therefore, it authorizes the transition from a liberal model 
to a social one of the legal rule and imposes on the latter this duty, which determines the 
legitimacy of its existence. The legal rule of law and civil society are co-evolving, synergis-
tic. Therefore, the constitutional characterization of the Ukrainian state as a legal state is 
fully justified, but in the sense that such a state is at the stage of becoming, as is civil soci-
ety (the state of ordering society in view of the needs of each person). And the high level 
of civil society development, in turn, ensures the effective implementation of the principle 
of state democracy. Therefore, these institutions act as equal partners. Foregoing makes it 
possible to view the progress of the legal rule and civil society as closely interrelated and 
interdependent processes [4, 7].

3. The principle of the legal rule state as a principle of state system is manifested in the 
combination of formal and material aspects in functioning at the present stage of its de-
velopment. Moving the centre of gravity from formal-legal aspects to substantive-social 
ones is the main tendency for the legal rule development. 4. The decisive factor in the legal 
rule formation is to rethink the specific relationship between the state and the individual. 
It is important to understand that in Ukrainian society the idea of legal rule has not yet 
becomes an element of public consciousness. For this reason, those of civil society institu-
tions that act in the direction of monitoring the law implementation are not perceived by 
the authorities as such [4, 7].

V. Yurovskaya’s research is devoted to the essence of the human-centric concept of 
administrative-legal doctrine and administrative law [5], [6]. She believes that the reform 
processes currently underway in the field of public administration are justified, since they 
are large aimed for bringing the public administration closer to the needs of man and 
society, ensuring transparency of public relations, and promoting the rule of law in the 
activities of public authorities and local governments. It is a different matter that law 
enforcement and socio-political realities are far from always indicative of the ultimate 
goal of such changes, and some legislative initiatives even give some rise for talking about 
partial abandonment of the legal rule and justice in law-making and the application of 
legal rules by some public officials in general [5, 161].



223

I. Aristova, A. Sergeyev and L. Sergeyev point out that the process of improving the 
Ukrainian legislation should also take into account the fact that society does not seek full 
legal regulation of relations. Disagreements, conflicts are assumed. The law is intended 
to provide not ready-made solutions to conflicts, but the means of resolving them, the 
procedure for resolving contradictions. The very nature of legal regulation must change 
towards greater elasticity, less certainty. This path is long and not so easy. Returning to 
a specific part of reforming Ukrainian legislation concept, the researchers emphasize that 
studying the practice of trying to codify administrative and legal norms made it possible 
to conclude that it is impossible to create a single codified act, which could unite all or 
most administrative and legal institutions, because they are significantly differ from one 
another in the sphere of public relations regulation. 

It is a question of administrative and legal norms’ codification depending on one or 
another sphere of public administration, which they regulate. It is known that the first at-
tempt was an administrative codification of and tort legislation. Thus, a very urgent task 
in terms of administrative and constitutional reform is the state support for the concept 
of reforming national legislation development, which will serve as a guide for the proper 
of Ukrainian legislation codification for administrative offenses. According to scientists’ 
point of view, the proposed approach to understanding public administration and the con-
ceptual provisions of reforming the national legislation of Ukraine as the basis for the 
development of administrative legislation is a certain step towards the “human-centric” 
ideology implementation of the activities of state institutions and civil servants [1, 7].

In my opinion, T. Kupchenko’s research is interesting, as it touches upon the activities 
of the President. The scientist concludes that the activity of the President of Ukraine is 
conditioned by the realization of the constitutional powers of the Head of State and finds 
its manifestation in the corresponding organizational and administrative influences on the 
other bodies of state power that are to be national security subjects of Ukraine.

Effective functioning of the national security system of Ukraine, and therefore the sys-
tem of managing the combating processes, is impossible without defining the legal mecha-
nisms of feedback of the national security subjects on the activities of the President of 
Ukraine in this field. Based on the Constitution of Ukraine, such influence is realized, in 
particular, within the framework of the counter-signature procedure of Ukrainian Presi-
dent’s acts, overcoming the presidential veto by the Parliament, resolving by the Consti-
tutional Court of Ukraine the issues of conformity of the Constitution of Ukraine (consti-
tutionality) with the acts of the President of Ukraine, etc. [3].

Thus, as a result of the issue as for legal rule in the contemporary context of the of 
Ukrainian scientists’ views, it is concluded that the legal rule is a theoretical and practical 
model of public administration with the exercise of authority in the human-centric con-
cept perspective of administrative law.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ  
ТА КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ  
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  

В Кримінальному кодексі Азербайджанської республіки, як і Кримінальному ко-
дексі України визначено злочини та їх класифікацію

Стаття 12 Кримінального кодексу України визначає, що залежно від ступеня 
тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, 
тяжкі та особливо тяжкі [1].

Стаття 16 Кримінального кодексу Азербайджанської республіки також визначає, 
що залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини, які не становлять 
великої суспільної небезпеки, злочини невеликої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

В цілому визначення співпадають, і підхід законодавців також співпадає 
В Україні злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання 

у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке пока-
рання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В Азербайджанській Республіці питання про відповідальність у вигляді штрафу 
чи іншого виду покарання не передбачене.

Злочином середньої тяжкості в Україні визнається злочин, за який передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років. 

А в Азербайджанській Республіці менш тяжкими є злочини,за які максимальне 
покарання не перевищує семи років позбавлення волі.

В Україні тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

В Азербайджанській Республіці тяжким злочином визнається злочинів за який 
покарання не перевищує 12 років позбавлення волі.

Особливо тяжким злочином в Україні є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довіч-
ного позбавлення волі.

В Азербайджанській Республіці особливо тяжким злочином визнається злочин 
за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше 12 років 
або більш тяжке покарання

В Кримінальному кодексі України  зазначено, що ступінь тяжкості злочину, за 
вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та поз-
бавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, 
передбаченого за відповідний злочин.

Слід зазначити, що в Україні визначені такі стадії та види як закінчений злочин, 
готування до злочину, замах на злочин.

Також визначена кримінальна відповідальність за незакінчений злочин та добро-
вільна відмова при незакінченому злочині.

Закінченим злочином в Україні визнається діяння, яке містить усі ознаки складу 
злочину, передбаченого відповідною статтею Кримінального кодексу України . Неза-
кінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.

Під готуванням до злочину розуміється підшукування або пристосування засобів 
чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення 
перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

 Замахом на злочин визначено вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 
або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбачено-
го відповідною статтею Кримінального кодексу України , якщо при цьому злочин не 
було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вва-
жала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з 
причин, які не залежали від її волі.

Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали 
від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до 
кінця.

У Кримінальному кодексі Азербайджанської республіки  визначено наступні по-
ложення як неодноразовість злочинів, сукупність злочинів та  рецидив злочинів та 
його види.

Неоднократністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, пе-
редбачених однією статтею Кримінального кодексу Азербайджанської республіки .

Сукупність злочинів утворює вчинення двох або більше злочинів, передбачених 
різними статтями Кодексу, за жоден з яких особа не була засуджена або не звільнені 
від кримінальної відповідальності на законних підставах, а також якщо ні по одному 
з цих злочинів не минули строки давності притягнення до кримінальної відповідаль-
ності.

Вчинення однією дією (бездіяльністю) двох або більше злочинів, передбачених 
двома або більше статтями цього Кодексу, утворює ідеальну сукупність злочинів.

При сукупності злочинів особа несе кримінальну відповідальність за кожне скоє-
ний злочин за відповідною статтею цього Кодексу.

Під загальним поняттям рецидиву злочинів визнається вчинення умисного зло-
чину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин.

Рецидив поділено на небезпечний та особливо небезпечний. Рецидив злочинів 
тягне більш суворе покарання на підставі та в межах, передбачених цим Кодексом.

Таким чином можна констатувати, що в Азербайджанській Республіці зменшено 
види покарання за злочини і особливістю є те, що штраф в цілому досить мало засто-
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совується при визначенні виду покарання. Не визначено також і поняття готування 
до злочину, замах на злочин та закінчений злочин.
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США 

Американська модель національної безпеки базується на методологічних розроб-
ках середини ХХ ст. американського політолога Г. Моргентау, де національна безпе-
ка розуміється як безпеку громадян, суспільства і держави. В офіційних документах 
поняття “національна безпека” з’являється після Другої світової війни, коли в 1947 
р в США був прийнятий закон “Про національну безпеку” (National Security Act of 
1947), в якому під національною безпекою розумілося умова функціонування дер-
жави, що виступає результатом оборонних (захисних) заходів, які підвищують нев-
разливість держави від загроз ззовні або зсередини у відкритій і підривної формі [5].

Поняття “національна безпека” в американській і західноєвропейській версії 
практично “поглинає” за обсягом свого значення категорію “державна безпека”. Дане 
судження може бути підтверджено змістом американської військової доктрини, згід-
но з якою всі національні ресурси повинні бути використані не тільки в інтересах 
оборони, але і військової експансії для надання максимальної підтримки політиці в 
забезпеченні національних інтересів і досягнення стратегічних цілей США, для пе-
ремоги у війні і найкращого її політичного використання, а також для зменшення 
ймовірності зазнати поразки [4].

Іншими словами, поняття “національна безпека” розкриває сенс національного 
підходу до безпеки в США і західноєвропейських країнах - їх внутрішніх і зовнішніх 
інтересів, стратегічних цілей і завдань в умовах війни і миру.

Ключову роль у державній системі національної безпеки Сполучених Штатів 
відіграє Міністерство внутрішньої безпеки США, на керівника якого покладено 
функцію стратегічного керівництва об’єднаних зусиль нації щодо забезпечення без-
пеки, як це визначено в програмних документах. Відповідно до зазначеної Дирек-
тиви міністр внутрішньої безпеки США повинен забезпечувати щоденну взаємодію 
з визначеними відповідальними за конкретні сектори агентствами (Sector-Specific 
Agency), постійне залучення спеціалізованих можливостей та досвіду відповідаль-
ного за конкретний сектор агентства, ефективну взаємодію з місцевими органами 
влади всіх рівнів. Партнерство з усіма переліченими суб’єктами є імперативом у ді-
яльності МВБ [3, с. 37].
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У американському Законі про національну безпеку перший розділ присвячено 
координації національної безпеки – тобто управлінню цією системою. Відповідні 
підрозділи називаються: “Рада національної безпеки”, “Керівник Центральної роз-
відки”, “Центральне розвідувальне управління”, “Рада безпеки національних ресур-
сів”, “Щорічна доповідь з розвідки” тощо. Як бачимо, тут немає чіткого розподілу на 
суб’єкти і об’єкти (бо це й не принципово), натомість розписано як елементи в сис-
темі національної безпеки, так і їх функції та механізми керування ними [1, с. 134]. 

Отже, підхід є суто системним, в якому всі частини (чи то Рада нацбезпеки, чи то 
доповідь ЦРУ) є рівноцінно важливими і незамінними.

Варто звернути увагу й на розподіл повноважень у сфері національної безпеки – 
повністю питання контролю і координації не віддано жодному органові, відповідаль-
ність перед президентом, парламентом несуть усі інституції, зазначені в цьому розділі 
[2, с. 187].

Функції Ради національної безпеки (National Security Council) – “надавати пора-
ди президентові щодо внутрішньої, міжнародної та воєнної політики, які належать 
до сфери національної безпеки, а також сприяти ефективній кооперації військових 
служб та управлінь в уряді щодо питань національної безпеки”. У законі (а він у 
кілька разів більший за український відповідник) дуже чітко розписано структуру 
РНБ, функції та відповідальність кожного з відділів, причому йдеться про досить 
конкретні визначення [1, с. 134].

Ось, наприклад, функції Комітету з міжнародної розвідки, створеного в рамках 
РНБ: а) ідентифікувати розвідувальні заходи, необхідні для того, щоби президент 
виконував свої обов’язки у сфері національної безпеки; б) розробляти пріоритети (в 
тому числі фінансові) щодо програм, проектів та заходів для виконання цих обов’яз-
ків президента; в) розробляти політику, пов’язану з координуванням розвідки: аналі-
зувати відповідні ролі та місії для суб’єктів розвідки, а також вказувати на відповідні 
цілі для збирання розвідувальної інформації.

Для виконання цих функцій комітет: а) розробляє щорічний огляд інтересів на-
ціональної безпеки США; б) щороку, а також коли це необхідно РНБ, ідентифікує 
розвідувальну інформацію та встановлює пріоритети щодо її збирання й аналізу; в) 
розробляє щорічний огляд суб’єктів розвідки з метою визначення успішної їх діяль-
ності і збирання, аналізу та передачі інформації [2, с. 187].

Детально розписані й функції та завдання Комітету транснаціональних загроз, 
який визначає ці загрози, розробляє відповідну стратегію, здійснює моніторинг її 
імплементації. Так само детально визначено функції й інших комітетів, відділів, їх 
керівників тощо.

Як бачимо, попри те, що Рада національної безпеки законодавчо є лише “радни-
ком” президента США, її функції можна однозначно назвати координуючими, а та-
кож такими, що допомагають президентові контролювати підлеглі йому управління. 
Тут недоцільно аналізувати ефективність діяльності РНБ США, однак рівень юри-
дичної чіткості та однозначності в основному законі з питань національної безпеки 
дозволяє говорити про залежність системи лише від політичних моментів та люд-
ського фактора: правильно обраних пріоритетів, правильно призначених керівників. 
Перехресної відповідальності, а тим більше – безвідповідальності не спостерігається 
[1, с. 134].

Проведений аналіз дає підстави  зазначити, що поняття “національна безпека” 
в американській версії практично “поглинає” за обсягом свого значення категорію 
“державна безпека”, і підтверджується американською військовою доктриною, згід-
но з якою всі національні ресурси повинні бути використані не тільки в інтересах 
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оборони, але і військової експансії для надання максимальної підтримки політиці в 
забезпеченні національних інтересів і досягнення стратегічних цілей США, для пе-
ремоги у війні і найкращого її політичного використання, а також для зменшення 
ймовірності зазнати поразки. В американській зовнішній політиці спостерігається 
акцент на військову міць в якості головного засобу забезпечення національних ін-
тересів; при цьому фактично національна безпека ототожнюється з військовою без-
пекою. Інституційну основу політики національної безпеки США становить Рада 
національної безпеки, до функцій якої належить надання порад президенту щодо 
внутрішньої, міжнародної та воєнної політики, які належать до сфери національної 
безпеки, а також сприяння ефективній кооперації військових служб та управлінь в 
уряді щодо питань національної безпеки. Попри те, що Рада національної безпеки 
законодавчо є лише радником президента США, її функції можна однозначно наз-
вати координуючими, а також такими, що допомагають президентові контролювати 
підлеглі йому управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 286 КК УКРАЇНИ

При розгляді питань розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту, перш за все, потрібно визначитися, які саме злочини вхо-
дять до предмету дослідження. В розділі XI КК України “Злочини проти безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспорту” міститься 16 статей, якими передбача-
ється кримінальна відповідальність.

Порушення Правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту осо-
бою, яка керує транспортним засобом кваліфікується як злочин, якщо це порушен-
ня спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження — ч. 1 ст. 286  
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КК України; смерть потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження —  
ч. 2 ст. 286 КК України — або призвело до загибелі кількох осіб — ч. 3 ст. 286  
КК України [1,с.875].

Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться згідно “Правил 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень”, затвердже-
них наказом Міністерства охорони здоров’я України № 6 від 17 січня 1995 р. 

Під транспортними засобами слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші 
самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні тран-
спортні засоби.

Основним об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України є безпека до-
рожнього руху або експлуатації транспорту, а додатковим безпосереднім об’єктом є 
здоров’я людини. Ч. 2 ст. 286 КК України передбачає додатковий факультативний 
безпосередній об’єкт - життя та здоров’я людини, а також властність та довклілля. Та 
ч. 3 ст. 286 КК України визначає додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом 
життя людей. Також додатковим факультативним безпосереднім об’єктом є влас-
ність або довкілля.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 286 КК України, полягає в трьох 
складових, а саме: безпосередньо порушенні Правил безпеки дорожнього руху чи 
експлуатації транспорту; настанні суспільно – небезпечних наслідків та наявності 
причинного зв’язку між порушенням Правил безпеки дорожнього руху та спричи-
неними наслідками.

Кримінальна відповідальність за ст. 286 КК України настає тільки в тих випадках, 
коли порушення Правил безпеки руху або експлуатації транспортних засобів зумо-
вило заподіяння суспільно-небезпечних наслідків, які прямо передбачені в диспози-
ції цієї норми. В інших випадках такі дії утворюють склад адміністративного право-
порушення або належать до сфери цивільно-правових відносин (у разі заподіяння 
матеріальної шкоди) [2, с.248].

У Постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2014 року у справі  
№ 5-18кс14 зазначено, що у випадку виникнення дорожньо-транспортної події за 
участю декількох водіїв, наявність чи відсутність в їхніх діях складу злочину, перед-
баченого відповідними частинами статті 286 КК України, потребує встановлення 
причинного зв’язку між діянням (порушенням правил безпеки дорожнього руху) 
кожного з них та наслідками, що настали, тобто з’ясування ступені участі (внеску) 
кожного з них у спричиненні злочинного наслідку[4].

Злочин, передбачений ст. 286 КК України з об’єктивної сторони може бути вчи-
нений як дією, так і шляхом бездіяльності. 

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 286 КК України може бути фізична осудна 
особа, яка на момент вчинення досягла 16-річного віку і фактично керувала тран-
спортним засобом, допустивши порушення Правил безпеки руху та експлуатації 
транспорту. Особа є такою, що керує транспортним засобом незалежно від того, чи 
вона професіонал або навпаки нещодавно за кермом; чи працює за наймом, є його 
власником чи орендарем; керує ним за дорученням чи самовільно захопивши або 
угнавши його [2].

При цьому порушити Правила безпеки дорожнього руху повинен саме обвинува-
ченим а не інший водій – потерпілий, що повинно доводитися доказами, які дослі-
джує суд.

Дії винного, які потягли за собою одночасно наслідки, передбачені різними ча-
стинами ст. 286 КК України, кваліфікуються за тією з них, яка передбачає найбільш 
тяжкі з наслідків, що настали. Дії особи, яка, керуючи транспортним засобом, двічі 
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порушила в різний час Правила безпеки руху та експлуатації транспорту і в кожному 
з цих випадків загинула одна людина, слід кваліфікувати за ст. 2 ст. 286 КК України.

Щодо суб’єктивної сторони злочину, то вона характеризується необережною 
формою вини до настання суспільно небезпечних наслідків. Щодо самого порушен-
ня, то вина може бути як умисною, так і необережною.

На нашу думку, заслуговую на увагу Постанова Касаційного кримінального суду 
ВС від 16.10.2019 у справі № 163/1753/17, де зазначено, що у випадку виникнення 
ДТП за участю декількох водіїв наявність чи відсутність в їх діях складу злочину, 
передбаченого відповідними частинами ст. 286 КК України, потребує встановлен-
ня причинного зв’язку між діянням (порушенням правил безпеки дорожнього руху) 
кожного з них та наслідками, що настали, дослідження характеру та черговості пору-
шень, які вчинив кожен із водіїв, того, хто з них створив небезпечну дорожню обста-
новку (аварійну ситуацію), тобто з’ясування ступеня участі (внеску) кожного з них 
у спричиненні злочинного наслідку.

Колегія суддів ККС звернула увагу на те, що причинний зв’язок в автотранспорт-
них злочинах відрізняється тим, що він встановлюється не між діями водія та на-
слідками, що настали, а між порушеннями правил дорожнього руху й відповідни-
ми наслідками. При цьому виключається кримінальна відповідальність особи, яка 
порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації 
іншою особою, яка була учасником дорожнього руху [5].

Отже, помилка при кваліфікації може викликати не тільки призначення непра-
вильної міри покарання, а й багато інших негативних дій. Розкриття чинників, які 
впливають на кваліфікацію саме цього злочину, необхідне для проведення якісного 
досудового розслідування та подальшого судового розгляду. 
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МІЖНАРОДНИЙ  ДОСВІД З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ  
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Рухаючись у напрямку членства з Європейським Союзом (ЄС) Україні необхід-
но перейняти  досвід правового захисту персональних даних, більшості розвинутих 
країн, оскільки, недосконалість законодавчої бази нашої держава не може забезпечи-
ти охорону й захист персональних даних, що є порушенням прав людини. Стрімкий 
розвиток впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій у всі сфери 
життя потягнув за собою ряд недоліків одним з яких є незаконний збір, поширення 
та використання персональних даних.

Тому актуальність теми полягає в створенні на основі міжнародних стандартів 
системи охорони персональних даних та законодавчого її закріплення.

Процес створення системи охорони персональних дaних відбувся ще в середині 
минулого століття, коли частина європейських держав підписали Конвенцію № 108 
Ради Європи “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 
даних” від 28.01.1981 р. Мета Конвенції № 108 РЄ зазначена в статті 1 “…забезпечен-
ня на території кожної Сторони для кожної особи, незалежно від її громадянства або 
місця проживання, дотримання її прав й основоположних свобод, зокрема її права 
на недоторканість приватного   життя, у зв’язку з автоматизованою обробкою персо-
нальних даних, що її стосуються” [1].

Німеччина першою, серед країн Європи прийняла перший нормативний акт у 
1970 р. на федеративній землі Гесен. До цього року ніде в світі не було схожого за-
кону, який би регулював питання захисту персональних даних. У 1977 р. було при-
йнято закон “Про захист персональних даних”, який був доповнений в 1990 р. Мета 
даного закону – захистити особу від посягань на її недоторкане особисте життя шля-
хом маніпуляції з її персональними даними.

У США прикладом цілісної політики з захисту персональних даних є Закон “Про 
захист конфіденційності відеоматеріалів” 1980 р., Закон “Про захист користувачів 
кабельних мереж” 1992 р., і стандарт “CSA”, прийнятий у 1996 р. Слід наголосити, 
що у США здійснюють захист інформації незалежно від носія, захист відбувається 
на загальних основах (як і матеріальних цінностей) [5, 58].

Стандарт “CSA” діє на всі країни – членів НАТО, у ньому зафіксовані основні 
принципи регулювання суспільних відносин у сфері захисту персональних даних, а 
саме: 1) відповідальності, 2) ідентифікації мети, 3) згоди,  4) обмеженого збирання  
5) обмеженого використання, поширення, зберігання,  6) точності,7) безпеки,  8) від-
критості,  9) особистого доступу,10) перевірки відповідності [5, 59].

Отже, можна зробити висновок, що в Законі України “Про захист персональних 
даних” (далі — Закон) від 01 червня 2010 р., не має статті, яка б систематизувала 
принципи захисту персональних даних. Проте можна сказати, що подібні зі стан-
дартом  “CSA” вимоги і підстави обробки даних є у ст. 6, 7 і 11 Закону України “Про 
захист персональних даних”.     

Варто наголосити, що в Україні судові рішення з питань регулювання персональ-
них даних не мають прямого впливу на вітчизняне законодавство у сфері обігу даних 
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персонального характеру.  В той час, як у США судова практика є елементом покра-
щення законодавства, а отже і дієвим механізмом для захисту персональних даних.

У Франції з 6 листопада 1978 р. на основі Закону “Про інформатику, картотеки та 
свободи” діє інститут Уповноваженого із питань захисту персональних (”номінатив-
них”) даних. Даний закон розповсюджується на всі процеси автоматизованого зби-
рання, обробку, зберігання і поширення персональних даних, створює Національну 
комісію з інформатики (Глава ІІ Закону 1978 р.), під її контроль якої підлягає майже 
120 тисяч електронних баз даних. За порушення Закону “Про інформатику, карто-
теки та свободи” винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності — адмі-
ністративної (Декрет від 23 грудня 1981 р. № 81-1142) та кримінальної (Розділ VІ 
Закону 1978 р.) відповідальності [5, 60]. 

Головними складовими в системі захисту персональних даних у Франції є: 1) наг-
ляд і контроль (перевірка заяв, скарг тощо) за дотриманням вимог із захисту даних 
(Розділ ІІ Закону 1978 р.), перевірка документів (ст. 21 Закону 1978 р.); 2) надання 
дозволу на доступ до Національного реєстру і обробку персональних даних (ст.ст. 18, 
19 Закону 1978 р.), на передачу даних за кордон (ст. 24 Закону 1978 р.); 3) видання 
розпорядження про порушення, попередження і звернення до прокуратури, оскаржен-
ня неправомірних дій у суді (ст.ст. 21, 35 Закону 1978 р.); 4) ведення Національного 
реєстру ідентифікації фізичних осіб (Декрет від 22 січня 1981 р. № 82-103). До Реє-
стру вносять такі відомості: прізвище, ім’я, стать, дата і місце народження, дата й місце 
смерті, номера свідоцтв про народження та смерть, прізвище найближчого родича по 
чоловічій лінії для ідентифікації однофамільців. Крім того, до Реєстру вносять номер, 
що надається кожній особі, позначки про зміну в цивільному стані особи, показники, 
що необхідні для пошуку даних [6, 60]. 25 травня 2018 р., в Європейському Союзі всту-
пив в дію новий - Регламент про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням пер-
сональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR, далі – Регламент) [3]. Даний 
документ підвищує вимоги щодо обробки персональних даних, а саме їхнього захисту.  

У той же час, Закон України “Про захист персональних даних” [2] критикують 
провідні науковці і вчені. Г. Саттон вважав, що: “Закон” важкий для виконання та 
містить деякі очевидні внутрішні суперечності”. А. Погребна підкреслила, що: “За-
кон вимагає подальших змін і доопрацювань” [4].

Після прийняття GDPR, питання удосконалення української системи захи-
сту персональних даних до стандартів ЄС є ще більш значущим. Зокрема, до зна-
чущих прогалин в українських законах  науковець І.М. Гординський  відніс такі:  
”1) відповідальність та порядок дій щодо притягнення до відповідальності – в Україні 
відсутній перелік підстав і порядок дій щодо відновлення порушених прав суб’єктів 
персональних даних, що не сприяє належному захисту та відновленню порушених 
прав суб’єктів; 2) тлумачення та розуміння норм законодавства щодо захисту пер-
сональних даних – положення законодавства є суперечливими, надто заплутаними і 
містять багато неточностей, також відсутні зобов’язання для володільців персональ-
них даних; 3) неврегульованість питань міжнародного співробітництва з приводу 
захисту персональних даних та їх передачі до третіх країн. 4) практично повна від-
сутність регулювання щодо захисту персональних даних - Закон наводить дві статті 
(ст. 5 “Об’єкти захисту” та ст. 24 “Забезпечення захисту персональних даних”), що не 
мають в належному об’ємі положень щодо захисту даних [2];  5) відсутність низки 
інноваційних положень, які містяться в Регламенті і, власне, покликані посилити за-
ходи із забезпечення захисту персональних даних. Закон не має положень щодо про-
ведення попередньої оцінки впливу на захист даних в разі обробки чутливих катего-
рій персональних даних. Не містить норм, які закріплюють принципи захисту даних 
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за призначенням і за замовчуванням; 6) нечітке, порівняно з Регламентом, прописані 
положення, які стосуються прав та обов’язків окремих суб’єктів процесу оброки пер-
сональних даних, а також відносин між ними; 7) відсутність у законодавстві України 
окремих положень щодо захисту персональних даних дітей [4].  

Отже, одним із кроків, який має прийняти наша країна на шляху  поглибленої 
співпраці з ЄС, має стати гармонізація вітчизняного законодавства щодо захисту 
персональних даних,  враховуючи міжнародний досвід. Зокрема, прописати статтю 
щодо захисту персональних дітей,  додати принципи захисту даних за призначенням 
і за замовчуванням,  внести положення щодо обробки чутливих категорій  та пропи-
сати положення, які стосуються прав та обов’язків окремих суб’єктів процесу оброки 
персональних даних, а також відносин між ними тощо.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ  
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Дослідженню соціального процесу в умовах інтеграції двох (мікро- та макро-) 
рівнів соціальної реальності, а також визначенню механізму його відтворення та 
змісту можуть слугувати теорії Дж. Александера, М. Арчера, П. Бурдьє, Е. Гідденса, 
П. Штомпки присвячені вивченню сучасного суспільства безпосередньо у динаміці. 
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Ці теорії акцентують увагу на нелінійному характері соціального процесу, на який 
вказував у роботі “Соціальна і культурна динаміка” П. Сорокін [1] та пропонують 
певний дослідницький інструментарій, що дає можливість інтерпретувати розвиток 
суспільства як процес ускладнення та зростання його змін. 

Визначення соціального процесу, яке набуло у соціологічній науці статусу кла-
сичного, дав автор концепції соціокультурної динаміки П. Сорокін, визнаний одним 
з найбільш авторитетних теоретиків завдяки вагомому внеску у дослідження соці-
альних об’єктів та їхньої трансформації. Зокрема, П. Сорокін вважає: “…під процесом 
розуміється будь-який вид руху, модифікації, трансформації, чергування або еволю-
ції, коротше кажучи, будь-яка зміна даного досліджуваного об’єкту протягом пев-
ного часу, будь-то зміна його місця в просторі або модифікація його кількісних або 
якісних характеристик” [1, с. 89].

Дослідження освіти за допомогою концепції соціальних змін П. Сорокіна доз-
воляє надати ширшого трактування поняттю соціального процесу, що, по-перше, 
передбачає концентрацію уваги на різноманітності змін об’єкту, а, по-друге, надає 
можливість обґрунтування причин зміни об’єкту та вивчення актуальних змін, які 
стосуються безпосередньо самого об’єкту, трансформують його як єдине ціле та від-
буваються у його рамках.

Так, у роботі “Соціальна і культурна динаміка” П. Сорокін зазначає, що найбільш 
вагомими причинами соціальних змін є передусім іманентні, внутрішні: у той час 
як зовнішній вплив може сповільнити чи прискорити внутрішні процеси у системі 
або навіть знищити систему, проте не в стані змінити закладеної в системі програми 
розвитку, її кінцевої долі. Отже, система, на думку згаданого дослідника, сама детер-
мінує власну еволюцію, що й є проявом її вільного розвитку. 

У такий спосіб актуалізується детермінація зміни системи – об’єкту. Отже, осо-
блива цінність згаданого вище аналітичного підходу в процесі дослідження вітчиз-
няної освіти полягає у зосередженні уваги передусім на специфіці освіти у її зміні та 
на внутрішніх детермінантах і причинах такої зміни.

П. Штомка в одній із своїх найвідоміших наукових праць, присвячених вивчен-
ню та аналізу найфундаментальніших соціологічних концепцій соціальних процесів 
та змін детально описує новий теоретичний напрям під назвою “теорія соціального 
становлення”, який має за основу історичну соціологію та теорію діяльності. Ме-
тою цього напряму є забезпечення адекватним інструментарієм та перспективним 
альтернативним підходом пояснень усіх змін, які відбуваються в суспільстві. Дана 
теорія також дає можливість вивчити конкретні специфічні механізми цих змін [2]. 

Схрещуючи рівень спільностей (цивілізацій, товариств, соціальних систем та ін.) 
з рівнем індивідуальностей (членів колективів, окремих людей) та дійсність з потен-
ційними можливостями, автор створює основу своєї запропонованої моделі, згідно 
якої структури (як потенційні можливості) розкриваються в діяльності, а діячі (як 
потенційні можливості) – в дії.

Для вирішення проблем взаємодії рівня тотальностей і рівня індивідуальностей 
науковець з’єднує рівень суб’єктів (розмежований в їх оперуванні) з рівнем структур 
(розмежований в їх діях), і цей “інтерфейс” позначає у підсумку термінами “місце 
зустрічі операцій та дій”, “практика”, “діалектичний синтез” людських дій та усього, 
що відбувається в суспільстві.

Практика – це результат комбінування напрямів дій членів суспільства та момен-
ту оперування. В ній автор поєднує діючих агентів та структури і переносить отри-
ману модель соціального становлення в часовий та історичний світ. Отже, будь-який 
стан суспільства завжди є і буде динамічним.
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У науковій збірці “Соціальні механізми. Аналітичний підхід до соціологічної тео-
рії” Д. Гамбетта, Дж. Елстер, А. Соренсен, А. Стінчкомб, Р. Хедстром та, досліджуючи 
механізми соціальних змін за допомогою аналітичного підходу, приходять до вис-
новку, що основним завданням соціології є виявлення та вивчення усіх соціальних 
механізмів, дія яких зорієнтована на генерацію та пояснення ходу соціальних проце-
сів. На їх думку, соціальний механізм є причинно-наслідковою моделлю усього соці-
ального процесу. Завдяки цій моделі можна побачити, яким чином взаємодії різно-
манітних факторів генерують кількісні та якісні характеристики, що відображають 
хід усіх соціальних процесів [3].

У підсумку справжнє пояснення соціальних процесів дає дворівневий опис соці-
альних механізмів:

• на макрорівні використовується причинно-наслідкова модель;
• на мікрорівні використовуються когнітивні моделі взаємодії між індивідами, а 

також між мікро- і макрорівнями.
Одним із основних питань концепції соціальних процесів є виявлення фунда-

ментальних причин змін, головні з яких – забруднення середовища, виснаження 
ресурсів, катаклізми, перенаселеність, зміна поколінь, міграція, науково-технічний 
прогрес, зміни в економіці та культурі, пошук новизни, насичення, зростання агре-
сивності та ін. Усі ці причини, які в свою чергу поділяються на зовнішні та внутрішні 
(по відношенню до об’єкту та соціальної системи), генерують соціальні зміни.

Отже, зміни в сфері освіти також можна розглядати як соціальний процес, який 
полягає в безперервній послідовній трансформації станів вітчизняної освіти під 
впливом певних факторів та внутрішніх механізмів.

У цілому системний, діяльнісний і процесний підходи актуалізуються в цьому 
дослідженні при вивченні освіти завдяки наявності пристойного (мається на увазі 
рівень апробації) традиційного теоретико-методологічного інструментарію аналізу, 
а також відповідності сучасним тенденціям.
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На сучасному етапі в країні підвищується роль фінансового контролю в управлінні 
соціально-економічним розвитком держави і його територій, що визначає необхідність 
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виділення органів фінансового контролю в особливу категорію. Діяльність органів 
фінансового контролю спрямована на забезпечення єдиної системи контролю за до-
триманням вітчизняного законодавства, правомірності обчислення і повноти доходів 
держави, своєчасності та законності витрачання цих доходів, а також на управління 
державними фінансами, формування бюджету та позабюджетних фондів. Органи фі-
нансового контролю зараз наділені широким колом контрольних повноважень і прав 
щодо застосування заходів впливу до порушників законодавства, що, в свою чергу, зо-
бов’язує їх дотримуватися ряду правил і керуватися у своїй діяльності принципами, 
викладеними в Лімській декларації керівних принципів контролю.

В силу свого загального характеру ця декларація є безадресною, тобто принци-
пи контролю, зазначені в ній, відносяться до всієї системи фінансового контролю, 
тим самим розмиваючи відповідальність конкретних її елементів [2]. На нашу дум-
ку, хоча ці принципи самі по собі і є орієнтиром в діяльності суб’єктів і органів фі-
нансового контролю, тим не менш, деяка розмитість параметрів дозволяє органам 
контролю не слідувати цим принципам при виконанні своєї діяльності. Саме цей 
факт зумовлює нашу думку про те, що вкрай важливо виробити і встановити в за-
конодавчому порядку принципи діяльності органів фінансового контролю в системі 
державного управління.

Дотримуючись положень Лімської декларації, ми вбачаємо контроль не як само-
ціль, а як невід’ємну частину системи регулювання, метою якої є розкриття відхи-
лень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності та 
економії витрачання матеріальних ресурсів на можливо більш ранній стадії з тим, 
щоб мати можливість прийняти коригуючі заходи, в окремих випадках, притягнути 
винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійсни-
ти заходи щодо запобігання або скороченню таких порушень в майбутньому [1]. Та-
ким чином, органи фінансового контролю стоять дещо відособлено по відношенню 
до органів виконавчої влади в силу свого контрольного характеру.

В такому розумінні органи фінансового контролю є основною ланкою практич-
ної реалізації законодавства, і здійснюють як керуючу, так і виконавчу функції, що 
також відрізняє їх від інших органів виконавчої влади [3]. В даному припущенні не 
міститься протиріччя. До функцій виконавчої гілки влади відноситься не тільки су-
воре втілення в життя вимог, що містяться в прийнятих законах, а й прийняття рі-
шень, що упорядковують процес виконання. Зазначене визначає необхідність орга-
нізації спеціалізованого контрольно-управлінського органу державного апарату, що 
здійснює виконавчо-розпорядчий вплив.

Світова спільнота на основі багаторічного досвіду розробила основні принципи 
організації фінансового контролю, до реалізації яких прагне кожна сучасна цивілізо-
вана держава. Ці принципи викладені в Лімській декларації, і в числі інших до них 
відносяться такі універсальні принципи, як незалежність та об’єктивність, компе-
тентність та гласність [4].

На нашу думку, для здійснення фінансового контролю можна сформулювати такі 
основні принципи, до яких відносяться законність, незалежність, об’єктивність, від-
повідальність, гласність, системність.

Принцип законності означає неухильне і точне дотримання норм і правил, вста-
новлених чинним законодавством, всіма органами, що здійснюють фінансовий кон-
троль, та їх посадовими особами.

Принцип законності обумовлений Конституцією України, яка передбачає, що 
держава, всі її органи (в тому числі і контрольні) діють на основі законності, забез-
печують охорону інтересів суспільства і громадян. Органи фінансового контролю, їх 
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посадові особи при виконанні своїх обов’язків повинні дотримуватися Конституції 
та законів України.

Принцип незалежності означає, що органи фінансового контролю незалежні в 
частині здійснення контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної діяльності від 
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також від по-
літичних та інших громадських об’єднань. Незалежність контролю забезпечується 
фінансовою самостійністю контрольного органу, а також більш тривалими в порів-
нянні з парламентськими термінами повноважень керівників органів контролю.

Принцип об’єктивності означає неухильне дотримання суб’єктами контролю 
чинного законодавства, високий професійний рівень контролерів на основі чітко 
встановлених стандартів проведення контрольного заходу. Об’єктивність — прин-
цип контролю, на підставі якого контроль здійснюється неупереджено, об’єктивно і 
при відсутності будь-якого зовнішнього впливу.

Принцип відповідальності означає, що до порушників фінансового законодав-
ства застосовуються заходи правової відповідальності.

Принцип гласності означає відкритість та доступність для суспільства й засобів 
масової інформації відомостей про результати контрольно-ревізійних та експерт-
но-аналітичних заходів, проведених в рамках фінансового контролю за умови збере-
ження державної, комерційної або іншої захищеної законом таємниці.

З цих базових принципів випливають й інші, що носять прикладний характер: 
результативність; чіткість та логічність вимог, що пред’являються суб’єктами контр-
олю (професіоналізм); непідкупність суб’єктів контролю; узгодженість дій різних 
контролюючих органів; принцип дотримання професійної етики та ін.

Отже, пропонуємо прийняти вищевикладені принципи в законодавчому порядку, 
заклавши основу об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін щодо створення єди-
ної системи фінансового контролю в системі державного управління, що дозволить 
охопити внутрішнім і зовнішнім контролем управління всіма державними активами.
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ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ  
НА ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ СИСТЕМИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Створення державних соціальних і медичних інститутів є складним та багатоас-
пектним завданням держави, що націлена на їх оптимальний розвиток з метою під-
тримання на відповідному високому рівні.

Система охорони здоров’я будь-якої країни має відповідати певним універсаль-
ним критеріям: ієрархічна будова; налагоджені управлінські комунікації між суб’єк-
тами та об’єктами управління. При цьому система охорони здоров’я країни повинна 
враховувати особливості стану здоров’я населення, його схильність до захворюва-
ності, певні ментальні особливості харчування, способу життя і комунікацій людей, 
які проживають в цій країні. Все це при врахуванні, в комплексі дає можливість для 
побудови оптимальної системи охорони здоров’я.

Нова система охорони здоров’я під дією чітко розробленої комплексної страте-
гії реформ має бути соціально спрямована, пацієнт-орієнтована і економічно стійка. 
Проблемами попередньої реформи є те, що значної кількості нюансів вітчизняної 
системи охорони здоров’я України не було враховано. Тому при проведенні оновле-
ної реформи необхідно врахувати і виправити існуючі недоліки.

Так, найбільш нагальною проблемою для всіх пацієнтів України є наявність до-
вгих черг, неможливість отримати оперативно консультацію, враховуючи незба-
лансованість й іноді несумісність різних ІТ-програм і засобів комунікації – швидко 
зареєструватись до лікаря. Тому, на наш погляд, необхідно впровадити до існуючої 
структури первинної ланки додаткових чергових терапевтів, а для сімейних лікарів 
та терапевтів, що обслуговують певну ділянку також виділити 10-15% робочого часу 
на такого роду консультації. Це в значній мірі знизить негатив від недолугостей існу-
ючої системи медичного обслуговування первинної ланки [1].

Ще однією болючою проблемою для населення України є виклик невідкладної 
швидкої допомоги. Це вимагає необхідність збільшення фінансування на швидку 
медичну допомогу, особливо у сільській місцевості. Тільки збільшення штату бригад 
швидкої медичної допомоги та забезпечення їх сучасними реанімобілями з відповід-
ним технічним і фармацевтичним оснащенням зможе вирішити це проблемне питан-
ня. Україна потребує хоча б 1-го автомобіля з медичною бригадою на 1000 жителів 
[2].

Перші дві проблеми обумовлені в значній мірі тим, що суттєво зменшується кіль-
кість лікарів, багато з них працюючі пенсіонери, тому для виправлення цієї негатив-
ної тенденції доцільним було б збільшення кількості бюджетних місць при навчанні 
на лікарів. При цьому в школах ні в якому разі не скорочувати такі дисципліни, як бі-
ологія, фізика, хімія – ці дисципліни є базовими для подальшого високорозвиненого 
функціонування сучасної особистості, особливо у сфері: медицини, фармакології, бі-
оінженерії, досліджень природи матеріалів, механіки, робототехніки, програмуван-
ня, космосу тощо. Крім того, потребують й осучаснення підходи до навчання в ме-
дичних університетах студентів за більш прогресивними програмами, з активізацією 
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обміном студентами з провідними університетами світу, з практикою на сучасному 
обладнанні.

Також престижність лікарської праці необхідно підтримати достойною зарпла-
тою та соціальним пакетом, в першу чергу, для сільських територій і депресивних 
індустріальних територій. Дуже актуальною є проблема покращення юридичного і 
фізичного захисту лікарів, особливо тих, хто працює на невідкладній швидкій до-
помозі (потребують фізичного захисту), або робить складні і важкі операції (по-
требують юридичного захисту). Впровадити страхування такого роду медичних 
працівників.

Сімейні лікарі вносять дисбаланс, загальмовують професійне надання послуг, ча-
сто коли пацієнт довго чекає на послугу в черзі, або поки сімейний лікар з’ясовує, 
при цьому не знає як вилікувати пацієнта, то хвороба переходить у хронічний, важ-
колікуємий стан. Тому необхідні чіткі протоколи і більш оперативні та прогресивні 
системи діагностики хвороб при сімейних лікарях та терапевтах. Крім того, абсур-
дом є обов’язковість йти спочатку до терапевта, якщо є очевидна потреба в хірургу, 
пульманологу чи отоларингологу. Необхідно повернути медичну реформу від про-
цедур і бюрократії до швидкого вирішення проблем людей. Сучасні ІТ-технології 
можуть автоматизовано повідомляти, якщо це цікаво сімейному лікарю до кого і з 
якою проблемою звертався приписаний до нього пацієнт, але сучасного медичного 
“кріпацтва” точно не має бути [3].

Суттєвим недопрацюванням є відсутність в Україні залучення ефективних дер-
жавних і приватних страхових компаній до повноцінного і результативного функці-
онування в системі охорони здоров’я. Так, існуючі податки і платежі фізичних осіб 
в Україні не персоніфіковані, тому стимулів показувати “білу” зарплату в Україні не 
існує і ринку медичного страхування не має по суті. Тобто відсутність персонально-
го рахунку для власного пенсійного фонду, медичного фонду, фонду з тимчасового 
безробіття – обумовлюють відсутність відповідних інститутів та системи захисту 
громадян України, а надія на державні функції в цій сфері, як показує практика, 
не оправдує себе, ні по якості, ні по компенсації на лікування. Найбільш розвине-
на і ефективна медицина діє саме в тих країнах, де такий індивідуалізований підхід 
функціонує (країни ЄС, США, Канада, Японія, Сінгапур) разом з відповідальним 
ринком медичних страхових організацій. Для України з її корупційними ризиками і 
шараханням в “дикий капіталізм” необхідно дуже виважено підійти до цього питан-
ня з врахуванням всіх існуючих ризиків (непорядності грошоутримувачів, інфляції, 
відсутності практики у вітчизняних страхових організацій в цій сфері, нерозвине-
ності вітчизняних фондового і фінансового ринків тощо) [4-5]. Крім того, на наш 
погляд, на початковому етапі було б доцільним запустити державну медичну стра-
хову компанію (фонд) з виділеним рахунком для цього фонду медичної допомоги, 
акумулювавши індивідуалізовані кошти тільки на спеціальних рахунках в НБУ, або 
в державних банках. Існуючі пенсіонери і діти до повноліття мають отримувати на 
свій рахунок від держави певну гарантовану суму. Таким чином поступово можна за-
пустити цей механізм медичного страхування, коли пацієнт (громадянин України), 
сплачуючи чесно податки – отримує конкретні кошти на захист свого здоров’я і чле-
нів своєї родини. Страхові ж організації зацікавлені в тому, щоб їх клієнти не стали 
пацієнтами, тому покращиться профілактика хвороб, вони активізують діагностику і 
більш здоровий спосіб життя, а у випадку настання хвороби – у медичних страхових 
організацій є потреба найшвидшими і найефективнішими методами вилікувати па-
цієнта. Відзначимо, що на даний час, багато лікарів навпаки будуть лікувати, припи-
сувати потрібні й непотрібні ліки й процедури, поки всі кошти пацієнт не потратить.
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Існуюча система охорони здоров’я в Україні на даний момент є “закритою кор-
порацією” для суспільства з менеджерами, що продукують сумнівні, декларативні, а 
іноді й безглузді реформи. Це обумовлює вдосконалення контролю суспільства й те-
риторіальних громад щодо діяльності Міністерства охорони здоров’я та регіональних 
управлінь системи охорони здоров’я. Необхідно забезпечити завдяки громадському 
контролю максимальну прозорість рішень, їх логічність з відповідною стратегією та 
цільовими й проміжними показниками; посилити індивідуальну відповідальність дер-
жавних службовців, з відслідковуванням їх коефіцієнтом корисної дії [1].

Враховуючи те, що вітчизняна економіка поступово інтегрується в глобальне ге-
оекономічне середовище, необхідно відзначити й те, що українські медичні послуги, 
що надаються вітчизняними медично-профілакторними і санаторними закладами є 
по багатьом позиціям конкурентними на  світовому ринку медичних послуг. Тому 
доцільним є також на державному рівні проводити активну політику поінфор-
мування через закордонні державні представництва і відповідні там заходи, через 
Торгово-промислову палату та її канали комунікації, через державні ЗМІ, рекламу, 
промоушн, представницьку й виставкову діяльність на закордонних ринках щодо 
медично-профілакторного обслуговування в Україні. На наш погляд, це суттєвий не-
реалізований потенціал України, що суттєво збільшить її показники експорту послуг 
в сучасних світо-господарських процесах.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Еволюція оподаткування свідчить, що податки можуть не лише забезпечувати 
мобілізацію коштів до бюджетів усіх рівнів, в обсягах необхідних для виконання 
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покладених на державу функцій, але й сприяти активізації підприємницької діяль-
ності як в державі, так і за її межами, цим самим забезпечуючи сталий економічний 
та соціальний розвиток країни. Використання податків для досягнення поставлених 
цілей може відбуватися виключно в рамках реалізації податкової політики держа-
ви. Регіональна податкова політика є складовою державної податкової політики, 
яка проводиться з використанням інструментів податкового регулювання в межах 
повноважень місцевих органів влади, спрямована на гармонізацію податкових ін-
тересів влади регіонів на основі збалансованості їх прав і відповідальності, а також 
розширення комплексу фінансових інструментів її реалізації, обумовлених розши-
ренням податкових повноважень регіонів, розвитком регіонального податкового ме-
неджменту за рахунок формування і нарощування податкового потенціалу регіонів 
[2, 313].

Основною особливістю регіональної податкової політики є те, що вона об’єднує 
як загальнодержавні важелі оподаткування регіонів, так і діяльність органів місцево-
го самоврядування щодо встановлення, правового регламентування, а також органі-
зації справляння податків з метою забезпечення соціально-економічної стабілізації, 
формування ефективних умов для інноваційного, інвестиційного розвитку регіонів, 
що в кінцевому підсумку забезпечить їх високу конкурентоспроможність.

Регіональна податкова політика багато в чому залежить від системи територіаль-
ного поділу праці та виробничої спеціалізації регіонів і забезпечується за допомогою 
формування сприятливих умов для залучення фінансових ресурсів українських та 
іноземних інвеститорів до розвитку соціально-економічної сфери регіонів за раху-
нок надання податкових пільг, а також на основі розробки і реалізації національних 
та регіональних цільових програм податкового регулювання територіального роз-
витку. 

Отже, сьогодні регіональна податкова політика держави відіграє вагому роль, 
оскільки від неї значною мірою залежить як соціально-економічний розвиток регі-
онів, так і держави в цілому, а також їх привабливість для отримання прибутків під-
приємцями та населенням. 

Слід констатувати, що значна частина регіонів України сьогодні знаходиться за 
межею фінансової спроможності. На це вплинуло, перш за все, відсутність виваже-
них та ефективних стратегічних орієнтирів забезпечення фінансової стабільності 
регіонів, використання неефективного інструментарію стимулювання соціально-е-
кономічного розвитку регіону, а також недосконалість державної політики стосовно 
децентраліації податкової системи країни. Сутність податкової децентралізації по-
лягає у здатності органів місцевого самоврядування незалежно і ефективно забез-
печувати територіальну громаду суспільними послугами шляхом збалансування ви-
датків та надходжень із місцевими потребами та можливостями [3, 23].

Оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального 
устрою має передбачати: визначення достатньої податкової бази, що дасть змогу 
забезпечити виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень 
з урахуванням об’єктивних критеріїв фінансування державою делегованих повно-
важень; створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов та 
формування кадрового складу для забезпечення виконання органами місцевого са-
моврядування власних і делегованих повноважень.

На нашу думку, ефективна податкова децентралізації не повинна зводитися до 
надання субнаціональним органам влади бюджетної та податкової автономії, вона  
має передбачати створення інституціональних умов і регулятивних механізмів, що 
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забезпечують виконання бюджетних правил, також систему стимулів раціональної 
податкової поведінки. Лише в такому контексті податкова децентралізація сприяти-
ме оптимізації інтересів і діяльності органів публічної влади та підвищенню ефек-
тивності регіональної бюджетно-податкової політики. 

Регіональна податкова політика є важливим інструментом впливу на розміщен-
ня інноваційного та інтелектуального потенціалу, економічний розвиток депресив-
них регіонів. Вона має проводитись з урахуванням загальнодержавних принципів 
і підходів до реалізації оподаткування, а також враховувати особливості розвитку 
регіонів, відмінності в їх природнокліматичних і соціально-економічних умовах, на-
явність просторових диспропорцій у розвитку виробництва, виробничої і соціальної 
інфраструктури, а також історично сформовану специфіку виробничого розвитку.

Безперечно, регіони України суттєво відрізняються своїми фінансовими можли-
востями. Тому актуальним постає питання податкового навантаження регіонів, ви-
ходячи зі спроможності податкового потенціалу кожного окремого району.

Зростання рівня соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення рівня 
життя населення є неможливим без створення цілісної концепції регіональної еко-
номічної політики, яка б враховувала сучасні зміни у податковому механізмі, адек-
ватні новим умовам політики державних видатків і міжбюджетних відносин. Без 
цього неможливо здійснити прогресивні зрушення в економічній і соціальній сфе-
рах, забезпечити зростання якості життя як у регіонах, так і у державі в цілому.

Для оцінки реалізації регіональної податкової політики та внесення своєчасних 
коригувань в ході її реалізації в першу чергу необхідно мати чітку програму розвитку 
економіки і соціальної сфери регіону шляхом виділення головних секторів іннова-
ційного розвитку, базових галузей національної економіки, визначенням термінів і 
методів її виконання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗЛОЧИН ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: 
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИСКУРС

Розвиток української державності в умовах Євроінтеграційних процесів являти 
собою злагоджену систему заходів розбудови правової держави, формування успіш-
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ного громадянського суспільства, розвиток ідей природного права, аксіології права 
та людиноцентричної моделі буття. Пріоритетною складовою процесу розбудови 
правової держави виступають ціннісні орієнтації трансформаційного соціуму, націо-
нальна правова ментальність, дієвість демократичних інституцій, верховенство пра-
ва. Зазначене включає реалізацію положень Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та зміцнення націо-
нальних інтересів, національної безпеки, національних цінностей України.

Відповідно, стратегія адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу “формується як складова частина правової реформи в Україні та 
спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’яз-
кового врахування вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопро-
ектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для 
інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового 
забезпечення процесу адаптації законодавства України” [4,3].

Особливе місце в окресленому векторі розбудові правової держави демократич-
ного суспільства належить регулюванню правовідносин у сфері сім’ї, побуті, родині, 
що включає реалізацію положень Конвенції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стам-
бульська конвенція, 2011). Це обумовлює внесення змін, доповнень в чинне законо-
давство України за принципом законності, злагодженості, доцільності, лаконічності, 
своєчасності, гуманізму, об’єктивізму, історизму.

Так, ст.1 Закону України Про запобігання та протидію домашньому насильству 
зазначено, що домашнє насильство — діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сек-
суального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи 
в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім по-
дружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 
собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення 
таких діянь [3, ст.1].

”Основні ознаки домашнього насильства: насильство завжди здійснюється за по-
переднього наміру, тобто умисно; дії унеможливлюють ефективний самозахист; дії 
порушують права і свободи особи; насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, 
морально-психологічну, матеріальну) іншій особі” [5,7].

Домашнє насильство виокремлюється як адміністративне правопорушенням, 
озвучене нормою адміністративного права [1, ст. 173-2 ] та суспільно небезпечне ді-
яння, зазначене ст. 126-1 КК України.  З урахуванням суспільної небезпеки  (ознаки, 
яка визначає матеріальну сутність) домашнього насильства, воно розглядається як 
злочин й адміністративне, цивільно-правове правопорушення.

Так, згідно зі ст.126-1 Кримінального кодексу України, домашнє насильство ви-
значається як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або еко-
номічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, 
з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що при-
зводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати пра-
цездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [2,  
ст. 126-1].

Родовим об’єкт злочину: злочини проти життя та здоров’я особи. Основним без-
посереднім об’єктом злочину є здоров’я і нормальний психологічний стан особи. 
Додатковий факультативний об’єкт: воля, честь, гідність особи, її психічна недотор-
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канність. Суб’єкт злочину: спеціальний. Форма вини: умисел з ознакою система-
тичності.

Суттєву складність становлять кваліфікації злочину домашнє насильство в про-
екції поняття “множинність злочинів”, “одиничний злочин” та розмежування зло-
чину “домашнє насильство” за ст.126-1 КК України від злочинів в яких кваліфіку-
ючою ознакою виступає вчинення суспільно-небезпечного діяння щодо подружжя 
чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) 
у сімейних або близьких відносинах (ч.2 ст.152 КК України, ч.2.ст. 153 КК Украї-
ни), оскільки провести граничну межу нерідко представляє складність. Деякі  із  цих 
форм не виключають одна одну, хоча і  мають   специфічний кримінально-правовий 
зміст. Вагомою новелою є внесення змін до ст. 67 КК України. Так, вчинення злочи-
ну щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний пере-
буває (перебував) у сімейних або близьких відносинах чи (-або) вчинення злочину 
щодо малолітньої дитини або у присутності дитини за ст. 67 КК України належати 
до обставин, які обтяжують, призначенні покарання [2, ст.67]. Зазначені аспекти на-
бувають актуальності, оскільки від правильної кваліфікації вчиненого діяння зале-
жать дотримання загальних та спеціальних принципів кримінального права, правові 
наслідки, досягнення мети невідворотності юридичної відповідальності, а відтак і 
рівень довіри населення до державного впливу, державного примусу.

Криміналізація домашнього насильства відображає не тільки заходи державного 
впливу на неправомірну поведінку в сім’ї, побуті, родині, але й слугує засобом право-
вого виховання людини і громадянина в руслі нової трансформаційної моделі пове-
дінки, в основі якої виступає “людино центричність”, повага до демократичних прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина. Новели в чинному законодавстві України 
щодо домашнього насильства наголошують на  прерогативі викоренення дискримі-
наційних уявлень про соціальні ролі, формування нетерпимого ставлення до насиль-
ницьких моделей поведінки в приватних та суспільних відносинах. Озвучений вектор 
трансформації свідомості направлений на впровадження системності інституційного 
та організаційного забезпечення  механізмів запобігання та протидію домашньому 
насильству, що включає правове виховання, підвищення соціального забезпечення 
вразливим категоріям населення та вивчення досвіду профілактики домашньому 
насильству. Зі свого боку вітчизняні вчені зазначають, що вивчення досвіду протидії 
насильства у сім’ї дозволить Україні виявити кращі практики такої діяльності, запро-
вадити їх у національне законодавство та діяльність державних правозастосовних ор-
ганів, недержавних організацій. Адже лише при взаємодії інститутів держави та гро-
мадянського суспільства є можливим викорінення насильства у сім’ї в Україні [6,19].

Таким чином, на основі вищезазначеного приходимо до висновку про доцільність 
запровадження цілісної системи заходів профілактики, запобігання та протидії до-
машньому насильству, що має на меті формування особистісної автономії, самокеро-
ваної правомірної поведінки, незалежної й виваженої власної позиції, компетентно-
сті, професійного розвитку та злагоджених стосунків у сім’ї, родині, побуті. Чільне 
місце в системі профілактиці  домашнього насильства належить територіальним гро-
мадам, Національній мережі організацій громадянського суспільства, волонтерам.
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МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Основними аспектами розвитку підприємств аграрного сектору сучасної Укра-
їни є забезпечення безперервного розширеного відтворення основних виробничих 
і невиробничих фондів, модернізація виробничого апарату на основі повсюдного 
впровадження у вітчизняне виробництво високих технологій, заснованих на новіт-
ніх досягненнях науки й техніки.

Процес відновлення основного капіталу в Україні потрапив у своєрідну стагна-
ційну пастку — “кризовий рівень старіння машин і устаткування — відсутність влас-
них інвестицій — слабка підтримка з боку держави — відсутність зацікавленості у 
підприємств сировинних галузей в інвестуванні вітчизняного машинобудування”.

Виробничо-технічний потенціал підприємств аграрного сектору України перебу-
ває в незадовільному стані. Запровадження в дію виробничих потужностей не ком-
пенсує їх вибуття. Високий фізичний знос машинно-тракторного парку вимагає все 
більших витрат на підтримку їх у робочому стані. Триває зношування й матеріаль-
но-технічної бази меліоративного господарства. 

Диспаритет цін на продукцію аграрного виробництва й промисловості приводить 
до серйозних деформацій у структурі витрат аграрних підприємств на придбання 
матеріально-технічних засобів, різкого зниження видатків на закупівлю техніки, 
капітальне будівництво, роботи з хімізації землеробства, тобто охоплює умови від-
творення основних факторів інтенсифікації виробництва. Нераціональна структура 
витрат на відновлення матеріально-технічних засобів не дозволяють здійснювати 
інтенсифікацію виробництва.



246

Стає усе більш очевидним, що спроби вирішення накопичених проблем одними 
лише методами фінансової підтримки підприємств аграрного комплексу без доко-
рінних структурних змін і зміни самого підходу до їх вирішення не змінять ситуацію 
до кращого. Насущною сьогодні стала необхідність реалізації принципів системно-
го підходу. В умовах обмеженості виробничих ресурсів регулювання забезпеченості 
основними фондами передбачає дотримання єдності зовнішнього впливу держави 
на аграрний сектор й мобілізації внутрішніх резервів на основі раціоналізації струк-
тури основних фондів, оптимізації витрат на їх відновлення й ремонт, удосконалю-
вання амортизаційної політики, підвищення кваліфікації керівництва й технічних 
фахівців, повсюдного застосування досягнень науково-технічного прогресу.

У різних теоретичних течіях поняття “основні фонди” найчастіше заміняється 
термінами “основні засоби”, “основний капітал”, “необоротні активи”. Незважаючи 
на різницю в трактуваннях даних категорій доцільно в рамках даного дисертаційно-
го дослідження визнати їх синонімами для запобігання різночитань.

Основні виробничі фонди можна класифікувати: по видах, по амортизованості, 
по призначенню, по ролі у виробничому процесі, по ступеню використання, по озна-
ці власності, по галузях діяльності. По діючій видовій класифікації основні фонди 
підрозділяються на 11 груп: будинки й будівлі, споруди, передатні устрої, машини 
й устаткування, транспортні засоби, інструменти й пристрої, виробничий інвентар 
і приналежності, господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні 
насадження, капітальні витрати на докорінне поліпшення земель.

Особливістю аграрного виробництва є те, що ця галузь пов’язана практично з усі-
ма сферами економічної діяльності країни й, багато в чому, залежить від природних 
процесів. Характерною рисою аграрної галузі є використання землі як засобу вироб-
ництва. В інших галузях земля є тільки базою для розміщення виробничих об’єктів і 
не відіграє такої активної й вирішальної ролі. Якість землі, її фізико-хімічні власти-
вості й навколишнє кліматичне середовище істотно відрізняються в різних сільсько-
господарських зонах і навіть усередині них. Територіальна розгалуженість аграрного 
виробництва й необхідність проведення польових робіт у стислий термін вимагають 
наявності мобільних агрегатів і транспортної мережі, що призводить до значних ка-
пітальних вкладень у машинно-тракторний парк, додаткових транспортних видат-
ків на доставку виробничо-технічних ресурсів. Матеріально-технічна база аграрного 
сектору у вирішальному ступені залежить від промисловості, що поставляє необхід-
ні засоби виробництва. Відмітною рисою основних фондів підприємств аграрного 
сектору є й те, що поряд із засобами виробництва, які відтворюються в інших галузях 
економіки, у їх склад входять такі біологічні засоби виробництва, які відтворюють-
ся безпосередньо в сільському господарстві. До них належать робочі й продуктивні 
тварини, культурні рослини, багаторічні насадження. Особливість цих засобів праці 
полягає в тому, що вони є результатом природного процесу відтворення. 

В аграрному секторі значна частина основних фондів мають сезонний характер 
використання. Це впливає на їх формування й структуру. Визначені строки прове-
дення агротехнічних робіт регулюють час використання технічних засобів і трудових 
ресурсів, які не можуть використовуватися безупинно. Деякі машини застосовують-
ся всього лише один, два тижні на рік. Найважливішими факторами, що впливають 
на структуру основних виробничих фондів, є: характер вироблюваної продукції, об-
сяг виробництва продукції, рівень автоматизації й механізації, рівень спеціалізації й 
кооперування, кліматичні й географічні умови розташування аграрних підприємств.

Ефективність агробізнесу, конкурентоспроможність аграрної продукції на ві-
тчизняному й світовому ринках на сьогоднішній день визначаються рівнем застосу-
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вання передових ресурсозберігаючих технологій, активізації інноваційної діяльності 
й успішного функціонування науково-технічної сфери галузі. Саме сучасні техноло-
гії з використанням високопродуктивної техніки обумовлюють розвиток рослинни-
цтва й тваринництва, забезпечують необхідну якість продукції, гарантують більш 
значне збільшення доходів, професійний ріст персоналу й, в остаточному підсумку, 
дозволяють прибутково виробляти продукцію.

У контексті забезпечення раціональності господарювання базовими критеріями 
економічного розвитку, реалізації економічних інтересів є, насамперед, стабільність, 
багатопрофільність, високотехнологічність, конкурентоспроможність економічних 
структур і систем.
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ЗАХИСТ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК МІСІЯ ОРГАНІВ  
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 13 лютого 2019 року у справі 
№233/4308/17 за позовом Державіаслужби до товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Будгенконтракт” про зобов’язання знести самочинне будівництво надала 
роз’яснення поняттю публічного інтересу. Так, за загальним визначенням, “публіч-
ним інтересом” є важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, 
які, відповідно до законодавчо встановленої компетенції, забезпечуються органами 
публічної влади. Отже, в такому випаду публічний інтерес трактують як певну су-
купність приватних інтересів. 

В контексті здійснення публічного управління під поняттям публічної адміні-
страції розуміють систему органів державної виконавчої влади та виконавчих орга-
нів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, 
наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечен-
ня як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 
адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [1]. 

Термін “інтерес” вживається для позначення мотивів чи мети вчинення дій, або 
ж відповідальність, за які передбачена статями ЦК та ЦПК України. Зокрема, ст. 16 
ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом 
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свого немайнового або майнового права та інтересу. Частина 2 цієї статті передба-
чає багато способів захисту цивільних прав та інтересів. Варто зазначити, що захист 
цивільних прав та інтересів здійснюється судом, Президентом України, органами 
державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування [2]. 

Відповідно до ст. 2 ЦПК України [3], завданнями цивільного судочинства є охо-
рона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави за допомогою 
всебічного розгляду та вирішення цивільних справ відповідно до чинного законо-
давства. Отже, невід’ємною ознакою складових предмета цивільного права є його 
публічна спрямованість, адже цивільне право врегульовує приватні правовідносини, 
змістом яких є завжди приватний інтерес, який опосередковується публічним інте-
ресом.

При неможливості вирішення питань захисту інтересів у досудовому порядку, 
порушується питання сторонами щодо можливості захисту інтересів відповідно до 
адміністративного судочинства. На сьогодні чинним законодавством України визна-
чено перелік суб’єктів, які уповноважені розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення. Отже, справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, 
міських рад;

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено виконавчих 
комітетів, — виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, се-
лищних, міських рад та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодек-
сом;

3) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддя-
ми), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та 
господарськими судами, апеляційними судами, Верховним Судом;

4) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими ор-
ганами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом [4].

Згідно до ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється 
на справи у публічно-правових спорах, зокрема:

1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій 
чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановле-
но інший порядок судового провадження;

2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби;

3) спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої ком-
петенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасу-
вання чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернен-
ня до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту зако-
ном;

6) спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом ре-
ферендуму;

7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації 
щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 
інформації;

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
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9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціаль-
них експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими 
для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого само-
врядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або без-
діяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України 
“Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 
забезпечення потреб оборони”, за винятком спорів, пов’язаних із укладенням дого-
вору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням 
і виконанням договорів про закупівлю;

12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони держав-
ного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України “Про від-
повідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень”.

У ст. 2 КАСУ вказано, що завданням адміністративного судочинства є справед-
ливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових 
відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [11].

Держава та інші соціально-публічні утворення мають цивільну правосуб’єктність, 
яка синтезує їх цивільну правоздатність та цивільну дієздатність. Разом з тим, право-
суб’єктність суб’єктів публічного права, нерідко має прояви, не властиві правоздат-
ності фізичних і юридичних осіб. Так, особливості цивільної правоздатності держави 
пов’язані з тим, що вона є також головним суб’єктом публічного права, носієм публіч-
ної влади. Вона сама регулює різні, у тому числі й цивільні, відносини, встановлюючи 
загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів та порядок розгляду суперечок за їх 
участю. При цьому вона сама визначає і власну цивільну правосуб’єктність, її зміст і 
межі. Разом з тим, беручи участь у цивільних відносинах, держава має дотримуватися 
нею ж встановлених правил. Вона не має права використовувати свої владні повнова-
ження для довільної зміни цивільно-правових норм у своїх інтересах або нав’язувати 
свою волю контрагентам у конкретних цивільних відносинах.

Як суб’єкти цивільного права, держава та інші соціально-публічні утворення ма-
ють такий самий правовий статус, що й інші учасники цивільних правовідносин, і 
так само відповідають за порушення або невиконання своїх зобов’язань, як і інші 
суб’єкти цивільного права. Тобто, вони діють у цивільних відносинах на рівних пра-
вах з іншими учасниками цих відносин  (статті 167-169 ЦК України).  
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ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАГРОЗУ  
АБО ПОТЕНЦІЙНУ МОЖЛИВІСТЬ ВЖИВАННЯ  
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПУБЛІЧНОМУ МІСЦІ

Загальноправові та організаційні заходи регулювання обігу наркотиків, пси-
хотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також заходи організації та спряму-
вання антинаркотичної політики, перш за все отримують свій вираз в профілактич-
них заходах, які, в переважній більшості, полягають як в суто правовій регламентації 
і розробці норм чинного законодавства стосовно наркозалежних осіб і всіх дій, пов’я-
заних з обігом наркотиків, так і в функціональних особливостях та інших аспектах 
діяльності відповідних установ, органів державної влади і управління, включаючи 
правоохоронні [1, с. 340]. 

Пропонуємо виділити деякі проблемні питання, які стосуються злочинів, суттю 
яких є вживання наркотиків у публічних місцях:

• якщо у публічному місці (клуб, кафе, казино, дискотека) був факт вживання 
наркотиків, але він був обумовлений умисною додачею наркотиків або їх ана-
логів в продукти харчування або напої без відома споживачів. У такому ви-
падку мова йдеться про окрему норму Кримінального кодексу з конкретно 
визначеною санкцією за вказане діяння. Єдине, що на наш погляд заслуговує 
на доповнення, це визначення настання відповідних наслідків в процесі вжи-
вання зазначеної продукції як обовязкової ознаки даного складу;

• проблемне питання, пов’язане з тим, чи несе відповідальність організатор або 
інша відповідальна за проведення масового або видовищного заходу особа, яка 
не вжила необхідних заходів для попередження вживання наркотичних речо-
вин, незалежно від того, чи була небезпека подібного вживання і чи знала про 
неї ця особа, а також при наявності цієї інформації. Безперечно, є законодав-
чо зваженим факт встановлення відповідальності не тільки для безпосередніх 
розповсюджувачів наркотичних засобів, а й для керівництва організаторів ма-
сових видовищ, зібрань, концертів та інших молодіжних акцій [2, с. 260]. 

Стаття 316 Кримінального кодексу України встановлює 4 види місць масового 
перебування громадян, публічне вживання наркотичних засобів в яких карається 
законом:

• місця,що призначені для проведення навчальних заходів;
• місця,що призначені для проведення спортивних заходів;
• місця,що призначені для проведення культурних заходів;
• інші місця масового перебування громадян.
Згідно до запропонованої класифікації можна дещо конкретизувати сфери і міс-

ця проведення відповідних заходів, визначити відповідальних за це осіб, але, на наш 
погляд, це можливо тільки при умовах обов’язкової обізнаності цих осіб про загрозу 
або потенційну можливість вживання наркотичних засобів (за наявності необхідної 
для цьго інформації), яка може виражатись в наступному:

• У встановленні фактів незаконного вживання та збуту наркотичних засобів 
при проведенні раніше аналогічних заходів.
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• У наявності будь-яких наслідків заподіяної немедичним вживанням нарко-
тичних речовин та їх розповсюдженням, шкоди, які були відомі організаторам 
проведення події.

• У результатах правоохоронної діяльності (вилучення наркотичних засобів, 
встановлення осіб, які займаються їх збутом, виявлення причин і умов, що 
сприяють вживанню наркотиків та вчиненню злочинів, пов’язаних з ними —
загальне розташування місця проведення масового заходу і час його проведен-
ня, контингент осіб, які його відвідують, наявність спеціально розташованих 
або зручних місць для збуту, вживання наркотичних засобів на території про-
ведення події, недостатній контроль за немедичним вживанням чи розповсю-
дженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекур-
сорів під час проведення заходу на території його проведення або неподалік 
від неї, виявлення правоохоронними органами або органами служби безпеки 
відповідної установи фактів вчинення злочинів чи інших правопорушень осо-
бами в стані наркотичного сп’яніння).

• У залишенні післяінєкційного шприца в публічних місцях або в таких умовах, 
в яких існує небезпека для здоров’я інших осіб.

Місця, в яких існує небезпека для здоров’я інших осіб — місця, що призначені 
для проведення навчальних, спортивних, культурних та інших масових заходів, інші 
місця масового перебування і користування громадян, а так само підприємства, уста-
нови і організації, включаючи службові приміщення, прилеглі території та місця за-
гального відвідування працівників і службовців [3, с. 112]. 

При умовах обізнаності відповідальних осіб про загрозу або потенційну можли-
вість вживання наркотичних засобів у публічному місці, яке ними контролюється – 
повинна наступати відповідальність щодо неприйняття відповідних дій.
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ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА

Конституція гарантує безпеку суспільства, в тому числі вищих посадових осіб 
держави [1], а забезпечення безпеки державних діячів покладено на СБ України [2], 
а також на державну охорону органі державної влади у Україні [3]. За посягання 
на державного діяча передбачена кримінальна відповідальність (ст. 112 КК України 
[4], що відповідно до кримінального процесуального кодексу України ст. 216 КПК 
України [5] підслідний СБУ. Тому пріоритетом у діяльності усіх правоохоронних ор-
ганів є забезпечення національної безпеки та забезпечення безпеки посадових осіб 
держави [6]. 

Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на державного, по-
літичного чи громадського діяча були предметом досліджень О.Ф. Бантишева,  
С.Г. Гордієнка, В.К. Грищука, В.С. Картавцева, О.О. Климчука, М.І. Мельника,  
В.О. Навроцького, Г.В. Новицького, В.Г. Пилипчука, М.А. Погорецького, О.С. Соту-
ли, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.П. Тихого, М.І. Хавронюка та інших вчених. 

Підвищену суспільну небезпеку цей злочин має тоді, коли одна і та сама особа є 
водночас і державним, і громадським діячем (наприклад, народним депутатом Укра-
їни і керівником політичної партії), що треба враховувати в юридичному формулю-
ванні звинувачення. У деяких випадках поняття “державний” діяч поєднані між со-
бою. На нашу думку, суспільство повинно вимагати від влади рівнозначного захисту 
як державного, так і політичного діяча. 

Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 112 КК України є безпека дер-
жави у сфері здійснення вищої державної влади, яка забезпечує її нормальне функці-
онування державних органів та інституцій.

Потерпілим може бути тільки державний чи громадський діяч, вказаний у дис-
позиції ст. 112 КК України, обраний (призначений) на посаду у встановленому Кон-
ституцією і законами України порядку. Одна й та сама особа може бути водночас і 
державним, і громадським діячем (наприклад, народним депутатом України і керів-
ником політичної партії), що необхідно враховувати в юридичному формулюванні 
звинувачення. Правильна кваліфікація дій винного за ст. 112 КК України потребує 
встановлення часових меж, в яких та чи інша особа виконує повноваження держав-
ного чи громадського діяча. Згідно з Конституцією і законами України державними 
(громадськими) діячами як потерпілими згідно зі ст. 112 КК України у відповідних 
початкових та кінцевих часових межах є: керівних політичної партії – з моменту об-
рання на цю посаду і до моменту звільнення з посади в порядку.

Закінченим злочином є з моменту безпосереднього здійснення замаху, незалеж-
но від настання фактичних наслідків (шкода здоров’ю державного діяча може бути 
не заподіяна зовсім). Заподіяння шкоди здоров’ю державного чи громадського дія-
ча, навіть і за мотивом його державної чи громадської діяльності, яке завідомо для 
винного не могло спричинити смерть, кваліфікується як відповідний злочин, перед-
бачений ст. 112 КК України, є осудна особа, якій на момент вчинення злочину ви-
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повнилося 14 років. Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді 
прямого умислу: особа усвідомлює, що вона посягає на життя державного чи гро-
мадського діяча, і бажає спричинити його смерть. Мотивами вчинення злочину мо-
жуть бути тільки два: бажання припинити державну чи громадську діяльність певної 
особи або помста за таку діяльність. У будь-якому разі для кваліфікації злочину за 
ст. 112 КК України достатньо, щоб ініціатор посягання на життя державного чи гро-
мадського діяча (замовник, а за відсутності замовника – організатор, підбурювач чи 
хоча б один із виконавців, коли їх двоє і більше) керувався вказаними вище мотива-
ми. Інші співучасники можуть діяти з корисливим мотивом, із бажання допомогти 
ініціатору тощо.

Посягання на життя державного діяча не кваліфікується за ст. 112 КК України, 
коли злочин вчинено для зведення особистих рахунків, коли його мотивами є рев-
нощі, намагання уникнути відповідальності, хуліганський мотив тощо. Наявність, 
у особи відповідної мети знаходиться за межами складу злочину, передбаченого ст. 
112 КК України, і може. свідчити про необхідність кваліфікації її дій за сукупністю 
злочинів, передбачених ст. 111 КК України (у формі надання іноземній державі, іно-
земній організації чи їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності 
проти України) або ст. 109 (у формі дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ст. 112 КК Укра-
їни. Посягання на життя державного чи громадського діяча, вчинене у зв’язку з його 
державною чи громадською діяльністю, повністю охоплюється ст. 112 КК України 
і додаткової кваліфікації за п. 8 ст. 115 КК України не потребує. Якщо винний, ба-
жаючи вбити потерпілого у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю, 
помилився і позбавив життя іншу людину (скажімо, схожу за зовнішнім виглядом), 
його дії слід кваліфікувати за правилами фактичної помилки: за ст. ст. 15 і 112 КК 
України як замах на злочин, який він намагався вчинити, та за відповідною частиною 
ст. 115 КК України. 
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ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
Досягнення належного рівня конкурентного потенціалу, як окремих підприємств 

туристичної індустрії, так і сфери туризму в цілому багато у чому залежить від на-
явності власних конкретних переваг. Для України туристична індустрія виступає 
однією з провідних галузей, має стратегічне значення і потребує окремого розгля-
ду. Серед вітчизняних науковців питання формування конкурентного потенціалу 
висвітлено у працях Г. Азоєва, Ю. Забалдіна, А. Мазаракі, Ю. Правик, У. Ушакової 
та ін. Проте сучасні глобалізаційні процеси змушують підприємства туристичної ін-
дустрії коригувати свою стратегію поведінки на ринку, що є основою формування 
конкурентного потенціалу враховуючи динамізм попиту, інтенсивність інновацій, 
розширення меж ринку. Тому виникає необхідність вивчити механізми формування 
конкурентного потенціалу підприємств туристичної індустрії [2].

Для того щоб залишатися рентабельним у довгостроковому періоді та убезпечен-
ня економічної безпеки, підприємство туристичної сфери повинно постійно поси-
лювати зовнішні конкурентні позиції: підтримувати постійне зростання обсягів реа-
лізації; збільшувати відносну частку ринку для підвищення ефективності діяльності 
підприємства; забезпечувати ресурси для реінвестування – зростання прибутку, за-
лучення нових інвесторів; постійне поповнювання товарного асортименту новими 
туристичними продуктами; розширювати коло покупців тощо. Конкурентна перева-
га - це перевага, що забезпечує міцні позиції підприємства на ринку і доходи на рівні 
вищому середнього по галузі, завдяки кращій компетенції і можливостям в певній 
сфері чи напрямку діяльності [1, c. 45]. Конкурентна перевага туристичного підпри-
ємства – це той показник, який забезпечує їй перевершення конкурентів на цільо-
вому ринку. Формування конкурентної переваги є основою маркетингової стратегії, 
яка забезпечить підприємству туристичної індустрії досягнення рівня зростання й 
прибутковості вищого, ніж у середньому на ринку. Це в свою чергу забезпечить пев-
ний розвиток підприємства в ринкових умовах та його економічну безпеку [3].

Аналіз конкурентних переваг туристичного підприємства повинен ґрунтувати-
ся на необхідному інструментарії, за допомогою якого можна оперативно оцінити 
ситуацію, що склалася. Аналітичний інструментарій повинен відповідати найбільш 
важливим вимогам для обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень: 
формувати єдине інформаційне поле; забезпечувати високу оперативність для оцін-
ки ефективності процесів формування й розвитку конкурентних переваг та їх про-
гнозування [6]. 

Конкурентоспроможність туристичного підприємства – це узагальнююча харак-
теристика стійкості підприємства, що зумовлюється ефективністю використання 
наявного ресурсного потенціалу, здатністю надавати привабливі за ціновими і не-
ціновими характеристиками туристичні послуги, можливістю адаптуватися до змін 
динамічного конкурентного середовища [7, с.47]. У сфері туризму проблема конку-
рентоспроможності не вивчалася достатньо систематизовано, тому часто в ній засто-
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совуються деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності фінансово-господарських 
підприємств. В той же час слід враховувати, що туризм як сфера підприємницької 
діяльності має свою специфіку, визначивши яку, ми можемо застосувати теорію кон-
курентоспроможності до нематеріальної сфери і виділити ряд особливостей. Мето-
дичні основи дослідження будь-якого економічного явища включають сукупність 
інструментів, що дозволяють дати оцінку тому чи іншому явищу. Методичні основи 
визначення конкурентоспроможності підприємства охоплюють інформаційну базу, 
сукупність критеріїв та показників конкурентоспроможності підприємства, основні 
методи та порядок оцінювання. Оцінювання конкурентоспроможності туристично-
го підприємства може відбуватися за наступними основними етапами [7, с. 77-78]:

1. Вибір підприємств-конкурентів для порівняння;
2. Збір необхідної інформації про конкурентів;
3. Розробка системи оцінних показників; 
4. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності досліджуваного 

турпідприємства та конкурентів; 
5. Побудова порівняльних таблиць, визначення та оцінювання рівня конкуренто-

спроможності підприємства за найбільш прийнятним методом. Основними принци-
пами визначення конкурентоспроможності підприємства є [6]:

• оцінка діяльності підприємства повинна проводитися з позиції конкретного 
суб’єкта ринку - виробника або споживача послуг; 

• особливості оцінки і методів забезпечення конкурентних переваг підприємств 
сфери туризму, пов’язані із специфічними рисами послуг у складі турпродуктов;

• коливання рівня в окремі періоди року, робочі, неробочі, святкові дні, що обу-
мовлене нерівномірністю споживання турпродуктов;

• залежність, з одного боку, від конкурентних позицій безпосередніх виробників 
послуг — постачальників складових турпродукта, а з іншою, - від задоволення 
попиту споживачів (туристів);

• зв’язок з наявністю туристичної ренти, яка визначається певною місцевістю 
Залежність як від внутрішніх, так і зарубіжних конкурентів, що обумовлене 
орієнтацією на глобальний туристичний ринок (національний та світовий);

• орієнтація на певний вид та сегмент ринку [2].
Сегменти ринку можна виділяти за різними ознаками, але найбільш універсаль-

ною є рівень доходів споживачів, що визначає рівень якості обслуговування; забез-
печення порівняльності підприємств за типами; дотримання норм законодавства 
України і міжнародних норм; орієнтація на певний тип ринку (внутрішній, зовніш-
ній); попередження подвійного врахування показників в оцінюванні конкуренто-
спроможності підприємства;

формування номенклатури показників, які можна розрахувати з реальних дже-
рел. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що найбільш комплексну оцінку 
конкурентоспроможності туристичного підприємства може дати параметричний ме-
тод [4]. З урахуванням вищезазначеного, в сучасних умовах виняткового значення 
при виході туристичних підприємств транскордонного регіону на зовнішні ринки на-
бувають створення і виробництво конкурентоспроможного туристичного продукту 
(послуги) з мінімальними витратами з метою одержання заздалегідь визначеної долі 
прибутку; якість послуг та здійснюваний контроль за нею, а також реалізація заходів 
щодо організації збуту, обслуговування та проведення відповідних рекламних кам-
паній [8]. Досягнення в результаті цих заходів поставлених цілей, тобто одержання 
максимального і стійкого прибутку, проникнення на нові ринки або закріплення на 
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існуючому ринку, і є головним критерієм оцінювання рівня конкурентоспроможно-
сті туристичних послуг.
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аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності,  
Національна академія внутрішніх справ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ  ПОЛІЦЕЙСЬКИМ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ У США 

Департамент поліції Нью-Йорка має декілька спеціалізованих служб таких як 
служба невідкладної медичної допомоги, кінологічна служба, патруль бухт, служба 
повітряної підтримки, служба знешкодження бомб, служба контр-тероризму, служба 
кримінальної розвідки, служба боротьби з бандами, служба боротьби з організова-
ною злочинністю, служба боротьби з наркотиками. За словами департаменту його 
метою є “захист закону, збереження миру, зменшення страху та забезпечення без-
печного довкілля”. Діяльність департаменту регулюється розділом 38 Правил міста 
Нью-Йорк.

Департамент має в своєму складі 9 бюро які поділяються на секції, відділи і ко-
манди, а також на бюро, відділки і детективні команди. Кожне бюро очолює голо-
ва бюро. Також є декілька команд (наприклад CompStat), які не належать жодному 
бюро і підпорядковуються безпосередньо комісару.

Структура Бюро:
• Бюро зі справ суспільства
• Бюро з патрулювання
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• Бюро з дорожнього руху — слідкує за дотриманням правил дорожнього руху 
та контролює дорожній рух, забезпечує безпеку на автотрасах.

• Бюро з охорони будинків — охороняє державне житло та його 420 000 меш-
канців в Нью-Йорку.

• Бюро з транспорту — охороняє Нью-Йоркський метрополітен та інші тран-
спортні системи та об’єкти.

• Детективне бюро — запобігає та розслідує злочини. Поділяється на Відділ
• Бюро з організованої злочинності — розслідує та запобігає організованій зло-

чинності в Нью-Йорку. Це робиться за допомогою розслідувань та інформа-
торів. Також бюро має поліцейських під прикриттям, які проникають в різні 
злочинні організації. Головними суперниками бюро є Італійська мафія, Ір-
ландська мафія, Китайська мафія та Російська мафія. Бюро тісно співпрацює 
з Нью-Йоркським відділенням ФБР.

• Бюро з контртероризму.
• Бюро з розвідки.
Поліцейських Мічигану (США), які працюють під прикриттям, позбавлять пра-

ва займатися сексом з повіями, яких вони переслідують. Новий законопроект цього 
тижня був схвалений комітетом правосуддя США. Документ вносить поправки до 
Кримінального кодексу, згідно з якими поліцейські, що в рамках розслідування вчи-
нили статевий акт з повією, будуть притягатися до відповідальності. Республікан-
ський сенатор Джуді Сіммонс, яка просуває цей законопроект, вірить в те, що полі-
цейські рідко користуються подібними повноваженнями, але змінити закон все одно 
необхідно, щоб посилити зусилля з боротьби з торгівлею людьми. Вона додала, що 
Мічиган – єдиний штат США, в якому залишився цей закон. Раніше поліцейських 
наділили такими свободами, щоб вони ефективніше розслідували справи, пов’язані 
з проституцією.

 

Г. О. КУЗЬМЕНКО 
докторантка, НН ІМВСН МАУП

ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

На сьогодні чимало країн Європейського Союзу розпочали делегування, децен-
тралізацію та індивідуалізацію функціональних обов’язків у сфері кадрової політи-
ки. Такі вдосконалення ґрунтуються на припущенні, що наділення владою та моти-
вація менеджерів шляхом надання більшої відповідальності та повноважень – це 
ключовий фактор для поліпшення якості роботи [1, с. 52-53].

Д.Боссарт, К.Деммке вважають, що в усіх країнах Центральної та Східної Євро-
пи існує нагальна потреба у створенні професійної системи підготовки посадових 
осіб, яка б сприяла процесу модернізації та адаптації органів управління до умов єв-
ропейської інтеграції. Підготовка кандидатів перед прийомом на роботу в кар’єрній 
системі є необхідною складовою процедури відбору. Вона широко використовується 
в Греції, Словаччині, Польщі та Франції. Прикладом може слугувати Національна 
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школа державного управління в Польщі, яка надає дворічну підготовчу програму 
для кандидатів на державну службу. Вона була утворена за моделлю французької 
Національної школи управління (ENA). Проте питання підвищення кваліфікації не 
в її компетенції.

Від якісного складу службовців залежить якість державного управління загалом. 
Одними з основних нормативних актів, якими регулюється державно кадрова полі-
тика Польщі, є закон “Про цивільну службу” [7], “Про Державний кадровий резерв 
та високі державні посади” [6]. За наявності вакантних посад в органах державної 
влади і місцевого самоврядування в Польщі оголошуються конкурси. Оголошення 
публікуються в “Бюлетені публічної інформації” і дуже часто на комерційних Інтер-
нет-сайтах. Існує єдина сторінка з переліком усіх оголошень про роботу в органах 
влади – Управління цивільної служби [4].

Для України актуальним є вироблення як професійних, так і особистісних вимог, 
які будуть своєрідними критеріями під час добору на державну службу, кадрових пе-
реміщень. На їх основі можна було б відбирати, мотивувати державних службовців 
і, в кінцевому підсумку, отримувати якісну професійну діяльність протягом років.

Правила та принципи Франції дещо відмінні від тих, що існують в інших краї-
нах, де статус державних службовців менше відрізняється від статусу службовців 
приватного сектору. Для успішного кар’єрного зростання державних службовців  
Франції більше значення має стаж роботи, ніж ділові чи професійні якості особи. 
Державна служба Франції зосереджена на професійний досвід, а молодим та ініціа-
тивним працівникам слід поступово та ґрунтовно набувати практичного досвіду на 
державній службі. 

У Франції діє складна система відбору державних службовців. Нижчі та вищі 
посади не підпадають під конкурс, на вищі посади працівників призначають, а на 
найнижчі персонал набирають за допомогою тестів та іспитів за спеціальністю. Па-
ралельно проводять три конкурси (у вигляді іспитів, у порівнянні послужного спис-
ку кандидатів на посади): перший – для випускників ВНЗ; другий – для кадрових 
службовців; третій – для тих, хто вступає до Національної адміністративної школи 
[2, с.112].

Специфіка німецької державної служби полягає в тому, що поняття державно-
го службовця є неоднозначним і фактично охоплює три категорії осіб: чиновників, 
службовців і працівників. Чиновники призначаються довічно, а із службовцями і 
працівниками укладають трудову угоду, яка може бути розірвана [2, ст. 113-114]. Ос-
новним правовим актом, що регулює правовий статус чиновництва, є “Федеральний 
закон про чиновників”, прийнятий у 1953р. і чинний в редакції. Згідно з параграфом 
7 цього документа державним чиновником може бути особа, яка :

• є громадянином Німеччини згідно зі ст. 116 Конституції або є громадянином 
іншої держави Європейського Союзу (Європейської спільноти);

• дотримується вільних демократичних засад згідно з Конституцією Німеччи-
ни: 

• має відповідну освіту для зайняття відповідної посади;
• володіє необхідними здібностями, які вона набути завдяки життєвому і про-

фесійному досвіду на державній службі або поза нею [5, с.4].
Під час порівняльного аналізу закордонного досвіду забезпечення органів дер-

жавної влади кадрами слід враховувати, що творче використання раціонального дос-
віду можливе тільки після ретельного вивчення апробації. Н.Рашитова наполягає на 
необхідності врахування своєрідності суспільної свідомості в сталого менталітету, 
історичних і культурних традиційних носіїв досвіду і країни [3, с.242]. 
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Дослідження сучасних кадрових процесів в Україні неможливе без вивчення за-
рубіжного досвіду. Такий досвід має як теоретичне, так і практичне значення для 
запровадження реформованих елементів у державній службі України. Серед пер-
спективних досліджень і подальших розвідок даної проблеми виникає необхідність 
у конкретних науково-методичних розробках з удосконаленням системи незалеж-
ного добору кадрів на державну службу, а також у виокремленні конкретних вимог, 
як професійних так і особистісних. Ці вимоги  слугували б своєрідними критеріями 
при доборі на державну службу та кадрових переміщеннях працівників, що сприяло 
б удосконаленню забезпечення органів державної влади України кадрами на демо-
кратичних засадах верховенства закону і права.
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викладач кафедри теорії та історії держави і права, ДДУВС

Н. О. БЕЗРІДНА
курсант 1 курсу, ДДУВС

ПОНЯТТЯ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Ще з початку свого життя, кожна людина набуває прав: право на освіту, право на 
життя і віросповідання, вільний вибір місця проживання та інше. За Конституцією 
України, громадянин повністю забезпечений гарантією, щодо своєї волі, честі, гід-
ності і прав [1]. В нашому досліджені висвітлюється поняття та захист авторського 
права, що є актуальною на сьогоднішній день.

Для більш кращого розуміння, вважаємо за доцільне висвітлити саме поняття 
авторського права – це право власності, яке належить окремій людині та його існу-
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вання забезпечує держава. Відповідно до ст. 8 Закону України “Про авторське право 
та суміжні права”, об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури 
і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, 
наукового, технічного або іншого характеру ( книги, брошури, статті тощо); виступи 
лекцій, промови, проповіді та інші усні твори; комп’ютерні програми; бази даних; 
музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, панто-
міми, хореографічні та інші твори створені для сценічного показу, та їх постановки; 
аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобу-
дування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, ви-
конані способом подібним до фотографії; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, 
карти, плани, креслення, ескізи; сценічні обробки творів; та інші твори. Важливо 
зазначити, що охороні підлягають твори, як оприлюднені так і не оприлюднені, як 
завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети [2].

Дослідження авторського права є актуальною темою на сьогоднішній день. Ми 
розглядаємо його як право власності, яке належить окремій людині та його існуван-
ня забезпечує держава. 

Авторка, Бондаренко С. В., зазначає, що функції авторського права є його ос-
новним завданням. Під функціями права розуміються спрямування правового впли-
ву, що виражає права в організації суспільних відносин. Авторське право виконує 
регулятивні, охоронні та превентивні функції. Розглянемо детальніше, а саме: ре-
гулятивна функція – полягає у врегулюванні відносин, які пов’язані за створенням 
творів науки, літератури і мистецтва; охоронна функція – охороняє суб’єктивні 
особисті немайнові та майнові права автора, від посягань інших осіб та забезпечує 
захист при їх порушенні; превентивна функція – стимулює позитивні відносини і 
не допускає негативних відносин, що могли б призвести до порушення авторських 
немайнових та майнових прав [3, с. 289].

Прикладом цього може слугувати ситуація Олега Сенцова, який після початку 
анексії Криму їздив у Сімферополь, де організовував мітинги “За єдину країну”. 
Після чого, у 2014 році був затриманий російськими силовими структурами і засу-
джений до 20 років. У в’язниці чоловік написав книгу “Жизня”, у якій йдеться про 
відповіді на запитання, чому автор допомагав українським військовим у Криму, чому 
так відкрито говорив про ситуацію між Росією і Україною, чому створював мітинги 
та не просив про помилування. Головна редакторка “Видавництва Старого Лева” го-
ворила “Поки Олег  перебуває у в’язниці, його книжки мають бути на свободі, в усіх 
бібліотеках світу”. О. Сенцов – українець, патріот свого рідного краю, який своїм 
виданням захищав територіальну цілісність держави. Україна, у свою чергу, гаранто-
вано відстоювала авторські права чоловіка та його права, як громадянина [4].

Закон України “Про авторське право і суміжні права”, охороняє особисті немай-
нові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та вико-
ристанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконав-
ців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права.

Авторське право – дозволяє людині отримати соціальні блага від результатів сво-
єї творчості. Воно створене щоб захистити і мати можливість усунути конфліктні 
ситуації, що можуть виникнути після створення літературних, музичних, наукових 
творів чи художніх композицій. Тлумачення даного терміну дає чітко зрозуміти, що 
ніхто і ніщо не повинно посягати на творчість людини, або мати намір викрасти чи 
знищити діяння. 

Головний суб’єкт авторського права – це автор. Також є інші особи: спадкоємець – 
йому у спадщину може перейти творчість головного суб’єкта, замовник – набуває 
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права, якщо головний суб’єкт працює на нього або виконує замовлення, однак дозвіл 
на право набуття зазначається у договорі. Важливо зазначити, що автор може не роз-
повсюджувати справжнє ім’я, а використовувати псевдонім. 

Також, актуально буде зазначити, про проблеми авторських прав у художників. 
Розповсюдження їх картин на обкладинках книжок, на стінах нежитлових примі-
щень (малюнки графіті), друк на листівках, зошитах є абияким посяганням на неза-
конне використання їх праці. Та добре, що на захист цих людей стає держава.

Відповідно до статі 34 Конституції України вказано “кожному гарантується пра-
во на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен 
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір”, однак обов’язковим залишається 
факт непорушності авторського права інших осіб.

У підсумку, наукoва позиція О. Кашинцева зводиться дo тoгo, щo творчість є пі-
знанням нoвoгo, а тoму, призводить дo нового результату. Відповідно дo концепції 
автора, авторське правo охороняє лише ті творчі результати, які є новими не тільки 
для сaмoгo aвторa, а і для інших осіб, охороняються не лише нові результати, a й ті, 
які не можуть бути отримані при паралельній творчості, є унікальними і неповтор-
ними [5, с.16].

Однак, у суспільстві існує проблема у тому, що не кожен готовий висловити свою 
думку, висловити її. Виникає питання “Чому?”, а відповідь на нього проста “страх, що 
не зрозуміють, що скривдять..”. Є люди, щo нe мовчать, а пишуть вірші і пісні, пере-
дають свою думку у малюнках і скульптурах. У наш час нe має “репресій”, та може у 
психіці людини відклалося, що іноді краще мовчати. Але навіщo? Ми вільний нарoд, 
ми маємо правo на свою думку, ми повинні чути та розуміти oдин однoго. Гoловне 
пам’ятати – наші права захищає дeржава. Тoму говоріть і пишіть, нeхай вашу думку 
почує кожен, а ваш талант пoбачить весь світ. Ви маєте на це правo!
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КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Становлення України як правової демократичної держави із розвинутою еконо-
мікою безпосередньо залежить від ефективності боротьби з таким явищем, як коруп-
ція. Нині корупція в Україні є реальним, сильно діючим чинником, який підриває 
основні принципи демократії, довіру до інститутів публічної влади, в тому числі до 
органів місцевого самоврядування. Адже, корупція являє собою одну з найгостріших 
проблем в державі, що заважає подальшому розвитку та становленню громадянсько-
го суспільства та місцевого самоврядування, входженню України до Європейського 
співтовариства. 

Взагалі, сам термін корупція етимологічно походить від латинського “corruptіo”, 
що тлумачиться як “підкуп, продажність громадських та політичних діячів, посадо-
вих осіб” [1, с. 131]. Сумарна точки зору науковців щодо змісту терміну “корупція” 
можна звести до наступного: підкуп – продажність державних службовців; зловжи-
вання владою або посадовим становищем, здійснене з певних особистих інтересах 
або в інтересах інших осіб; використання посадових повноважень, статусу посади, 
а також її авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів третіх осіб. 

У міжнародно-правових документах питанню корупції також приділяється зна-
чна увага. Так, у Резолюції “Практичні заходи боротьби з корупцією”, розповсюдже-
ній на VIII Конгресі ООН щодо запобігання злочинності (Гавана, 1990 р.), корупція 
визначається як “порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністра-
тивного, кримінального характеру, що проявилися в протизаконному використанні 
свого службового становища суб’єктом корупційної діяльності”. Інший документ 
ООН (Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією) формулює по-
няття корупції як “зловживання державною владою для одержання вигоди в особи-
стих цілях” [2, с. 139]. Разом із тим, аналіз міжнародно-правових документів також 
свідчить про існування різних підходів розуміння корупції.

Щодо національного рівня правового регулювання, то у Законі України “Про за-
побігання корупції” наводиться таке формулювання: “корупція – використання осо-
бою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомір-
ної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повнова-
жень та пов’язаних із цим можливостей” [3]. Даний Закон є фундаментом для ство-
рення нормативної бази з питань подальшої боротьби з корупцією.

Корупція впливає на всі сфери суспільного життя, а найбільше вражає сферу вза-
ємовідносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування, з 
якими найчастіше стикаються громадяни при реалізації своїх конституційних прав. 
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Така ситуація найчастіше підриває ідеологію суспільства, оскільки громадяни по-
чинають сприймати корупцію як “спрощену форму” отримання адміністративних 
послуг [4, с. 46]. За такого підходу складно говорити про розвиток місцевого само-
врядування, зміцнення його автономії.

Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни “Про aдмiнiстрaтивнi послуги”: aдмiнiстрaтив-
нa послугa – результaт здiйснення влaдних повновaжень суб’єктом нaдaння aд-
мiнiстрaтивних послуг зa зaявою фiзичної aбо юридичної особи, спрямовaний нa 
нaбуття, змiну чи припинення прaв тa/aбо обов’язкiв тaкої особи вiдповiдно до 
зaкону [5]. Суб’єктaми нaдaння aдмiнiстрaтивних послуг вiдповiдно до чинного 
зaконодaвствa є оргaн виконaвчої влaди, iнший держaвний оргaн, оргaн мiсцевого 
сaмоврядувaння, їх посaдовi особи уповновaженi вiдповiдно до зaкону нaдaвaти aд-
мiнiстрaтивнi послуги. Особливу увaгу доцiльно зосередити сaме нa проявaх коруп-
цiї при нaдaннi aдмiнiстрaтивних послуг оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння. Тaк, 
нa сьогоднi головними корупцiйними ризикaми у сферi нaдaння aдмiнiстрaтивних 
послуг оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння є: 1) особисте спiлкувaння (контaкт) 
привaтної особи – споживaчa aдмiнiстрaтивної послуги з посaдовою особою, якa 
нaдaє aдмiнiстрaтивну послугу; 2) вiдсутнiсть вибору в особи – споживaчa послуги 
способу звернення зa aдмiнiстрaтивною послугою; 3) зaгaльнa склaднiсть процеду-
ри нaдaння бaгaтьох aдмiнiстрaтивних послуг; 4) вiдсутнiсть (погaнa доступнiсть) 
iнформaцiї про процедуру отримaння aдмiнiстрaтивної послуги; 5) обмежений до-
ступ до оргaну публiчної aдмiнiстрaцiї, який нaдaє aдмiнiстрaтивнi послуги; 6) не-
обґрунтовaно великi строки нaдaння окремих aдмiнiстрaтивних послуг; 7) невпо-
рядковaнiсть оплaти зa aдмiнiстрaтивнi послуги, встaновлення додaткових “плaтних 
послуг”; 8) територiaльний монополiзм у нaдaннi aдмiнiстрaтивних послуг [6, с. 59].

З метою подолaння корупцiї при нaдaннi aдмiнiстрaтивних послуг оргaнaми мiс-
цевого сaмоврядувaння пропонується нaступне: 1) зменшення можливостей для 
непрaвового особистого “контaкту” службовця з привaтною особою; 2) здiйснювaти 
спрощення процедури нaдaння aдмiнiстрaтивних послуг, в тому числi шляхом впро-
вaдження принципу “єдиного вiкнa”; 3) встaновлення нa зaконодaвчому рiвнi об-
ґрунтовaних (aдеквaтних) строкiв нaдaння aдмiнiстрaтивних послуг; 4) припинити 
прaктику подрiбнення aдмiнiстрaтивних послуг нa окремi плaтнi послуги, зaбезпе-
чити орiєнтaцiю нa результaт; 5) cтворити нaлежнi побутовi умови в примiщеннях, 
признaчених для особистого прийому громaдян; своєчaсно вирiшувaти проблему до-
ступностi блaнкiв тa iнших формулярiв, необхiдних для отримaння aдмiнiстрaтив-
них послуг [7, с. 49].

Реалізація вищезазначених положень може стати основою для зменшення коруп-
ційних ризиків при наданні адміністративних послуг.

Отже, на сьогоднішній день корупція – це складне багаторівневе соціально-полі-
тичне явище, яке, на жаль, набуло в Україні системного характеру. Корупція, насам-
перед, підриває авторитет нашої держави, створює загрозу безпеці, демократичному 
розвитку держави та суспільства, обмежує конституційні права і свободи людини 
та громадянина, особливо пересічних осіб, порушує принципи верховенства права. І 
тому саме протидія корупції є головним завданням держави у сучасних умовах.
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Ю. В. МАЗУР
здобувач наукового ступен, НН ІМЕФ МАУП

ВПЛИВ П’ЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ  
АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Однією з найважливіших складових зростання економіки України – стабілізація 
виробництва і розвиток сфери послуг. Стимулюючою силою цього процесу є кон-
куренція, яка інтегрує як запити споживачів, так і здатність виробника забезпечити 
виробництво конкурентоспроможної продукції й надання конкурентоспроможних 
послуг.

Сутність конкуренції та її рушійні сили детально розглянуто в працях англійсько-
го економіста М. Портера. Він вважає, що в конкуренції беруть участь не тільки го-
сподарюючі суб’єкти, які ведуть свою діяльність з метою отримання максимального 
прибутку, а й споживачі, постачальники, потенційні учасники та продукти-замінни-
ки. Це обумовлено тим, що конкуренція в галузі та конкуруючі сили не обмежують 
свою дію в межах звичайного протистояння сторін в окремій галузі, а поширюють її 
значно далі [1, 2].

Незважаючи на те, що всі ринки унікальні та мають свої особливості, конкурен-
ція на різних ринках здійснюється відповідно до загальних закономірностей. Отже, 
для визначення природи та оцінки інтенсивності конкуренції М. Портер розробив 
єдину для всіх ринків аналітичну концепцію, що ґрунтується на взаємодії п’яти сил 
конкуренції і дозволяє визначити детермінанти, які мають найбільший вплив на під-
приємства в умовах ринкової конкуренції [3].

Відповідно до цієї концепції, стан конкуренції на ринку автоперевезень вантажів 
можна охарактеризувати як результат взаємодії п’яти конкурентних сил: 1) загроза 
вторгнення нових конкурентів; 2) загроза появи продуктів-замінників; 3) економіч-
ний потенціал постачальників; 4) економічний потенціал покупців; 5) суперництво 
серед існуючих конкурентів (рис. 1).

Частка ринку, рівень прибутковості підприємства автомобільного транспорту, що 
надають послуги перевезення вантажів, визначається тим, наскільки вони ефектив-
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но протидіють конкурентним силам. Чим вище тиск цих сил, тим менше можливості 
у підприємств збільшувати ціну й прибуток. Ослаблення сил створює для них спри-
ятливі можливості, разом з тим, підприємства-автоперевізники вантажів, зміцнив-
ши свої позиції, можуть впливати на ці сили на свою користь [4].

На вітчизняному ринку послуг автоперевезень вантажів рівень конкуренції ви-
сокий: перевезеннями займаються 90,6 тис. суб’єктів господарювання, серед яких 
основну частку займають підприємства малого бізнесу, які здійснюють до 90% пе-
ревезень. Фірми-конкуренти приблизно рівні за своїми розмірами та обсягами 
виробництва, вони знаходяться приблизно в рівних умовах. Продукція компаній 
позбавлена виражених індивідуальних відмінностей. Низька диференціація та стан-
дартизація продукту в галузі створює для споживача велику кількість альтернатив і 
надає можливість його переходу від одного перевізника до іншого, забезпечує висо-
кий рівень нестабільності майбутніх доходів і прибутку. 

1. Загроза появи нових конкурентів. Поява на ринку автоперевезень вантажів 
нових суб’єктів господарювання – дрібних одноосібних перевізників малих і мікро-
підприємств різних форм власності, їх об’єднань, спільних підприємств, призведе до 
зростання конкуренції та зменшення прибутку. Разом з тим, поява невеликої кілько-
сті дрібних перевізників, не є загрозою, отже можна підвищувати ціну й збільшувати 
доходи. Основними бар’єрами для проникнення на ринок автоперевезень вантажів 
нових конкурентів є надання різних видів послуг існуючими автоперевізниками, за-
воювання лояльності споживачів; нарощування капіталовкладень, адже ефективна 
конкуренція потребує великих початкових інвестицій.

Рис. 1. Взаємодія п’яти сил конкуренції на ринку автоперевезень вантажів

Джерело [2]
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2. Вплив на конкуренцію в галузі товарів-замінників. Реальну небезпеку для вже 
діючих підприємств на ринку автотранспортних послуг можуть представляти нові 
компанії, що надають аналогічні послуги, але за більш привабливу ціну або з більш 
високою якістю обслуговування споживачів. Клієнти в останні роки стали віддава-
ти перевагу комплексному наданню послуг в сфері вантажоперевезень, а саме: пе-
ревезення як стандартних, так і негабаритних вантажів; перевезення небезпечних 
вантажів; перевезення збірних вантажів; залізничні перевезення; митно-брокерські 
послуги; страхування вантажів; складські послуги; можливість надання відстрочки 
платежів. 

Також у споживача є вибір, яким транспортом (залізничним, авіатранспортом або 
водним) його перевезти, але бувають випадки в силу різних причин, що без автомо-
більного транспорту неможливо обійтися. Для перевезень на далекі відстані частіше 
використовуються інші види транспорту, що дозволяють переміщати великі обсяги 
вантажів, і тому є більш ефективні на дальніх маршрутах. Тому автомобільний тран-
спорт часто використовується в комбінації з іншими видами транспорту як один з 
елементів логістичної схеми.

3. Конкурентна сила постачальників. Вплив постачальників на підприємства, що 
надає послуги з продажу та ремонту автомобілів середнє в силу специфіки їх надан-
ня, що вимагає наявності обладнання та певних ресурсів (запасних частин, пального 
та мастил тощо). Внаслідок зростання вартості пального, зростають тарифи на пере-
везення. Так, потягом 2014-2018 рр. ціни на пальне зросли на 114,1%: 2014 р. – 37,0%; 
2015 р. –34,5%; 2016 р. –6,2%; 2017 р. –.17,5%;2018 р. –18,9% [5].

4. Конкурентна сила покупців. Покупці товарів компанії прагнуть до зменшення 
цін на продукцію і підвищенню її якості. На ринку багато компаній здійснюють дані 
послуги і споживач може вибирати за своїми уподобаннями, тому компаніям дово-
диться враховувати думку і можливості споживачів. Разом з тим, конкуренція на 
ринку висока і компаніям доводиться “боротися” за кожного клієнта, особливо, за 
більшу кількість постійних клієнтів.

Покупці сконцентровані і здійснюють закупівлі у великих масштабах. У таких 
умовах компанія буде змушена постійно йти на поступки покупцям для забезпечен-
ня гарантованого доходу і прибутку. Основними споживачами послуг є приватні 
особи. В даний час споживач все більшу увагу звертає на наявність гнучкої цінової 
політики підприємства, тому ступінь впливу цього фактора оцінюється як висока.

Український ринок міжнародних автомобільних перевезень вантажів є високо 
конкурентним, крім вітчизняних транспортних компаній на ньому функціонують 
сотні зарубіжних автоперевізників, конкуренція між автоперевізниками різних кра-
їн на українському ринку міжнародних перевезень вантажів є внутрішньовидової. 
Крім неї існує також міжвидова конкуренція, що охоплює різні види транспорту, які 
беруть участь у забезпеченні зовнішньої торгівлі, зокрема, це автомобільний і заліз-
ничний транспорт. 

Конкуренція між автоперевізниками різних країн за вантажі української зовніш-
ньої торгівлі виникає внаслідок доступу на наш ринок іноземних автотранспортних 
компаній відповідно до міжнародних договорів.

Загострити конкуренцію можуть автоперевізники, що надають транспортні по-
слуги, які ефективно задовольняють ті ж потреби, але іншим способом. Так, конку-
ренцію можуть скласти окремі транспортні підприємства, що надають свої конку-
рентні переваги: це застосування спеціалізованого рухомого складу при перевезенні 
вантажів тощо. Перешкодами на шляху автотранспортних послуг-субститутів мо-
жуть стати: проведення цінової конкуренції, яка переключає увагу споживача з про-
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блеми якості на зниження тарифу; рекламні впливу на споживачів; надання нових 
автотранспортних послуг, з поліпшенням якості обслуговування споживачів. Від-
значимо, зростання попиту на автотранспортні послуги веде до помірної конкуренції 
при забезпеченні великих можливостей для експансії, зменшення попиту – головна 
небезпека збільшення конкуренції.

Отже, ринок послуг автоперевезень вантажів знаходиться на стадії насичення, 
тому існує необхідність у впровадженні нових продуктів і послуг, які не мають ана-
логів на ринку.
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ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ:  
СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Політична корупція – це посадові зловживання суб’єктів, наділених політичною 
владою, спрямовані на досягнення політичних цілей та/або з метою збагачення. 

На сьогоднішній день Україна – є однією з країн, в яких політична корупція гли-
боко укорінилась у різних сферах життя і стала одним із елементів суспільних від-
носин. 

Корупція призводить до втрат держави та населення внаслідок неефективного 
використання бюджетних коштів, низької якості державних послуг, а також посилює 
невизначеність середовища, у якому функціонують економічні агенти та домогоспо-
дарства. 

У цілому можна назвати два основні напрями дій (стратегії), які знижують рівень 
корупції в країні:

• звуження можливостей корупції за рахунок реформ в різних галузях; 
• створення ефективної системи інститутів для запобігання корупції. 
Задля отримання та утримання влади, збільшення владних повноважень та не-

законне збагачення, політичні корупціонери можуть здійснити найрізноманітніші 
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протиправні дії корупційного характеру, тим самим суттєво віддаляються від демо-
кратичних принципів

За впливу корупції на формування представницьких органів влади відбувається 
порушення фундаментальних принципів організації, а також проведення виборів:

• нелегальне фінансування політичних партій і виборчих кампаній;
• підкуп виборців, членів виборчих комісій, кандидатів, представників влади;
• ”купівля-продаж” депутатських мандатів шляхом оплачування “прохідних”       

місць у виборчих списках партій (блоків);
• службові зловживання під час агітації; фальсифікація результатів виборів;
• створення перешкод реалізації права, обирати і бути обраним.
У результаті підкупу та застосування адмінресурсу вихолощується зміст вибо-

рів і забезпечується відповідний результат, потрібний діючій владі. Фактично, пред-
ставницькі органи перестають формуватися народом, а відбувається продукування 
влади самою ж владою. 

Внаслідок значного поширення політичної корупції, управління державою сут-
тєво віддаляється від демократичних принципів та значно спрощується для корум-
пованих представників влади, яким притаманний спрощений погляд на владу, на її 
сутність і суспільне призначення, на власне посадове становище, що розглядається, 
як засіб задоволення особистих інтересів.

У громадян і представників владних структур відбувається зміна світогляду на 
роль публічної влади у управлінні суспільством.

В результаті корупції відбувається зміщення (деформація) головної мети політи-
ки – замість забезпечення загальносуспільних інтересів політика спрямовується на 
забезпечення приватного та групового інтересів.

Ефективна протидія корупції загалом і політичній корупції зокрема можлива за 
умови системного підходу, поєднання профілактичних, правоохоронних і репресивних 
заходів. За багатьох складових (належного антикорупційного законодавства, повного 
та дієвого його застосування, пріоритету запобіжної діяльності тощо) успішна реалі-
зація антикорупційної політики можлива винятково за наявності політичної волі ке-
рівництва держави. Саме політична воля визначає зміст, а отже – ефективність інших 
чинників протидії корупції і, таким чином, ефективність протидії корупції загалом.

Основні засоби протидії політичній корупції:
Перший – демократичні і чесні вибори, що забезпечують усвідомлене вільне во-

левиявлення та об’єктивне встановлення результатів голосування.
Другий – реальне відокремлення політики від бізнесу.
Третій – утвердження незалежного, компетентного та неупередженого суду.
Четвертий – запровадження дієвого громадського контролю над діяльністю полі-

тичних суб’єктів і забезпечення політичної та правової відповідальності за їх антису-
спільні, аморальні і протизаконні дії та рішення.

П’ятий – посилення морально-психологічного імунітету суспільства до корупції 
та антикорупційної мотивації громадян.

На підставі з’ясування сутності політичної корупції, що становлять владні злов-
живання у процесі отримання та здійснення публічної влади, а також суб’єктів, цілей 
та сфер її поширення, можна дати загальне визначення поняття політичної корупції. 

Політична корупція – це посадові зловживання суб’єктів, наділених політичною 
владою (політичних і державних діячів, публічних службовців вищого рівня), спря-
мовані на досягнення політичних (або ж особистих) цілей та/або з метою збагачення. 

З вище сказаного, потрібно зазначити, що визначення політичної корупції має 
сенс лише з точки зору розуміння її як особливого соціально-політичного явища, 
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з’ясування основних причин та умов, що сприяють її поширенню, а також створення 
загальносоціальних і спеціально кримінологічних заходів протидії та запобігання їй.

Політична корупція є головною причиною тієї ситуації, у якій сьогодні перебува-
ють українське суспільство та держава. 

Рівень суспільно-економічного розвитку, якість життя людей, ступінь їх правової 
захищеності в сучасному світі головним чином оприділяються характером органі-
зації суспільного життя. Здійснення даної функції покладається на публічну владу. 

Очевидним є те, що як і попередня, так і діюча влада нездатні належним чином 
організувати суспільне життя на Україні. Така нездатність зумовлена, насамперед, 
пріоритетом в їх діяльності особистих інтересів, некомпетентністю, надмірною полі-
тичною ангажованістю і масштабною корумпованістю.

Вихід один: кардинальні зміни принципів формування та діяльності владних ін-
ститутів, демократичні зміни головних носіїв державної влади, тобто – невідкладні 
якісні зміни вітчизняної влади.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Серед інших значущих особливостей модернізації соціальної політики в Україні 
ми можемо виділити: етатизм у реформуванні громадської системи; розкол україн-
ської культури на менталітет правлячих еліт і патріархальну культуру низів, а також 
циклічність реформ і контрреформ; наявність інноваційної культури, що сприяє за-
доволенню потреби агента модернізації в реалізації своїх функцій у процесі соціаль-
них реформ.

Огляд практики реалізації модернізації соціальної політики в сучасній Україні 
дозволяє нам зробити висновок про те, що одновимірний погляд на політичну модер-
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нізацію як на реформу державно-управлінського апарату, після якого повинні дотри-
муватися перетворення економічної та соціальної структури, видається невиправда-
ним [1]. У зв’язку з цим неправомірно, на наш погляд, стверджувати про необхідність 
суворого вибору Україною однієї з можливих альтернатив серед моделей модернізації 
соціальної політики. На доказ ми можемо звернутися до досвіду західних соціальних 
держав, які в більшості давно відмовилися від проходження тільки одного варіанту 
політичного реформування, вважаючи за краще комбіновану систему соціально-по-
літичних перетворень. Переваги теорії варіативності знаходять своє підтвердження в 
праці .І.Єфименко та інших авторів [2, c.534]. При цьому вчені справедливо, на наш 
погляд, вказують на історичний парадокс, коли після Жовтневої революції розвиток 
подій на території бувшої Російської імперії, в тому числі в Україні, спонукав захід-
не суспільство використовувати синтез різних моделей модернізації соціальної по-
літики на шляху до соціальної держави в її сучасному розумінні. У зв’язку з цим ми 
можемо зробити висновок про бажаність повернення Україні на шлях використання 
синтезу переваг різних моделей модернізації соціальної політики.

В процесі реалізації соціальної політики українська держава вибрала стратегією 
проведення модернізації ситуативну концепцію соціальної політики, недоліками 
якої пояснюються зміщення фінансових та інших ресурсів держави в бік інтересів 
політичної еліти при розстановці соціальних пріоритетів реформ. Наслідком такої 
політики держави стали упущена економічна вигода підприємців і нереалізовані со-
ціальні очікування громадянського суспільства.

Нова соціальна політика в Україні стала вироблятися відразу після краху соці-
алістичного варіанту соціальної держави. На першому етапі (1992–1994 рр.) [3]. 
Держава навіть у вкрай негативних економічних умовах інерційно намагалося під-
тримувати високий рівень соціальних зобов’язань і побудувати в Україні соціал-де-
мократичну модель соціальної держави, яка найбільш відповідала очікуванням по-
страдянського суспільства. 

Однак дедалі гірші економічні умови приблизно в кінці 1994 року вплинули на 
рішення уряду відмовитися від багатьох соціальних витрат і взяти курс на втілення 
ліберальної моделі соціальної держави (уряд, в свою чергу, визначав подібний підхід 
у соціальній сфері як відмову від застарілої себе моделі соціального захисту на ко-
ристь “адресної” соціальної підтримки). У зв’язку з цим взимку 1995 була схвалена 
Програма другого етапу соціальних реформ в Україні на період 1996–2000 рр. Однак 
реалізація програми привела до загострення багатьох негативних тенденцій у сфері, 
що реформується (демографічний спад, подальше соціальне розшарування, зростан-
ня рівня бідності тощо). Ознаки системної кризи з’явилися в сфері медичного за-
безпечення та освіти. У таких галузях, як сільське господарство, охорона здоров’я і 
культура, більше 60% працівників отримували фіксовану зарплату на рівні, меншо-
му значень поточного прожиткового мінімуму.

Парадоксально, що в цей період спостерігається радикальна розбіжність між ці-
лями соціальної держави та інструментарієм модернізації: в 1992–1994 роках держа-
ва намагалася дотримуватися “шведської” моделі соціальної держави та провести па-
ралелі між її успіхами, радянською спадщиною соціальності і політикою ліберальної 
модернізації. Однак в 1994–1999 роках держава використовувала дзеркальну схему 
і офіційно заявляла, що шляхом модернізації будує не лібералізм, а соціал-демокра-
тію в інтересах більшості, про що ми згадували в попередньому параграфі, і вико-
ристовує для цього ліберальну модель соціальної держави.

На нашу думку, ці умови перших років реформ істотно ускладнили артикуляцію 
інтересу українського суспільства в модернізації, тому на сьогоднішній день йому 
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притаманні лише умовні атрибути активного громадянського суспільства. Ніве-
лювати труднощі і сприяти виробленню оптимальної моделі соціальної держави в 
Україні може системний підхід до соціальної політики, реалізація якого включає в 
себе:

• розуміння процесів соціальної політики усіма її агентами як єдиної системи;
• тренд на узгоджене забезпечення координації в ході соціальної модернізації;
• перехід держави з реактивної моделі планування соціальної політики на пре-

вентивну;
• максимізація участі в соціальній модернізації активістів громадянського су-

спільства.
Імплементація описаних положень передбачає аналіз проблем і перспектив укра-

їнського досвіду соціальної політики в проекції трьох можливих концепцій соціаль-
ної держави в Україні – держави соціального захисту, держави соціальних послуг і 
держави соціальної безпеки.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

У загальному розумінні адміністративне право безпосередньо пов’язане із регу-
люванням владної управлінської діяльності держави, яка з’явилася одночасно з ви-
никненням публічної влади. Але системне правове регулювання державного управ-
ління з’являється тільки з часів Середньовіччя, а точніше - в період абсолютизму. 
Тоді держава докладно регламентувала життя своїх жителів, визначала способи от-
римання фінансових коштів, встановлювала форми контролю за громадською мо-
ральністю тощо. З часом почали змінюватися форми і методи такої діяльності, зміст 
відносин держави і громадян тощо. Усі ці процеси безпосередньо пов’язані із форму-
ванням адміністративного права.

Адміністративне право у своєму розвитку пройшло три основні етапи, які в юри-
дичній літературі отримали назви: камералістика, поліцейське право і сучасне адмі-
ністративне право, що обмежує вільний розсуд публічної адміністрації у її відноси-
нах з людиною. Кожна з них, відповідно до наявних соціально-економічних умов, 
виконала функції обов’язкового інструменту щодо прогресивних зрушень у сфері 
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регулювання правових відносин, створила можливості для становлення та існуван-
ня адміністративного права у його сучасному вимірі.

Для усвідомлення їх ролі в інституалізації цієї юридичної галузі необхідно мати 
на увазі, що вони не є послідовно змінюючими один одного етапами соціальної прак-
тики, мають різні передумови виникнення і паралельно існували на тривалих від-
різках історії. У той самий час, на фазах еволюційних змін між ними збуджувались 
інтеграційні зв’язки, які породжували нові властивості стосунків людини з владою. 
Кінцевим результатом їх взаємодії виявилась нова юридична галузь — адміністра-
тивне право.

Камералістика (від нім. Kameralistik, фр. Cameralistique, від пізньолат. camera — 
скарбниця) у загальному розумінні являла собою спеціальний цикл адміністратив-
них та економічних дисциплін, які викладалися в європейських середньовічних 
університетах, а також з 2-ї половини XIX ст. — в університетах Росії [1]. Своє най-
менування вона отримала від камеральних управлінь, що створювалися в середні 
віки князями, герцогами і королями, які мали велике власне господарство. Для під-
готовки чиновників і управляючих господарством великих феодалів на особливих 
факультетах університетів та в спеціальних школах (камеральні школи) викладали-
ся науки, що одержали назви камеральних і охоплювали головним чином гірничу 
справу, лісове та сільське господарство. 

Метою камеральної діяльності було збільшення статків властителя, отримання 
максимально можливих прибутків. Підвищена потреба у фінансах для утримання 
двору (держави), чиновництва та військових відіграли визначальну роль у станов-
ленні наукових знань і уявлень камералістики. Камеральна наука виробила власні 
методи дослідження управління та його структурну організацію.

У XVIII ст. бурхливий розвиток науки управління супроводжувався зростанням 
наукових доробок з проблем управління, які почали набувати не стільки теоретич-
ного як практичного характеру. Значна увага приділялася підвищенню ефективності 
управління з метою посилення та поширення державної влади, підвищення збиран-
ня податків і зборів, підтримки господарства і загального добробуту.

Знання щодо камеральної діяльності у період феодалізації існували у вигляді 
управлінських рекомендацій щодо задоволення фінансово-майнових потреб.

З перетворенням управління на важливу правову галузь поступово почалося 
формування адміністративного права. Воно створювало власну термінологію, пра-
вові норми, визначало форми і методи діяльності. Проте дані знання не були сис-
тематизовані, мали довільний і спрощений за формою і процедурам порядок засто-
сування. Тому камеральне право (право, що регулювало державне господарство) і 
камеральна наука відображали реальний стан речей того часу і стали підґрунтям для 
формування нового етапу розвитку адміністративного права - поліцейського права, 
яке в XVII-XVIII ст. особливо швидко розвивалося у Франції, Пруссії, Голландії та 
Швеції.

Віддаленість тих чи інших суспільних інститутів від нашого часу зумовлює по-
требу уточнення наукової термінології. Без з’ясування термінів, які використовува-
лися науковцями того часу, пояснити суть поліцейського права складно. Централь-
ними поняттями поліцейського права є “благочинство” та “благоустрій”. Перше з 
них багатозначне і протягом тривалого часу змінювалося. Його розуміли і широко, 
й вузько, а межі, які відділяють його від інших дефініцій, рухомі та не були ніко-
ли остаточно встановлені. Зокрема, під терміном “благочинство” розуміли і безпеку 
взагалі, й громадський порядок, громадську безпеку, і державну безпеку, й загальний 
правопорядок у державі. 
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Під благоустріем розуміли норми будівництва доріг, будинків, наявність води, 
каналізації та т. ін.

XVIII ст. філософія права обґрунтувала принцип, згідно з яким повноваження 
монарха діяти на власний розсуд обмежуються ідеєю загального добра, а примус пе-
редбачає охорону громадського порядку та спокою. Звідси випливає відмінність між 
“поліцією безпеки” та “поліцією добробуту”, що набуло згодом важливого значення. 
Сфери “добробуту”, де заходи примусу не досягають мети, поступово виходять за 
межі компетенції поліції. Водночас поняття та функції поліції набули надто вузького 
змісту. Тож функції поліції звелися виключно до безпеки, тобто охорони громадсько-
го порядку та спокою. 

Отже, на межі XVIII-XIX ст. поліцейське право переважно оперує такими понят-
тями, як поліція безпеки та поліція добробуту. Поліція безпеки охороняє громад-
ський порядок у державі, життя та безпеку громадян. Діяльність поліції добробуту 
полягає в складній системі адміністративних заходів, спрямованих на розвиток дер-
жавних та приватних господарств, а також фізичного та духовного стану населення. 
Предметом поліцейського права охоплювалися питання, які повинні бути предме-
том державного, пізніше — конституційного права, а також фінансового права та по-
літичної економії. Але все внутрішнє управління державою, за винятком військової 
справи та частково фінансового управління, зводилося до поліції безпеки та поліції 
добробуту [2]. 

З розпадом “поліцейської” держави поліція починає втрачати своє значення як 
органу, який контролює все і всіх може притягти до відповідальності. Щоправда, по-
діл поліції на поліцію безпеки та поліцію добробуту залишився. Нові філософські 
та політичні теорії намагалися поставити поліцію добробуту у вужчі рамки, зводячи 
діяльність поліції до охорони зовнішньої та внутрішньої безпеки. Не випадково на-
прикінці XIX — на початку XX ст. поширилося ставлення до поліції як організованої 
сили примусу в усіх галузях управління, де застосовується адміністративний при-
мус: поліція моралі, поліція освіти, санітарна поліція тощо. 

Глибокі зміни в економічному розвитку в другій половині XIX ст. розширили 
діяльність держави. Перехід європейських країн від аграрного до індустріального 
розвитку, швидкий розвиток населених пунктів, концентрація населення в містах зу-
мовили глибокі соціальні та економічні реформи, а відтак нові завдання публічного 
управління, розвитку законодавства, та застосування правових норм.  

Перетворення “поліцейської” держави на буржуазну правову державу завдяки 
ідеям Великої французької революції зумовило новий погляд на управління: воно 
повинно базуватися на законі та здійснюватися на основі чіткого визначення прав і 
обов’язків громадян щодо держави та її органів. 

Адміністративне право в його класичному розумінні виникло тоді, коли Фран-
цузька революція 1789 р. протиставила всемогутності держави права людини та 
громадянина, тобто коли революційні перетворення замінили “підданого” на “гро-
мадянина”. Адміністративне право — це право, яке регулює діяльність державного 
владного органу щодо кожного громадянина, причому в такий спосіб, який пов’язує 
однаковою мірою як громадянина, так і владний орган. 

Становлення такого розуміння адміністративного права в різних країнах припа-
ло на різні історичні періоди. У Франції це було пов’язано з революцією 1789 р. і ви-
никненням відповідного законодавства. Для країн з абсолютистськими монархіями 
це були перші десятиліття XIX століття. Характерною рисою цього періоду було об-
меження сваволі адміністрації шляхом запровадження норм права, які гарантували 
можливість звернення громадян із законними вимогами до державних органів. 
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Адміністративне право стало інструментом обмеження вільного розсуду адміні-
страції, механізмом захисту громадянина перед адміністрацією. Впровадження цієї 
концепції вело до розбудови правової держави, в якій право є основою громадян-
ської свободи і в якій адміністрація поставлена в певні правові рамки. 

Тільки з переходом до сучасних форм демократичного державного устрою завер-
шилася побудова галузі адміністративного права, яке врегульовує більш складний 
комплекс відносин між державою і суспільством порівняно з “поліцейською” дер-
жавою. 
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СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Україна активно інтегрується у Європейський Союз та імплементує європейські 
цінності щодо захисту прав людини та основоположних свобод. Система Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних свобод через рішення Європейсько-
му суду з прав людини впроваджує практику розуміння та захисту прав людини та 
основоположних свобод у правові системи держав-учасниць конвенції, допомагає 
державам-учасницям Конвенції виявляти системні проблеми щодо захисту прав лю-
дини та  пропонує шляхи їх вирішення. Рішення Європейського суду з прав люди-
ни є інструментом за допомогою якого правові системи держав-учасниць конвенції 
впроваджують європейські цінності щодо захисту прав людини та основоположних 
свобод закріплені у Конвенції. Наявність ефективного контролю за виконанням рі-
шень суду забезпечує дієвість системи конвенції. 

Головним критерієм ефективності дії системи Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод є виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Виконанню рішень Європейського Суду з прав людини присвячені статті Кон-
венції – 39 та 46, викладені у редакції Протоколу №14 від 13 травня 2004 року, від-
повідно до яких Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні 
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Остаточне рішення 
Суду передається Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням 
[1]. Зазначені положення Конвенції створюють специфічні правові зобов’язання для 
держави-відповідача. 

Підвищенню ефективності реалізації норм міжнародного права, зокрема у сфері 
захисту прав і основних свобод людини, сприятиме створення відповідного інсти-
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туційного механізму їх застосування і тлумачення з урахуванням об’єктивних істо-
ричних, соціальних і правових умов, в яких відбувається процес реалізації цих норм  
[2, 18].

Комплексний вплив практики Суду повинен кореспондувати і законо-давчим 
змінам для ефективного виконання зобов’язань України в рамках положень Євро-
пейської Конвенції, що потребує тепер конкретних та негайних кроків, виходячи з 
того, що судова практика є динамічною, але вона потребує відповідних стандартів, 
де найголовнішим стандартом є саме виконання державою судового рішення [3, 226] 

Виконувати остаточні рішення суду в справах, у яких вона є стороною зобов’я-
зались усі сорок сім Договірних Сторін, які підписали Конвенцію. Проте, рішення 
Суду державами-учасницями належним чином не виконуються. На сесію Парла-
ментської асамблеї Ради Європи, яка відбулась 30 вересня 2015 р. винесено на го-
лосування резолюції “Імплементація рішень Європейського суду з прав людини”. 
У резолюції відзначають зростання кількості невиконаних рішень Суду у дев’яти 
країнах-членах Ради Європи, серед яких – Італія, Туреччина, Росія, Україна, Поль-
ща, Угорщина та інші [4, 49]. 

Конвенція займає нейтральну позицію стосовно національних правових систем і, 
на відміну від права наднаціональної організації, не призначена для безпосереднього 
втручання в національну правову систему. Сама по собі Конвенція не передбачає 
внутрішніх механізмів забезпечення своєї юридичної сили – їх повинні створювати 
держави-учасниці. Приписи Конвенції потребують зовнішнього забезпечення. Від-
повідно, механізми інтеграції положень Конвенції в правові системи різних держав 
є неоднаковими [5, 226].

Механізм виконання рішень Суду, в кожній країні Ради Європи, має свої осо-
бливості та включає аспекти державного управління. В Україні механізм виконання 
рішення Європейського суду з прав людини закріплено на законодавчому рівні, од-
нак практика наглядно показує що існують значні проблеми у належному виконанні 
рішень суду. Частина рішень не виконується зовсім, деякі рішення виконуються ча-
стково або невчасно, не вживаються необхідні заходи загального та індивідуального 
характеру для усунення системної проблеми і відновлення становища заявника, яке 
існувало до правопорушення констатованого в рішенні Суду. Ефективна контрольна 
функція механізму виконання рішень Суду в Україні на інституційному рівні від-
сутня.

Наглядним прикладом відсутності ефективного контролю за виконання рішень 
Суду в Україні є справа  “Бурмич проти України”. У межах цієї справи суд вилучив зі 
свого реєстру 12 143 заяви, які стосувалися невиконання чи несвоєчасного виконан-
ня рішень українських судів. Порушення права на справедливий суд Європейський 
суд з прав людини визнавав у справі “Іванов проти України” у 2009 році. Судді ухва-
лили пілотне рішення в справі Іванова 15 жовтня 2009 року [6]. Україна не виконала 
рішення Суду в справі “Іванов проти України” ні в частині виплати справедливої 
сатисфакції, ні в частині вжиття додаткових заходів індивідуального характеру (за-
безпечення виконання рішень національних судів), ні в частині вжиття заходів за-
гального характеру (вжиття ефективних заходів щодо усунення системної проблеми 
щодо невиконання рішень українських судів). 

Комітет з юридичних питань та прав людини Парламентської асамблеї Ради Єв-
ропи у своїй доповіді “Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структур-
ні недоліки в державах-учасницях” пропонує розширити повноважень парламент-
ських комітетів із правових питань (правосуддя) відповідних держав-учасниць, а 
саме – надати цим комітетам право “контролювати діяльність органів виконавчої 
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влади, відповідальних за виконання рішень Європейського суду з прав людини, роз-
робляти спеціальні засоби (організаційні та правові), впливати на уряди держав-у-
часниць у зв’язку з порушеннями, що відбуваються, зокрема у разі затримки вико-
нання рішень Страсбурзького суду” [7, 27].

Очевидна необхідність підвищення ролі національних парламентів з контролю за 
виконанням рішень Європейського суду з прав людини. Парламентським комітетам 
з правових питань (правосуддя) відповідних держав-учасниць “повинні бути надані 
повноваження: контролювати діяльність органів виконавчої влади, відповідальних 
за виконання судових рішень Європейського суду з прав людини, розробляти спеці-
альні засоби, організаційні і правові, впливати на уряди держав-учасників у зв’язку 
з порушеннями, що відбуваються, зокрема, у разі затримки виконання рішень Євро-
пейського суду з прав людини”.

Отже, однією з найважливіших складових механізму виконання рішень Євро-
пейського суду з прав людини є контрольна функція, яка здатна значно підвищити 
ефективність виконання рішень суду. 

Потребується подальше наукове дослідження контрольної функції, як складової 
механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ  
МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Розглянемо методику формування організаційно-економічного механізму мере-
жевої взаємодії в сфері надання житлово-комунальних послуг (ЖКП). При її роз-
робці було враховано, що процес формування мережевої взаємодії в досліджуваній 
сфері є багатоаспектним, схильним до інтенсивних змін соціально-економічних і 
правових умов, що вимагає постійного їх обліку. 

Специфіка пропонованого алгоритму полягає в тому, що він представлений як по-
слідовний набір етапів формування мережевої взаємодії з можливістю коригування 
інформації і даних в разі зміни загальних соціально-економічних умов і норматив-
но-правового забезпечення сфери надання ЖКП, а також у використанні вузькос-
пеціалізованих методів аналізу, що сприяють визначенню оптимальних напрямків 
розвитку сфери надання ЖКП території в рамках мережевого підходу до управління 
в ній.

Розглянемо докладніше кожен з етапів.
Перший етап. Обробка даних про стан і тенденції розвитку сфери надання ЖКП, 

аналіз проблем даної сфери на місцевому рівні. В рамках описуваної методики про-
понується здійснювати аналіз проблем сфери надання ЖКП з використанням вже 
існуючих методів аналізу (статистичних, соціологічних і деяких інших), що мають 
певні переваги і недоліки. Основною перевагою виступає наявність загальної ста-
тистичної інформації про сферу ЖКП і доступ до неї [3, c.7]. Однак сучасні офіційні 
статистичні дані, що відображають ситуацію в сфері надання ЖКП на місцевому рів-
ні, містять комплекс інтегральних показників, використання яких для діагностики 
проблем і стану сфери надання ЖКП, дозволяє сформувати лише досить загальну 
картину змін в досліджуваній сфері. Наслідком цього виступає необхідність певних 
перетворень статистичних даних з метою отримання більш детальної характеристи-
ки стану і проблем сфери надання ЖКП.

У роботі пропонується виділити групи питань, за якими необхідно проводити ці-
льовий проблемний аналіз у відповідних структурах органів влади та організаціях в 
умовах реалізації мережевого підходу до управління:

• інтенсивність змін законодавства та нормативно-правових актів (національ-
ного, регіонального та місцевого рівня);

• інтенсивність звернень населення до органів місцевого самоврядування, жит-
лову інспекцію, керуючі та обслуговуючі організації, а також основні напрям-
ки роботи некомерційної організації “Громадський контроль у сфері ЖКГ” та 
інші організації;

• фінансово-економічні показники діяльності організацій всіх форм, які беруть 
безпосередню участь в наданні ЖКП населенню;

• планові і звітні показники регіональних і місцевих органів влади щодо реалі-
зації різних програм в сфері ЖКП;
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• звітні дані наглядових органів з контролю за станом житлового фонду і діяль-
ністю керуючих компаній [1, c.47].

У таблиці 1 представлені основні критерії оцінки та напрямки зміни ключових 
показників діагностики проблем. Перевагою пропонованого підходу до аналізу про-
блем в сфері надання ЖКП є формування об’єктивної та релевантної інформації про 
проблеми в сфері надання ЖКП в конкретному місцевому утворенні на певну дату, 
а також виявлення дійсних резервів в інтенсифікації розвитку сфери надання ЖКП 
[2, c.89]. Недоліком в реалізації пропонованого підходу є відсутність в даний час до-
статнього масиву статистичних даних, що дозволяють об’єктивно оцінити рівень і 
характер проблем сфери надання ЖКП.

Таблиця 1
Критерії оцінки і напрямки зміни ключових показників  

під час реалізації мережевої взаємодії (складено автором)

Напрямок аналітичного 
дослідження

Критерій оцінки Напрямок 
зміни 

показника

Інтенсивність змін законодавства 
та нормативно-правових актів

Кількість змінюють документів ≈

Інтенсивність звернень населення Кількість звернень до органів влади, 
керівники і обслуговуючі організації, а 
також організаційний центр мережі

↓

Фінансово-економічні показники 
діяльності організацій всіх 
форм власності, які беруть 
безпосередню участь в наданні 
ЖКП

Частка прибуткових організацій ↑

Рівень неплатежів за ЖКП ↓

Рівень податкових надходжень від 
організацій сфери ЖКП

↑

Показники місцевих органів 
влади по реалізації різних 
програм в сфері ЖКП

Планові показники ↑

Відповідність звітних показників планових 
показників

≈

Звітні дані наглядових органів з 
контролю за станом житлового 
фонду і діяльністю керуючих 
компаній

Кількість штрафних санкцій ↓

Середня величина штрафу ↓

Кількість відкликаних ліцензій керуючих 
компаній

↓

Крім цього, відсутня інститут, який був би не тільки зацікавлений в зборі інфор-
мації і використанні даного підходу, а й наділений відповідними повноваженнями. 
Організаційне рішення щодо усунення зазначеного недоліку полягає в передачі та-
ких функцій з реалізації запропонованого підходу в аналізі проблем центру відпові-
дальності в формованої мережевій структурі.

Результатом реалізації цього етапу є збір масиву даних для аналізу, на основі 
яких представляється можливим проводити оцінку потенціалу мережевої взаємодії 
і здійснювати моніторинг розвитку сфери

Другий етап. Формулювання місії і стратегічних цілей мережевої взаємодії. Цей 
етап слід реалізовувати з використанням методу дерева цілей і методу експертних 
оцінок. Це дозволить забезпечити максимальне структурування проектних цілей 
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розвитку сфери. За базу для формулювання місії і стратегічних цілей слід вико-
ристовувати підхід [5, c.352]. Результатом даного етапу є формулювання місії і побу-
дова узгоджених цілей мережевої взаємодії

Третій етап. Визначення можливості формування мережевої структури. Даний 
етап слід реалізувати в чотири дії (кроку):

• проведення аналізу наявності певної сукупності ознак для формування мере-
жевої структури в сфері надання ЖКП на певній території;

• оцінка факторів, що впливають на формування мережевої взаємодії;
• порівняльний аналіз рівня розвитку сфери надання ЖКП;
• оцінка можливості формування мережевої структури на території [4, c.7].
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ІСТОРІЯ УЧАСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ  
У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН

Позитивні зміни у воєнно-політичній обстановці, що відбулися наприкінці  
XX сторіччя, втілення у сферу міжнародних відносин механізмів діалогу, партнер-
ства та довіри сприяють поступовому створенню нової системи міжнародної без-
пеки, яка ґрунтується на пріоритетності політичних, економічних і дипломатичних 
засобів над військовими.

Водночас нова воєнно-політична ситуація характеризується зростанням не- 
примиренності політичних, економічних, національних, релігійних та інших інте- 
ресів. 

Акти збройного й терористичного насильства, що виникають на ґрунті міждер-
жавних, внутрішньодержавних та інших суперечностей, не лише підривають еко-
номічні, соціально-політичні та інші умови безперешкодного існування й розвитку 
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держав - безпосередніх учасниць конфліктів, але й завдають серйозної шкоди регі-
ональній і навіть глобальній безпеці. Проблема запобігання воєнним конфліктам та 
припинення їх міжнародними зусиллями завжди була актуальною, але зростання 
взаємозалежності держав у сучасному світі та глобалізація стосунків між ними нада-
ють їй все більшої гостроти.

Перші спроби розв’язання цієї проблеми пов’язані з діяльністю Організації Об’єд-
наних Націй. З моменту свого заснування ООН визначила за головну мету підтри-
мання міжнародного миру. А в 1965 році був створений Департамент миротворчих 
операцій ООН, і з того часу поняття “миротворчість” набуло конкретного змісту і 
значення.

В 1967 р. Генеральна Асамблея (далі – ГА) ООН ухвалила резолюцію про методи 
розслідування конфліктів, а 1982 р. – Манільську Декларацію про мирне врегулю-
вання міжнародних конфліктів. У 1989 р. СРСР та США запропонували Резолюцію 
під назвою “Зміцнення міжнародного миру, безпеки і міжнародного співробітництва 
у всіх його аспектах у відповідності із Статутом ООН [1]. Неодмінною умовою ви-
користання воєнної сили в миротворчих операціях є згода на це сторін, що конфлік-
тують, але слід звернути увагу на те, що поняття “операції з підтримання миру”, яке 
з часом стало тісно асоціюватись із самою ООН, у Статуті взагалі немає. Уперше 
термін “миротворчість” було вжито Генеральним секретарем ООН для кваліфікації 
перших надзвичайних сил ООН, що контролювали кордони між Ізраїлем і Єгиптом 
у районі Газа на Сінайському півострові 1956 року [2]. 

В 1994 році перший загін миротворців-правоохоронців МВС України вирушив 
до охопленої війною Югославії задля встановлення миру та врегулювання криваво-
го конфлікту. Вони першими проклали шлях до участі працівників міліції України у 
цій благородній справі. Дослідженням питання міжнародного миротворчого руху та 
участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих 
місіях і можливість його розвитку займається доктор юридичних наук, професор  
В. О. Заросило [3]. Серед авторів, які також висвітлюють деякі аспекти участі праців-
ників органів внутрішніх справ України у міжнародній миротворчій діяльності можна 
назвати О. О. Телічкіна, К. В. Барсукова,  які присвячують цьому питанню низку ста-
тей.

Дослідники зазначають, що Україна з набуттям незалежності, як самостійна 
держава, повинна була формувати свою внутрішню та зовнішню політику. Адже не 
секрет, що всіх перших миротворців в Югославії ототожнювали з росіянами. Треба 
було заявити, що є держава Україна, що це миролюбна держава, що її правоохоронці 
високопрофесійні і можуть виконувати завдання поставлені світовим співтовари-
ством.

З прийняттям Верховною Радою України Закону “Про участь України в між-
народних миротворчих операціях”, підписаного Президентом України 23 квітня  
1999 року, суттєво спростився механізм з’ясування питань стосовно участі україн-
ського військового контингенту в миротворчих місіях під керівництвом ООН. [4]. 
На початку ХХІ століття головними питаннями щодо участі українських військових 
у міжнародних заходах стали фінансове забезпечення українських миротворців і до-
цільність їхньої участі в операціях на територіях країн, які перебувають на далекій 
відстані і безпосередньо не зачіпають державних інтересів України [5]. 

Шлях становлення миротворчого руху правоохоронців з України нерозривно 
пов’язаний з Національною академією внутрішніх справ. В 1994 році перші тесту-
вання кандидатів і перші підготовчі збори проводились на базі Української академії 
внутрішніх справ. З того часу жоден миротворець не направляється до місії без від-
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повідної підготовки та навчання у Спеціальному миротворчому центрі Національ-
ною академією внутрішніх справ.

Розвиток миротворчого руху України відбувався поступово. У 1994-1996 роки 
можна назвати роками його становлення. В ці роки керівництвом держави було 
сформована відповідна доктрина про участь України у миротворчих операціях, а 
українські миротворці показали себе як відповідальні високопрофесійні поліцей-
ські.

У 1996-2000 роки Україна утверджувалась як миротворча держава на міжнарод-
ній арені. Так, у 1996 році вперше кількість працівників органів внутрішніх справ, 
приймаючих участь у миротворчих операціях перевищила 40 осіб. В 1997 році наші 
миротворці вперше відбули до Анголи. В 1998 році українських правоохоронців за-
прошують до участі в місії ОБСЄ у Косово. У 1999 році кількість миротворців-пра-
воохоронців збільшилася до 100 осіб у різних країнах та місіях. У 2000 році як знак 
визнання високого професіоналізму поліцейського персоналу України у миротвор-
чій діяльності нам пропонується направити перші спеціальні миротворчі підрозділи 
до Косово.

Високу оцінку отримав Спеціальний та Кінологічний миротворчі підрозділи. Під 
час масових заворушень у Косово у березні 2004 року працівники підрозділу діяли 
професійно та рішуче, не понесли втрат серед особового складу та техніки, за що на 
ім’я Міністра внутрішніх справ керівництво місії ООН в Косово направило листа з 
подякою.

Починаючи з 2000 року участь України у миротворчий діяльності розширюється 
з року в рік. У 2001 році українські миротворці вперше прибули до Східного Тимору. 
У 2002 році до Конго. У 2003 році Україні було запропоновано взяти участь у першій 
миротворчий місії Європейського Союзу у Боснії та Герцеговині і вперше українські 
правоохоронці почали працювати у місії ЄС. У 2004 році до Ліберії та місії ОБСЄ 
у Македонії. Це визнання великого професіоналізму наших працівників та їх відпо-
відального ставлення до виконання своїх завдань. У 2005 році наші миротворці від-
були до місій ООН у Судані. У 2009 році вперше наші миротворці відбули до місій 
ООН у Кот-Д’Івуарі.

Знаменним є й те, що керівництво Держави все більше уваги приділяє питанням 
миротворчої діяльності та участі у ній працівників міліції. Щорічно 29 травня у від-
повідності до Указу Президента України від 30.04.2003 року в Україні святкується 
“Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй”. Тільки у 2004 році 
Президентом України підписано Укази “Про направлення миротворчого персона-
лу для участі у миротворчий місії ООН у Ліберії”, “Про направлення миротворчо-
го персоналу до місії Європейського Союзу у Македонії” та “Про День вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав”, який щорічно святкуватиметься 
15 лютого.

Керівництво МВС України розглядає питання участі працівників органів вну-
трішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях, як одне з найважли-
віших завдань та пріоритетних напрямків діяльності МВС.

Висновки. Україна надає важливого значення діяльності з підтримання міжна-
родного миру й безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник своєї зов-
нішньої політики. Така позиція, насамперед, ґрунтується на “Основних напрямах 
зовнішньої політики України”, де одним із пріоритетів визначена участь нашої дер-
жави в миротворчій діяльності, спрямованій на відвернення й врегулювання між-
народних конфліктів.  Активна миротворча діяльність України та Міністерства 
внутрішніх справ в миротворчих операціях ООН є підтвердженням послідовної по-
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літики України з виконання взятих на себе зобов’язань як держави-члена ООН щодо 
підтримання міжнародного миру та безпеки.
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Р. ПЕРЦЕВ 
аспірант, МАУП 

ОКРЕМІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ  
ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ  
ПРАКТИЦІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Криміналістичні знання тією чи іншою мірою набули поширення в різних ви-
дах правоохоронної діяльності. Перед органами правопорядку, серед інших і перед 
поліцією, постають нові проблеми, вирішення яких потребує уваги з боку як кримі-
нального процесу, так і криміналістики. Кримінальний процесуальний закон нерідко 
оперує досить умовними абстракціями, тоді як криміналістика наповнює їх конкрет-
ним змістом і оперативно відгукується на всі зміни, що відбуваються у злочинній ді-
яльності та діяльності з розслідування кримінальних правопорушень. Таким чином, 
криміналістика — це наука про найбільш ефективні способи здійснення криміналь-
ного судочинства.

Слід зазначити, що в багатьох країнах використання криміналістичних знань та 
їх втілення в життя в юридичному процесі є досить ефективним. Наприклад, всі ми 
знаємо, що будь-який злочинець на місці злочину залишає сліди, як би він не нама-
гався їх знищити. Візьмемо, наприклад, такий вид злочинів як вбивство. Звичайно, 
є багато способів знищення слідів злочинів. До них можна віднести підпали, уто-
плення, закопування жертв, та знищення їх та всіх предметів, які можуть вказати на 
виконавців злочинів іншими способами.

Проте сучасна наука та використання її криміналістами вже розробила нові спо-
соби встановлення причетності тієї чи іншої людини до вчиненого злочину. Напри-
клад, візьмемо такий вид слідів, як відбитки пальців. Він відомий ще з позаминуло-
го сторіччя [1]. Перший раз відбитки пальців використав поліцейський В. Гершель, 
який працював в Індії. Він регулярно звіряв відбитки пальців протягом 20 років і 
виявив, що в природі не існує двох однакових відбитків пальців людини і, що голов-
не вони не змінюються протягом всього життя людини.



283

Саме з цього моменту вперше відбитки пальців могли бути використані в кримі-
налістиці з метою ідентифікації злочинців. У 1858 р. В. Гершель почав  застосову-
вати відбитки пальців в одній із в’язниць округу де він працював . Таким чином ми 
можемо стверджувати що з того часу почалося використання папілярних візерунків 
у криміналістиці.

Хуан Вучетич аргентинський поліцейський у 1904 році ввів термін, який отримав 
назву дактилоскопія [2]. 

Слід зазначити, що дактилоскопіювання сьогодні не втратило своєї важливості 
при проведенні розслідування злочинів. При цьому є окремі види злочинів, як вже 
згадувалося про вбивства знімання відбитків пальців є обов’язковим. Разом з тим 
дактилоскопіюванню є також одним з важливих методів розслідування й інших ви-
дів злочинів. 

На сьогодні із застосуванням комп’ютерних систем і відповідних баз даних, ме-
тодів і технологій комплексного дактилоскопічно¬го і біологічного досліджень від-
битків пальців, час пошуку відповідних подібних відбитків пальців може зайняти 
декілька хвилин.

Слід зазначити, що сучасні системи збирання та вилучення доказів є більш доско-
налими, ніж застосування дактилоскопії. Мова йде про визначення ДНК людини. 

В багатьох країнах, в тому числі і в Ізраїлі створено базу ДНК, яка включає в себе 
ДНК всіх осіб, які вчинили правопорушення. Це спрощує пошуки і може бути до-
казом в суді. Разом з тим адвокати можуть оспорювати окремі випадки спів падіння 
ДНК, адже саме ДНК може залишитися випадково на тому чи іншому предметі.  

На сьогодні в Ізраїлі у випадку вчинення злочинів на місце події виїжджає група, 
яка може зняти зразки ДНК практично з усіх предметів, задіюються прилади, які 
фіксують наявність ДНК за допомогою комп’ютерної техніки. 

З іншого боку питання про визнання наявності ДНК на місці злочину не завжди 
є прямим доказом у суді, адже навіть при доторкуванні до певного предмету пев-
ні зразки ДНК можуть бути перенесені на згаданий предмет, тому судді вимагають 
також наявності інших непрямих доказів, які б підтверджувати присутність певної 
особи у певному місці.

Відбитки пальців в більшості випадків є прямим доказом присутності тієї чи 
іншої особи на місці вчинення злочинів. Тим більше для судів відбитки пальців є 
більш звичним доказом.

В наукових працях крім відбитків пальців зустрічаються і окремі факти, коли слі-
дами вчинення злочинів були відбитки стоп людини, чи інших частин тіла. Проте 
дані факти не є масовими і для їх підтвердження необхідно провести додаткові нау-
кові і практичні дослідження 
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В. В. ПІДПАЛИЙ 
здобувач НР ІП МАУП 

НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

У статті 18 Кримінального кодексу України визначено, що суб’єктом злочину є 
фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці з якого може настати кримінальна 
відповідальність [1]. Таким чином неповнолітні які вчинили злочини стають спеці-
альними суб’єктами і відповідно вони можуть притягатися до відповідальності за 
окремими правилами. 

Тобто спеціальний суб’єкт має специфічні ознаки, які виписані в окремих статтях 
Особливої частини Кримінального кодексу і стосуються різних властивостей такої 
особи. До таких властивостей відносяться громадянство, посадове становище, вико-
нання професійних чи спеціальних функцій. Наприклад, суб’єктом злочину  в тран-
спортній сфері може бути лише особа, яка керувала транспортним засобам, суб’єктом 
військових злочинів — лише військовослужбовець, суб’єктом державної зради — лише 
громадянин України і т. ін. 

На відміну від кримінального законодавства поняття спеціальних суб’єктів в 
адміністративному праві України не визначене, проте в загальній частині Кодек-
су України про адміністративні правопорушення ми можемо визначити спеціальні 
суб’єкти, які чітко окреслені, до яких відносяться неповнолітні.

Наприклад, стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
визначає вік після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Адмі-
ністративній відповідальності за законодавством України підлягають особи, які до-
сягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 
віку [2]. 

Проте стаття 24-1 визначає, що до осіб, які вчинили адміністративні правопору-
шення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років застосовуються спеціальні захо-
ди впливу такі як:

• зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
• попередження;
• догана або сувора догана;
• передача неповнолітнього під нагляд батькам, або особам, які їх замінюють, чи 

під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окре-
мим громадянам на їх прохання;

Таким чином ми можемо певною мірою стверджувати, що в адміністративному 
праві неповнолітні є спеціальними суб’єктами, але вони чітко не виокремлені, так як 
це зроблено в кримінальному кодексі України.

Необхідність виокремлення неповнолітніх як спеціальних суб’єктів в адміністра-
тивному праві викликана багатьма факторами. Перш за все неповнолітні мають певні 
біологічні, психологічні та соціальні характеристики, які відрізняють їх від дорослих. 

Міжнародні  документи, на основі яких будується законодавство України визна-
чає, що неповнолітні, у зв’язку з їх фізичною та розумовою незрілістю, особливим 
психологічним ставленням до окремих соціальних явищ та подій, потребують спеці-
альної охорони і захисту. Стосовно таких осіб при притягненні їх до відповідальності 
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можна обмежитися порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечен-
ня їх виправлення і перевиховання. Суспільство повинно не висувати такі самі суво-
рі вимоги до неповнолітніх як до дорослих осіб, тому до них можуть застосовуватися 
заходи виховного та педагогічного характеру.

Це є однією з визначних рис неповнолітніх як спеціальних суб’єктів адміністра-
тивного права.

Наступною рисою визначення неповнолітніх як спеціальних суб’єктів мож-
на вважати і норми які закладені у статті 34 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Зазначена стаття відносить до обставин, які пом’якшують відпо-
відальність за адміністративне правопорушення, вчинене неповнолітнім, тобто спе-
ціальним суб’єктом. Разом з тим, обтяжуючою обставиною вчинення адміністратив-
ного правопорушення є втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність тобто 
у вчинення правопорушення.

Спеціальним суб’єктом адміністративного правопорушення ми можемо вважати 
неповнолітніх які можуть виступати потерпілими від правопорушень. В Особливій 
частині Кодексу України про адміністративні правопорушення виокремлено такі 
статті:

• стаття 180 – встановлює адміністративну відповідальність за доведення непо-
внолітнього до стану сп’яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх за-
мінюють або іншими особами;

• стаття 184 – встановлює відповідальність за ухилення батьків або осіб, які їх 
замінюють від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо за-
безпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх ді-
тей.

Як спеціальний суб’єкт кожен неповнолітній, який вчинив правопорушення має 
бути у першу чергу не притягатися до відповідальності, а йому повинна надавати-
ся можливість усвідомлення неправомірності своєї поведінки та каяття. Тому й до 
неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи як публічне вибачення та інші. 
Форма та зміст вибачення неповнолітнього законодавством не визначена, але, слід 
зазначити, що вона повинна бути в обов’язковому випадку публічною.

Попередження неповнолітніх про неприпустимість протиправної поведінки за-
стосовується з метою припинення такої поведінки, але здебільшого такий захід 
спрямований на недопущення подібної поведінки в майбутньому – тобто профілак-
тику протиправної поведінки.

Попередження завжди також оголошується публічно в присутності батьків або 
осіб які їх замінюють та по можливості однолітків. При винесенні попередження 
може складатися протокол, проте його наявність не є обов’язковою.

Організаційним аспектом догани або суворої догани є також публічність. В ціло-
му догана або сувора догана за своєю юридичною природою є офіційним осуджен-
ням неповнолітнього правопорушника та вчиненого ним діяння, яка вчинюється від 
імені держави.

Особливою ознакою такого заходу як оголошення догани є також публічність, 
тобто психологічний вплив на спеціальний суб’єкт.

Останньою рисою, яка визначає неповнолітніх як спеціальних суб’єктів в адмі-
ністративному праві є те, що вони можуть передаватися з метою перевиховання під 
нагляд батьків або осіб, які їх замінюють. 

Зазначені заходи здійснюються при умові та наявності даних про те, що особи, 
якім передаються неповнолітні мають здатність забезпечити позитивний виховний 
вплив на спеціальні суб’єкти. Це також стосується окремих громадян та трудових і 
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педагогічних колективів. Неповнолітні можуть передаватися під нагляд педагогіч-
них колективів де вони навчаються або під нагляд трудових колективів де вони пра-
цюють.

В цілому зважаючи на вищенаведене ми можемо стверджувати що неповнолітні 
є спеціальними суб’єктами в адміністративному праві України, але в законодавчому 
порядку такими вони не визнані.  
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викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, ДДУВС

РОЗВИТОК ІНСТИТУТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ  
В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ

Україна вже протягом тривалого часу переймає західний досвід практично зі всіх 
питань, тож питання шлюбних відносин не виняток. Необхідність складання шлюб-
ного договору диктується не стільки недовірою подружжя одне до одного, скільки ба-
жанням при можливому розірванні шлюбу не шукати істини в судах і не виставляти 
подробиці особистого життя на загальний огляд. Цікаво, що інститут шлюбного дого-
вору існує в Україні з 1992 року, проте широких обертів він не набув [2, c.105]. Доціль-
но з’ясувати чому ж саме даний механізм не діє так активно, як наприклад, в США.

Дану проблематику досліджували такі науковці, як М.В. Антокольська, К.М. Гли- 
няна, О.В. Дзера, А.А. Іванов, І.В. Жилінкова, Л.М. Зілковська, А.М. Нечаєва,  
З.А. Підопригора, З.В. Ромовська, О.О. Ульяненко, С.Я. Фурса, Ю.С. Червоний, 
Я.М. Шевченко та ін.[3, c.134]

На сьогоднішній день, можливість укладення шлюбного договору знаходить своє 
закріплення у  Сімейному кодексом України (далі- СК України) у Главі 10 “Шлюб-
ний договір” [1]. Але у СК України не міститься поняття шлюбного договору. Тому 
доцільно звернутись до думок науковців з даного приводу. 

 Так, Жилінкова І.В., розглядає шлюбний договір як угоду осіб, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу або членів подружжя про встановлення майнових прав і обов’язків 
подружжя, зв’язаних заключенням шлюбу, його існування або припинення [4, c.102].

У свою чергу,  Гопанчук В.С. зазначає, що це угода осіб (подружжя) про вирішен-
ня спірних (як правило, майнових), питань життя сім’ї [4, c.102]. 

У низці праць науковцями розглянута теза про те, що шлюбний договір, хоч і має 
низку специфічних особливостей, але належить до цивільно-правових угод і на ньо-
го поширюються загальні правила, які зараховуються до цих угод [4, c.103].
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Таким чином, шлюбний договір можна вважати інструментом належного врегу-
лювання майнових прав та інтересів громадян України з різним майновим статусом, 
а також сприяння більш вільному розпорядженню подружнім майном, надання по-
дружжю широкого кола можливостей для визначення своїх майнових відносин для 
того, аби воно мало змогу відступити від правового режиму майна, який встановлено 
законом [3, c.136].

Потрібно пам’ятати, що укладення шлюбного договору – це не обов’язок, а взаємне 
рішення осіб вирішити питання життя сім’ї на власний розсуд, основна мета якого – це 
визначення правового режиму майна подружжя та інших майнових взаємовідносин в 
період шлюбу та у випадку його розірвання [3, c.137].

Доцільно зауважити, що зміст шлюбного контракту за національним законодав-
ством передбачає досить вузький перелік питань відносно життя подружжя. Якщо 
порівнювати, наприклад, із США, де наявність шлюбного контракту сприймається 
як невід’ємна частиною подружніх відносин, в Україні визначене лише те коло пи-
тань між подружжям, які зачіпають відносини в галузі фінансів, грошових зобов’я-
зань, майна, користування майном тощо. Ніякі особисті стосунки на кшталт частоти 
виконання “подружнього обов’язку”, розвитку розумових здібностей одного з по-
дружжя, підтримки тіла в спортивній формі, поваги, любові не можуть бути врегу-
льовані шлюбним контрактом [2, c.106]. 

Наведемо перелік умов, які можна включити до шлюбного договору, відповідно 
до СК України: що і кому буде належати на праві власності; режим спільного майна; 
режим майна, подарованого на весілля; що і кому дістанеться у випадку розірвання 
шлюбу; долю подарунків, подарованих один одному під час сімейного життя; поря-
док несення витрат, внесок кожного в сімейний бюджет; розміри і порядок несення 
витрат на утримання непрацездатних батьків і догляд за ними; порядок проживання 
їхніх родичів у спільній квартирі (будинку) [1].

 У свою чергу, шлюбним договором не може бути передбачено: яке прізвище обе-
ре кожен з наречених при реєстрації шлюбу, яке прізвище і ім’я буде надано дітям, 
які народяться у подружжя;  пріоритет чоловіка або жінки у вирішенні питань сім’ї, 
ці питання повинні вирішуватись спільно чоловіком і жінкою; обмеження у праві 
кожного подружжя стосовно навчання і закінчення того чи іншого навчального за-
кладу; обов’язок одного з подружжя щодо прийняття тієї чи іншої віри; обов’язок 
вінчання після реєстрації шлюбу;  працю на присадибній або дачній ділянці; обме-
ження кількості дітей у подружжя тощо [2, c.106].

Але не дивлячись на це, проведені дослідження сучасного стану шлюбних дого-
ворів в Україні показали, що вони використовуються доволі рідко. Лише 10% осіб, 
що вступають у шлюб, заключають шлюбний договір, у Європі  ж це кожна третя 
шлюбна пара, а в США кожна друга пара [4, c.103]. 

Враховуючи статистичні дані, наведені на офіційному сайті Міністерства юстиції 
України, значна частина шлюбних договорів укладається у м. Києві, Дніпропетров-
ській, Одеській і Харківських областях; в інших регіонах кількість шлюбних догово-
рів нараховує декілька десятків за рік. Найменше зареєстровано шлюбних договорів 
у Черкаській, Сумській та Кіровоградській областях. До того ж нотаріальна прак-
тика зазначає, що найчастіше шлюбні договори укладаються подружжям, де один із 
них іноземець [2 c.106]. 

Нерозповсюдженність укладання шлюбних договорів на Україні пов’язана з ба-
гатьма причинами, найголовнішою з яких виокремлюють саме  психологічнне став-
лення осіб. Психологи вважають, що шлюбний контракт не в нашому менталітеті. 
Він вказує на недовіру подружжя один до одного, й на те, що вони хвилюються за 
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власне майно і житло [4, c.104]. А в Україні головною особливістю слов’янської душі 
є щедрість і відкритість. Скупий прагматизм молодятам чужий, а тому напередодні 
хвилюючого дня весілля зовсім не хочеться міркувати про щось практичне [2, c.106]. 

Також, слід зазначити, що мала поширеність шлюбного договору в Україні ба-
гато в чому обумовлена низькою поінформованістю населення про його існування 
і функції, та тим, що сьогодні не всі українці розуміють, що являє собою поняття 
шлюбного договору [2, c.107].

Отже, інститут шлюбного договору потребує в подальшому наукового дослі-
дження та вдосконалення на законодавчому рівні, зокрема, потрібно в СК України 
закріпити чітке визначення шлюбного договору, для правильного його трактування 
та розуміння суб’єктами трудових правовідносин. Також, для реалізації шлюбного 
договору в практичній діяльності та набутті його популярності серед населення, 
потрібно проводити інформативну роботу як на правовому рівні так і на психоло-
гічному, адже даний інститут права розширює диспозитивні можливості суб’єктів 
сімейних правовідносин.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Окремим етапом реалізації “єдиної стратегії інфраструктурної реновації України” 
має стати аналіз найбільш ефективних варіантів реалізації пріоритетних проектів. Ін-
вестиції мають бути залучені до проектів, економічна ефективність яких не викликає 
сумнівів. По тих об’єктах, де прогнозована норма окупності є нижчою за комерційні 
очікування інвесторів, або прогнози мають певний ступінь невизначеності, треба ко-
ристуватися механізмами партнерських відносин бізнесу і влади або залучати кошти 
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через державні гарантії. Така структура організації реформ дозволить, наприклад, ви-
користовуючи державні гарантії, залучити кошти для фінансування “пулу” проектів 
місцевого рівня. Адже за існуючої ситуації невеликі міста та обласні центри просто не 
мають коштів для реновації капіталомісткого ЖКГ. Застаріла інфраструктура збіль-
шує витрати, пов’язані з її використанням, через неекономію ресурсів та підтримку 
її працездатності. Залучаючи “дешевий кредит” під державні гарантії та витрачаючи 
його на такі проекти, уряд отримує подвійний ефект. По-перше, економічний — від 
збільшення споживання всередині країні, щоправда, для повної реалізації цього ефек-
ту необхідно змусити підрядні організації максимально використовувати вітчизняні 
матеріали та послуги. По-друге — від майбутньої економії на витратах енергоносіїв, у 
випадку ЖКГ, та на ремонті даних об’єктів, які утримує місцева влада. 

Більш жорстке законодавче регулювання закупівель, пов’язаних з інфраструктур-
ними проектами, яке змусить підрядників придбавати вітчизняні матеріали при будів-
ництві об’єктів інфраструктури, має, окрім позитивних моментів, пов’язаних із спо-
живанням всередині країни, ще  й антикорупційний ефект. Суть його полягає в тому, 
що постачальники матеріалів або послуг для проектів реконструкції інфраструктури 
при подачі заявок на участь у тендері повинні подавати документи, які б розкривали 
походження цих товарів або послуг по всій ланці від першого постачальника.

На жаль, як видно з вітчизняного досвіду, механізми партнерських відносин біз-
несу і влади в Україні не зменшують корупції під час реалізації інфраструктурних 
проектів, а використовуються як сучасний механізм отримання контролю над важ-
ливими інфраструктурними об’єктами. 

Аналіз досвіду реалізації проектів партнерських відносин бізнесу і влади в Укра-
їні, дозволяє зробити висновки про два основні підходи щодо впровадження про-
грами інфраструктурної реновації та збільшення попиту всередині держави, які 
передбачають створення “єдиної стратегії інфраструктурної реновації України” та 
оптимізацію інструментів реалізації цієї стратегії. 

Створення системи управління інфраструктурними проектами передбачає: уніфі-
кацію методик аналізу пріоритетності проектів; ведення уніфікованої системи розпов-
сюдження інвестиційних субсидій з урахуванням регіональних пріоритетів розвитку; 
централізацію механізмів управління партнерськими відносинами бізнесу і влади у 
Кабінеті Міністрів України; заснування спеціального Центру з питань державно-при-
ватного партнерства з визначенням його функцій, обов’язків та повноважень; чітке 
розмежування відповідальності та обов’язків  інших центральних та місцевих органів 
влади; встановлення громадського контролю за використанням коштів, направлених 
на реконструкцію інфраструктури на державному та місцевих рівнях; збільшення про-
зорості реформ а рахунок впровадження накопичуваної системи обліку проектів; вста-
новлення правил оприлюднення інформації щодо реалізації проектів партнерських 
відносин бізнесу і влади паралельно з розвитком структури аудиту; посилення керо-
ваності ринку інфраструктурних інвестицій за рахунок гарантування включення про-
ектів місцевого рівня до “єдиної стратегії інфраструктурної реновації України”; впро-
вадження багаторівневої системи учасників проектів партнерських відносин бізнесу і 
влади за рахунок місцевих органів влади різних рівнів та поступове збільшення участі 
приватного сектору в реновації інфраструктури; посилення складової в питаннях бю-
джету, обліку та фінансовому менеджменті за рахунок розвитку сучасної структури 
управління інфраструктурними проектами [1, 2].   

На створення системи реформування інфраструктури з використанням моделей 
державно-приватного партнерства, безумовно, також позначиться виконання низки 
заходів:
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• проведення скоординованої політики співвідношення між державними інвес-
тиціями та залучення приватних інвесторів;

• розвитку партнерських відносин бізнесу і влади, збільшення кількості про-
фесійних учасників ринку державно-приватного партнерства (переважно великих 
вітчизняних і зарубіжних компаній та комерційних банків) з метою гарантованого 
підвищення ефективності механізмів партнерських відносин бізнесу і влади за ра-
хунок збільшення конкуренції як серед інвесторів, так і компаній з управління та 
підрядників; 

• проведення відкритих тендерів на постачання основних матеріалів за певним 
графіком (з урахуванням дотримання норм “національності” матеріалів та послуг);

• інтеграції державних і місцевих інфраструктурних потреб при виході на міжна-
родні ринки капіталу;

• зміни структури державного боргу через збільшення частки фінансування інф-
раструктурних проектів;

• відмови від практики прийняття разових рішень, не підпорядкованих “єдиній 
стратегії інфраструктурної реновації України”;

• проведення незалежної експертизи інфраструктурних проектів, що реалізують-
ся за рахунок позик під державні гарантії;

• заборони на  використання зовнішніх державних запозичень під кредити;
• зменшення обсягів іноземних кредитів, гарантованих урядом (повна відмова 

від подібної практики), або надання державних гарантій за наявності зустрічних без-
умовних гарантій  вітчизняних комерційних банків, забезпечення умов для залучен-
ня коштів інвесторів до інфраструктури;

• запровадження зовнішнього аудиту на інфраструктурних проектах по кредитах 
під державні гарантії;

• вирішення питань реорганізації та реструктуризації інфраструктурних під-
приємств-боржників, згідно з прийнятими урядовими рішеннями; застосування до 
керівників підприємств-боржників, що ігнорують виконання боргових зобов’язань, 
такої адміністративної процедури як припинення дії укладеного з ними посадового 
контракту;

• запровадження адміністративного покарання осіб, що несуть відповідальність 
за недоліки у використанні коштів, наданих для реалізації проектів “єдиної стратегії 
інфраструктурної реновації України”.

На забезпечення розвитку економіки в розрізі інвестицій в інфраструктуру буде 
впливати також вирішення проблеми іноземних кредитних ліній, які Україна отри-
мує від урядів і банків зарубіжних держав. Подальше залучення так званих  товар-
них (зв’язаних) кредитів може здійснюватися лише за умов визначення критеріїв 
та проведення ґрунтовної оцінки ефективності цих кредитних ресурсів, підрядних 
організацій, які зв’язані з цими кредитами. Також необхідно забезпечити чітку керо-
ваність процесу залучення, використання і повернення таких зовнішніх запозичень.
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РОЛЬ ПРАВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Право відіграє значну роль у забезпечення національної безпеки України. Док-
тринальне визначення суті та змісту права відіграє важливу роль у забезпеченні 
життєво важливих інтересів як людини так і держави. 

Питання право розуміння місця і ролі права у забезпеченні національної безпеки 
суспільства, держави та кожної людини, таке важливе, складне і багатоаспектне, завж-
ди привертало до себе увагу не тільки юристів, а й філософів, соціологів, психологів.

Питання правового регулювання основ національної безпеки повинно бути в 
центрі уваги вчених, державних діячів, де, з одного боку, конституційне проголоше-
на правова держава, принцип верховенства права, а з другого боку, ще не подоланий 
правовий нігілізм, тобто спроба вирішення певних питань поза правом, а часом і всу-
переч йому [1].

Більшість позитивістів стверджують, що правом є сформульовані державою пра-
вила поведінки людей, що забезпечує національну безпеку [2]. 

Соціологи вважають, що право втілюється в юридичній практиці.
Прибічники психологічної школи розглядають право як ті чи інші емоції людей, 

пов’язані з їхнім уявленням про взаємні права й обов’язки, марксисти – як відобра-
ження класової волі [3]. Різноманітність уявлень про право відображає сторони і 
риси цього складного явища, різні інтереси окремих авторів. 

Водночас увагу привертає те, що, незважаючи на зміну уявлень про справедли-
вість за різних історичних умов, право завжди розглядалося як прояв справедливо-
сті і її втілення.

Право бере начало в період виникнення виробничого господарства (землероб-
ства, скотарства, ремесла, торгівлі), тобто приблизно в 6-7 тисячолітті до н.е. На його 
виникнення вплинули різноманітні фактори матеріального і духовного життя.

З точки зору матеріальної, економічної при переході до виробничого господар-
ства виникла вимога:

• закріпити економічний статус товаровласників;
• необхідність забезпечити для них стабільні і гарантовані економічні зв’язки;
• створити тривалі для всіх передумови господарської діяльності, умови для са-

мостійності, активності. 
Все це забезпечувало право з властивими йому важливими рисами: загально-

обов’язковістю, усним чи письмовим фіксуванням правил поведінки, взаємозв’яз-
ком прав та обов’язків.

З точки зору духовної, виникнення права пов’язане з розвитком думки, з ростом 
інтелекту людини, з формуванням особистості у відносно самостійного індивіда, 
який має власні, відмінні від колективу інтереси і потреби, для реалізації яких не-
обхідна була соціальна свобода. Цю соціальну свободу стало забезпечувати право, 
окреслюючи її кордони і одночасно визначаючи міру соціальної відповідальності 
за перевищення міри свободи – з однієї сторони, та за необумовлене вторгнення 
будь-кого в сферу свободи індивіда – з другої сторони.
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Необхідною умовою існування будь-якого суспільства є регулювання відносин 
його членів.

Соціальне регулювання виходячи з вказаного буває двох видів: нормативне та 
індивідуальне.

Нормативне носить загальний характер: норми (правила) адресовані всім членам 
суспільства або певній його частині і не мають конкретного адресата. Нормативне 
регулювання в остаточному підсумку приводить до впливу на конкретних індивідів, 
здобуває конкретного адресата.

Індивідуальне відноситься до конкретного суб’єкта, є індивідуальним наказом ді-
яти відповідним чином. Обидва ці види нерозривно зв’язані між собою. 

Формування права – тривалий історичний процес, який пройшов ряд етапів, 
ускладнених специфікою розвитку тієї чи іншої країни . На характер і зміст процесу 
виникнення права у конкретних народів впливають:

а) внутрішні фактори, які виходять з характеру народу, його здібностей відчува-
ти і мислити, ступеню його розвитку в конкретний період; 

б) зовнішні фактори, обумовлені економічними, політичними і соціальними 
умовами існування.

А тепер спробуємо зробити невеликий екскурс до історії.
Розвиток первісного суспільства призводить на певному етапі до того, що від-

бувається його розшарування. Виникають або особлива соціальна група, складова 
чиновницького державного апарату, що став фактичним власником засобів виробни-
цтва, або клас, що використав ці кошти в приватну власність. 

В обох випадках виникли соціальна нерівність та експлуатація людини людиною, 
що іноді носила замаскований характер. Природно, що для людей, поставлених у нерів-
ні умови розподілу суспільного продукту, передача загального надбання в руки вузь-
кого кола осіб перестала здаватися справедливою. Почастішали порушення таких зви-
чаїв, розмивався, руйнувався закріплений ними і століттями незмінний порядок, що 
зберігався. Встановлена звичаями форма суспільних відносин зайшла в суперечність із 
їхнім змістом, що змінився. Людьми, найбільше зацікавленими в припиненні таких по-
рушень, були представники пануючих класів, що формувались, соціальних груп, в ру-
ках яких перебувала не тільки власність (суспільна або приватна), але й публічна влада. 

І саме державний апарат, що формувався, став використовувати цю владу для 
припинення подібних порушень і здійснення мір примусу до осіб, що їх скоювали.

Виникають, таким чином, правові звичаї, тобто такі звичаї, які забезпечуються 
державою. Варто вказати на те, що процеси класоутворення, формування держави 
та виникнення права протікають паралельно, підкріплюючи один одного. Розвиток 
суспільства з появою навіть зачатків держави різко зростає, і незабаром наступає мо-
мент, коли правові звичаї не можуть забезпечити регулювання соціальних зв’язків:

По-перше, звичаєве право по змісту було правом рівності. Розвиток суспільства 
обумовив поступову диференціацію його членів в економічному, політичному, інте-
лектуальному відношенні.

Нерівне положення розділяє людей і їх свідомість, внаслідок чого виникнення за-
гальної правової свідомості, як джерела звичаю, стає неможливим. Головним, однак, 
є те, що виникають групи з різними інтересами, інколи протилежними, реалізації 
котрих заважало рівноправ’я звичаєвого права. 

Все це привело до того, що функція правотворення з рук народу переходить до 
влади, що зароджувалась.

По-друге, звичаєве право може складатися тільки в невеликих групах людей, 
внаслідок чого воно не може охоплювати великі території і розрізняється по насе-
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ленням пунктам. Звичаєве право не могло сприяти об’єднанню людей в великі ко-
лективи, необхідність яких була викликана економічним розвитком. 

Більше того, зіткнення звичаїв різних народів, добровільно чи примусово об’єд-
наних, породжувало ворожнечу.

По-третє, звичаєве право формувалось повільно і поступово, в наслідок чого, 
воно не могло адекватно і своєчасно відображати ті зміни, які стали проявлятися 
в суспільстві із збільшенням темпів його розвитку. Це краще могли робити норми 
створені державою.

По-четверте, звичаєвому праву не вистачало певності, чіткості. З розвитком еко-
номіки, всього суспільного життя виникла вимога надати праву стійкість і міцність. 
Це стали виконувати юридичні норми державних органів.

Тому необхідним стала поява та форми закріплення нового виду соціальних 
норм, а саме норм права, які відрізняються від мононорм первісного суспільства за 
змістом, за способом фіксації, за способом регуляції, за санкціями, за наслідками:

• законів
• юридичних прецедентів
• нормативних договорів.
Можна виділити два основних шляхи розвитку права.
Перший, де пануюче положення займає державна власність, основним джерелом, 

способом фіксації правових норм стають, як правило, збірники морально-релігійних 
положень (Настанови Птахотепа в Древньому Єгипті, Закони Ману в Індії, Коран у 
мусульманських країнах і т.і.). Зафіксовані в них норми носять найчастіше казуаль-
ний характер. 

Другий, стосується суспільств, заснованих на приватній власності, що обумовлю-
вала необхідність рівності прав власників, розвивалося - законодавство, як правило, 
більше об’ємне, що відрізнялося більш високим ступенем формалізації і визначено-
сті, і насамперед цивільне, яке регулювало більш складну систему майнових суспіль-
них відносин. 

В деяких випадках досить древнє законодавство відрізнялося таким ступенем до-
сконалості, що пережило на багато століть його народ, що його використовував, і не 
втратило значення й сьогодні (наприклад, приватне римське право).

При цьому, можна також виділити і три основні фази в розвитку права.
Перша фаза – фаза зародження, відноситься переважно до тих суспільств, де від-

бувається лише становлення виробляючих форм економіки.
Друга фаза знаменує оформлення даного шару регулятивної системи в певну си-

стему правил (норм). Ця фаза пов’язується з такими суспільствами, де в наявності 
повна перемога різних форм виробляючої економіки. 

І нарешті третя фаза пов’язана з письмовою кодифікацією права в ряді ранньодер-
жавних утворень.
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РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

У сучасних умовах господарювання та функціонування аграрного бізнесу Укра-
їни особливого значення набуває концепція корпоративної соціальної відповідаль-
ності (КСВ) в рамках якої реалізується та пропонується процес створення цінностей 
та методів впровадження. Державна політика унеможливлює реалізацію та фінансу-
вання даної концепції в межах української економіки та в аграрному бізнесі зокрема, 
адже дане впровадження слід проводити, враховуючи інтереси стейкхолдерів, місце-
вих громад, вітчизняної законодавчої бази та фінансової можливості виробників, що 
позиціонують свою діяльність як соціально-орієнтовану. 

Український агробізнес прагне розвитку концепції КСВ найбільш ефективним 
шляхом, адже підприємствам потрібно систематизувати та  обирати  для  себе  най-
більш прийнятні та зрозумілі показники оцінки КСВ для подальшого розвитку. 

КСВ - це складне багатоаспектне поняття. Його трактують, переважно, як зо-
бов’язання, які добровільно беруть на себе компанії, підприємства, бізнес-групи для 
вирішення суспільно значущих проблем, як у межах самої бізнес-спільноти, так і за 
її межами, тобто на виробничому, муніципальному, регіональному, національному та 
глобальному рівнях [1, с. 10].

КСВ відкриває можливості  та доступ до нових способів ведення агробізнесу. 
Важливо відзначити, що перспективними напрямами розвитку КСВ у внутрішньо-
му середовищі є зокрема: офіційне працевлаштування, гідна оплата праці, соціальні 
гарантії, належні умови праці, гендерна рівність, розвиток соціального партнерства. 
Соціальні ініціативи компанії впливають також і на формування зовнішнього се-
редовища й стають основою її ділової репутації та іміджу. Зокрема, корпоративна 
благодійність, охорона навколишнього середовища, взаємодія з об’єднаними тери-
торіальними громадами, спонсорська допомога та інші заходи націлюють на макси-
мальну сприйнятливість до міжнародних стандартів, адаптацію до сучасних норм 
корпоративної культури. Українські реалії аграрного бізнесу свідчать про необхід-
ність формування системи КСВ з урахуванням суттєвих специфічних особливостей, 
які відсутні в європейських, або агромоделях інших країн світу: великі масиви об-
робітку земель, відсутність належної підтримки і контролю діяльності з боку дер-
жави, високий ступінь невизначеності структури виробництва у перспективі, дру-
горядність екологічних норм і стандартів відносно природних ресурсів тощо. Зміна 
образу бізнес діяльності, з орієнтацією на високий рівень КСВ потребує виконання 
стратегічних завдань.

До першочергових належать такі: 
• трансформація організаційно-економічних та управлінських засад функціо-

нування агрокомпаній до виконання завдань КСВ, визначених міжнародними 
інститутами; 

• приєднання аграрних бізнес-структур до ГД ООН; 
• підвищення ефективності управління багатопрофільною діяльністю велико-

товарних аграрних формувань відповідно до європейських умов реформуван-
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ня сільського господарства в межах Спільної аграрної політики ЄС у напрямі 
екологізації; 

• розроблення та реалізація соціально орієнтованої стратегії інноваційної діяль-
ності в таких галузях, як захист рослин, тварин, лісів, водних та земельних ре-
сурсів; 

• поступовий перехід від КСВ до міжнародно спеціалізованих та диверсифіко-
ваних сталих бізнес-моделей; 

• запровадження на національному рівні обов’язкової соціальної звітності (ін-
струмент для організації спілкування та розкриття нефінансових даних про 
діяльність корпоративно інтегрованих структур у сферах навколишнього се-
редовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління.

Соціальна звітність – це підзвітна інформація, в якій відображається не лише 
економічна інформація, а й соціальні та екологічні показники. Соціальна звітність 
підвищує ефективність комунікацій компанії з бізнес-партнерами, забезпечує про-
зорість діяльності, зміцнює ділові контакти. Водночас розвиток та впровадження 
принципів КСВ у діяльність суб’єктів аграрного бізнесу вимагає підтримки на уря-
довому (як загальнодержавному, так і регіональному) рівні, на рівні громадськості 
(ОТГ) та власне на рівні бізнес-структур.

Необхідно зазначити, що аграрні підприємства мають специфічні, притаманні 
лише їм напрями КСВ, зокрема: 

• надання працівникам сільськогосподарської техніки для обробки їхніх при-
ватних угідь; 

• збереження врожаю працівників у сховищах підприємства; 
• купівля сільськогосподарської продукції працівників;
• можливість використання ремонтних боксів та ветеринарної клініки підпри-

ємства у власних потребах працівників; 
• продаж працівникам комбікормів власного виробництва за пільговими цінами; 
• допомога в хімічній обробці угідь працівників тощо. [2, с. 232].
Працівники зайняті в аграрному підприємстві, зазвичай, мають власні земельні 

паї, на яких займаються рослинництвом і тваринництвом. Це кардинально відрізняє 
агробізнес від інших сфер, оскільки важко уявити, щоб працівник після роботи на 
промисловому підприємстві, повернувшись додому, виплавляв сталь, складав авто-
мобіль чи синтезував пральний порошок. Саме цю особливість керівники агропід-
приємств повинні використовувати, аби підвищити зацікавленість працівників у ре-
зультатах своєї праці. Отже, в агробізнесі підприємства мають більше інструментів 
для соціально відповідальної діяльності.

Соціальна відповідальність аграрного бізнесу формується як під впливом су-
спільства, так і самих підприємств, що прагнуть знайти свою нішу в конкурентному 
середовищі, збільшити кількість споживачів, зацікавити у співпраці потенційних 
партнерів та перспективних спеціалістів. [3, с. 227].

Найвагомішими причинами, що стримують становлення соціальної відповідаль-
ності в аграрному бізнесі України, є законодавча неврегульованість та відсутність 
податкового заохочення. Крім того, реалізація соціальних заходів супроводжуєть-
ся суттєвими фінансовими витратами, які для дрібних товаровиробників сільсько-
господарської продукції є непосильними, що найчастіше стає причиною відмови від 
соціально спрямованої діяльності.

Пріоритетними напрямками розвитку КСВ в аграрному бізнесу вбачаємо наступні: 
• формування загальної державної політики, щодо впровадження концепції 

КСВ; 
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• надання податкових пільг та запровадження інших заходів стимулювання 
аграрним підприємствам, що впроваджують КСВ; 

• законодавче врегулювання КСВ, зокрема розробка певних законів та норма-
тивних актів; 

• підвищення обізнаності керівників агропідприємств щодо суті, значення та 
результатів КСВ шляхом проведення тренінгів та профорієнтаційних навчань; 

• запровадження екологічної сертифікації сільськогосподарської продукції.
Сьогодні програми запровадження КСВ в аграрному бізнесі свідчить про те, що 

КСВ стає невід’ємною частиною їх корпоративної політики та стратегії розвитку. 
Даний процес має певний інструментальний характер, що вимагає більш страте-
гічно-орієнтованого підходу до соціально відповідальних дій. Все це означає, що на 
агропідприємствах уже працюють конкретні підрозділи з КСВ або були введені від-
повідні керівні посади, виділено ресурси на здійснення заходів КСВ, і встановлено 
механізми зворотного зв’язку. 

Отже, КСВ аграрного бізнесу є надзвичайно важливим механізмом розвитку 
підприємств та передбачає виконання ряду суспільно-корисних функцій в процесі 
розвитку. Поряд з тим КСВ знаходиться на шляху розвитку та має певний перелік 
питань, що потребують подальшого дослідження та адаптації до українських реалій,  
адже при невчасному їх вирішенні можливі негативні наслідки як для суспільства, 
так і для аграрного бізнесу України в цілому.
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Національна академія внутрішніх справ

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ СУДОВОГО  
КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Традиційно вважається, що крім функції правосуддя, суд у кримінальному проце-
сі здійснює ще одну функцію – функцію судового контролю, за кримінально-проце-
суальною діяльністю слідчого, прокурора у тих випадках, коли виникає необхідність 
обмежити конституційні права і свободи людини. Контрольні повноваження суду за 
рішеннями цих органів закріплені у відповідних статтях Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК), які досить активно застосовуються на практиці. 
Отже, судова практика свідчить, що судовий контроль за процесуальними діями та 
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рішеннями слідчого та прокурора є надзвичайно ефективним і дієвим засобом за-
хисту законних прав та інтересів учасників кримінального судочинства. Функція 
судового контролю у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві 
під час досудового розслідування покладається на нового суб’єкта в кримінальному 
процесі – слідчого суддю. [1, с. 177].

Розглянемо тлумачення поняття “судовий контроль”, що існує в юридичній літе-
ратурі.

Так, Н.М. Чепурнова визначає, що судовий контроль – це конституційно за-
кріплена особлива правова форма реалізації контрольної функції держави у сфері 
здійснення судової влади, яка виражається в охороні судами конституційної, загаль-
ної юрисдикції конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, забезпе-
ченні режиму законності, верховенства і прямої дії Конституції, здійснювана в осо-
бливому процесуальному порядку з метою відновлення й охорони законних прав та 
інтересів людини і всього громадянського суспільства [2, с.59]. 

Ю. П. Битяк, визначає, що судовий контроль — специфічний вид контролю в 
сфері державного управління. Особливість цього контролю полягає в тому, що його 
здійснюють не систематично, не повсякденно, як, наприклад, контроль з боку спеціа-
лізованих контролюючих органів або прокурорський нагляд за законністю в держав-
ному управлінні, а одноразово під час розгляду справ (адміністративних, цивільних, 
кримінальних) [3].

А.П. Гуськова зазначає, що “судовий контроль у досудовому провадженні є ре-
зультатом реалізації судової влади, засобом правосуддя, якому притаманні такі 
якості: це є вид державної діяльності, яка здійснюється виключно судом, органом 
державно-судової влади; призначенням його є захист конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, що здійснюється засобами кримінального судочинства, рег-
ламентованого кримінально-процесуальним законом; затверджується цей вид діяль-
ності прийняттям рішення – актом правосуддя” [4, с.352]. 

Одні науковці розглядають інститут судового контролю як елемент правосуддя. 
Так, В.О. Лазарева розглядає судовий контроль як універсальний спосіб реалізації 
судом функції забезпечення прав і свобод особи та особливий спосіб здійснення пра-
восуддя [5, с.56]. 

У надзвичайно широкому значенні судовий контроль визначає Н. Г. Муратова, 
а саме як багатофункціональну кримінально-процесуальну діяльність суду, покли-
кану забезпечити захист конституційних прав і свобод особистості в досудовому 
провадженні, в вищестоящих судових інстанціях й при виконанні процесуальних 
рішень, гарантуючих безпосередню перевірку законності та обґрунтованості проце-
суальних дій і рішень у кримінальному судочинстві [6].

Л.С. Мирза відстоює позицію, що діяльність із судового контролю охоплюється 
поняттям правосуддя, оскільки спір сторін є обов язковим атрибутом судово-кон-
трольної діяльності. Науковець обґрунтовує свою точку зору тим, що процедура 
прийняття суддею рішення проводиться у рамках судового засідання, в якому бе-
руть участь сторони; за результатами розгляду спору судом виноситься відповідне 
рішення [7, с.88].
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ДОПОВІДІ МАГІСТРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ

І. О. АКСЬОНОВ 
магістрант, НН ІП МАУП

ДЕЛІКТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
ЯК ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ  

Деліктні зобов’язання або зобов’язання із заподіяння позадоговірної шкоди не 
є новою конструкцією в цивільному праві. Вони відомі юриспруденції з часів рим-
ського права та часто ставали предметом наукових досліджень в різні часи. Деліктні 
зобов’язання як охоронні правовідносини виникають в разі порушення абсолютних 
прав особи – заподіяння їй позадоговірної шкоди. Їх мета – відновити порушене пра-
во, відшкодувати або компенсувати майнову та/або моральну шкоду. 

Правове регулювання деліктних відносин має бути спрямоване на досягнення 
вказаної мети. В ідеалі будь-який випадок заподіяння шкоди за наявності умов ви-
никнення деліктного зобов’язання повинен мати наслідком повне відшкодування 
такої шкоди належною особою, однак при цьому не повинно бути допущене зловжи-
вання правом, покладення обов’язку на неналежного боржника тощо. 

Аналіз правозастосовної, зокрема судової практики щодо відшкодування позадо-
говірної шкоди свідчить про те, що кількість спорів в даній сфері залишається ста-
більно значною. Розгляд судових справ часто тягнеться роками, доходить до судів 
вищих інстанцій та повертається на нові розгляди. Це свідчить про те, що правове 
регулювання деліктних зобов’язань на сьогодні не є до кінця ефективним. І дослі-
дження того, де конкретно є проблеми у правовому регулюванні, варто проводити 
через аналіз механізму правового регулювання. Це дозволяє не тільки виявити про-
блеми у реалізації прав суб’єктами деліктного зобов’язання, але і співвіднести їх із 
недоліками інших складових механізму: регуляторними складовими, юридичними 
фактами, правовідносинами. 

Належне та ефективне правове регулювання охоронних деліктних відносин, 
справедливе відновлення порушених прав особи сприятиме підвищенню поваги до 
права у суспільстві, розвитку громадянського суспільства та світовому визнанню 
України як правової держави.

Питання деліктних зобов’язань відображені у наукових роботах таких вчених, як: 
І.А. Безклубий, Д.В. Боброва, Т.В. Боднар, В.І. Борисова, В.А. Васильєва, І.В. Вене-
діктова, С.Д. Гринько, О.В. Дзера, Ю.О. Заїка, О.С. Іоффе, Т.С. Ківалова, О.В. Коха-
новська, О.О. Красавчиков, Н.С. Кузнєцова, О.А. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А. Май- 
даник, О.О. Отраднова, С.О. Погрібний, В.Д. Примак, І.В. Спасибо-Фатєєва,  
Р.О. Стефанчук, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Я.М. Шевченко та інші. 
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Однією з основних юридичних гарантій реалізації та захисту особистих немайно-
вих прав особи, які визнаються Конституцією України (ст. 3) найвищою соціальною 
цінністю, а також майнових прав особи є визначене Цивільним кодексом України зо-
бов’язання відшкодувати шкоду, протиправно (а іноді і правомірно) заподіяну особі. 
Такі зобов’язання в доктрині та практиці цивільного права називають по-різному: 
зобов’язання із заподіяння шкоди, зобов’язання по відшкодуванню шкоди, зобов’я-
зання із правопорушень, зобов’язання із деліктів тощо. Для мети даного досліджен-
ня пропонуємо застосовувати термін “деліктне зобов’язання” як такий, що найбільш 
повно відображає сутність даного правовідношення.

Назва “деліктне зобов’язання” походить від латинського слова “delictum”, що 
означає “заподіяння шкоди окремій особі, її сім’ї або майну порушенням правового 
припису чи заборони, внаслідок чого незалежно від волі правопорушника виника-
ють нові права і правові обов’язки” [13; с. 104]. У навчальній та науковій літературі 
зустрічаються різні визначення деліктного зобов’язання.

У навчальному посібнику “Українське цивільне право” Ю.О. Заіки зобов’язан-
ня із заподіяння шкоди визначаються як зобов’язання, які виникають внаслідок 
порушення майнових чи особистих немайнових прав абсолютного характеру і мета  
яких – забезпечити поновлення прав потерпілого за рахунок заподіювача шкоди або 
особи, відповідальної за шкоду [14; с. 278]. Є.О. Харитонов та Н. О. Саніахметова ви-
значають зобов’язання щодо відшкодування шкоди (деліктне зобов’язання) як таке 
цивільно-правове зобов’язання, за яким потерпілий (кредитор) має право вимага-
ти від заподіювача шкоди (боржника) відшкодування в повному обсязі протиправ-
но завданої шкоди шляхом відшкодування її у натурі або відшкодування завданих 
збитків [15; с. 717]. Т.С. Ківалова пропонує визначати зобов’язання відшкодування 
шкоди як правовий інститут, у результаті реалізації норм якого внаслідок завдання 
шкоди виникають недоговірні правовідносини, в яких кредитор (потерпілий, тобто 
особа, якій завдана шкода, або особа, указана в законі) має право вимагати від борж-
ника (від особи, яка завдала шкоду, або від суб’єкта, указаного в законі) відшкоду-
вання завданої шкоди в повному обсязі [16; с. 72-73].

Вищенаведені визначення деліктного зобов’язання в цілому окреслюють його 
сутність. Однак кожне з них відображає тільки одну із сторін деліктного зобов’язан-
ня (право кредитора, обов’язок боржника, підстава, мета деліктного зобов’язання), 
залишаючи поза своїми межами інші грані. 

Із сучасних досліджень варто звернути увагу на визначення деліктного зобов’язан-
ня, що запропоноване С.Д. Гринько. Авторка пропонує визначати деліктні зобов’язання 
як правовідносини, що виникають внаслідок завдання шкоди винними, а у випадках, 
передбачених законом, незалежно від вини завдавача шкоди, - протиправними діями чи 
бездіяльністю особистим немайновим благам фізичної або юридичної особи, а також їх 
майну, що не є порушенням зобов’язання, як існувало між завдавачем шкоди і потер-
пілим, в силу яких завдавач шкоди або інші особи у випадках, передбачених законом, 
зобов’язані її відшкодувати, а потерпілий або непрацездатні утриманці у разі його смер-
ті та дитина померлого, народжена після його смерті, мають право на відшкодування 
завданої йому шкоди в повному обсязі, крім випадків, передбачених законом [14; с. 4]. 

На нашу думку, при визначенні деліктного зобов’язання варто застосувати зага-
лом вдалу конструкцію поняття цивільно-правового зобов’язання, запропоновану 
у ст. 509 ЦК України, — зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона 
(боржник) зобов&apos;язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну 
дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 
утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання 



301

його обов’язку. Відповідно, деліктне зобов’язання можна визначити як правовідно-
шення, в силу якого одна сторона (потерпілий, кредитор) вправі вимагати відшко-
дування заподіяної їй шкоди, а інша сторона (боржник) зобов’язана відшкодувати 
заподіяну шкоду в повному обсязі.

Із наведеного визначення деліктного зобов’язання можна виокремити кваліфіку-
ючі ознаки даного зобов’язання, які визначатимуть його місце в системі категорій 
зобов’язального права. 

По-перше, деліктне зобов’язання за своєю суттю є зобов’язальним правовідно-
шенням, якому властиві всі ознаки цивільно-правового зобов’язання. Деліктне 
зобов’язання є правовідношенням відносним, в якому з самого початку його ви-
никнення чітко визначені як уповноважена сторона (кредитор, потерпілий), так 
і зобов’язана сторона (боржник). Юридичним об’єктом деліктного зобов’язання 
є активна поведінка боржника – відшкодування заподіяної потерпілому шкоди.  
Деліктне зобов’язання пов’язане з правом потерпілого на дії боржника – правом ви-
моги – та обов’язком боржника відшкодувати шкоду (обов’язком виконання).

Цікавим та своєрідним є підхід до кваліфікації правовідносин по відшкодуванню 
заподіяної позадоговірної шкоди, запропонований В.А. Бєловим. Автор відносить 
делікти до правовідносин відшкодування або компенсації та вважає, що зазначені 
правовідносини не мають нічого спільного із цивільно-правовими зобов’язаннями. 
На думку дослідника, права відшкодування та компенсації відрізняються від зо-
бов’язальних за такими критеріями:

1. підставами виникнення: зобов’язання виникають тільки із юридично спря-
мованих вольових актів приватних осіб (правочинів), відносини відшкодування та 
компенсації виникають, як правило, безвідносно і навіть всупереч юридично спря-
мованому акту приватної волі;

2. економічним призначенням: зобов’язання є юридичною формою товарно-гро-
шових відносин, а права відшкодування та компенсації – формою переміщення гро-
шей та майна поза рамками товарообміну, та 

3. змістом, який залежно від стадії існування прав відшкодування та компенсації 
може бути або визначеним, або невизначеним, у той час як зміст зобов’язальних прав 
може бути тільки визначеним [13; с. 267].

На наш погляд, запропонована В.А. Бєловим позиція не є достатньо обґрунтова-
ною. Дійсно, ніхто не завдає шкоду для того, щоб бути зобов’язаним її відшкодувати 
(компенсувати), тим більше – для того, щоб надати потерпілому право вимагати від-
шкодування (компенсації) [13; 265]. 

По-друге, незважаючи на відносний характер деліктного зобов’язання, воно ви-
никає в разі порушення абсолютних прав особи. Це може бути порушення майно-
вих прав (права власності, права повного господарського відання або оперативного 
управління). По-третє, незважаючи на те, що можливість застосування положень 
глави 82 ЦК поширюється на випадки порушення як майнових, так і особистих не-
майнових прав особи, відшкодування шкоди завжди має майновий характер. Навіть 
якщо сама по собі шкода є немайновою (моральна шкода), її компенсація буде здійс-
нюватися шляхом сплати грошей або надання іншого майнового блага. Деліктне зо-
бов’язання не може мати нематеріального змісту. Будь-які правовідносини, у яких 
боржник має вибачитися, спростувати інформацію або здійснити інші дії немайно-
вого характеру, не є деліктними зобов’язаннями.

І, нарешті, деліктне зобов’язання має охоронний характер. У його основі — не по-
зитивні дії, що забезпечують діловий оборот, а порушення майнового або особистого 
немайнового права потерпілого. 
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Деліктне зобов’язання існує в правовому полі нашої держави не відокремлено. 
Заподіяння шкоди може породжувати не тільки деліктні зобов’язання, а отже, вини-
кає нагальне питання про розмежування деліктних зобов’язань і подібних правових 
категорій.

Важливим є відмежування деліктного зобов’язання від обов’язку відшкодування 
збитків, що виникає у зв’язку з порушенням цивільно-правового договору. Важливе 
значення таке відмежування має для обґрунтування можливості застосування ряду 
норм глави 82 ЦК України до вирішення спорів. 

Зокрема, у судовій практиці неоднозначно вирішувалося питання про застосу-
вання ст. 1193 ЦК України до відносин відшкодування збитків, завданих незаконним 
підключенням до електромереж. Суди першої та апеляційної інстанцій приймали рі-
шення про зменшення розміру відшкодування у зв’язку з матеріальним становищем 
і станом здоров’я відповідача. Однак Верховний Суд України, скасовуючи рішення 
попередніх судів, зазначав таке: “Правовідносини з постачання фізичним особам елек-
тричної енергії регулюються ст. 714 ЦК України, статтями  24-27 Закону України “Про 
електроенергетику”, Правилами користування електричною енергією для населення 
(далі — Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 лип-
ня 1999 року № 1357, та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, 
не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною 
енергією, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенер-
гетики України від 22 листопада 1999 року № 1416 (далі Методика).

Також проблеми у судів виникають в разі застосування ст. 1167 ЦК України, яка 
передбачає компенсацію моральної шкоди, заподіяної фізичній або юридичній осо-
бі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Застосування даної статті є 
можливим, якщо відносини, що виникли між особами, мають ознаки деліктних. На 
це також звертає увагу Верховний Суд України. 

Кваліфікація зобов’язання як деліктного або договірного має значення і при за-
стосуванні ст. 1190 ЦК України щодо солідарного обов’язку відшкодування шкоди, 
спільно заподіяної кількома особами; ст. 1195 ЦК України щодо відшкодування 
шкоди, заподіяної здоров’ю особи, в разі виявлення медичної помилки у лікуванні 
потерпілого тощо. 

У цілому аналіз судової практики приводить до висновку, що проблема розмежу-
вання деліктних і договірних зобов’язань існує досі та потребує вирішення. 

І деліктне, і кондикційне зобов’язання є позадоговірними правовідносинами, ма-
ють охоронний характер та спрямовані на відновлення порушеної майнової сфери 
потерпілого. Для реалізації захисту свого порушеного права потерпілий має пра-
вильно обрати спосіб захисту, пред’явити або позов про відшкодування шкоди, або 
позов про повернення безпідставно набутого майна. У зв’язку з цим необхідно розу-
міти відмінність між деліктним та кондикційним зобов’язаннями.

Одним із таких критеріїв є характер діяння, що призвів до противоправного ре-
зультату. В основі делікту лежить протиправне діяння – правопорушення, наслідком 
якого є заподіяння шкоди. Правомірні дії тягнуть обов’язок відшкодування шкоди 
тільки в разі прямої вказівки у законодавстві. У свою чергу, кондикційні зобов’язан-
ня є наслідком не тільки протиправних діянь. Відповідно до ч. 2 ст. 1212 ЦК України 
положення глави 83 ЦК України застосовуються незалежно від того, чи було безпід-
ставне набуття або збереження майна результатом поведінки набувача майна, потер-
пілого, інших осіб чи наслідком події. 

Виникнення кондикційного зобов’язання завжди обумовлено наявністю збага-
чення у набувача, тоді як заподіяння позадоговірної шкоди тільки зменшує майнову 
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сферу потерпілого і може не тягнути збагачення боржника. Зобов’язання безперечно 
має бути кваліфіковане як деліктне, якщо має місце зменшення майнової сфери по-
терпілого, але не відбулося збільшення майнової сфери боржника. Вказане обумов-
лює важливу особливість обрахування та доведення суми вимог (позову) у деліктних 
та кондикційних зобов’язаннях. У деліктних зобов’язаннях розмір відшкодування 
має дорівнювати розміру заподіяної потерпілому шкоди. Деліктне зобов’язання має 
на меті відновлення майнової сфери потерпілого в повному обсязі. У кондикційних 
зобов’язаннях розмір відшкодування ніяк не пов’язаний із шкодою потерпілому, має 
місце тільки його зв’язок із збагаченням боржника. При цьому трапляються випад-
ки, коли розмір шкоди потерпілого є більшим, ніж розмір збагачення боржника. На-
приклад, при здійсненні крадіжки злодії зламали двері, пошкодили речі в квартирі, 
але забрали лише коштовності. У такому випадку варто обирати спосіб захисту, який 
краще захистить інтереси потерпілого, тобто деліктний позов.

І нарешті, деліктне зобов’язання завжди покладає на боржника новий обов’язок, 
пов&apos;язаний із зменшенням його майнової сфери. Боржник не просто повертає 
те, що взяв у потерпілого, а й відшкодовує йому шкоду за рахунок власного майна. 
У зобов’язаннях із безпідставного збагачення зменшення власної майнової сфери у 
набувача не спостерігається. Набувач лише має повернути потерпілому безпідставно 
набуте майно та відшкодувати всі доходи, які він одержав або міг одержати від цього 
майна.

Разом з тим, складність категорії деліктного зобов’язання у сучасній правовій док-
трині та практиці, можливість існування таких зобов’язань у разі заподіяння шкоди 
правомірними діями або незалежно від вини боржника, можливість існування пря-
мого зв’язку заподіяної шкоди із збільшенням майнової сфери боржника призводять 
до складнощів у розмежуванні таких зобов’язань на практиці. На наш погляд, у разі 
заподіяння потерпілому шкоди перш за все треба аналізувати можливість пред’яв-
лення деліктного позову – наявність умов виникнення деліктного зобов’язання. І 
тільки в разі неможливості захистити свої прав за допомогою деліктної вимоги по-
терпілий може пред’явити кондикційну вимогу. Тобто положення про безпідставне 
збагачення мають застосовуватися до відносин із заподіяння позадоговірної шкоди 
субсидіарно. 
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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день актуальною проблемою в Україні постає трудова міграція 
населення. Насамперед, турбує масштабний відтік висококваліфікований фахівців 
інженерної і робочої спеціальностей та ІТ-сфери. З 2013 року, а особливо після вве-
дення безвізового режиму з Європейським союзом в 2017 році, ситуація виїзду пра-
цездатного населення стає головним питанням обговорення на багатьох наукових 
конференціях. Які причини виникнення, як міграція впливає на нашу економіку і як 
можна зупинити цю тенденцію обговоримо і сьогодні. 

Міграція як явище виникло й розвивалося одночасно з людством. За різними 
оцінками сьогодні у світі нараховується від 150–175 млн осіб (понад 3 % населення 
світу), які проживають за межами країн свого походження .

Оскільки рівень життя в різних країнах різний, то трудова міграція була, є і буде 
постійним соціально-культурним явищем. Сьогодні в Європі понад 7 % громадян 
офіційно працюють поза межами країн, громадянами яких вони є. За підрахунками 
Міжнародної організації праці, лише в Європі трудових мігрантів 26, 5 мільйонів. 
Отже, зовнішня трудова міграція стала звичайним явищем, яке відіграє важливу 
роль у саморегулюванні ринків праці.

Втім, для нас ця тенденція щороку набуває загрозливих масштабів. Україна вхо-
дить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. З 2013-го по 2016 рік кількість еко-
номічно активного населення скоротилася з майже 21 млн до 18 млн. За даними 
Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців є трудовими мігрантами. Це 
близько 16% працездатного населення.
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Опитування працівників-мігрантів дає можливість встановити ієрархію мотивів, 
які зумовлюють поїздки за кордон:

• заробіток задля поліпшення житлових умов (купівлі квартири чи побудова 
будинку), придбання авто або інших дорогих товарів тривалого вжитку;

• заробіток задля задоволення поточних життєвих потреб – харчування, при-
дбання необхідних товарів повсякденного вжитку (одягу тощо);

• накопичення коштів для оплати навчання дітей у вищих навчальних закладах;
• накопичення стартового капіталу для створення власного бізнесу або розвит-

ку своєї справи;
• мотиви нематеріального характеру (побачити світ, здобути певні трудові на-

вички, поліпшити знання мови тощо).
Адже, сотні тисяч працездатних людей замість того, щоб реалізовувати свій по-

тенціал на своїй батьківщині, змушені шукати кращої долі на чужині. Фактично, 
трудовим мігрантом став кожен сьомий громадянин України. За даними Міністер-
ства соціальної політики України найбільше українців працює в Іспанії, Італії, Поль-
щі, Угорщині, Чехії, Греції, Росії, Туреччині та США.

З огляду на це трудова зовнішня міграція є природною реакцією населення на 
негативні зміни  соціально-економічного життя суспільства в період структурних 
перетворень в економіці, за умови нерозвиненості та деформованості внутрішнього 
ринку праці, масового галузевого й регіонального безробіття .

Вже сьогодні в Україні більшість компаній не здатні закрити власні вакансії в 
запланований ними термін. При цьому якщо раніше потрібно було довго підбирати 
персонал зі специфічними та унікальними навиками, то сьогодні не вистачає робіт-
ників зі звичайним набором кваліфікацій. Окрім того, що компанії не можуть знай-
ти працівників, так вони ще й не можуть їх утримати. В Україні найвищий рівень 
плинності кадрів в Європі — за рік кожен п’ятий робітник звільняється і через це 
підприємства вимушені знову шукати нових людей. Тому українські компанії вже 
зараз називають дефіцит кадрів критичним. 

Один з кроків поліпшення ситуації з нестачею кадрів - це повернення трудових 
мігрантів назад до України. Але для цього потрібно працювати в кількох напрямках. 
А головне проводити реформи з перетворення України на дійсно динамічну еконо-
міку з високим попитом на робочу силу з гідною зарплатою.

Крім того, потрібно створювати додаткові можливості для трудових мігрантів, 
які хочуть повернутися сюди і вкладати кошти в економіку з відповідними умовами 
та фінансовими гарантіями для цієї категорії. Проте, цим повинна опікуватися не 
тільки держава, але й український бізнес, який має стати прозорим і не високоризи-
ковим. Наприклад, цікавим для України міг би бути досвід Польщі зі створення так 
званих “полонійських фірм” з наданням певних пільг, в тому числі фінансових та по-
даткових, а саме для поляків, що працювали за кордоном, але вирішили повернутися 
на батьківщину.

Можна роздивитися в цій ситуації і позитивні аспекти. Так, в минулому році 
трудові мігранти перевели в нашу країну $9 млрд. За даними дослідження пред-
ставництва Міжнародної організації з міграції в Україні, наші громадяни схильні до 
накопичення коштів саме з метою подальшого їх використання для поліпшення ма-
теріального становища на Батьківщині. Така модель поведінки українців пов’язана з 
тим, що більшість наших трудових мігрантів планують повернутися додому і мріють 
пов’язати свою подальшу долю саме з Україною. 

Висновки.  Завдання влади – створювати умови для зростання вітчизняної еконо-
міки, а заощадження тих співвітчизників, які зараз змушені працювати за кордоном, 
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але планують повернутися в Україну, стануть одним з джерел інвестиційних ресур-
сів, які сприятимуть економічному зростанню. Якщо держава створить привабливий 
бізнес-клімат для розвитку малого і середнього підприємництва, то зароблені за кор-
доном кошти можуть стати додатковим двигуном реформ і змін в економіці України.

А. Д. БУРАК 
магістрант, НН ІМЕФ МАУП 
науковий керівник – В. О. Тьорло, канд. екон. наук, проф. МКА

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  
ПІДПРИЄМСТВА

Роль міжнародних торговельних операцій, насамперед - базових зовнішньоторго-
вельних угод, у розвитку світової економіки зі всією очевидністю треба назвати ви-
значальною. Крім звичайного експорту та імпорту товарів і послуг у світовій практиці 
широко застосовуються також інші види зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних 
із торгівлею. До них належать: надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 
послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності;наукова, науково-технічна, на-
уково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами 
господарської діяльності; навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі; 
міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбаче-
них законами України; кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньое-
кономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; інші.

В якості системи організаційно-економічного забезпечення управління зовніш-
ньоекономічними операціями підприємства пропонуємо розглядати комплексну 
взаємодію підсистем (елементів) організаційного та економічного впливу на  зов-
нішньоекономічну діяльність підприємства, яка реалізується через виконання за-
вдань кожної з цих підсистем, а також через наявні відносини і зв’язки між ними, 
підпорядкована конкретним цілям та завданням, і яка характеризується єдиною ме-
тою – забезпечення ефективного управління зовнішньоекономічними операціями, 
збільшення їх обсягів і підвищення прибутку підприємства від ЗЕД [1]. 

Структуру організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньое-
кономічними операціями підприємства можна представити такими підсистемами: 
нормативно-правове, інфраструктурне, інноваційне, інвестиційне, фінансове та ін-
формаційне забезпечення. 

Процес забезпечення управління зовнішньоекономічними операціями підприєм-
ства є цілеспрямованою, скоординованою діяльністю щодо впровадження систем-
них заходів, які передбачають створення організаційних, фінансово-економічних, 
науково-технічних і соціальних засад, а також відповідних напрямів їхньої реалізації 
завдяки залученню організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформа-
ційних та інтелектуальних ресурсів для підтримки й стимулювання розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності підприємства.
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Вихід українських підприємств на європейський ринок, з одного боку, значно 
розширює можливості підприємств щодо збільшення доходів, а з іншого боку – зу-
мовлює виникнення додаткових витрат. Особливе значення має оцінка ефективнос-
ті управління зовнішньоекономічними операціями підприємства в сучасних умовах, 
коли господарська самостійність і незалежність неминуче мають привести до підви-
щення відповідальності й обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

За результатами проведеного дослідження розроблено пропозиції та практичні 
рекомендації щодо вдосконалення управління зовнішньоекономічними операціями 
вітчизняних підприємств:

1. Від результатів роботи маркетингових служб вітчизняних підприємств, рівня 
ефективності їх роботи у напрямку визначення місця підприємства в економічних 
відносинах господарюючих суб’єктів у межах глобалізованої світової економіки за-
лежатиме фінансово-економічна стабільність, рівень конкурентоздатності та еконо-
мічної ефективності, утримання позицій на внутрішньому ринку та “вдалий вихід” 
на зовнішні.

Тому для вирішення цих складних завдань, у тому числі, а може навіть у першу 
чергу саме для відстеження тенденцій на світових ринках і з метою розробки, при-
йняття та реалізації оптимальних управлінських рішень, вітчизняні підприємства  
як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають приділяти прискіпливу увагу, 
докладати певних зусиль для формування ефективної команди маркетингової служ-
би.

2. Провідне місце в системі міжнародного маркетингу вітчизняних підприємств 
має займати дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес 
пошуку, збору, обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом това-
рів і послуг. За таких умов головною метою маркетингових досліджень вітчизняних 
підприємств є зменшення невизначеності і ризику в ході прийняття комерційних 
рішень.

3. Маркетингове планування дозволить керівництву вітчизняних підприємств 
найкращим чином використовувати наявні обмежені ресурси для досягнення по-
ставлених цілей. В кінцевому підсумку планування дозволяє досягнути цілі, які по-
ставлені підприємством в цілому. Крім того, маркетингове планування вітчизняних 
підприємств  використовується для сегментації ринку, визначення його стану, про-
гнозування росту і планування життєздатності ринкової частки в кожному сегменті.

4. Наступним аспектом удосконалення зовнішньоекономічних операцій вітчиз-
няних підприємств є пошук більш вигідних постачальників. Недостатньо забезпе-
чити підприємство необхідними ресурсами, побудувати ефективну організаційну 
структуру, створити якісний товар, розробити стратегію виходу на ринок та ін. На-
явність надійних партнерів сьогодні є одним з ключових чинників розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства. Тому ретельний пошук та обґрунтований 
вибір партнерів на закордонному ринку є важливою та необхідною складовою про-
цесу управління підприємством.

5. Важливим напрямом удосконалення управління зовнішньоекономічними опе-
раціями вітчизняних підприємств вважається управління логістичними витратами.

Для зменшення витрат вітчизняних підприємств  можна застосувати такі захо-
ди: скорочення внутрішнього бюджету підприємства; покращення методів праці і 
організації технологічного процесу (підвищення продуктивності праці, підвищення 
коефіцієнту використання активів, підвищення ефективності ключових видів діяль-
ності тощо); вилучення із виробничого процесу і передача іншим підприємствам - 
підрядникам операцій з високими витратами; переміщення високо-витратних видів 
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діяльності в ті географічні райони, де вони можуть бути виконані дешевше; інвесту-
вання коштів у ресурсозберігаючі технології (автоматизація, робототехніка, гнучкі 
виробничі системи, комп’ютерний контроль; удосконалення етапів технологічного 
процесу із самими високими витратами, якщо інвестиції у нове обладнання уже 
здійснені; створення дешевих для виробництва моделей продукції; розробка більш 
простого і економічного дизайну товару; визначення оптимальних обсягів виробни-
цтва (з урахуванням попиту на продукцію, сезонних коливань завантаження потуж-
ностей, дії ефекту масштабу виробництва та інших чинників); здійснення жорсткого 
контролю накладних та інших постійних витрат [4].

6. При виході на зовнішній ринок у вітчизняних підприємств виникають певні 
труднощі з інформаційним забезпеченням. На практиці існує кілька джерел отри-
мання комерційної інформації. Одним з них може бути взаємодія вітчизняних під-
приємств із торгово-промисловими палатами. Спеціалізація палат орієнтована на 
збір, підготовку, аналіз і поширення бізнес-інформації. Торгово-промислові палати 
мають можливість представлення бізнес-інтересів підприємств у всіх регіонах як 
країни так і світу та гостро зацікавлені у використанні нових інформаційних і кому-
нікаційних технологій там, де ці технології можуть бути використані, для збільшен-
ня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, створення нових можливо-
стей для бізнесу [3]. 

7. Одним з методів  зниження ризиків зовнішньоекономічної діяльності вітчиз-
няних підприємств є попередня перевірка потенційного партнеру, з яким планується 
укладати контракт. Для цього необхідно оцінити ефективність його функціонуван-
ня. Тільки після проведеної оцінки та здобутої інформації можна зробити конкретні 
висновки щодо його надійності та платоспроможності. 

8. Страхування є найпоширенішим методом управління ризиками у зовнішньое-
кономічній діяльності вітчизняних підприємств, тому що він простий у застосуван-
ні та відносно низьковитратний. Мета страхування суб’єкта економіки — захист від 
фінансових наслідків (майнового збитку) внаслідок настання несприятливих по-
дій. Економічна сутність страхування полягає у створенні резервного (страхового) 
фонду, відрахування в який для окремого страхувальника встановлюються на рівні, 
значно меншому сум очікуваного збитку і, як наслідок, страхового відшкодування.

9. Значною мірою ризики ЗЕД можна відвернути шляхом ефективного управ-
ління (наприклад, диверсифікацією діяльності тощо), найбільший ефект може бути 
досягнутий за рахунок поєднання, комбінації різних методів управління ризиками: 
страхування, хеджування, застосування сучасних методів управління, форм і мето-
дів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях [2].

Перш ніж звертатися за допомогою в інші організації, фірма повинна використо-
вувати всі можливі внутрішні джерела зниження ризику, такі як: перевірка передба-
чуваних партнерів; грамотне складання контракту угоди; планування і прогнозуван-
ня діяльності фірми; ретельний підбір кадрів фірми.   
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБОРОННОЇ СТРАТЕГІЇ  
НАТО ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

На сьогодні одним із найголовніших  напрямів зовнішньої політики України в 
умовах російської збройної агресії стало забезпечення відповідних чинників наці-
ональної безпеки країни, серед яких – інтенсифікація діалогу і співробітництва з 
НАТО з широкого кола питань. Стратегічні цілі зовнішньої політики України мають 
прямий зв’язок  з національними інтересами та геополітичними пріоритетами: ви-
живання і розвиток, як незалежної суверенної держави, що можливо виключно при 
поверненні України в світовий цивілізаційний простір як повноцінного і активного 
суб’єкта міжнародних відносин. Актуальність дослідження з цієї тематики на сучас-
ному етапі зумовлюється гострими потребами проведення концептуальної реформи 
Збройних Сил України в умовах агресії РФ проти нашої держави, неухильного до-
тримання зовнішнього політичного курсу України на євроатлантичну інтеграцію та 
постійного розвитку всебічного співробітництва з країнами-членами НАТО.

Доведено, що в умовах російської збройної агресії європейсько-атлантичний век-
тор зовнішньої політики України став потужним інструментом збереження та по-
силення суб’єктивності нашої країни у міжнародних відносинах. Пожвавлення від-
носин з ЄС в контексті імплементації Угоди про асоціацію та створення глибокої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі ознаменували собою новий етап у відносинах 
Україна – ЄС. В умовах російської агресії активізація співпраці з НАТО стає особли-
во важливою у сфері реформування України та наближення її до стандартів Альян-
су. Порушення територіальної цілісності та суверенітету України значно ускладнило 
перспективу членства держави в ЄС та НАТО, але остаточно зруйнувало міф про 
дружбу між народами та значно послабило пострадянську ідентичність громадян 
України.

Агресія РФ проти України відродила ризик міжнародних зіткнень і показала, що 
територіальна цілісність будь-якої країни перебуває під загрозою та започаткувала 
третій етап трансформації НАТО, який триває по теперішній час і характеризується 
переходом від “стратегії страхування” союзників у Європі, до “стратегії стримуван-
ня” агресії РФ. 

Останні два роки, після саміту в Уельсі у НАТО працювали над втіленням Плану 
дій щодо забезпечення готовності (Readiness Action Plan) і зміцненням сил стриму-
вання і оборони. Було втричі збільшено чисельність сил швидкого реагування – до 
40 тисяч військових. Створена група над швидкого реагування чисельністю 5 тисяч 
військових, яка протягом 48 годин може бути розгорнута у будь-якій точці Європи. 
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Альянс створив вісім нових малих штаб-квартир у східних країнах, завдання яких – 
координувати пересування техніки, проведення навчань і накопичення необхідного 
обладнання. 

Таким чином, проведений аналіз трансформації НАТО дає змогу дійти таких 
висновків: 

• трансформація НАТО є однією з найважливіших умов реалізації завдань 
Альянсу у галузі безпеки, основоположним з яких є гарантування свободи та безпе-
ки усіх його членів згідно з принципами Статуту ООН, її мета – зміцнити здатність 
Альянсу протидіяти існуючим та новим безпековим загрозам ХХІ-го століття, вклю-
чаючи надання повністю підготовлених та здатних до розгортання сил, які можуть 
виконувати повний спектр військових операцій та місій на своїй території та поза її 
межами, по її периметру та на стратегічній відстані; 

• трансформація НАТО є тривалим і безперервним процесом, оскільки у полі-
тичному, економічному, соціальному середовищі, а також у сфері безпеки постійно 
відбуваються зміни, які часто створюють для Альянсу труднощі та вимагають при-
йняття складних рішень; 

• після закінчення “холодної війни”, можна визначити три етапи трансформації 
Альянсу: перший – від початку 90-х років ХХ ст. до 11 вересня 2001 року; другий – 
 з 11 вересня 2001 року до початку агресії РФ проти України; третій – з березня  
2014 року по сьогодні;

• основними напрямами трансформаційних процесів Альянсу в цілому є рефор-
мування військових командних структур, військова та військово-політична тран-
сформація. 

Подальші дослідження необхідно зосередити на вивченні трансформації зброй-
них сил країн – членів Альянсу, як інструменту реалізації воєнної політики держави, 
для врахування під час реформування Збройних Сил України, в умовах складної во-
єнно-політичної обстановки на Сході України. 

Т. О. ВИШНІВСЬКА
магістрант, ЖІ ПрАТ “ВНЗ “МАУП” 
науковий керівник – Н. В. Бондарчук, канд. юрид. наук, доц.

ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Cклaдoвoю чacтинoю рeфoрм eкoнoмiки крaїни є дeрeгуляцiя пiдприємницькoї 
дiяльнocтi, щo, в свою чергу, є cклaдoвoю рeгулятoрнoгo клiмaту. В Укрaїнi ocнoв-
нi зacaди здiйcнeння дeржaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики визнaчeнi вiдпoвiдним 
зaкoнoдaвcтвoм. Aлe з удocкoнaлeнням зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї дeр-
жaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики cитуaцiя з рoзвиткoм пiдприємництвa нe пoкрaщу-
єтьcя, a нaвпaки, cпocтeрiгaєтьcя пoгiршeння пoкaзникiв пiдприємницькoї aктив-
нocтi мaлoгo i ceрeдньoгo бiзнecу, cкoрoчeння притoку iнвecтицiй тa iншi нeгaтивнi 
eкoнoмiчнi прoцecи.



311

Прaктикa вкaзує нa пeвну вiдiрвaнicть принципiв вiд рeaльнoї прoцeдури, 
щo зacтocoвуєтьcя тa пeрeдбaчeнa зaкoнoм (принципи icнують oкрeмo, a рeгу-
лятoрнa дiяльнicть oкрeмo). Пeрeдуciм цe oбумoвлeнo трaдицiями вiтчизнянoгo 
прaвoзacтocувaння, кoли пeрeвaгa нacaмпeрeд вiддaєтьcя фoрмaльнoму дoтримaнню 
вcтaнoвлeнoї прoцeдури бeз з’яcувaння її змicту, знaчeння тa ceнcу її icнувaння.

Внacлiдoк тoгo, щo Укрaїнa тримaє курc у єврoпeйcький прocтiр, цiкaвим є дocвiд 
крaїн-члeнiв ЄC. Єврoкoмiciєю прoгoлoшeнo п’ять принципiв якicнoгo дeржaвнoгo 
упрaвлiння, a caмe: принцип вiдкритocтi пoлягaє у тoму, щo уcтaнoви пoвиннi прa-
цювaти прoзoрo, викoриcтoвуючи мoву, якa дocтупнa i зрoзумiлa для грoмaдcькocтi, 
кooрдинуючи дiяльнicть з iншими дeржaвaми ЄC тa кeруючиcь рiшeннями ЄC; 
принцип учacтi пoлягaє у зaбeзпeчeннi ширoкoї учacтi грoмaдcькocтi нa вciх eтaпaх 
здiйcнeння пoлiтики – вiд кoнцeпцiї дo викoнaння; принцип вiдпoвiдaльнocтi пoлягaє 
у чiткoму визнaчeннi функцiй кoжнoгo з oргaнiв, зaкoнoдaвчих i упрaвлiнcьких 
прoцeдур, i вcтaнoвлeннi вiдпoвiдaльнocтi зa викoнaння зaкрiплeних функцiй; прин-
цип eфeктивнocтi пoлягaє у тoму, щo пoлiтикa пoвиннa бaзувaтиcь нa пoпeрeдньo-
му дocвiдi, бути дocтaтньoю тa cвoєчacнoю i визнaчaти кoнкрeтнi цiлi; принцип 
пocлiдoвнocтi пoлягaє в тoму, щo пoлiтикa i упрaвлiння пoвиннi бути нeрoзривнi тa 
зрoзумiлi. Три принципи рeгулятoрнoї пoлiтики, зaпрoвaджувaнoї в Укрaїнi, cхoжi 
дo принципiв ЄC: принцип пeрeдбaчувaнocтi дo принципу пocлiдoвнocтi; принцип 
прoзoрocтi дo принципу вiдкритocтi; принцип врaхувaння грoмaдcькoї думки дo 
принципу учacтi. I лишe принцип вiдпoвiдaльнocтi, який є oдним iз гoлoвних пiд чac 
здiйcнeння якicнoгo упрaвлiння в ЄC, нe мaє вiдoбрaжeння в зaкoнoдaвcтвi Укрaїни, 
якe зaкрiплює принципи рeгулятoрнoї пoлiтики [1].

Oкрeмoї увaги зacлугoвує рeaлiзaцiя принципу “прoзoрocтi тa врaхувaння 
грoмaдcькoї думки”. Цe пoв’язaнo нacaмпeрeд iз тим, щo викoнaння цьoгo прин-
ципу вiдбувaєтьcя дocить фoрмaльнo i oбмeжуєтьcя лишe як прaвилo фoрмaль-
ним “oбoв’язкoвим рoзглядoм” прoпoзицiй тa лиcтiв. Зaувaжeння рoзглядaютьcя 
cпeцiaлicтaми вiддiлiв тa упрaвлiнь i caм рoзгляд прoхoдить дocить фoрмaльнo, a нe 
пo cутi звeрнeння. Єврoпeйcький дocвiд нaгoлoшує нa нeoбхiднocтi грoмaдcькoгo 
кoнтрoлю зa рoзглядoм звeрнeнь i прoпoзицiй [2, c. 128].

Щoдo визнaчeнoгo у зaкoнi принципу дoцiльнocтi, трeбa зaзнaчити, щo дoцiль-
нicть є пeрeдумoвoю нe тiльки для зaпрoвaджeння дeржaвнoгo рeгулювaння, a й 
для cкacувaння зaйвих рeгулювaнь, приcкiпливoгo рoзгляду кoжнoгo прoeкту рeгу-
лятoрнoгo aкту дo йoгo прийняття тa вжe прийнятих рeгулятoрних aктiв. В aнaлiзi 
рeгулятoрнoгo впливу aнaлiз “вигoд – витрaт” прoвoдитьcя дocить фoрмaльнo, aбo 
нe прoвoдитьcя взaгaлi. Прaвoзacтocувaння булo б крaщим, якби бeзпoceрeдньo ви-
знaчaвcя oбoв’язoк уciх рeгулятoрних oргaнiв викoнувaти визнaчeнi принципи дeр-
жaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики, зaбeзпeчувaти її здiйcнeння тa зaпрoвaдити юридич-
ну вiдпoвiдaльнicть зa нeдoтримaння вимoг зaкoнoдaвcтвa тa пoрушeння прoцeдури 
здiйcнeння дeржaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики. Тaкий oбoв’язoк є цiлкoм oчeвидним, 
прoтe вiдпoвiднo нe зaзнaчeний.

Як вбачається iз зaкoнoдaвcтвa, грoмaдяни, прeдcтaвники бiзнecу тa iншi 
зaцiкaвлeнi cуб’єкти мaють прaвo приймaти учacть у рeaлiзaцiї дeржaвнoї рeгулятoр-
нoї пoлiтики, aлe “учacть” мaє пeвнi oбмeжeння. Тaк, зaцiкaвлeнi cуб’єкти oбмeжeнi 
в прaвi рoзрoбляти прoeкти рeгулятoрних aктiв. Зaкoнoдавством визнaчeнo їх прaвo 
брaти учacть у рoзрoбцi прoeктiв рeгулятoрних aктiв у випaдкaх, пeрeдбaчeних нор-
мативно-правовими актами. Дocлiдники нeбeзпiдcтaвнo ввaжaють зaявлeнe прaвo 
cутo дeклaрaтивним. Чинним зaкoнoдaвcтвoм тaкoгo прaвa взaгaлi нe пeрeдбaчeнo 
для грoмaдян, cуб’єктiв гocпoдaрювaння тa їх oб’єднaнь. Хoчa icнує прaвo нa caмocтiй-
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ну рoзрoбку aнaлiзу рeгулятoрнoгo впливу прoeкту рeгулятoрнoгo aктa, прoвeдeння 
вiдcтeжeння рeзультaтивнocтi рeгулятoрнoгo aктa тoщo.

Рoзширeння мoжливocтeй учacтi грoмaдcькocтi в дeржaвнiй рeгулятoрнiй 
пoлiтицi дacть пoштoвх рoзвитку oб’єднaнь мaлoгo тa ceрeдньoгo бiзнecу, пiдвищeн-
ню рiвня прoзoрocтi дiяльнocтi oргaнiв публiчнoї влaди, врaхувaнню тa лoбiювaнню 
iнтeрeciв cуб’єктiв гocпoдaрювaння. Цe мaтимe нacлiдкoм пiдвищeння eфeктивнocтi 
тa рeзультaтивнocтi зaпрoвaджувaних рeгулювaнь у cфeрi гocпoдaрcькoї дiяльнocтi 
тaкoж [3]. 

Вci вищeзaзнaчeнi прoпoзицiї пoтрeбують внeceння зaкoнoдaвчих змiн тa пoлiтич-
нoї вoлi cуб’єктiв влaди. Aлe дoтримaння принципу “прoзoрocтi тa врaхувaння 
грoмaдcькoї думки” мoжнa пoкрaщити нa мicцeвoму рiвнi шляхoм пiдвищeння рiвня 
aктивнocтi грoмaдcьких aбo кooрдинaцiйних рaд iз питaнь рoзвитку пiдприємництвa 
тa грoмaдcьких oргaнiзaцiй, якi мoжуть здiйcнювaти eкcпeртну oцiнку прoeктiв рeгу-
лятoрних aктiв, нaдaвaти aльтeрнaтивний aнaлiз рeгулятoрнoгo впливу, прoпoзицiї 
щoдo пeрeгляду тa удocкoнaлeння вжe прийнятих рeгулятoрних aктiв [4]. 

Тaким чинoм, прoблeми в рeaлiзaцiї дeржaвнoї рeгулятoрнoї пoлiтики дiйcнo 
icнують i пoтрeбують cвoєчacнoгo вирiшeння. Oднiєю з причин цьoгo диcoнaнcу є 
нeдoтримaння принципiв рeгулятoрнoї пoлiтики. В крaїнaх ЄC, нa вiдмiну вiд Укрaї-
ни, поряд з принципaми, зaзнaчeними у зaкoнoдaвcтвi, дiє принцип вiдпoвiдaльнocтi. 
Вoднoчac необхідним є пocилeння дoтримaння принципу прoзoрocтi тa врaхувaння 
грoмaдcькoї думки. Впрoвaджeння єврoпeйcькoгo дocвiду у вiтчизняну прaктику 
мaтимe рeзультaтoм вдocкoнaлeння прaвoвoгo рeгулювaння гocпoдaрcьких вiднocин, 
a тaкoж aдмiнicтрaтивних вiднocин мiж рeгулятoрними oргaнaми тa cуб’єктaми 
гocпoдaрювaння, нeдoпущeння прийняття eкoнoмiчнo нeдoцiльних тa нeeфeктивних 
рeгулятoрних aктiв, змeншeння втручaння дeржaви в дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдa-
рювaння тa уcунeння пeрeшкoд для рoзвитку гocпoдaрcькoї дiяльнocтi.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Динамічний розвиток інтеграційних процесів у світовій господарській систе-
мі обумовлює розширення сфери діяльності підприємств за межами рідної країни. 
Будь-яке підприємство, так чиінакше, залежитьвідуспішноїспівпраці з закордон-
ними партнерами – безпосередньої, прямої, або через посередників. Сьогоднідіяль-
ністьпідприємств за межами рідноїкраїнистосується не лишекупівлі-продажу това-
рів і послуг, але й виробництва, інвестицій, фінансів, впливу на ринку. 

В умовах економічної інтеграції перед українськими підприємствами відкрива-
ються нові можливості по розширенню виробництва та збільшення доходів компа-
ній. Важливим моментом є забезпечення спроможності українських підприємств 
гідно вийти на світову арену з метою нагромадження досвіду у сфері управління 
конкурентоспроможністю діяльності [1,  35-36].

У світовій практиці існує досить великий досвід успішної реалізації програм, на-
цілених на підвищення конкурентоспроможності щодо національного та міжнарод-
ногорівня. На нашу думку, найбільш доцільним буде аналіз досвіду таких розвине-
них країн, як Ірландія, Фінляндія, Канада, та США. Такий вибір обумовлений рядом 
причин: 

1. Ці держави займають високі позиції в найбільш авторитетних рейтингах рів-
ня конкурентоспроможності країн світу - звітах Всесвітнього економічного Форуму 
(ВЕФ) та Міжнародного інституту управлінського розвитку (IMD) (хоч і в резуль-
таті світової фінансової кризи в цілому втратили кілька позицій) [4,6]; 

2. Канада, Ірландія, Фінляндія та США - країни-лідери у становленні інновацій-
ного суспільства  [4]; 

3. Є найбільш стабільними економіками світу згідно з конкурентоспроможні-
стю підприємств експертного рейтингу стабільності країн світу, складеного Фондом 
Миру і журналом ForeignPolicy в 2017 році, а також відносяться до країн з високим 
рівнем людського потенціалу за даними Доповіді про розвиток людини 2010, підго-
товленому ООН [5]. 

Ці країни за короткий проміжок часу змогли з країн-реципієнтів перетворитися 
на провідних акторів світового господарства саме за рахунок орієнтації на підвищен-
ня привабливості та ефективності регіонів.

Вчені та фахівці (М. Портер, Й. Шумпетер, Б. Райзберга, Ж. Ламбена, АзоєваГ.Л., 
Загорна Т. О., Іванов Ю. Б., Карпенко Є. М. та ін.) в області конкурентоспроможно-
сті країн і регіонів єдині в думці, що найбільш успішним досвідом підвищення націо-
нальної конкурентоспроможності за рахунок підвищення конкурентоспроможності 
регіонів володіє Ірландія. 

Безумовно, жодна з розвинених країн світу не зазнавала такого швидкого еконо-
мічного зростання. Всього 20 років економіка Ірландії характеризувалася відсутніс-
тю ефективного державного управління, високим рівнем безробіття та інфляції, по-
вільними темпами зростання, неефективною системою оподаткування. Статистичні 
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дані показують, що за рекордний термін Ірландія з країни-реципієнта перетворилася  
в державу, основнісоціально-економічні показники якої знаходяться на середньому 
по ЄС рівні. Так, рівень ВВП на душу населення виріс з 69% від середнього рівня 
показника ВВП по Євросоюзу у 1987 до 136% в 2003 році. Безробіття за аналогічний 
період знизилося з 17% до 4%, а обсяг державного боргу скоротився з 112% до 33% 
[3]. 

Одним з найбільш яскравих прикладів реалізації програми розвитку конкурен-
тоспроможності країни через інноваційну стратегію підвищення привабливості 
регіонів можна назвати досвід Фінляндії. Ця держава є однією з найбільш конку-
рентоспроможних країн світу з найвищим рівнем розвитку технологій [4,6]. Одна з 
головних особливостей фінської моделі розвитку конкурентоспроможності регіонів 
полягає в тому, що державна промислова та інноваційна політика поставила собі за 
мету зміщення фокусу з макроекономіки до мікроекономічної активності щодо по-
ліпшення загальних умов для компаній цілих галузей, особливо в сфері розвитку та 
поширення знань і інновацій. Ключову роль у забезпеченні національної конкурен-
тоспроможності Фінляндії грає регіональна політика, спрямована на збалансований 
територіальний розвиток.

Одним з найбільш успішних прикладів розробки та реалізації ефективних про-
ектів, спрямованих на створення та розвиток конкурентоспроможності конкретних 
регіонів і територій можна вважати досвід Канади. Створення конкурентоспромож-
ності регіону досягається за рахунок реалізації збалансованої стратегії, акцент в якій, 
робиться на підвищенні конкурентоспроможності конкретних міст.

Порівняно з іншимикраїнами США підтверджують статус найбільш конкуренто-
спроможної економіки світу. Ефективність національних ринків, конкурентоспро-
можність компаній, вражаюча здатність до технологічних інновацій, що базується 
на першокласній системі університетів і дослідних центрів, – усе це сприяє високо-
му рівню конкурентоспроможності економіки та підприємств США. Однак окремі 
слабкі позиції, особливо пов’язані з макроекономічними дисбалансами, досі станов-
лять ризики не лише для загального потенціалу конкурентоспроможності країни, а 
й для всієї глобальної економіки. [2].

У Японії щодо конкурентоспроможності підприємств склалася зовсім інша си-
туація. Раніше там діяла система пірамідального контролю над компаніями. Після 
поразки у Другій світовій війні були прийняті норми, подібні до тих, що існують 
у США. Але японці винайшли новий механізм контролю: контрольний пакет не 
надається одній компанії у володіння, а розбивається на декілька і обмінюється з 
іншими компаніями. Таким чином сформувалася система перехресного володіння. 
Вона ускладнює недружнє поглинання і робить менеджмент більш консервативним 
та обережним. Але стагнація, яка триває з 1990-х років, може призвести до змін у цій 
системі.

Великий вплив на конкурентоспроможність підприємств Швеції має інтенсив-
ність наукових досліджень і розробок у шведському промисловому секторі, які є од-
ними з найвищих у світі. Близько 80% видатків на наукові дослідження в шведській 
промисловості здійснюються 20 великими промисловими групами.

Нині Швеція є одним із світових лідерів у галузі інформаційних технологій (ІТ). 
Зокрема, стрімке зростання компаній у таких секторах як Інтернет та ІТ привернув 
світову увагу. Країна є одним з лідерів на ринку мобільного зв’язку та бездротових 
інтернетних прикладних програм. Завдяки цьому Швеція стала важливим випробу-
вальним ринком для компаній, якіпрацюють з ІТ. Шведське “ІТ-диво” стало мож-
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ливим завдяки підприємствам з високою конкурентоспроможністю, а саме завдя-
ки високопрофесійному рівневі працівників і сталим традиціям інновацій у сфері 
комп’ютерів та зв’язку [7].

Великий вплив в управління конкурентоспроможністю підприємств Швеції має 
податкова політика.До початку 90-х років у Швеції було встановлено досить високі 
ставки податків, внаслідок чого знизились темпи економічного піднесення, зменши-
лась конкурентоздатність швецьких товарів на світовому ринку, скоротилось надхо-
дження інвестицій. У зв’язку з цим було вжито серйозних заходів щодо до зниження 
податкових ставок: ПДВ і податок на споживання.

Серед факторів, що зумовили швидке економічне зростання Китаю і підвищенню 
конкурентоспроможності підприємств, китайськівчені та політики виокремлюють 
передусім наступні. В основі економічної системи Китаю лежить державна, колек-
тивна, приватна та індивідуальнавласність на засоби виробництва іншими словами, 
тут має місце багато укладність, яка, як відомо, властива кожній країні, що здійснює 
перехід від капіталізму до соціалізму. Підводячи підсумки, варто зазначити, що кон-
курентоспроможність будь-якого підприємства залежить від багатьох факторів, та-
ких як прийнятні ціни, висока якість, ефективний менеджмент, продумана реклама 
і якість обслуговування і сервісу підприємства. Ключовими шляхами підвищення 
конкурентоспроможності підприємства є організація ефективної інноваційної ді-
яльності підприємства, в основі якої повинна лежати стратегія маркетингу, організа-
ційно-технологічна підготовка виготовлення високоякісної продукції.

На основі проведених нами досліджень та виявлення сильних і слабких сторін 
механізмів управління конкурентоспроможністю підприємств різних країн можна 
зробити висновок, що найкращий механізм управління конкурентоспроможністю 
підприємств мають Сполучені Штати Америки, які характеризуються найвищим 
показником ВНП на душу населення. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В современных условиях развития экономики существенным и актуальным яв-
ляется конкурентоспособный персонал и эффективность социально-трудовых от-
ношений, а кадровая политика является важной составляющей общей стратегии 
деятельности предприятия. Это связано с тем, что эффективная деятельность пред-
приятия в условиях рыночной конкуренции зависит не только от качественных и 
количественных характеристик работников, но и от результативности методов и ме-
ханизмов управления ими.

Разработка кадровой политики в современных условиях является главной зада-
чей управленцев, от успешного решения которой зависит эффективность деятель-
ности организаций и подразделений, которые они возглавляют.

Проблемы кадровой политики предприятий исследовали такие ученые: Г. Дес-
слер, Г. Дмитренко, А. Заяц, Г. 3айцев, В. Зигерт, А. Колот, Е. Маслов, Ю. Одегов,  
Х. Хекхаузен, Г. Щекин и др. Несмотря на значительный интерес ученых к пробле-
мам кадровой политики, необходимо отметить, что вопросы, связанные с формиро-
ванием эффективной политики менеджмента персонала предприятия в современ-
ных условиях остаются недостаточно исследованными.

Цель статьи – рассмотреть особенности кадровой  политики организаций.
В современных условиях, кадровая политика организации представляет собой 

сложное, многоуровневое социокультурное явление. Ее принадлежность к ряду 
социальных явлений обусловлена тем, что областью бытия кадровой политики вы-
ступает пространство социальных взаимодействий внутри предприятия между его 
руководством и персоналом. Характер этих взаимодействий и их эффективность за-
висят от содержания и структуры ценностной системы, которая выступает идейной 
основой кадровой политики [1, 165].

Кадровая политика предприятия – генеральное направление кадровой работы, 
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработ-
ке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного коллек-
тива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 
рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии управления ее персо-
налом [1, 26]. Кадровая политика является частью общей политики организации и 
должна полностью соответствовать концепции ее развития.

Разработка кадровой политики подлежит формированию кадрового потенциалу, 
который способен обеспечить эффективное решение текущих и перспективных за-
дач. Для этого должны привлекаться эффективные мотивационные модели, которые 
способствуют побуждению и стимулированию каждого работника к профессиональ-
ному развитию, а также создаются условия для своевременного приобретения необ-
ходимой профессиональной компетенции [3, 55].

Кадровая политика является основой кадрового хозяйства и экономической по-
литики. К экономической политике она принадлежит тому, что в ее пределах госу-



317

дарственные органы и руководство как государственных, так и частных организаций 
принимают принципиальные решения в сфере человеческого труда, которые охва-
тывают все функциональные сферы организации. Качество этих решений в опреде-
ленной степени зависит от профессиональной пригодности сотрудников, наделен-
ных соответствующими полномочиями. 

В традиционном представлении система работы с кадрами выступает в виде ка-
дровой работы, которая понимается как деятельность по учету персонала и офор-
млению документации, осуществляется в первую очередь непосредственными руко-
водителями и работниками кадровых служб.

Основной задачей кадровой политики являются:
1) создание условий реализации предусмотренных трудовым законодательством 

прав и обязанностей граждан;
2) рациональное использование кадрового потенциала;
3) формирование и поддержание эффективной работы трудовых коллективов.
Основными разновидностями кадровой политики считается политика отбора ка-

дров, политика обучения, политика оплаты труда, политика формирования кадро-
вых процедур, политика социальных отношений.

В основе формирования кадровой политики лежит анализ структуры персонала, 
эффективности использования рабочего времени, прогнозы развития производства 
и занятости. Иногда эта работа выполняется с помощью специальных консалтинго-
вых организаций [4, 173].

Главными направлениями кадровой политики являются:
• определение основных требований к персоналу учитывая прогноз внутренней 

и внешней ситуации, перспектив развития организации;
• формирование новых кадровых структур и разработка процедур механизмов 

управления персоналом;
• формулировка концепции оплаты труда, материального и морального стиму-

лирования персонала несмотря на стратегию бизнеса;
• выбор путей привлечения, использования, хранения и освобождения кадров, 

помощь при массовых увольнениях;
• развитие социальных отношений;
• определение путей развития кадров, обучение, повышение квалификации или 

массовой переподготовки, что связано с переходом к новым технологиям, по-
вышение по службе, стимулирования досрочного выхода на пенсию лиц, не 
соответствующих новым требованиям и способных освоить новые технологии 
и методы работы;

• улучшение морально-психологического климата в коллективе, участие рядо-
вых работников в процессе управления организацией.

Средством осуществления кадровой функции и кадровой политики является ра-
бота с кадрами, которая определяет весь комплекс мероприятий и процедур, связан-
ных с реализацией кадровой функции и кадровой политики [5, 123].

Для достижения своих целей субъекты кадровой политики пользуются опреде-
ленным инструментарием – средствами кадровой политики. Рассмотрим их.

1. Выбор стиля управления, от которого зависит выбор других инструментов. 
В научных разработках под стилем управления понимают не только собственный 
управленческий стиль того или иного руководителя, но и принципиальный управ-
ленческий стиль предприятия вообще.

2. Социальная политика и политика оплаты труда – материальные стимулы, ор-
ганизация предлагает своим сотрудникам: установление тарифной сетки – опреде-
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ленному виду деятельности имеет определенный разряд заработной платы; вруче-
ние подарков в связи с праздниками; выплаты отпускных и квартальных премий, 
премий по итогам года; выплаты по результатам деятельности организации: участие 
работников в прибыли через прямые денежные выплаты; участие в капитале (вла-
дение акциями) предоставление займов; выплаты работникам премий или надбавок 
к заработной плате; дополнительные выплаты за экономический эффект от рацио-
нализаторского предложения; социальные выплаты и льготы, не предусмотренные 
законодательными актами; пенсионное обеспечение в организации; выплаты за вы-
слугу лет; накопления собственного капитала; дотации на санаторное лечение и т.д.

3. Политика в сфере образования, повышения квалификации и должностных на-
значений: обучение – подготовка новых кадров для определенных видов деятель-
ности (на рабочем месте или на ознакомительных курсах), профессионально-тех-
ническая подготовка молодежи, семинарские занятия для будущих руководителей; 
повышение квалификации – внутрипроизводственное и другие формы обучения, в 
частности заочное; должностные назначения – формирование критериев пригодно-
сти для должностей, внутрипроизводственные конкурсы, целенаправленное разви-
тие персонала.

4. Создание условий труда: рабочее место – организация заботится о создании 
надлежащих условий труда на рабочем месте, обеспечивает эргономичность труда 
(свобода движений, удобные стулья, правильная высота столов, достаточность осве-
щения), принимает меры по снижению уровня шума и содержания в средствах труда 
опасных для здоровья веществ; рабочее время – организация обеспечивает возмож-
ность гибкости рабочего времени (гибкий график работы, рабочие места с неполным 
рабочим днем, предоставления дополнительных дней к основному отпуску);  содер-
жание труда – организация принимает меры по устранению или уменьшению моно-
тонности определенных видов деятельности благодаря расширению спектра выпол-
няемой работы, ротации рабочих мест, обогащению содержания труда.

5. Обеспечение кадрами – поддержание контактов с бюро по трудоустройству, 
консультантами по вопросам трудоустройства, объединениями рабочих и служа-
щих, школами, университетами, академиями с целью создания привлекательного 
имиджа организации для потенциальных сотрудников.

Таким образом, кадровая политика является главным элементом стратегически 
ориентированной политики предприятия, определяет характер взаимоотношений 
руководства с персоналом. Кадровая политика на предприятии, которая соответ-
ствует вышеуказанным требованиям и реализуется по определенным этапам, будет 
способствовать конкурентоспособности персонала, продукции, предприятия в усло-
виях трансформационных изменений национальной экономики.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Актуальність теми дослідження обґрунтовується необхідністю підвищення ефек-
тивності мотивації діяльності персоналу як одного з основних чинників економіч-
ного успіху підприємства, адже орієнтація працівників на досягнення цілей підпри-
ємства є головним завданням мотивації праці. В даний час особливо актуальними є 
проблеми мотивації персоналу до високоефективної праці у сфері торгівлі, яка стало 
займає провідне місце у системі ринкової економіки.  

У галузі кадрового менеджменту і конкретно мотивації персоналу відомі тео-
ретичні і практичні здобутки вітчизняних і зарубіжних авторів, таких яких Барко- 
ва С. А., Грішнової  О. А., Дмитренка Г. А., Колота А. М., та ін. Разом з тим, незва-
жаючи на широке коло існуючих наукових напрацювань, проблема формування 
ефективної системи мотивації та оплати праці персоналу вітчизняних підприємств 
потребує подальших досліджень.

Вирішальним причинним фактором результативності діяльності найманих пра-
цівників (персоналу) є мотивація праці. З точки зору управління, мотивація розгля-
дається як процес формування у працівників мотивів до діяльності для досягнення 
особистих цілей та одночасно цілей роботодавця.

Зважаючи на те, що управління персоналом потребує системного підходу, можна 
стверджувати, що найнижчі, вищі та найвищі потреби розвиваються паралельно та 
спільно. Вони керують поведінкою людини на всіх рівнях її організації, тобто існує 
потрійний характер задоволення потреб через матеріальне, соціальне та духовне мо-
тивування, заохочення та стимулювання. Варто зазначити, що саме нематеріальне сти-
мулювання, хоча й не виражається у безпосередній виплаті працівникам готівкових і 
безготівкових коштів, потребує інвестування з боку підприємства. Основний ефект, що 
досягається при нематеріальному стимулюванні, – підвищення рівня лояльності пер-
соналу. За визначенням дослідників, лояльність співробітників є умовою формування 
у них високої професійної мотивації, яка відображається на всіх сферах діяльності; 
вона є умовою безпеки фірми, що суттєво впливає на благонадійність працівників [2]. 

В економічній літературі поняття “мотив” розглядається в якості предмета заці-
кавленості, бажання і спонукальних мотивів, дій економічних суб’єктів. Проблема 
багатьох підприємств полягає в тому, що не маючі істотного рівня мотивації праці, 
працівники виконують лише мінімальний обсяг функціональних обов’язків, що не-
гативно позначається на якості продукції і послуг, тому підприємство втрачає свої 
конкурентні переваги. Тільки зацікавлені у змісті своєї роботи працівники є голов-
ним фактором успіху підприємства. Завдання багатьох роботодавців – привести рі-
вень мотивації працівників у відповідність з цілями підприємства [2; 4]. Величезну 
роль у її вирішенні відіграє управління, тому що джерело мотивації криється в самих 
працівниках, до кожного з яких необхідний індивідуальний підхід.

Отже, з точки зору управління трудовою поведінкою необхідно розуміти, які мо-
тиви є у працівника, щоб здійснювати вплив на вже доконаний результат поведінки 
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і завчасно впливати на формування спрямованості діяльності у відповідності з ціля-
ми підприємства.

З огляду на кризове становище економіки держави, що безпосередньо відобража-
ється на діяльності та можливостях сучасних підприємств, пропонуємо більшу увагу 
приділити нематеріальній мотивації. Для цього, на наш погляд, доцільно: 

• визнавати цінність працівника для організації, надавати йому творчу роботу; 
• застосовувати програми поліпшення умов праці та ротації кадрів; 
• використовувати змінний графік, неповний робочий тиждень; 
• встановлювати працівникам знижки на продукцію, що випускається підприєм-

ством; 
• на робочих місцях формувати світосприйняття єдиної команди; 
• не приймати рішення стосовно змін у роботі працівників без їх відома, навіть 

якщо ці зміни позитивні; 
• надавати працівникам максимально можливий ступінь самоконтролю; 
• підлеглим, які досягли успіху, делегувати додаткові права та повноваження з 

метою кар’єрного росту. 
У економічній енциклопедії економічні інтереси визначені як “об’єктивні спону-

кальні мотиви господарської (економічної) діяльності людей, обумовлені їх місцем в 
системі суспільного розподілу праці, що знаходяться під впливом історично певних 
виробничих відносин, перш за все, відносин власності на засоби виробництва” [3, 215]. 

Дуже непросто виявити, які мотиви є головними в мотиваційному процесі кон-
кретної людини в конкретних умовах. Досить важливим фактором є також постійна 
трансформація мотиваційного процесу. Його характер залежить від потреб, що його 
ініціюють. Самі потреби перебувають між собою в складній динамічній взаємодії, 
найчастіше суперечать один одному. Складові цієї взаємодії здатні змінюватися в 
часі, змінюючи спрямованість й характер дії мотивів. Звідси навіть при глибокому 
вивченні мотиваційної структури людини, системи мотивів її дії, можливі зовсім не-
передбачені зміни в її поведінці й несподівана реакція на мотивуючі впливи. 

Таким чином, мотивація працівників впливає на їхню продуктивність, і частина 
роботи менеджера саме полягає в тому, щоб направити мотивацію на досягнення ор-
ганізаційних цілей. Вивчення мотивації дозволяє зрозуміти, що змушує людей пра-
цювати, що впливає на їх вибір способу дії, і чому вони дотримуються цього вибору 
протягом деякого часу. 

Перспективи подальшої роботи над темою мають бути спрямовані на розгляд 
практичного аспекту впровадження різних способів мотивації на українських під-
приємствах та дослідження впливу цих нововведень на ефективність праці персона-
лу підприємства.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АДВОКАТСЬКОЇ  
МОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ

Поняття адвокатської монополії в України з’явилося не так давно. Проте, вже ви-
кликало хвилю обурень із одного боку та доведеності фактів переваг існування тако-
го терміну з іншого. Слід сказати, що на законодавчому рівні поняття адвокатської 
монополії, як такого, не закріплено. Саме ж поняття адвокатської монополії має своє 
застосування серед праць значної кількості, як науковців так і фахових осіб у сфері 
адвокатури України.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що станом на кінець 2019 року 
вищий законодавчий орган – Верховна Рада України напрацював механізм повер-
нення до моделі судового представництва, що існував до початку 2017 року, проте із 
певними виключеннями. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про досить суттєву зацікавле-
ність науковців-правників, щодо питань адвокатської монополії. Основні переваги 
та недоліки адвокатської монополії були досліджені та висвітлені у працях таких 
науковців: А.В. Богми, Л.Є. Владіміров, М.В. Руденко, Ю.Т. Шрамко, О.Г. Яновська, 
М.І. Сірий, Т.Б. Вільчик та іншими. 

Основною метою дослідження виступає аналіз конституційної реформи, яка сто-
сується адвокатської монополії в Україні, а саме виділення ключових переваг та не-
доліків існування такого запровадження.

 Виклад основного матеріалу. Конституційна реформа, що була запроваджена у 
2016 році ввела у науковий та професійний обіг поняття “адвокатська монополія”. 

Так відповідно до ч. 4 ст. 131-2, було введено норму про те, що  виключно адвокату 
надається встановлене законодавством України право здійснювати представництво 
іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Відповідно до 
внесених змін до Конституції України від 30 вересня 2016 року, було встановлено 
що: 

”1) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 
131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді 
та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної 
інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. 

2) представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року” [1].

Якщо розглядати адвокатську монополію на міжнародному просторі, то слід 
сказати, що Україна є єдиною державою, де монополія адвокатів, щодо представни-
цтва інших осіб у суді є закріпленою на рівні Конституції України. Так, виконавчий 
директор Української Гельсінської Спілки з прав людини А. Бущенко, зазначав, що 
закріплення у Конституції держави даної монополії, як і будь-якої корпоративної 
монополії є надзвичайно “величезною помилкою” [2].

Досить часто, починаючи від 2016 року (моменту запровадження адвокатської 
монополії) йдуть постійні дискусії щодо необхідності чи навпаки непотрібності у 
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здійсненні представництва прав та інтересів осіб виключно адвокатами, а також на-
даються пропозиції щодо використання міжнародного досвіду функціонування ад-
вокатської монополії.

В даний час стосовно адвокатської монополії ми можемо спостерігати можли-
вість її скасування, адже в даний час було прийнято у першому читанні Проект За-
кону України № 1013 “Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 
адвокатської монополії)” та подано таку пропозицію для надання КСУ свого право-
вого висновку.

У даному законопроекті йдеться лише про внесення зміни до ст. 113-2 Конститу-
ції України, а саме, що:

• “для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Не-
залежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності адвокатури та 
здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно ад-
вокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення”. 

• “Підпункт 11 пункту 16-1 Розділу XV “Перехідні положення” вилучити” [3].
Відповідно до Висновку КСУ у справі за конституційним зверненням Верховної 

Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр.  
№ 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, було визнано, що “Проект За-
кону № 1013 є таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України” [4].

Тому цілком можливим є уявлення того, що найближчим часом Верховною Ра-
дою України буде все ж таки прийнято Закон України, що знову повертає модель 
представництва прав та інтересів у суді громадян, що потребують цього, не лише осо-
бами, що виключно мають адвокатське посвідчення, а й будь-якими іншими профе-
сійними особами.

Основними перевагами впровадження адвокатської монополії можливо визнати:
• наявність гарантій адвокатської діяльності;
• заборона на допит адвоката за обставинами, які стали йому відомі у зв’язку із 

здійсненням адвокатської діяльності; 
• заборона на втручання в діяльність адвоката і перешкоджання адвокатській ді-

яльності; 
• незалежність адвокатури;
• здійснення функцій захисту і представництва, надання правової допомоги суб’єк-

тами (адвокатами), для яких виконання зазначених функцій (а не отримання прибут-
ку) є основоположним завданням професійної діяльності відповідно до закону;

Основними недоліками впровадження  адвокатської монополії, потягом трьох 
років її існування є:

• встановлення вказаних процесуальних привілеїв для адвокатів позбавляє гро-
мадян права на вільне обрання захисника своїх прав при розгляді справ в порядку 
адміністративного, господарського і цивільного судочинства;

• у зв’язку із вступом в силу монополії на представництво лише адвокатами ін-
ших осіб в судових установах, цінова політика на власні послуги є надзвичайно ви-
сокою;

• законодавство України передбачає досить обмежений перелік осіб і категорій 
справ для надання безкоштовної юридичної допомоги, що з урахуванням низького 
рівня життя населення може позбавити значну її частину взагалі будь-якої юридич-
ної допомоги.

Отже, проаналізувавши та дослідивши деякі аспекти існування адвокатської 
монополії в Україні можливо дійти до висновку, що Україна не є підготовленою 
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до такого існування його у всіх сферах судочинства. Важливим є також ухвалення 
Проекту Закону України № 1013 “Про внесення змін до Конституції України (щодо 
скасування адвокатської монополії)”. Адже, даний законопроект направлений саме 
на збереження адвокатської монополії лише у кримінальних провадженнях, що буде 
більше необхідним, в умовах сьогодення. 
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НН ІМВСН МАУП

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Відомо, що сфера освіти відчуває вплив культури, науки, економіки, політики  і  
техніки в  процесі розвитку. Особливо  помітний  вплив  інтегральних політико-е-
кономічних,  соціально-культурних  і науково-технічних  факторів,  які проявляють 
себе у вигляді  певних тенденцій.  Стрімка глобалізація  проявляється  як  в лібералі-
зації  світової економіки,  взаємозалежності економіки і безпеки  всіх  країн  так само 
і в глобальній  інформатизації  суспільства.

У  Контексті предмета нашого дослідження особливий  інтерес становить інфор-
матизація суспільства, яка ініціює формування інформаційно-комунікативної  сфе-
ри, роблячи  доступною інформацію будь-якого виду для кожної людини планети. 
Забезпечується така можливість засобами інформаційних  технологій,  завдяки яким 
людина здатна накопичувати, зберігати інформацію, працювати  з будь-якою інфор-
мацією,  застосовувати її  в професійній  діяльності.
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В основі соціально-економічного розвитку  інформаційного  суспільства лежить 
не  матеріальне виробництво,  а виробництво інформації  та знань. Для будь-якої  
країни  ступінь її економічного і  технологічного  розвитку,   добробуту суспільства 
пропорційні  середньому рівню  знань,  умінь,  навичок  і кваліфікацій її активного 
населення [1, с.5].

З  розвитком  інформаційних  технологій  зростає  їх роль  та  використання  у сфе-
рі освіти.  Світовим трендом у  сфері освіти  стають відкриті  онлайн-курси МООСs і 
медіа-освіта.  Автори наголошують на тому, що впровадження нових технологій нав-
чання та досконале оволодіння ними вимагають певної внутрішньої готовності  як 
викладачів, так і здобувачів вищої освіти до серйозних перетворень, що відповідають 
умовам швидкозмінного інформаційного суспільства [2, с.50].

З 2010 року в Україні набула чинності Концепція впровадження медіаосвіти 
Україні, що  має  на меті  “сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа- 
освіти  заради  забезпечення  всебічної  підготовки  дітей  і молоді до безпечної та 
ефективної  взаємодії  із  сучасною  системою медіа,  формування у них медіа-обі-
знаності,  медіа-грамотності  і медіа-компетентності відповідно до їхніх  вікових та 
індивідуальних особливостей”[3].  Онлайн-курси стали сьогодні дуже  популярним  
засобом навчання.  Така форма навчання дає змогу інтерактивного спілкування  сту-
дентів та  викладачів,  а також прийому  іспитів в режимі онлайн. Це одна із найнові-
ших форм дистанційного навчання, яка активно  розвивається у світовій освіті.

Використання в освітній практиці  технологій, пов’язаних з Інтернетом, дозво-
ляє реалізувати принцип безперервної освіти – “навчання впродовж усього життя”, 
перейти  від  догматичного заучування до діяльнісного та компетентного підходу - 
підготовки фахівців, здатних в умовах сучасного виробництва вирішувати наявні 
проблеми в нетривіальних умовах. Інформаційно-комунікаційні  технології  мають  
великі  можливості  для  особистісного розвитку людини,  розкриття  її  потенціалу,  
тому на сучасному етапі значну роль відіграють  дистанційні  форми  та технології 
навчання й виховання.  Сьогодні без широкого  застосування  дистанційного нав-
чання  навчальні заклади  не можуть  перемагати в  конкурентній  боротьбі на ринку 
освітніх послуг та забезпечувати  підготовку  кваліфікованих  фахівців на сучасному 
рівні.

Основні принципи дистанційного навчання – це встановлення інтерактивного 
спілкування  між  студентом та викладачем  без забезпечення  їх безпосередньої  зу-
стрічі і самостійне освоєння певного масиву знань і навичок за обраним курсом при  
використанні  певних  інформаційних  технологій [4, с.167].

В Україні у 2013 році пройшли перші MOOC на базі Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка — “Університет онлайн”. Перший масовий 
онлайн-курс,  ініційований Іваном Примаченком, стосувався бренд-менеджменту та 
зібрав понад 9 тисяч учасників.

Весною 2014 року стартував проект інтерактивної онлайн-освіти EdEra, який 
створює онлайн-курси та освітній контент широкого спектра з використанням IT. 
Мета проекту зробити освіту в країні доступною та якісною на зразок західних най-
кращих освітніх ініціатив.

Звичайно таке онлайн навчання має як переваги так і певні недоліки.  До переваг 
ми відносимо:

• доступ до програм найкращих університетів і викладачів світу;
• найновіша інформація, технології, теорії;
• безкоштовне або доступніше за ціною, ніж денне навчанням в університеті;
• можливість навчатись будь-де і будь-коли.
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Але сучасний студент зіштовхується і з труднощами у самомотивації, і з  недо-
статньою кількість спеціалізованих матеріалів вищого рівня складності (більшість 
матеріалів вступного рівня для того, щоб охопити якомога більшу аудиторію). Ще 
одним недоліком онлайн навчання ми вважаєм це ілюзія компетенції, тобто важко  
оцінити знання  чи їх відсутність.

Отже, дистанційна форма навчання це сучасна платформа для отримання знань. І 
хоча Україна значно відстає від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, але ми 
вже бачимо перші кроки які вітчизняна освіта робить у даному напрямі.

У країні не має відповідних програм  загальнодержавного  та  регіонального рівнів. 
Невисокий  рівень  комп’ютеризації  суспільства   та системи освіти зокрема, низьке 
освоєння навчальними закладами сітьових інформаційних технологій, несформова-
ність національного  освітнього  простору в Web-середовищі та ін. не дають змоги в 
даний час реалізувати значні потенційні можливості дистанційного навчання.
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО  
АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Проведення реформи антикорупційного законодавства та системи антикорупцій-
них органів обумовило прийняття нових нормативно-правових актів, спрямованих 
на запобігання і протидію корупції, появу нових антикорупційних інституцій.

Одним із таких новостворених антикорупційних  органів є Національне агент-
ство з питань запобігання і протидії корупції (далі – НАЗК). Відповідно до ч. 1  
ст. 4 Закону України “Про запобігання корупції” Національне агентство з питань 
запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику 
[1]. НАЗК також наділений повноваженнями з організації діяльності із запобігання 
вчиненню корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень, здійснення контр-
олю за дотриманням антикорупційного законодавства державними службовцями, 
політичними партіями тощо.  
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Однією з головних складових процесуальних засад запобігання і протидії коруп-
ції є принципи здійснення такої діяльності. 

Беззаперечним серед науковців є твердження, що принципи – це основополож-
ні засади, які виникають внаслідок об’єктивних закономірностей розвитку суспіль-
ства та характеризують спрямованість правового регулювання суспільних відносин. 
Тому правові принципи є основою усіх без винятку суспільних процесів, характери-
зують їх зміст та зумовлюють їх подальший розвиток. Принципи є базисом розвитку 
публічних відносин [2, 142].

Важливе значення принципи мають і у діяльності НАЗК, оскільки є основою 
його функціонування, визначають його правову природу, виступають відправною 
засадою реалізації на практиці його повноважень.

Втім слід констатувати, що у Законі України “Про запобігання корупції”, який є 
правовою основою діяльності НАЗК, принципи діяльності агентства не закріплено, 
що на нашу думку, є суттєвою прогалиною у нормативно-правовому регулюванні ді-
яльності НАЗК.

Даючи характеристику принципів діяльності, які застосовуються антикорупцій-
ними органами, науковці, як правило, акцентують увагу на загальнотеоретичних 
принципах права та принципах, на яких має здійснюватись діяльність із запобігання 
і протидії корупції.  

Що стосується розуміння загальнотеоретичних принципів права та їх класифі-
кації, то найбільш поширеним критерієм їх поділу є сфера дії, відповідно принципи 
права поділяються на загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та принципи 
інститутів права. До загальноправових принципів відносять принципи: верховен-
ства права, законності, справедливості, рівності усіх перед законом тощо. Міжгалу-
зеві принципи права притаманні кільком галузям права, наприклад, змагальність 
сторін, прозорість діяльності, гласність судового процесу тощо. Галузеві принципи 
права характеризують конкретну (певну) галузь права, а принципи інститутів права 
– конкретний інститут права.

В.Д. Гвоздецький, досліджуючи антикорупційну діяльність відповідних суб’єк-
тів, зазначає, що вона повинна базуватися на принципах: верховенства права; закон-
ності; відкритості та прозорості діяльності посадових осіб; участі громадськості у 
заходах щодо запобігання і протидії корупції; системного

виконання правових, політичних, соціально-економічних, профілактичних (які 
є, до речі, пріоритетними), організаційних, інформаційних та інших заходів; невідво-
ротності юридичної відповідальності за вчинення особою корупційного правопору-
шення тощо [3, 383-384].

Вважаємо, що принципи діяльності НАЗК можуть бути поділені на загальні та 
спеціальні, до принципів діяльності НАЗК як антикорупційного органу, можуть 
бути віднесені наступні:

1. загальні принципи:
• принцип верховенства права – панування права у діяльності НАЗК; 
• панування права – це панування в суспільних відносинах правової рівності 

у справедливості, свободі, добрі, істині тощо безвідносно до нормативного 
оформлення [4, 46];

• принцип законності – передбачає здійснення усіма посадовими особами 
НАЗК їх функцій у суворій відповідності до вимог чинного законодавства, в 
межах встановленої компетенції;

• принцип гуманізму – полягає у визнанні пріоритету загальнолюдських цін-
ностей над будь-якими іншими, у повазі до гідності і прав людини;
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• принципи відкритості та прозорості. На нашу думку, ці принципи не слід 
протиставляти один одному, оскільки неможливо забезпечити відкритість у 
діяльності НАЗК без належної обізнаності громадян щодо змісту діяльності 
посадових осіб НАЗК;

• принципи професіоналізму й компетентності є досить важливою засадою ді-
яльності НАЗК. На нашу думку, забезпечити професіоналізм посадових осіб 
НАЗК можна шляхом налагодження ефективної системи підбору та підви-
щення кваліфікації кадрів;

2. спеціальні принципи:
• принцип участі громадськості у реалізації заходів із запобігання і протидії ко-

рупції. Ефективна боротьба з корупцією можлива лише за активної  участі 
громадськості, і не лише через Громадську раду, а й шляхом інформування на-
селення, надання консультацій, ведення роз’яснювальної роботи. На думку  
Т.В. Хабарової даний принцип реалізується шляхом залучення громадськості до 
процесу прийняття рішень, вироблення напрямів державної політики та здійс-
нення громадського контролю за різними сферами діяльності влади [5, 88];

• принцип спеціалізації. Не дивлячись на широке коло повноважень, НАЗК 
виконує, у першу чергу, попереджувальну функцію, що дає можливість зосе-
редитись на вирішенні завдань, що стоять перед інституцією шляхом викори-
стання особливих методів та заходів;

• принцип систематичності – передбачає, що діяльність НАЗК є постійною, 
безперервною.

Вбачається, що принципи діяльності НАЗК відіграють важливу роль у діяльності 
агентства, їх дотримання буде сприяти належному виконанню закріплених за НАЗК 
повноважень, утвердженню верховенства права в державі, відкритості та доступно-
сті для громадського контролю.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо доповнити розділ ІІ Закону України 
“Про запобігання корупції”, нормою, в якій визначити й закріпити принципи діяль-
ності НАЗК.
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ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Особи з інвалідністю є в кожній державі, і Україна не є виключенням. Кількість 
таких осіб постійно зростає, вони потребують допомоги і захисту. Найвищою цінні-
стю України є людина, її життя та здоров’я.

”Інвалід” (від лат. – слабкий, немічний) – це особа зі стійким розладом функцій 
організму, зумовленим захворюванням, наслідками травм або уродженими дефек-
тами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній 
допомозі та захисті [1, 282-284].

Норми чинного законодавства та норми міжнародного права дають чітке розу-
міння поняття інвалідності, визначають соціальний статус та права осіб з інвалідні-
стю. Інвалідність згідно Закону України  “Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю” як міра втрати здоров’я і визнання особи такою, що є особою з інвалід-
ністю, визначається шляхом експертного дослідження в органах медико-соціальної 
експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Особа з інвалідністю – це особа 
зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем 
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’я-
зана створити умови для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами та забез-
печити соціальний захист [2].

Проблема інвалідності була й залишається багатопрофільною. За сучасних 
умов змінилися не лише ставлення суспільства до осіб з інвалідністю, а й політи-
ка держави стосовно проблем інвалідності. У соціальній правовій державі зусилля 
спрямовуються на усвідомлення потреби інтеграції осіб з інвалідністю у нормаль-
не життя спільноти й надання їм рівних прав і можливостей зі здоровими людьми. 
Для інтегрування людей з інвалідністю в існуючу систему суспільних відносин на-
рівні зі здоровими людьми необхідні організаційні, економічні та правові заходи. 
Потребує законодавчого закріплення дійовий механізм забезпечення рівних прав 
і можливостей інвалідів на медичну допомогу, освіту, працевлаштування, свободу 
особистості тощо.

В Конституції України закріплено рівні права усіх громадян. Ст. 21 проголошує, 
що “усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах”, “права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними”, ст. 24 – “не може бути привілеїв чи обмежень 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мов-
ними ознаками” [3].

В Основному Законі держави права і свободи інвалідів окремо не визначаються, 
а надаються їм поряд з усіма громадянами України, підкреслюючи тим самим їх рів-
ноправність. В Україні права осіб з обмеженими фізичними можливостями на участь 
у житті суспільства і захист їх інтересів закріплені законодавством і рядом підза-
конних актів. Вони спрямовані на надання інвалідам рівних з іншими громадянами 
можливостей у реалізації цивільних, економічних, політичних і інших конституцій-
них прав і свобод.
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Сучасне спеціальне законодавство України з питань соціального захисту осіб з ін-
валідністю спрямоване на вирішення проблем, пов’язаних із пристосуванням об’єк-
тів фізичного й інформаційного середовища до нормальної життєдіяльності осіб з 
інвалідністю, реалізацією системи пільг і компенсацій, спеціальних заходів щодо 
осіб з інвалідністю у таких сферах, як освіта, зайнятість, реабілітація, охорона здо-
ров’я, фізкультура і спорт, культура [4].

Проте, положення Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з ін-
валідністю в Україні” не носять норм прямої дії, в них відсутній механізм реалізації 
декларованих зобов’язань держави перед особами з інвалідністю, чітко не визначе-
ний порядок їх фінансового забезпечення. Ці обставини суттєво ускладнювали ви-
конання Закону і вимагали ряду нових нормативно-правових актів, які регулюють 
питання в цій сфері.

Пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю в Україні здійснюється згідно із За-
конами України “Про пенсійне забезпечення”, “Про пенсійне забезпечення військо-
вослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та 
деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи” а також іншими законодавчими актами, зокрема 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів ма-
сової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про службу в органах місцево-
го самоврядування”.

Отже, головними передумовами забезпечення прав особи з інвалідністю нарівні з 
іншими є поглиблення розуміння в суспільстві становища людей з функціональни-
ми обмеженнями, медичне обслуговування, реабілітація, допоміжні послуги. Крім 
проведення широкомасштабних інформаційних компаній, які різнобічно і позитив-
но мають відображати життя та проблеми, з якими стикаються особи з інвалідністю, 
ці питання слід вводити до освітніх програм для всіх дітей, програм реабілітації, а 
також до навчальних курсів для підготовки спеціалістів.

Рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими можливостями є ві-
дображенням рівня розвитку суспільства в цілому. Протягом останніх десятиріч у 
світі відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до осіб з інвалідністю. Основою 
цих змін є визнання рівності прав осіб з інвалідністю на повноцінне життя в суспіль-
стві та створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції 
осіб з інвалідністю. Якщо раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосер-
дя до осіб з інвалідністю, то нині – стан дотримання їх прав. Обов’язком держави і 
суспільства є забезпечення належного соціального захисту і підтримки, соціальної 
інтеграції, створення рівних можливостей для самореалізації, повноцінного життя, 
здобуття освіти і працевлаштування, долучення осіб з інвалідністю до духовного, 
культурного, спортивного життя.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ  
РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низ-
ку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері 
діяльності. Для України ринок органічної продукції протягом останніх десятиліть 
є надзвичайно перспективним, оскільки зріс попит на екологічно чисті продукти 
харчування. Органічна ж продукція забезпечує захист і збереження навколишнього 
середовища та задоволення потреб споживачів, що спричинює зростання кількості 
підприємств, які надають перевагу використанню органічних методів виробництва. 

Обов’язковими умовами здійснення виробництва органічної сільськогосподар-
ської продукції є необхідність чіткого дотримання відповідних умов здійснення ви-
робничого процесу, сертифікації та періодичного інспектування. За умов дотриман-
ня стандартів органічного виробництва продукція отримує право позиціонуватись 
на ринку під маркою “органічна”. 

Згідно із Законом України № 191-VIII “Про виробництво та обіг органічної сіль-
ськогосподарської продукції та сировини”, органічна продукція – продукція, отри-
мана в результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог цього Закону, 
а виробництво органічної продукції (сировини) – виробнича діяльність фізичних 
або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого 
виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично 
модифікованих організмів, консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (виро-
щування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені цим 
Законом, для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збере-
ження та відновлення природних ресурсів [1].

Науковці зазначають, що Україна, маючи сприятливі природно-кліматичні умо-
ви, може переходити на органічне землеробство, яке спроможне конкурувати з пе-
реважаючим за обсягами та зайнятістю інтенсивним господарюванням. Маючи най-
більшу територію в Європі (майже всі землі придатні для землеробства), сукупно, це 
більше 42,7 млн. га сільгоспугідь, із них близько 8 млн. га відносно чистих ґрунтів, 
виробники при належній державній підтримці  можуть мати перспективи для роз-
витку органічного ринку. 

Щорічне зростання внутрішнього ринку органічної продукції знаходиться на рів-
ні понад 60%. Переваги органічного виробництва наведені на рис.1.

Наукові дослідження в органічній сфері в Україні ще перебувають на початко-
вій стадії і не систематизовані та ще немає онлайн-доступу для усіх зацікавлених 
організацій та осіб. Органічний сектор України представлений такими ключовими 
учасниками органічного ринку: орган сертифікації “Органік Стандарт”, Інформацій-
ний центр “Зелене досьє”, Громадська спілка виробників сертифікованої органічної 
продукції “Органічна Україна”, Федерація органічного руху України, Міжнародна 
громадська організація “Асоціація учасників біовиробництва “БІОЛан Україна”, 
громадська спілка “Український органічний кластер”, а також активні органічні ви-
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робники, переробники та трейдери [5]. Проблеми, із якими стикаються учасники 
ринку, наведені на рис. 2.

10 липня 2018 р. Верховна Рада України прийняла Закон України № 5448-д “Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування орга-
нічної продукції”. Закон встановлює загальні засади правового регулювання у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що повинно по-
зитивно позначитися на подальших перспективах розвитку вітчизняного виробни-
цтва органічної сільськогосподарської продукції [4].

Заходи, які мають здійснити органи державної влади щодо сприяння та регулю-
вання діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва органічної продук-
ції повинні бути реалізовані за допомогою організаційно-правового та соціально-е-
кономічного механізмів, які виступають відображенням державного взаємозв’язку 
з господарюючими суб’єктами в ринкових умовах. Заходи з підтримки розвитку 
вітчизняного органічного сільськогосподарського виробництва передусім повинні 
сприяти підвищенню якості продукції органічного сільського господарства, яка спо-
живається; забезпеченню стійкого розвитку сільського господарства України; роз-
ширенню можливостей для впровадження інновацій [5]. 

Розглядаючи досвід розвинених країн зазначимо, що державне регулювання рин-
ку органічної сільськогосподарської продукції включає підтримку відповідних ви-
робників, сприяння маркетингу даної продукції на основі підтвердження її якості на 

Рис. 1. Переваги розвитку органічного виробництва
Джерело: [3]
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всіх стадіях руху товару від виробника до споживача, розробку нормативно-право-
вих актів, щодо виробництва і реалізації органічної продукції, підтримку наукових 
досліджень в даній сфері, надання інформаційно-консультаційної підтримки вироб-
никам та споживачам, регулювання експорту та імпорту органічної продукції [1].

Таким чином, проведене дослідження показує, що Україна, маючи значний потен-
ціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, спо-
живання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власно-
го органічного виробництва. Проте існує низка проблем, що спричиняє повільний та 
однобічний розвиток органічного виробництва в нашій країні. 

З метою сприяння розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції 
органами державної влади має бути здійснено такі заходи: проведення широкої ін-
формаційної кампанії з підвищення суспільної обізнаності щодо переваг органіч-
ного виробництва та екологічно чистих продуктів харчування; сприяння розвитку 
кооперації між товаровиробниками; створення національної системи сертифікації 
та контролю якості органічної продукції; створення національної системи страху-
вання ризиків товаровиробників, що здійснюють діяльність у сфері виробництва ор-
ганічної сільськогосподарської продукції; сприяння встановленню взаємовигідних 
партнерських відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими 
операторами ринку органічної продукції.
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Рис. 2. Проблеми розвитку органічного виробництва в Україні
Джерело: [6]
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І. О. ЗУБРИЦЬКИЙ
магістр, НУБІП України, м. Київ 
науковий керівник – В Л. Гераймович, канд. екон. наук, доц., НУБІП України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Незважаючи на реформування протягом більше 20-ти років аграрних та земель-
них відносин, аграрний сектор економіки України функціонує в сучасних умовах 
недостатньо ефективно. Проявляється це передусім в тому, що він неспроможний 
належним чином гарантувати продовольчу безпеку населення країни. Україна поки 
що залишається продовольчо залежною по окремих продуктах харчування він інших 
країн світу [6]. Така ситуація обумовлена різними чинниками, в тому числі і резуль-
татами недосконалої державної аграрної політики.

Виробництво конкурентоспроможних продуктів в аграрній сфері є результатом 
господарської діяльності конкурентоспроможного підприємства, яке має можли-
вість, виготовити та забезпечити необхідний рівень потреб споживачів. Ефективне 
використання наявного виробничого потенціалу, його примноження забезпечує під-
приємству конкурентні переваги на аграрному ринку. При цьому слід враховувати, 
що в аграрній сфері конкуренція має певні особливості, до основних з яких відно-
сяться: державне регулювання аграрного сектору економіки, без якого неможливо 
витримувати конкуренцію з іншими галузями народного господарства, а саме за 
наявності диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, відда-
леність сільськогосподарського виробника від кінцевого споживача тощо; наявність 
постійного тиску з боку потенційних конкурентів в аграрній сфері економіки [4].

Державна політика щодо розвитку аграрного ринку визначається у Законі Укра-
їни “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 
18.10.2005 р. № 2982-IV (далі – Закон) [1]. Державна аграрна політика базується 
на національних пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європей-
ського Союзу та світового економічного простору [2]. 

Стаття 3 Закону закріплює основні пріоритети державної аграрної політики, се-
ред яких – створення рівних умов для функціонування різних організаційно-право-
вих форм господарювання в аграрному секторі, що сприяють гармонізації інтересів 
власників та найманих працівників; запровадження сучасних механізмів і методів 
формування прозорого ринку сільськогосподарської продукції, продовольства, капі-
талу, зокрема виробничих ресурсів та робочої сили [1]. 
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Крім того, ст. 4 Закону визначає, що одним із шляхів реалізації основних пріори-
тетів державної аграрної політики є створення та вдосконалення елементів сучасної 
ринкової інфраструктури (оптових ринків, торгових домів, бірж, аукціонів, ярмар-
ків) для реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства, стимулювання 
розвитку приватних і приватно-кооперативних підприємств у сфері агросервісу, пе-
реробки, збуту продукції та маркетингового обслуговування особистих селянських 
та фермерських господарств [1].

Джерелами отримання конкурентних переваг для українських аграріїв можуть 
бути програми підтримки фермерів, грантове фінансування, впровадження органіч-
ного виробництва в бізнес-портфелі підприємств, вихід на аграрні біржі, створення 
агроторгових домів. Розвиток органічного землеробства поєднуючи в собі еконо-
мічну ефективність та екологічну безпечність землеробства є потужним фактором 
зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств. Одним з головних стри-
муючих факторів його впровадження в господарську практику є відсутність належ-
ного механізму мотивації аграрних товаровиробників щодо поступового переходу до 
даного виробництва [2].

Як свідчить світова практика ціна на екологічно чисту продукцію є вищою ніж на 
продукти виготовлені за інтенсивними технологіями, що пов’язано з більшими ви-
робничими витратами при органічному виробництві. На ринку збільшення ціни на 
товар веде до зменшення попиту на нього. Отже аграрні підприємства не зацікавлені 
у вирощуванні органічної сільськогосподарської продукції [7]. 

Розвиток виробництва останньої на ефективних засадах можливе за умови дер-
жавної підтримки аграрних підприємств-виробників органічної продукції за допо-
могою: державного замовлення, надання субсидій і дотацій, пільговий режим кре-
дитування та оподаткування, державне регулювання цін на продукцію, отриману в 
екологічно чистих умовах, соціальна реклама тощо. Так, для стимулювання товаро-
виробників при виробництві екологічно чистої продукції пропонується економіч-
ний механізм, який складається з трьох блоків [6].

До першого блоку входять: пільгове оподаткування; пільгове кредитування; під-
вищення закупівельної ціни; централізовані капітальні вкладення; пільгові ціни на 
послуги і засоби виробництва; державне страхування. Пільги повинні надаватися 
підприємствам, що виготовляють конкурентоспроможну, екологічно чисту продук-
цію, реалізують природоохоронні, ресурсозберігаючі технології та надають еколо-
гічні послуги. Податкові пільги, встановлені на 3–5 років, сприяли б підтриманню 
фінансової стійкості аграрних підприємств, тому що при виробництві екологічно чи-
стої продукції в перші роки спостерігається, як правило, зниження врожайності, яке 
не завжди супроводжується скороченням витрат виробництва [6]. 

До другого блоку належать такі інструменти: зниження цін на екологічно забруд-
нену продукцію; система штрафів; підвищення плати за землю, що не відповідає 
екологічним вимогам. До третього блоку входять: екологічні стандарти на сільсько-
господарську продукцію; контроль продукції її екологічність; екологічний моні-
торинг; екологічна сертифікація. Останній блок сприяв би появі конкурентоспро-
можних вітчизняних торговельних марок сертифікованих продуктів харчування, їх 
успішному просуванні на внутрішньому і зовнішніх ринках [6].

Вирішальні тенденції щодо успішного суперництва пов’язані з переміщенням 
акценту від використання порівняльних переваг до конкурентних переваг на базі 
розвиненого інституційного середовища, нових організаційно-інституційних форм, 
унікальних товарів і технологій [3]. Серед важливих факторів, що значно послаблю-
ють конкурентні позиції українських товаровиробників, є: відсталі технології, низь-
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кий рівень маркетингу, менеджменту, пасивність до нововведень, недостатня квалі-
фікація персоналу, слабкість в інтенсивності конкуренції внутрішнього середовища 
тощо. Важливу роль потрібно відводити і розвитку консультаційноінформаційного 
забезпечення. Для цього слід підвищувати кваліфікацію експертів консалтингової 
системи, поліпшувати доступ до надання інформації, організаційно-технічної допо-
моги тощо [5].

Також необхідно узгодити зовнішньоекономічну політику з конкурентною, де пе-
редбачається створення для вітчизняних суб’єктів господарювання належних умов 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та захисту інтересів конкурентоспро-
можності на світових товарних ринках за умови недопущення усунення чи обмежен-
ня конкуренції на відповідних товарних ринках України, розширення взаємовигід-
ного співробітництва України з членами ЄС у сфері конкурентної політики тощо.
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УМОВИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЯК ВИДУ ЮРИДИЧНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Варто відзначити, що цивільний оборот може розгортатися лише  коли всі його 
учасники дотримуватимуться своїх прав, та виконуватимуть свої обов’язки. При по-
рушенні своїх правил та обов’язків це може шкодити певним громадянам, юридич-
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ним особам або суспільству в цілому. І як наслідок в майбутньому буде виникати 
цивільна відповідальність.

Важливим є те, що дана тема є для багатьох науковців спірною, більшість часу пи-
тання відповідальності розглядалось у різних галузях, зокрема: кримінальна відпо-
відальність, адміністративна відповідальність. Проблематику цивільної відповідаль-
ності розглядали такі науковці, як: А. Савицька, В. Грибанов, Б. Карнаух, В. Примак, 
С. Бервенко, Л. Тарасенко, С. Сібільов, О. Йоффе, С. Братусь, та інші.

Щоб детальніше розглянути дану проблематику, потрібно надати ґрунтовне 
тлумачення поняття цивільної відповідальності. Отже, як зазначає Микитин В.І.: 
цивільно-правову відповідальність можна визначити як передбачене законом або 
договором і забезпечене силою державного примусу правовідношення, яке настає 
в результаті вчинення правопорушення і яке виражається в обов’язку учасників ци-
вільно-правових відносин понести додаткові позбавлення майнового характеру за 
вчинене правопорушення, з метою найбільш повного відновлення або компенсації 
порушених прав потерпілої особи [1].

Загальними умовами виникнення цивільно-правової відповідальності є: 1) наяв-
ність шкоди в потерпілого; 2) протиправна поведінка заподіювача шкоди; 3) при-
чинний зв’язок між протиправною поведінкою і шкодою; наявність вини особи, яка 
завдала шкоду.

За загальним правилом, відсутність хоча б однієї із зазначених умов вказує на від-
сутність підстав для притягнення порушника до відповідальності. Однак, у цивільно-
му законодавстві відповідальність може наставати при неповному (урізаному) складі 
правопорушення (наприклад, відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішен-
нями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду настає незалежно від вини органу, що її завдав) [2, с.116].

Щоб зрозуміти що саме представляє собою цивільна відповідальність, приведемо 
приклад: при вчиненні ДТП водій, який порушив правила дорожнього руху, та зав-
дав шкоди майну осіб, то він повинен відшкодувати вартість майна в повному обсязі. 
До вчинення цього адміністративного правопорушення в нього був обов’язок утри-
муватися від посягання на майно інших осіб, та не завдавати їм шкоди. Проте він не 
виконав свого обов’язку і  заподіяв шкоду, тепер у нього виникає новий обов’язок — 
відшкодувати її.

Однією з особливостей цивільно-правової відповідальності є те, що відповідно до 
ЦК України ст. 1186 –  в певних випадках допускається відповідальність за дії інших 
осіб. Якщо шкоду було завдано особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та 
(або) не могла керувати ними у зв’язку з психічним розладом або недоумством, суд 
може постановити рішення про відшкодування цієї шкоди її чоловіком (дружиною), 
батьками, повнолітніми дітьми, якщо вони проживали разом з цією особою, знали про 
її психічний розлад або недоумство, але не вжили заходів щодо запобігання шкоді [3].

Отже, підставою для застосування до порушника чужих цивільних прав, мір 
цивільно-правової відповідальності є скоєння цією особою правопорушення, що 
містить певні об’єктивні елементи (наявність протиправність поведінки, майнової 
шкоди, а також причинний зв’язок між ними) та суб’єктивний елемент – наявність 
вини заподіювача шкоди. Тобто діяння особи повинно містити склад цивільного пра-
вопорушення. Загальна характеристика кожної з підстав цивільно-правової відпові-
дальності, в тому числі такої умови, як шкода, досить широко наводиться та дослі-
джується в цивілістичній літературі [4, с.132].

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що під складом цивільного 
правопорушення слід розуміти сукупність тих загальних, типових умов, наявність 
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яких необхідна для покладення відповідальності на порушника цивільних прав та 
обов’язків, і які в різних варіантах зустрічаються при будь-якому цивільному пра-
вопорушенні. Цивільно-правова відповідальність спрямована не на покарання 
правопорушника, а на відновлення (компенсацію) суб’єктивного цивільного права 
потерпілої особи. Також слід зазначити, що ефективність цивільно-правової відпо-
відальності залежить передусім від її застосування та реалізації до конкретних осіб, 
винних у вчиненні цивільного правопорушення. Проте, керуючись принципом дис-
позитивності, властивим цивільному праву, потерпіла сторона сама вирішує, засто-
совувати чи не застосовувати міри відповідальності до порушника.
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СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ 

Відповідно до ст. 6 Конвенції ООН проти корупції (ратифікована Україною 
18.10.2006 р.) кожна держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними   
принципами  своєї  правової системи,  наявність органу або, у належних  випад-
ках, органів, які здійснюють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як: 
a) проведення політики запобігання та протидії корупції, і, у належних  випадках, 
здійснення  нагляду та координації реалізації такої політики; б) розширення та по-
ширення знань  з  питань запобігання корупції [1]. Також Конвенцією рекомендова-
но  забезпечити вказані орган  або  органи, незалежністю, з метою надання такому  
органу  або  органам  можливості  виконувати свої  функції ефективно  й  в умовах 
свободи від будь-якого неналежного впливу. Слід забезпечити  необхідні матеріальні 
ресурси та спеціалізований персонал,  а також таку підготовку персоналу,  яка  може 
бути потрібна для виконання покладених на нього функцій [1]. 

Як свідчить світова практика у сфері антикорупційної діяльності позитивних 
результатів вдалося досягти тим країнам, у яких утворено та функціонують спе-
ціалізовані інституції із запобігання і протидії корупції. Мета, завдання, функції і 
повноваження таких інституцій можуть відрізнятися в різних країнах. Так само як 
відрізняються порядок і процедура їх утворення. 
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Ратифікувавши Конвенцію ООН проти корупції, Україна взяла на себе зобов’я-
зання щодо формування відповідних інституцій, черговий етап утворення нових та 
реформування діючих, розпочався у 2014 році з формування нормативно-правової 
бази. 

Наразі основними антикорупційними органами в Україні є:
• Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), утворе-

но відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р.;
• Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБУ), утворено відпо-

відно до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” 
від 14.10.2014 р.;

• Спеціалізована антикорупційна прокуратура (далі – САП), утворена на підставі 
змін до Закону України “Про прокуратуру”, внесених законом від 12.02.2015 р.;

• Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, утворено на під-
ставі Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлен-
ня, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів” від 10.11.2015 р.

Крім того, у ст. 1 Закону України “Про запобігання корупції” спеціально уповно-
важеними суб’єктами у сфері протидії корупції також визначено органи Національ-
ної поліції [2]. Вважаємо, що перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції слід доповнити такими суб’єктами, як Вищий антикорупційний 
суд та Державне бюро розслідувань.

Статус НАЗК визначений у ст. 4 Розділу ІІ Закону України “Про запобігання 
корупції”, де зазначено, що НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикоруп-
ційну політику.

Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є відпо-
відальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та підзвітний Ка-
бінету Міністрів України. Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті 
Міністрів України представляє Голова Національного агентства [2].

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” 
Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, 
на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та роз-
криття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запо-
бігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія кримінальним 
корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповно-
важеними на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та станов-
лять загрозу національній безпеці [3].

Як зазначає В. І. Цимбалюк в правоохоронній системі України з’явився новий 
державний правоохоронний орган, який здійснюватиме досудове слідство кримі-
нально караних корупційних правопорушень – корупційних злочинів, при цьому 
будучи незалежним, дієвим та ефективним у здійсненні своїх повноважень [4, 161].

НАБУ складається з центрального і територіальних управлінь. Для забезпечення 
виконання завдань НАБУ його Директор утворює своїм рішенням не більше семи 
територіальних управлінь НАБУ [3].

Необхідно зазначити, що у Законі України “Про Національне антикорупційне 
бюро України” не визначено чітких кваліфікаційних вимог до працівників НАБУ. 
Закріплено загальну декларативну правову норму, що на службу до Національно-
го бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни 
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України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, 
віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати від-
повідні службові обов’язки [3, ст. 10]. Кваліфікаційні вимоги до професійної придат-
ності визначаються Директором Національного бюро. 

Вбачається, що у нормах Закону України “Про Національне антикорупційне 
бюро України” слід чітко визначити конкретні кваліфікаційні вимоги до потенцій-
них працівників НАБУ, а не залишати можливість вирішення питання щодо їх ква-
ліфікації Директорові НАБУ.

Також не можемо погодитися з нормою ст. 14 Закону України “Про Національне 
антикорупційне бюро України”, яка передбачає можливість набирати до НАБУ пра-
цівників, які взагалі не мають стажу роботи. На нашу думку, це створює можливість 
для формування складу НАБУ з некваліфікованих працівників, що є неприпустимим 
при розслідуванні кримінальних справ, а  тривалість стажування для таких осіб – до 
одного року, навряд чи може бути достатньою для набуття необхідних навичок і знань. 

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про прокуратуру” [5] до системи прокурату-
ри України входить, зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На САП покладаються такі функції:
1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оператив-

но-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупцій-
ним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, перед-

бачених Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією право-
порушеннями [5].

До повноважень антикорупційних прокурорів відноситься також надання дозво-
лу на початок розслідування детективами НАБУ та рішення про передачу розсліду-
ваної справи до суду. Отже САП дуже тісно має співпрацювати з НАБУ. 

Розділяємо думку О. П. Мусієнко щодо необхідності доповнення кваліфікацій-
них вимог до працівників САП з огляду на специфіку їх діяльності. Так, у ч. 5 ст. 27 
Закону України “Про прокуратуру” закріплено вимоги щодо вищої юридичної осві-
ти, стажу роботи в галузі права не менше п’яти років та володіння державною мовою. 
Важливим є виділення особливого критерію – доброчесності. Це насамперед: 1) без-
доганна професійна репутація; працівник спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури не має бути причетним до будь-яких корупційних чи незаконних схем, мати 
бізнес, родинні чи інші зв’язки з владою; 2) відповідність рівня життя офіційним 
доходам кандидата і його родини; має проводитися ретельна перевірка достовірності 
поданих електронних декларацій [6, 107].
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ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРИСТВ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Створення суб’єкта господарювання – це сукупність послідовних, юридично зна-
чущих дій (обов’язкових – встановлених законом – або таких, що здійснюються за іні-
ціативою засновників), реалізація яких веде до появи нового суб’єкта господарювання 
та створює передумови для здійснення таким суб’єктом господарської діяльності. Від-
повідно до ст. 56 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання – це госпо-
дарська організація, яка може бути створена за рішенням власника (власників) майна 
або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, 
також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування но-
вої господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої 
господарської організації з додержанням вимог законодавства. Створення суб’єкта го-
сподарювання за загальним правилом, включає в себе три стадії: ініціативну, організа-
ційну та легалізаційну. 

Ініціативна стадія –це сама ідея засновника або декількох засновників. На цій ста-
дії відбувається пошук найбільш оптимальних підходів до функціонування майбут-
нього суб’єкта господарювання, які б забезпечили досягнення мети його створення. 
Можуть проводитися такі дії, як розробка бізнес- плану, проведення маркетингових 
досліджень, вибір організаційно-правової форми майбутнього суб’єкта господарю-
вання, проведення переговорів із можливими партнерами та контрагентами тощо. 

Організаційна стадія – включає в себе дії, які безпосередньо спрямовані на ство-
рення суб’єкта господарювання (проведення установчих зборів, розробка та затвер-
дження установчих документів, призначення органів управління тощо). Існують дії, 
які необхідно вчинити для створення будь-якої юридичної особи. Наприклад, для 
створення юридичної особи її засновники розробляють установчі документи, які 
викладаються письмово та підписуються всіма засновниками (ст. 87 ЦК України). 
Але існують і такі дії, які можуть відрізнятися залежно від організаційно-правової 
форми, виду майбутнього суб’єкта господарювання. Так, відповідно до ст. 10 Закону 
України “Про акціонерні товариства”, на установчих зборах акціонерного товари-
ства мають бути вирішені, зокрема, такі питання: 

• про заснування товариства; 
• про затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок опла-

ти акцій товариства; 



341

• про затвердження статуту товариства; 
• про утворення органів товариства; 
• про уповноваження представника на здійснення подальшої діяльності щодо 

утворення товариства; 
• про обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу 

товариства, членів ревізійної комісії; 
• про затвердження результатів розміщення акцій тощо. 
Легалізаційна (від лат. lex, legis – закон) стадія – являє собою надання закон-

ної сили. На цій стадії проводиться державна реєстрація суб’єкта господарювання, в 
результаті якої створюється юридична особа. Крім державної реєстрації, необхідно 
провести декілька дій, такі як отримання дозволів (ліцензій) на здійснення визна-
чених законодавством видів господарської діяльності, реєстрація в податкових ор-
ганах, органах Пенсійного фонду України, органах державної статистики, відкриття 
рахунків в установах банків тощо. 

Розрізняють такі способи (порядки) створення юридичної особи: розпорядчий, 
дозвільний, нормативно-явочний. 

Сутність розпорядчого порядку полягає в тому, що власник майна або уповно-
важений ним орган приймає рішення (розпорядження) про створення організації. 
У розпорядчому порядку створюються державні та комунальні унітарні підприєм-
ства. 

Дозвільний порядок застосовується в тому випадку, коли закон вимагає отриман-
ня дозволу компетентного органу на створення юридичної особи. Так, відповідно до 
ст. 17 Закону України “Про банки і банківську діяльність” уповноважена засновни-
ком особа подає документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, 
яка має намір здійснювати банківську діяльність, після погодження Національним 
банком України статуту цієї особи. Дозвільний порядок використовується також під 
час утворення об’єднань підприємств. Рішення про утворення об’єднання підпри-
ємств і статут об’єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в 
порядку, встановленому законодавством (ст. 121 Господарським кодексом України). 

Нормативно-явочний порядок це реєстрація підприємства і присвоєння статусу 
юридичної особи Тобто організація приходить до реєстрації не з проханням, а з пра-
вом на своє існування.

Однією з найважливіших стадій створення суб’єкта господарювання є процедура 
його державної реєстрації, оскільки саме в результаті державної реєстрації відбува-
ється легалізація суб’єкта господарювання, набуття ним відповідних прав та обов’яз-
ків. Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання визначається Законом 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань” (далі – Закон про державну реєстрацію). Загальні норми 
щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання містяться також у ст. 58 Гос-
подарського кодексу України. Відповідно до ст. 1 Закону про державну реєстрацію 
під державною реєстрацією юридичних осіб, громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців розуміється офіційне ви-
знання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної 
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення 
факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, 
її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань 
організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або поз-
бавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
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мадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також 
проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством. 

Основними ознаками державної реєстрації є: 
1) визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення 

юридичної особи. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у вста-
новленому законом порядку (ст. 80 Цивільний кодекс України). Юридична особа 
вважається створеною з дня її державної реєстрації (ч. 4 ст. 87 Цивільного кодексу 
України). Отже, організація, намір про створення, якої висловили засновники шля-
хом оформлення установчих документів, набуває статусу суб’єкта господарювання – 
юридичної  особи, наділеного цивільною правоздатністю та дієздатністю, лише після 
реєстрації в установленому законом порядку. Юридична особа є такою, що припини-
лася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (ч. 2 
ст. 104 Цивільного кодексу України); 

2) проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством, крім за-
свідчення факту створення (припинення) юридичної особи. Державна реєстрація 
передбачає здійснення й інших реєстраційних дій, пов’язаних із внесенням відомо-
стей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – єдиної державної 
інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, об-
лік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і гро-
мадські формування, що не мають статусу юридичної особи. 

До основних принципів, на яких базується державна реєстрація в Україні, можна 
віднести: 

1) обов’язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі; 
2) публічність державної реєстрації та документів, що стали підставою для її про-

ведення; 
3) врегулювання відносин, пов’язаних із державною реєстрацією, виключно за-

конодавством; 
4) проведення державної реєстрації за заявницьким принципом; 
5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реє-

страції за принципом екстериторіальності в межах адміністративно-територіальної 
одиниці України; 

6) єдність методології державної реєстрації; 
7) об’єктивність, достовірність і повноту відомостей у Єдиному державному ре-

єстрі; 
8) відкритість і доступність відомостей Єдиного державного реєстру. Порядок 

проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій включає в себе (ч. 2  
ст. 25 Закону про державну реєстрацію): 

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію – у разі подання документів 
особисто заявником (за бажанням заявника); 

2) прийом документів за описом – у разі подання документів у паперовій формі; 
3) виготовлення копій документів в електронній формі – у разі подання докумен-

тів у паперовій формі; 
4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; 
5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 
6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; 
7) проведення реєстраційної дії за відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів і відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного 
державного реєстру; 
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8) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, ре-
зультатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установ-
чих документів юридичної особи. 

Державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців за загальним 
правилом здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київ-
ська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі дер-
жавні адміністрації, нотаріуси .

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, та проведення інших ре-
єстраційних дій щодо юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців здійснюється 
протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів. 

Отже, для створення суб’єкта господарювання необхідно виконати дії за ініці-
ативою засновника та встановлені законом, реалізація яких веде до появи нового 
суб’єкта господарювання та створює передумови для здійснення таким суб’єктом 
господарської діяльності. Обов’язкова процедура державної реєстрації суб’єкта го-
сподарювання, оскільки саме в результаті державної реєстрації відбувається його 
легалізація, набуття ним відповідних прав та обов’язків.

Державна реєстрація включає в себе державну реєстрацію з внесенням відомо-
стей про суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Обов’язкові дії після дер-
жавної реєстрації створення підприємства - це реєстрація в податкових органах, в 
органах Пенсійного фонду, органами державної статистики та відкрити рахунки в 
установах банку.
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Поліція у різних формах та варіантах є складовою правової системи суспільства 
з багатовіковою історією становлення і функціонування, соціальна система, яка 
містить низку державних служб з базовим призначення підтримки громадського по-
рядку.
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Поліцейська діяльність – це певний вид державно-управлінської діяльності, спря-
мованої на підтримання громадського порядку, громадської та іншої безпеки, пов’я-
заної із застосуванням адміністративного примусу. Поліцейська діяльність містить 
такі структурні компоненти як мету, засоби, суб’єкт, об’єкт. Суб’єктами поліцейської 
діяльності можуть виступати органи поліцейської влади, громадські організації, при-
ватні підприємства, окремі громадяни, які в сукупності постають як цілісна система 
суб’єктів поліцейської діяльності, ядром якої є поліцейські органи виконавчої влади. 
об’єктами поліцейської діяльності є, по-перше, особи, поведінка яких потребує засто-
сування заходів державного примусу, тобто особи, які порушують публічну безпеку, 
громадські спокій та порядок, по-друге, особи з усією сукупністю їх прав і свобод, а 
також обов’язків; по-третє, суспільство, його матеріальні та духовні цінності; по-чет-
верте, держава, її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.

Діяльність поліції в Україні регламентується передусім статтею 3 Конституції 
Україні, Законом України “Про Національну поліцію”, “Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про орга-
нізаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” та ін. 

Основні принципи діяльності поліції визначені у стаття 6 –12 Закону України 
“Про Національну поліцію”. Основними принципами є: верховенство права, дотри-
мання прав і свобод людини, законність, відкритість та прозорість, політична ней-
тральність, взаємодія з населенням на засадах партнерства та безперервність. На 
основі визначених Законом принципах формуються стратегічні завдання діяльності 
Національної поліції та визначені конкретні її напрямки.

Поліцейська діяльність є багатоаспектною, але всі її види можна класифікува-
ти як загальну – адміністративну та спеціальну – оперативно-розшукову та кримі-
нально-процесуальну. О. Ярмиш та Ю. Холод визначають поліцейську діяльність як 
“певний вид державно-управлінської діяльності, спрямованої на підтримання гро-
мадського порядку, громадської та іншої безпеки, пов’язаної із застосуванням адмі-
ністративного примусу” [7, с. 638-639]. Підтримуючи таке визначення О. Проневич 
наголошує, що поліцейська діяльність має публічний характер, а відтак вона реалі-
зується в інтересах усього суспільства [5, с. 122].

Для розв’язання поліцейської діяльності у структурі Національної поліції Украї-
ни за Законом України “Про Національну поліцію” Ст. 13, Ч. 2, 3 виокремлені струк-
турні підрозділи, на яких покладені відповідні до напрямів завдання: кримінальна 
поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спе-
ціальна поліція, поліція особливого призначення.

Існуючі міжнародні стандарти поліцейської діяльності не сприяли появі уніфіко-
ваного визначення категорії “поліцейська діяльність”, що дозволяє інтерпретувати 
його як політико-правовий феномен, тобто один із основоположних аспектів функ-
ціонування державного апарату та публічної влади у цілому [6, с. 265].
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ЛОБІЗМ В ГЕОПОЛІТИЦІ США ТА УКРАЇНИ:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Поява терміну “лобізм” пов’язана з англо-американською політичною традицією. 
По одній з версій лобістами стали називати людей, які збирались в приймальні, або 
лоббі, англійського парламенту, аби згодом звернутися до законодавцям зі своїми 
проханнями та пропозиціями. За іншими даними, винахід терміну “лобісти” припи-
сують 18-му президенту США Улісс Гранту, який називав так прохачів, що збирали-
ся в холі вашингтонського готелю. Актуальне використання терміну лобізм в його 
сучасному значенні зустрічається в США на початку XIX століття.

Лобізм дуже жорстко пов’язаний з політичною владою. Можна вивести законо-
мірність: його більше там, де влада більш реальна; це свого роду ознака влади. Тому, 
вважати, що лобізм - тиск на владу, на людей, що приймають рішення, з боку різ-
ного роду угруповань або так званих груп тиску, — значить, не розуміти механізму 
і самої суті владарювання. Найбільш потужні “групи тиску” і є фактична влада не 
просто надає вплив, але контролює фінанси, кадри, пресу, процес прийняття рішень. 
У цьому відмінність від влади формальної - політичних інститутів в їх традиційному 
розумінні - як осіб, які беруть рішення, лише представляють і озвучують (в кращому 
випадку - уособлюють) влада, що вчиняють формальні акти обговорення, узгоджен-
ня та візування вже прийнятих рішень, забезпечення юридичного закріплення, легі-
тимації рішень фактичної влади.

Навіть президенти, формально залежні від виборців, а не від кланів, нерідко мало 
що можуть вжити без узгодження своїх намірів з лідерами угруповань, ставленика-
ми яких вони, по суті є. Лише в “перехідних” суспільствах, де традиційні групи тиску 
знищені або ослаблені, а нові ще не склалися, відносно незалежна роль окремої “са-
модостатньої” особистості: (Вождя, диктатора), і відчутно вплив його харизми.

Американський лобізм - досить унікальний феномен. Іноді лобістів називають 
“третьою палатою” Конгресу, хоча люди, які виступають в ролі лобістів лише захи-
щаюсь інтереси різноманітних груп людей (так звані “особливі інтереси”). “Особливі 
інтереси” — це певні позиції консолідованих груп, що представляють нафтові компа-
нії, університети, рок-зірок, громадські організації тощо.
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В основі всієї галузі лобіювання в США лежить три принципи, перший з яких 
відноситься до розряду формальних, другий є неформальним, а третій відноситься 
до інформаційної політики.

Перший принцип спочиває на Першій поправці до Конституції США: “... право 
народу мирно збиратися і звертатися до Уряду з петиціями про задоволення скарг”. 
Під “народом” розуміються взагалі будь-які об’єднання громадян, до яких відносять-
ся і корпорації, і НКО, і взагалі хто завгодно в США — від жителів гетто до найбагат-
ших 0,0001% населення країни. За ідеєю, за них це можуть робити спеціально упов-
новажені люди і цього нічого не заважає — вони ж теж є “народом”. Тобто лобістів 
може найняти хто завгодно, були б гроші.

Другий, неформальний момент полягає в тому, що в Америці (як і в дуже багатьох 
західних країнах) гроші і влада неофіційно розведені. Тобто топовий міністр або навіть 
президент в цілому небагатий (перше серйозне виключення — Трамп, і це може мати 
серйозні наслідки в майбутньому). Це ж буде вірним і стосовно генерала або сенатора. 
У них є повноваження і влада, хороші зарплати і величезні пільги, і це, в цілому, все.

Скажімо, сімейство Барака Обами за весь час в топі політичної верхівки  США 
(3 роки сенатором + 8 років президентства) стало багатшим на $ 20 млн. Якщо при-
дивитися, то левова частка всіх грошей відносяться до його праць — $ 3.7 млн. це 
зарплата, а $ 15.6 млн це доходи з продажу його книг (!), решту заробила його дру-
жина. Це серйозні суми, але вони зрозумілі — ті ж продажі книг злетіли в роки його 
президентства (воно й логічно).

Але при цьому в США до цього часу у владі не було безпосередньо багатих людей. 
Тобто попередній міністр оборони Ештон Картер міг бути пов’язаний з Рокфеллерами 
(через членство в створеній ними НКО “Тристоронній комісії”), але самі Рокфеллери 
постів в уряді не займають. Зроблено це для того, щоб виключити найбільш кричущі 
випадки конфлікту інтересів (наприклад, коли міністром оборони стає глава оборонно-
го концерну і всі закупівлі армія починає виробляти через нього). Зрозуміло, що це не 
рятує уряд від впливу угруповань інтересів на його рішення, але все ж подібна нефор-
мальна перешкода довгий час служила цілям збереження “моральної чистоти” уряду.

Третій (і, незважаючи на свою значимість, неочевидний) момент – це рівень ін-
форматизації. Незважаючи на величезну кількість статистичних та дослідницьких 
служб й інтелектуальних центрів (т. зв. think tank), уряд США фізично не може 
устежити за всіма проблемами і потребами населення (і секторів економіки), тому 
однією з найважливіших ролей лобістів на практиці є презентація альтернативних / 
невідомих експертних думок перед законодавцями. Тобто, скажімо, найнятий стале-
варами лобіст показує конгресменам, як китайський демпінг в цій галузі вбиває аме-
риканські заводи, і Конгрес голосує за прийняття закону про загороджувальні мита. 

В розвиненій країні не ототожнюють поняття лобізм і корупція. Негативне 
сприйняття лобістської практики безпосередньо пов’язане з відсутністю його право-
вого регулювання. В країнах, де практика лобізму не врегульована нормативно-пра-
вовими актами, вона перетворюється на корупцію. На сьогодні, за результатами сві-
тового Індексу сприйняття корупції CPI Україна посідає 130 місце зі 168 позицій, і 
подальше зволікання з впровадженям легального інституту лобізму в Україні тільки 
погіршує ситуацію [4].

Вживання терміну в українській науковій і професійному середовищі можна виді-
лити два підходи до тлумачення терміну “лобізм”. У широкому сенсі під лобізмом ро-
зуміють будь-яку діяльність громадян, асоціацій бізнесу, партій та інших організова-
них груп тиску з відстоювання своїх активних інтересів. Варто особливо підкреслити, 
що в рамках цього підходу лобізм — це не тільки тиск бізнесу, громадських організацій 
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на органи влади, а й діяльність самих суб’єктів влади. Спрямована на просування своїх 
корпоративних інтересів, отримання особливих владних преференцій і т.п.

Прихильники широкого розуміння терміна вважають, що цілком припустимо 
говорити про лобізм Президента, Уряду, депутатському лобізмі в Україні і т. д. При-
хильники іншого підходу вважають неприпустимим таке широке тлумачення тер-
міна “лобізм”. На їхню думку, розширення складу учасників лобістської діяльності 
позбавляє слово властивою йому специфіки, уможливлюючи його застосування при 
описі будь-якого взаємодії, однією зі сторін якого є представник органу державної 
влади. 

Відомий вчений Олексій Автономов пропонує не плутати поняття і чітко визна-
чити термін лобізм, як “дія представників недержавних організацій в ході контактів з 
представниками державних органів і органів місцевого самоврядування з метою до-
могтися прийняття органами влади рішень відповідно до інтересів спеціальних груп, 
виразимими зазначеними організаціями”. Вчений вважає помилковим зараховувати 
в лобісти “партійні фракції”, “депутатські групи”, державних посадових осіб та ін.

Висновки. Лобізм – це не добре і не зле саме по собі. Це просто інструмент в умо-
вах працюючого демократичного суспільства, неідеальний, як і все створене людьми. 
Лобізм може приймати досить потворні форми (що сьогодні і можна спостерігати 
в Америці) – це безперечно. Але також безперечно і те, що з його допомогою певні 
категорії громадян можуть доносити свої потреби до уряду найбільш ефективним з 
усіх можливих способів – тобто довести уряд до стадії прийняття рішення. 

Наразі Україна починає робити лише перші кроки по впровадженню інституту 
лобізму в тому розумінні, в якому він існує і розвивається у світі. Згідно зі ст. 444 
“Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом” Україна і ЄС беруть на себе 
зобов’язання по сприянню інституційного процесу розбудови організацій громадян-
ського суспільства, в тому числі — лобістської діяльності.

В. П. ЛОПУСЕВИЧ 
студент 2 курсу, НН ІП МАУП

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 
ПРАВОВИХ СИСТЕМ ЄВРОПИ

У трансформаційних змінах, що відбуваються  сьогодні в Україні, пріоритетна 
роль належить праву, функціонуючому у вигляді цілісної правової системи, що відо-
бражає цілісний правовий світ, який має свою життєву організацію, джерела, архети-
пи, історію. Формування в Україні національної правової системи  є проявом єдності 
суспільства, одним з важливих напрямків реалізації державного суверенітету,  підви-
щення ефективності та якості правового регулювання, формування засад правової 
державності, поваги до прав та свобод людини і громадянина.  

Стратегічний напрям сучасної української держави – входження в європейський 
простір — потребує проведення відповідних інтеграційних і реформаторських захо-
дів у сфері правового життя, які мають бути співвіднесеними між собою, забезпечу-
вати  ефективні механізми соціального розвитку.  
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Основними тенденціями розвитку сучасних правових систем є конвергенція, 
змішаний характер, уподібнення правового регулювання під впливом міжнародних 
правових стандартів. Зазначене зумовлює віднесення правових систем до певного 
типу сучасних правових сімей. Це відчувається і в площині природи, закономірнос-
тей функціонування національної правової системи, її характерних рис, елементів, 
співвідношення з іншими соціальними системами сьогодення, місця в міжнарод-
но-правовому просторі, у площині аналізу можливостей взаємодії (зближення) ок-
ремих національних правових систем та правових сімей сучасності [1, с. 259].

Правова дійсність є динамічною, вдосконалюється разом з розвитком суспіль-
них відносин, що супроводжується суперечностями, негативними та позитивними 
явищами і тенденціями. Саме багатоаспектні процеси правової інтеграції дають змо-
гу звернути увагу на нові аспекти права, осмислити наявні феномени, розкрити їх 
дійсний зміст і роль у вдосконаленні правового  регулювання життя суспільства, 
держави. Правова інтеграція полягає в об’єднанні правових елементів у системні 
утворення та відбувається в соціально-правовій сфері, має закономірний характер і 
спрямована на трансформацію сутності правових систем сучасності. [2, с. 6].

Правова інтеграція розуміється як закономірний процес соціально-правового 
розвитку, який забезпечує завдяки застосуванню правових засобів і формуванню 
якісно однорідної правової основи поетапне об’єднання соціальних (політичних, 
економічних, правових, інформаційних) систем у єдину консолідовану соціальну 
систему вищого рівня, а також підтримання цілісності та єдності наявної соціальної 
системи [3, с. 41]. Специфіка правової інтеграції зумовлена використанням права як 
єдино можливого засобу для об’єднання соціальних систем. Ефективність правової 
інтеграції багато в чому залежить від заходів і способів, які використовуються дер-
жавами на різних стадіях її реалізації. 

До них вона відносить, зокрема, створення демократичних засад розвитку су-
спільства, формування правової держави, реформування інституційної та норма-
тивної частин правової системи суспільства, формування правової свідомості на-
селення відповідно до основних засад європейського права. Інтеграцію України до 
Європейського Союзу проголошено пріоритетним напрямом зовнішньополітичного 
курсу держави. Основи зовнішньої політики України, механізм і тактику втілення 
її європейського вектору визначає низка документів, зокрема: Конституція Украї-
ни (ст. 18); Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої 
політики України” від 2 липня 1993 р., яка підкреслює, що “перспективною метою 
української зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовари-
ствах”; Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС), під-
писана 16 червня 1994 р.; Стратегія інтеграції України до ЄС, затверджена Указом 
Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98; Програма інтеграції України 
до ЄС, затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. №1072/2000 
та вистраждана українським народом Угода про асоціацію від 21.03.2014 р. та  
27.06.2014 р. [4]. Ключовим елементом успішної євроінтеграції України є досягнен-
ня певного рівня узгодженості українського законодавства ізправовими нормами 
ЄС. Зближення законодавства України із сучасною європейською системою права 
забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної актив-
ності громадян України, економічний розвиток держави в рамках Євросоюзу і спри-
ятиме поступовому зростанню добробуту громадян.

К. Трихліб відмічає, що у контексті наближення законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу поняття “гармонізація законодавства” найбільш 
повно розкриває зміст і сутність процесів правової інтеграції. 
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Термін “гармонізація законодавства” є універсальним, найбільш широким та та-
ким, що охоплює всі інші поняття, які застосовуються для характеристики окремих 
аспектів правової інтеграції. На її погляд, це поняття насамперед слід розглядати 
крізь призму наближення вітчизняної загально правової термінології до терміноло-
гії європейського права, як послідовний процес узгодження основних понять, підхо-
дів та концепцій розвитку національного законодавства України на основі загально-
європейських цінностей, стандартів і принципів права [5, с. 59–60].

В мовах сучасної дійсності розвиток правової інтеграції дозволяє правовим сис-
темам розвиватися, використовувати соціально-правовий досвід один одного, що 
дає змогу уникнути численних помилок і вийти з кризового стану, спрямувати роз-
виток системи у правильне прогресивне русло. Без успішного функціонування пра-
вової системи не можна говорити про правову державу, розвинене громадянське сус-
пільство загалом і вільний розвиток кожної особистості окремо. Позитивні аспекти 
розвитку національної правової системи полягають у сприйнятті принципів і норм 
міжнародного права, що допомагають гармонійному співіснуванню різних правових 
систем і їх об’єднанню у розв’язанні спільних проблем. Розвиток і вдосконалення на-
ціональних правових систем залежить від взаємодії з іншими правовими системами, 
внаслідок якої відбувається запозичення, вдосконалення, скасування тих чи інших 
інститутів і принципів права. Ці процеси можливі завдяки існуванню загальноци-
вілізаційної правової культури, яка є основою, що сприяє, з одного боку, взаємодії 
культур, а з іншого боку, дозволяє національним правовим культурам зберігати їхню 
своєрідність. Слушно зауважує з цього приводу А. Скуратівський, правова куль-
тура є неодмінною умовою динамізації трансформаційних процесів, становлення в 
Україні правової держави та громадянського суспільства [6, с.4]. Інтеграція України 
з Європою сьогодні є бажаним варіантом вирішення цілої низки проблем. Україна 
є частиною Європи і європейської культурної традиції, а тому інтеграційні процеси 
з європейськими структурами є об’єктивно історично обумовлені як національним 
та культурним розвитком, так і правовим. В умовах національного відродження, 
зростаючого усвідомлення народом України своєї європейської ідентичності, своїх 
базових національних інтересів така інтеграція є об’єктивним процесом. Обґрунто-
ваними і доцільними є погляди вчених, які пропонують комплекс заходів, спрямова-
них на модернізацію правової системи [7, с.14]. 

Модернізація національної правової системи в Україні передбачає комплексний 
вплив на структурні компоненти правової системи: інституційну, нормативну, ідео-
логічну, функціональну підсистеми. [8, с.436].

Висновок. Отже, міжнародне співтовариство зацікавлене у тому, щоб Україна пе-
ретворилася у демократичну за своїм характером і змістом державу,стала стабілізу-
ючим фактором на Сході і в Центрі Європи. 

А тому правова система нашої держави має формуватися у межах загальновизна-
них стандартів Європейського Союзу. Міжнародний престиж України буде залежати 
від оцінки нашої правової системи світовим співтовариством як надійної опори пра-
вопорядку, а також від відповідності критеріям політико-правового та економічного 
розвитку і від обсягу реальних правових зобов’язань.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Науковці трактують мотивацію як систему (системний компонент), основою якої 
є активізація людського фактора, свідомого вибору особою певного вектору пове-
дінки, котра ґрунтується на зовнішніх й внутрішніх факторах (стимулах, мотивах).

З одного боку, мотивацію визначають як систему (формування мотиваційної сис-
теми одного або декількох працівників), а з іншого – як процес (цілеспрямований 
вплив на працівників задля зміни по заданих параметрах структури ціннісних орі-
єнтацій й інтересів). 

Мотивація являє собою історично закономірне соціально-економічне та мораль-
но-психологічне явище, котре характеризується набором економічних, організацій-
них, соціальних та психологічних умов, що стимулюють особу до належного вико-
нання певної дії.

Спрямованість та динамічність мотивації виявляється у тому, що задоволення іс-
нуючих потреби людини призводить до виникнення нових бажань, цілей, мотивів. 
Відповідно можна спостерігати постійний розвиток мотивації людини у розвитку 
життєдіяльності, а, отже, це процес, який має свою динаміку та спрямованість.

У теорії ERG запропонованої К. Альдерфером виокремлено 3 групи потреб: іс-
нування, соціального зв’язку і зростання, основні положення якої були перевірені 
емпірично за допомогою анкетування, проведеного в різних організаціях. Вчений 
зауважив, що на противагу дослідженням А. Маслоу, існує два напрями руху для 
задоволення потреб, що відкриває додаткові способи мотивації. Цінність досліджень 
вчених полягає в тому, що вони ініціювали перегляд попередніх переконань і вису-
нули гіпотези про спроможність задоволення людиною комплексу потреб, які існу-
ють на підприємстві.
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Багато високорозвинених країн мають власні моделі мотивації персоналу. Як 
найбільш характерні виділяються японська, американська, англійська, французька, 
шведська та німецька.

Згідно американської моделі мотивації праці найбільше заохочується підприєм-
ницька активність. В основі даної моделі лежить орієнтація на досягнення високих 
результатів кожної окремої людини. В деяких випадках американські компанії не 
виплачують премії, оскільки вони вже закладені у високих тарифних ставках. Про-
те більшість фірм все ж таки поєднують виплату заробітної плати із преміюванням. 
Оплата праці відбувається із урахуванням кваліфікації робітників, котрі досить ча-
сто мають змогу її підвищувати, у результаті чого працівникові нараховується певна 
сума балів. Від кількості набраних балів залежить розмір збільшення заробітної пла-
ти, котра переглядається один або два рази на рік.

В практиці американських фірм “Форд”, “Дженерал Моторс” й інших використо-
вують різні методи мотивації та гуманізації праці. Багато із них пов’язані з мате-
ріальним заохоченням. Досить часто застосовуються так звані аналітичні системи 
зарплати, особливістю яких є диференційована оцінка у балах ступеня складності 
виконуваної роботи із урахуванням кваліфікації виконавців, фізичних зужсиль, 
умов праці тощо.

Система стимулювання праці порівняно з іншими промислово розвиненими 
0країнами в Японії досить гнучка. Традиційно вона будується на врахуванні трьох 
факторів: професійної майстерності, віку й стажу роботи. Оклад робітника, інжене-
ра, керівника нижчої та середньої ланок залежно від цих факторів встановлюється 
за тарифною сіткою, з допомогою якої визначається умовно-постійна частина заро-
бітної плати працівника як сума виплат по трьох розділах: за вік, за стаж роботи, за 
кваліфікацію й майстерність, що характеризуються категорією й розрядом.

Таким чином, використання трудової ставки виключає можливість автоматично-
го росту заробітної плати поза зв’язком з підвищенням кваліфікації й трудовим вне-
ском працівника, посилюючи тим самим мотивацію до праці, яка в такому разі прямо 
залежить від результатів роботи.

Матеріальна мотивація працівників є засобом забезпечення їхніх матеріальних 
потреб залежно від результатів їхньої колективної й індивідуальної праці через си-
стему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних й організаційних фак-
торів та заходів, пов’язаних із виробництвом.

Негрошові форми мотивації персоналу, як правило, не передбачають отримання 
працівником прямих грошових виплат від компанії за підсумками своєї трудової ді-
яльності. Проте, вони є формою отримання працівниками саме матеріальних благ, 
котрі вимагають фінансових витрат від компанії, а тому їх відносять до групи мате-
ріальних стимулів працівників.

За допомогою нематеріальної мотивації фірма проявляє увагу до особистих по-
треб працівників. Її мета полягає в тому, щоб працівники поділяли загальні цінності 
й норми відношення до своєї компанії, гордилися тим що працюють саме в даній 
компанії й усвідомлювали значення економічної безпеки компанії.

Якщо відокремити засоби матеріальної та не матеріальної мотивації саме для ту-
ристичної галузі, то найдоцільнішими будуть такі підходи:

Матеріальні
Надбавки (доплати) до основних грошових виплат, котрі можуть призначатись 

співробітникам на підставі: стажу роботи, особистих заслуг перед фірмою, за роботу 
у нічний час, в святкові дні, понаднормово, за виконання додаткових обов’язків, по-
єднання професій, важкі умови праці й на інших підставах та у розмірах, що визна-
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чені керівництвом організації. Умовно їх можна розглядати як додатковий елемент 
заробітної плати, котра  знаходиться між тарифами по діючій системі оплати праці 
й преміями.

Участь в прибутках організації у прямій формі надається працівникам не завжди. 
Участь має на увазі залежність розміру грошової винагороди від поточних прибутків 
(або право на частину прибутку). Так формується залежність розміру додаткових 
грошових винагород від результатів діяльності не лише конкретного працівника, а й 
організації загалом.

Нематеріальні. 
Оплата витрат на навчання працівників є прогресивною та діючою компенсацією 

(або пільгою, у випадку якщо безкоштовне навчання організовується компанією). В 
усьому світі фірмами видаються позики на навчання й організовуються масштабні 
програми підвищення кваліфікації. Це особливо важливо й помітно у сферах бізнесу, 
де більшість співробітників має вищу освіту.

Додаткові відпустки, вихідні дні й надання іншого вільного часу. Збільшення три-
валості нормативних відпусток й надання додаткових (за специфічні умови праці 
чи за підсумками трудової діяльності, “преміальні відпустки”), створення неповних 
робочих днів та тижнів. Надається також й право самостійного планування робочого 
часу, гнучкий графік роботи тощо.

Знижки при придбанні товарів підприємства можливо застосовувати у сферах 
бізнесу, що пов’язані з виробництвом споживчих товарів чи наданням послуг.

Пільгові туристичні путівки є досить поширеними у вітчизняній практиці премі-
ювання працівників.

Саме я вважаю що доцільними методами мотивації на туристичному підприєм-
стві можуть бути такі:

Впровадження туристичних поїздок, та практики за кордоном, як винагорода за 
найкращі результати в компанії, такі командировки можна впровадити 2 рази на рік, 
узагальнюючи працю та прибутки працівників за 6 місяців.

Впровадження “подарунку” від компанії у вигляді сплачуємої відпустки за кор-
дон кращому працівнику по підсумкам за фінансовий рік. 

Висновки
Отже мотивація персоналу, це досить обширна тема. Науковці відносяться до 

цего питання здебільшого як до системи. Спрямованість та динамічність мотивації 
виявляється у тому, що задоволення існуючих потреби людини призводить до ви-
никнення нових бажань, цілей, мотивів. Існує 2 види мотивації – це матеріальна та 
нематеріальна мотівація, де матеріальна мотивація перекриває базові потреби, ба-
нальні потреби у як умога найбільшій заробітній платі. В той момент, як нематері-
альна мотивація, спрямована більш за все на перекриття потреб комфорту, відочінку, 
перекриває більше духовні потреби. 

Є дуже багато різних шкіл, що до вивчення питання мотивації ставятся зовсім 
інакше, але найпопулярнішими є американські та японські школи. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
ПІДПРИЄМСТВ

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства може бути визначена як  
його порівняльна перевага відносно інших фірм цієї ж галузі усередині національ-
ної економіки і за її межами. Це означає, що конкурентоспроможність підприємства 
може бути виявлена (оцінена) лише в рамках групи організацій, які належать до од-
нієї галузі, або таких, що випускають товари-субститути [2].

Міжнародну конкурентоспроможність підприємства  слід розуміти, як реальну 
та потенційну спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства ви-
вчати попит (ринок), при справедливих умовах вільного ринку, швидко та дешево 
проектувати, виготовляти та реалізувати товари в достатній кількості, які дозволя-
ють витримати суперництво з іншими аналогічними товарами на ринку за потенцій-
не задоволення конкретної потреби, і при цьому збільшувати свої доходи. На нашу 
думку, міжнародну конкурентоспроможність підприємства не слід відділяти від кон-
курентоспроможності його продукції [4].

Існують різні методи та способи оцінки та вимірювання міжнародної конкурен-
тоспроможності підприємства, а саме: модель Бостонської консультативної групи; 
метод “Мак-Кінзі”; модель Shell/DPM; ситуаційний аналіз (SWOT-аналіз); метод 
експертного оцінювання; метод різниць; SPACE-аналіз.Фахівці для оцінки конку-
рентоспроможності підприємства виділяють  наступні показники: конкурентоспро-
можність продукції та ефект від її реалізації; відношення вартості реалізованої про-
дукції до її кількості за поточний період; відношення прибутку до загальної вартості 
продаж; відношення загальної вартості продаж до вартості матеріально-виробничих 
запасів; відношення загальної вартості продаж до вартості нереалізованої продукції; 
відношення суми дебіторської заборгованості до загального обсягу продажу; заван-
таження виробничих потужностей; портфель замовлень; обсяг капіталовкладень[1].  
Міжнародна конкурентоспроможність підприємства не може бути об’єктивно ви-
значена без врахування конкурентоспроможності його продукції.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства являє собою 
певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування, розвиток 
та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства 
як суб’єкта економічної конкуренції . Сучасна концепція управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на використанні базових поло-
жень науки управління, відповідно до яких основними елементами системи управ-
ління є мета, об’єкт і суб’єкт, методологія та принципи, процес та функції управління 
[3].

 Метою управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства є за-
безпечення життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких 
економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі. 
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Об’єктом управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства є рівень 
конкурентоспроможності, необхідний і достатній для забезпечення життєдіяльності 
підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 

На основі проведеного дослідження розроблені наступні  пропозиції по  удоско-
наленню управління  міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних медич-
них закладів:

1. На різних рівнях управління медичного закладу має здійснюватися організація 
оперативного контролю якості надання медичних послуг. Перший рівень оператив-
ного контролю якості повинен забезпечуватися завідувачами відділень/структур-
них підрозділів. Використовуються методи експертизи первинної медичної доку-
ментації, порівняльного аналізу, статистичної обробки інформації, спостереження, 
клініко-економічного аналізу, соціологічний.

2. Під час клінічних обходів, щоденних ранкових клінічних конференцій, огляду 
хворих перед випискою має здійснюватися спостереження як засіб поточного контр-
олю в режимі реального часу за виконавчою дисципліною підлеглих і клінічним ста-
ном хворих.

3. Мають періодично проводитися соціологічні опитування пацієнтів і персоналу 
медичного закладу (раз на квартал, півріччя, рік вибірковим методом) або постійно 
(опитується кожний пацієнт, який отримав медичну допомогу) за встановленою ме-
тодикою.

4. Завідувачі відділень медичного закладу повинні проводити контроль за до-
поміжними процесами, які відбуваються у відділенні: навчанням персоналу, забез-
печенням лікувально-охоронного та санітарно-протиепідемічного режиму, забез-
печенням медикаментами та їх збереженням, харчуванням хворих (в стаціонарі), 
виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку; дотриманням правил охо-
рони праці і техніки безпеки, протипожежної безпеки у відділенні і т. і.

5. В тісному зв’язку з клінічним аудитом, спрямованим переважно на встанов-
лення правильності ведення пацієнтів, в медичному закладі  логічно проводити 
управлінський аудит – аудит дотримання організаційних технологій, раціональнос-
ті використання ресурсів, ефективності функціонування системи контролю якості 
на рівні лінійних керівників, ефективності самоконтролю якості, відповідності і ре-
зультативності неклінічної діяльності. Керівник медичного закладу має прийняти 
рішення щодо створення відповідної організаційної структури – служби внутріш-
нього аудиту. Наказом по медичному закладу слід розробити і затвердити Положен-
ня про службу з визначенням мети її діяльності, завдань, функцій, призначенням 
керівника служби і особового складу, розподілом повноважень і відповідальності, 
затвердженням порядку діяльності і форм звітності про роботу.

6. Проведення періодичного контролю функціонування системи управління 
якістю медичної допомоги в медичному закладі  можливо шляхом самооцінки. По-
рядок проведення самооцінки передбачає видання відповідного наказу керівником 
медичного закладу  про проведення самооцінки з визначенням відповідальних осіб, 
графіків самооцінки по структурним підрозділам, термінів проведення самооцінки, 
критеріїв самооцінки, терміну формування звіту і представлення керівництву одер-
жаних результатів.

7. Важливе місце серед дієвих засобів підвищення якості надання медичних по-
слуг має займати автоматизація процедур контролю з використанням комп’ютерної 
техніки та спеціального програмного забезпечення. В сучасних умовах існуюче осна-
щення комп’ютерною технікою і найбільш поширеним програмним забезпеченням – 
продуктами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, “Стаціонар”, “Поліклі-
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ніка” – дозволяє прискорити найпростіші процеси контролю в медичному закладі: 
реєстрацію даних, їх статистичну обробку, графічне представлення, динаміку змін.

8. Перспективним напрямом вдосконалення управління міжнародною конкурен-
тоспроможністю медичного закладу є використання технології управління іміджем. 
Під іміджем медичної установи слід розуміти багатокомпонентне явище, що являє 
образ організації, медичних кадрів, послуг, що сформувався у різних суспільних груп 
і змінюється в часі і в просторі під впливом комплексу факторів. 

9. Одним із перспективних напрямів підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності  медичного закладу є можливість використання інтернет-технологій для 
реклами медичних послуг.

10. Суттєвим напрямом підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
медичного закладу є забезпечення його членства у національних та міжнародних 
професійних асоціаціях. Наприклад, у Всеукраїнській асоціації пластичних, рекон-
структивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ).

11. З метою удосконалення управління міжнародною конкурентоспроможністю 
медичного закладу пропонується вивчення  досвіду медичних закладів провідних 
країн світу для застосування його у власній практиці.
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КОРУПЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

В останні роки рівень корупції в Україні зростає, і це стало однією з найбільших 
проблем сьогодення. Це негативне явище впливає на всі аспекти політичного та со-
ціально-економічного розвитку суспільства та держави, створює реальну загрозу 
безпеці демократичного розвитку держави та суспільства, а саме: підриває авторитет 
країни, завдає шкоди демократичним основам управління суспільство, функціону-
вання державного апарату, обмежує конституційні права і свободи людини та гро-
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мадянина, особливо звичайних осіб, порушує закон, порушує встановлений поря-
док здійснення повноважень посадовими та службовими особами органів державної 
влади, структур управління приватним сектором, руйнує моральні та соціальні цін-
ності; дискредитувати державу на міжнародному рівні [1, с. 63].

Корупція загрожує національній безпеці, фактично протистоїть конституційному 
та соціальному порядку, є однією з причин зростання “тіньової” економіки в Україні, 
проникає у владні інститути, залучаючи до лав окремих політичних та громадських 
діячів. Корупційні дії зачіпають усі сфери суспільного життя, призводять до поши-
рення організованої злочинності, створюють соціальну напругу, створюють розча-
рування здатністю населення здійснювати організаційні та практичні заходи щодо 
подолання системної кризи та відродження України. На сучасному етапі становлен-
ня держави антикорупційне законодавство України зазнало значних змін. Однак, за 
даними ЗМІ та судової статистики, зменшення корупції не відбувається. Причиною 
цього є суттєві недоліки нового Закону України “Про запобігання корупції”, який не 
забезпечується підтримкою реальних механізмів його імплементації. Ось чому про-
блема вивчення механізмів протидії корупції на шляху євроінтеграції України стає 
актуальною, коли новоприйняте законодавство ще тільки починає перевірятись на 
зв’язки з громадськістю.

Відповідно до сучасної термінології, корупція – це хабарництво, розбещення чи-
новників, громадських діячів [2, с. 127]. А в радянські часи енциклопедичне тлума-
чення корупції зводилося до однозначного визначення її лише як злочину, що вияв-
лялось у прямому використанні посадовою особою прав, наданих йому відповідно до 
посади, для збагачення.

Вчені в різних галузях розглядають корупцію як суспільно небезпечне явище у 
сфері політики чи державного управління, що виявляється у навмисному викорис-
танні владою свого офіційного становища для незаконного придбання майнової та 
немайнової вигоди та переваг у будь-якій формі, а також хабарництво цих осіб. Серед 
науковців, на наш погляд, найбільш концептуальний підхід до визначення поняття 
“корупція” був наданий А. С. Петровою, вона розглядає корупцію як цілу систему 
зі складною структурою взаємопов’язаних елементів політичного, соціального, пра-
вового, ідеологічного, філософського та морального характеру. Основними переду-
мовами виникнення корупції є, насамперед, кризова ситуація різних галузей еконо-
міки України, її повільна, непослідовна та неповна реформа та системна корупція в 
країні. Визначаються політичні, економічні, правові, організаційні, управлінські та 
соціально-психологічні детермінанти корупції в Україні: високий рівень прихованої 
корупції; сукупності актів корупції, які були фактично вчинені, але не стали відо-
мими органам адміністративної та кримінальної юстиції і, відповідно, не відобража-
ються в офіційній статистиці; соціальна незахищеність працівників; статус захисту 
працівників залежно від віку, статі, сімейного стану з урахуванням демографічних та 
регіональних особливостей; кризовий стан економіки України, невизначеність стра-
тегічного напряму її розвитку; практично необмежені дозволи; слабкий розвиток 
конкуренції в різних сферах економіки, недостатня обізнаність працівників з право-
вих питань, маркетингу та розвитку бізнесу; - поширеність тіньової економіки, що є 
як наслідком, так і основою для корупції; - диспропорція в розподілі інформації [3,  
с. 98]. Законодавство України визначає установи, які покладаються на функції бо-
ротьби з корупцією: Службу безпеки України, органи прокуратури, крім того, ство-
рення спеціальних органів та підрозділів тощо.

Разом з тим, прийняття Закону України “Про запобігання корупції” також є супе-
речливою подією в діючих механізмах боротьби з досліджуваним явищем, оскільки 
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закон був прийнятий у пакеті з інших нормативних актів, і законодавці не приділяли 
великої уваги. Важливим у цьому випадку є не лише процес розробки та прийнят-
тя закону, що вже діє, але й процес громадського обговорення такого нормативного 
акту, який має важливе значення для сучасних суспільних відносин. Тому, через його 
соціальне значення, цей документ не може бути прийнятий у пакеті з іншими норма-
тивними актами, і цей документ повинен бути належним чином спеціалізований та 
публічно оцінений [4].

Не існує державних чи наукових кордонів для корупції, вона поглинає майже всі 
сфери життя, тому її вивчення всебічне та послідовне на глобальному рівні. Основна 
увага приділяється насамперед природі виникнення корупції, як явища та розробці 
інструментів, які можуть, якщо не подолати, хоча б локалізувати та мінімізувати її 
масштаби та вплив на суспільство. У багатьох державах запроваджені механізми, які 
обмежували вплив корупції в масштабах, що не становлять серйозного ризику для 
належного функціонування державного апарату. До країн, які створили ефективний 
механізм боротьби з корупцією, належать: Фінляндія, Данія, Нова Зеландія, Іслан-
дія, Сінгапур, Швеція, Канада, Нідерланди, Норвегія, Австралія, Великобританія, 
США, Німеччина та інші. Всі вони мають деякі особливості в організації антикоруп-
ційної діяльності, але у них спільне: зусилля з організації активної протидії корупції; 
створення відповідної правової бази; за участь у боротьбі з корупційними проявами 
громадських організацій. [5, с. 116].

 Основою боротьби з корупцією в Німеччині є завдання по знищенню матеріаль-
ної, перш за все, фінансової бази злочинних груп. Це досягається двома способами: 
конфіскація (конфіскація майна) та створення належної правової бази для запобі-
гання відмиванню “брудних” грошей. Банківські установи зобов’язані надавати пра-
воохоронним органам інформацію про операції на суму понад 20 000 євро за умови, 
що ця інформація використовується виключно для розслідування [6, с. 115].

Ефективний контроль державних службовців здійснюється у Великобританії. У 
британському законодавстві корупція визначається досить вузько: хабарництво чи 
винагорода чи інший дохід в обмін на сприятливе рішення. У країні існує давня тради-
ція протидії корупції Вчені, які проводять порівняльний аналіз державних механізмів 
протидії корупції в Україні та за кордоном, підкреслюють, що необхідність викори-
стання та врахування зарубіжного досвіду у сфері корупції в державному управлінні 
нашої країни визначається тим, що основні закони функціонування бюрократії і, як по-
казує практика, значною мірою не залежать від національної специфіки. Зважаючи на 
це, для зниження загального рівня корупції в Україні необхідно привести національне 
антикорупційне законодавство у відповідність до міжнародних правових стандартів 
на основі наукової розробки способів реалізації положень міжнародних документів.

Підсумовуючи вищесказане, слід сказати, що боротьба з корупцією має бути сис-
темою заходів, що представляють не лише діяльність органів державної влади, але й 
діяльність фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, ЗМІ, культурних 
та освітніх установ. Скорочуючи корупцію, Україна покращить своє економічне та 
політичне становище, повагу до прав і свобод людини, функціонування Конституції 
та законів України. Країна зможе відповідати вимогам демократичної, правової дер-
жави, соціальної держави, як це передбачено Основним законом.

Система відносин між Європейським Союзом та громадянським суспільством 
України вже дає певні позитивні зрушення в контексті забезпечення демократичного 
та європейського розвитку країни. Європейський Союз на власному прикладі демон-
струє важливість взаємодії громадянського суспільства з владою. Завдяки розвитку 
верховенства права можливе повноцінне громадянське суспільство. Вступ України 
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до ЄС дозволить українському суспільству перейти до наступного кроку на шляху 
просування європейських цінностей функціонування громадянського суспільства, а 
саме: розвиток та реалізація верховенства права можлива завдяки реструктуризації 
законодавства, який повинен бути обов’язковим для всіх; захист порушених прав і 
свобод людини і громадянина; подолання корупційних процесів відповідно до між-
народно визнаних норм. Європейський Союз сприяє у своїй зовнішній політиці про-
паганді відповідних цінностей у сфері зміцнення громадянського суспільства, що 
є одним із важливих завдань на шляху до його членства. Багаторічний досвід Єв-
ропейського Союзу має велике значення для України, особливо в сучасних умовах, 
коли існує нагальна потреба стабілізувати розвиток країни в цілому. Завдяки цьому 
активізується громадянське суспільство і, як наслідок, встановлюється конструк-
тивний діалог між владою та суспільством.
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 
КАСИРА У ГІПЕРМАРКЕТІ

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – це інформаційна комп’ютерна система, 
що забезпечує збір, зберігання і обробку інформації для локального управління да-
ними, призначена для автоматизації виконання фахівцями своїх завдань.

Актуальність автоматизованого робочого місця касира полягає в полегшенні ро-
боти з касовим апаратом, а також у збільшенні ефективності та якості виконання 
касиром своїх обов’язків.
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Для вирішення даної задачі було використано технології ADO.NET, MySQL, роз-
роблено власне програмне забезпечення та проведено тестування. 

Сьогодні велике значення має робота з даними. Для зберігання даних використо-
вуються різні системи управління базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL і 
так далі. І більшість великих додатків так чи інакше використовують для зберіган-
ня даних ці системи управління базами даних. Однак щоб здійснювати зв’язок між 
базою даних і додатком на C# необхідний посередник. І саме таким посередником є 
технологія ADO.NET. ADO.NET – це технологія роботи з даними, яка заснована на 
платформі .NET Framework. Ця технологія представляє нам набір класів, через які 
ми можемо відправляти запити до баз даних, встановлювати підключення, отриму-
вати відповідь від бази даних і проводити ряд інших операцій.[1]

Бібліотеки ADO.NET можна застосовувати трьома концептуально різними спо-
собами: в підключеному режимі, в автономному режимі і за допомогою технології 
Entity Framework. При використанні підключеного рівня (connected layer), кодова 
база явно підключається до відповідного сховища даних і відключається від нього. 
При такому способі використання ADO.NET зазвичай відбувається взаємодія зі схо-
вищем даних за допомогою об’єктів підключення, об’єктів команд і об’єктів читан-
ня даних. Автономний рівень (disconnected layer), дозволяє працювати з набором 
об’єктів DataTable (містяться в DataSet), який представляє на стороні клієнта копію 
зовнішніх даних. При отриманні DataSet за допомогою відповідного об’єкта адап-
тера даних підключення відкривається і закривається автоматично. Зрозуміло, що 
цей підхід допомагає швидко звільняти підключення для інших викликів і підвищує 
масштабованість систем. Отримавши об’єкт DataSet, викликаний код може перегля-
дати і обробляти дані без витрат на мережевий трафік. А якщо потрібно занести зміни 
в сховище даних, то адаптер даних (разом з набором операторів SQL) задіюється для 
поновлення даних — при цьому підключення відкривається заново для проведення 
оновлень в базі, а потім відразу ж закривається. Після випуску .NET 3.5 SP1 в ADO.
NET з’явилася підтримка нового API, яка називається Entity Framework (скорочено 
EF). Технологія EF показує, що багато низькорівневих деталей роботи з базами да-
них (наприклад, складні SQL-запити) приховані від програміста і відпрацьовуються 
за нього при генерації відповідного LINQ-запиту (наприклад, LINQ з Entities).[2]

MySQL — це система керування базами даних. База даних являє собою структуро-
вану сукупність даних. Ці дані можуть бути будь-якими - від простого списку майбут-
ніх покупок до переліку експонатів картинної галереї або величезної кількості інфор-
мації в корпоративній мережі. Для запису, вибірки і обробки даних, що зберігаються 
в комп’ютерній базі даних, необхідна система управління базою даних, якою і є ПЗ 
MySQL. Оскільки комп’ютери чудово справляються з обробкою великих обсягів да-
них, управління базами даних відіграє центральну роль в обчисленнях. Реалізовано 
таке управління може бути по-різному — як у вигляді окремих утиліт, так і у вигляді 
коду, що входить до складу інших додатків. MySQL - це система керування реляційни-
ми базами даних. У реляційній базі даних дані зберігаються не всі скопом, а в окремих 
таблицях, завдяки чому досягається виграш в швидкості і гнучкості. Таблиці зв’язу-
ються між собою за допомогою відносин, завдяки чому забезпечується можливість 
об’єднувати при виконанні запиту дані з декількох таблиць. SQL як частину системи 
MySQL можна охарактеризувати як мову структурованих запитів, плюс найбільш по-
ширена стандартна мова, яка використовується для доступу до баз даних [3].

Постановка задачі на розробку
Розробити додаток “Розробка автоматизованого робочого місця касира в гіпер-

маркеті” для OC Windows, який матиме такі функції:
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1. Відображення вікна “Касовий апарат”.
2. Можливість додавати, редагувати та видаляти товари в базі даних.
3. Функція швидкого пошуку у списку товарів
4. Можливість вибору товарів зі списку в чек.
5. Розрахунок загальної вартості товарів.
Програму можна використовувати  на всіх комп’ютерах з операційною системою 

Windows 7–10. 
Приклади роботи розробленого ПЗ наведено на рисунках (рис. 1, 2). 

 Рис. 1. Додавання, редагування та видалення товарів

Рис. 2. Касовий апарат
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В прикладах роботи показано Головне меню користувача, приклад роботи ПЗ при 
зважування продуктів харчування. Загальні можливості ПЗ наступні:

1. Додавання, редагування та видалення товарів
2. Можливість вибору існуючих товарів та додавання їх в чек
3. Швидкий пошук товарів
ПЗ пройшло тестування за результатами якого зроблено висновок про швидко-

дію та коректність роботи. Рекомендовано впровадження розробленого програмного 
забезпечення в процес обслуговування клієнтів в супермаркетах.
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АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

У більшості випадків, коли суд виносить рішення, які не оскаржуються, адвокат 
змушений миритись із несправедливим ставленням до його позиції, яка, на думку 
багатьох, може бути висловлена лише під час оскарження вироку суду. Однак, іс-
нують правові механізми висловлення своєї думки з приводу дій або рішень суду 
безпосередньо після їх вчинення. Це заперечення на дії судді або колегії суддів. Така 
норма була у попередньому КПК України, однак, право на заперечення надане підо-
зрюваному, обвинуваченому, а, тому і його захисник має таку можливість у процесі.

Якщо адвокату дозволено те, що не заборонено законом, то суд зобов’язаний су-
воро дотримуватись приписів кримінального процесуального закону, та не уповно-
важений діяти по принципу: “дозволено те, що не заборонено”. Судова дискреція 
також стосується лише того, що дозволено процесуальним законом.

Не зважаючи на це, суд іноді дозволяє собі вийти за межі основоположних засад 
та законодавчих принципів, особливо коли це стосується застосування або продов-
ження запобіжного заходу під час підготовчого провадження у кримінальній справі, 
а бо під час розгляду справи по суті.

Кримінальний процесуальний закон розділяє судове провадження у суді першої ін-
станції на підготовче провадження (глава 27 КПК) та судовий розгляд (глава 28 КПК).

Кожний етап судового провадження суворо регламентований, та законом визна-
чені питання, які суд вправі розглянути на кожній із стадій.
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Стадія підготовчого провадження містить виключний перелік таких питань у 
ст.ст. 314-316, 303 КПК України, та у інших нормах, які уповноважують суд у ч. 2  
п. 5 ст. 315 КПК України, прийняти конкретні рішення.

Із положень ст. 8 КПК України суд може застосувати принцип Верховенства пра-
ва, якщо закон обмежує права людини, однак, при цьому, дотримуючись принципу 
правової визначеності, бо, коли людина яка захищає свої права, вона може розрахо-
вувати на діючий процесуальний закон, який дає такі інструменти.

Посилаючись на приписи ст. 331 КПК України, для продовження запобіжного за-
ходу на стадії підготовчого провадження, на мою думку, суди не завжди вірно засто-
совують процесуальні механізми, чим  порушують принцип правової визначеності.

Так, ст. 331 КПК України, віднесена до глави 28 “Судовий розгляду”.
Процедура вирішення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу на 

стадії підготовчого провадження вказана у ст. 314 КПК України, відсилає до норм із 
цієї глави лише в межах ст.ст. 342-345 КПК України (ч. 2 ст. 314). Ці межі є виключ-
ними у контексті даної норми, а тому, практика суду, який на цій стадії продовжує 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на ст. 331 КПК Укра-
їни, є прямим порушенням норм процесуального закону.

В ч. 3 ст. 315 КПК України, передбачена можливість на стадії підготовчого засі-
дання обрати, змінити чи скасувати запобіжний захід.

З огляду на зміст цієї правової норми продовження строку дії запобіжного заходу 
даною статтею не передбачено взагалі, а лише вказано, що у разі відсутності зазна-
чених клопотань (обрання, зміни чи скасування) ті заходи забезпечення, що були 
обрані на стадії досудового розслідування, вважатимуться продовженими.

Останнє речення рішенням Конституційного суду у рішенні https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/v001p710-17 - n63  визнане неконституційним.

Тому,  ч. 3 ст. 315 КПК України, регулює питання продовження запобіжних захо-
дів з невизначеним строком (застава, особиста порука тощо), а запобіжні заходи із 
обмеженим строком дії, такі, як, зокрема, арешт, повинні застосовуватись виключно 
із урахуванням практики ЄСПЛ на національного законодавства.

Зокрема, згідно з рішенням ЄСПЛ у справі “Соловей і Зозуля проти України” “… 
практика тримання обвинувачених під вартою без конкретних правових підстав або 
за відсутності чітких правил, які б регулювали їхнє становище, наслідком застосу-
вання якої може стати позбавлення особи свободи без дозволу суду на необмежений 
строк, є несумісною з принципами правової визначеності та захисту від свавілля, 
якими поєднані Конвенція та принцип верховенства права”.

Таким чином, випадки, коли суд приймають до розгляду клопотання сторони 
обвинувачення про продовження запобіжного заходу особі, у порядку ст. 331 КПК 
України, та у спосіб розгляду цього питання окремою процесуальною дією,  порушу-
ється принцип правової визначеності (ст. 9 КПК), та принцип Верховенства права 
(ст. 8 КПК), та не вірно застосовуються норми процесуального закони на стадії судо-
вого провадження, де вони застосуванню не підлягають.

Також, часто судами, на мою думку, при вирішенні клопотань сторони обвинува-
чення на стадії підготовчого провадження або судового розгляду про продовження/
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою окремою процесуальною 
дією порушується процесуальний порядок, визначений  ст.ст. 342-345 КПК України.

Це стосується, у першу чергу, залучення захисника із центру БВПД, якщо адво-
кат за угодою не з’явився, а у прокурорів, як завжди, “строки горять”.

На відповідній стадії провадження застосовуються, зокрема, передбачені ст. 324 
КПК України, правові наслідки неявки в судове засідання захисника, участь якого 
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є обов'язковою, зокрема, суд зобов'язаний вжити заходів для прибуття захисника 
та його участі у провадженні (постанови Верховного Суду від 19 квітня 2018 року у 
справі № 234/17471/16-к).

А, тому, якщо судом не встановлена неповажність неявки захисника, якого по-
відомлено належним чином про день та час розгляду справи, залучення адвоката із 
Центру БВПД є прямим порушенням засад кримінального судочинства і права об-
винуваченого на захист.

Також слід розрізняти продовження запобіжного заходу і його обрання, та строки 
та порядок звернення до суду із таким клопотанням.

Ст. 28 КПК України, до засад кримінального провадження відносить принцип 
розумності строків. Ст. 199 КПК України (у контексті принципу правової визначе-
ності) при зверненні до суду із клопотанням про продовження строків тримання під 
вартою зобов’язує прокурора (ст. 9 КПК) дотриматись строку — не менше ніж за 
п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Також, 
однією із вимог щодо клопотання сторони обвинувачення є підтвердження того, що 
підозрюваному, обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими об-
ґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу (ст. 184 ч. 3 п. 3).

При цьому, слід зауважити, що строк — не менше ніж три години (ст. 184 ч. 2) — 
стосується лише клопотання про застосування запобіжного заходу, а не щодо його 
продовження.

Із вище викладеного, слідує, що законодавець визначив розумний строк 5 діб до 
закінчення терміну дії попередньої Ухвали суду для підготовки сторони захисту до 
його розгляду у випадку продовження запобіжного заходу.

Тому, процесуальний строк вручення стороні захисту клопотання про продов-
ження строку тримання під вартою особи за 3 години є наслідком некомпетентно-
сті сторони обвинувачення, та на це захиснику слід звертати особливу увагу. Також 
важливим фактом є імперативна необхідність прокурора долучати до клопотання 
про продовження запобіжного заходу відомості про його вручення  стороні захисту, 
інакше клопотання є таким, що не відповідає процесуальному закону.

Якщо суд не звертає уваги на прямі приписи закону, захиснику слід, на моє пе-
реконання, звертатись із запереченням на дії суду, проголошувати їх, та долучати до 
справи.

Використовуючи таку тактику, коли кримінальна справа буде містити у собі фік-
сування кожної помилки суддів у процесі розгляду справи, складніше буди допуска-
ти порушення і прав його учасників, і загальні процесуальні норми. 

Тоді суд сто раз подумає перед тим, як вчиняти чергове порушення.
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науковий керівник – Р. С. Свистович, канд. юрид. наук, доц.  

МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ  
СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ  

Законом України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014р. поряд з іншими 
заходами запобігання корупції передбачено можливість здійснення моніторингу 
способу життя суб’єктів декларування. Зокрема у ст. 51 Закону України “Про за-
побігання корупції” [1] визначено правові засади здійснення моніторингу способу 
життя, а також уповноважено Національне агентство з питань запобігання корупції 
(далі – НАЗК) встановлювати порядок його здійснення. При цьому у тексті Закону 
України “Про запобігання корупції” відсутнє визначення поняття “моніторинг спо-
собу життя суб’єктів декларування” та в загальних рисах не окреслено порядок його 
проведення.   

 Частиною 1 ст. 51 Закону України “Про запобігання корупції” здійснення мо-
ніторингу способу життя суб’єктів декларування покладено виключно на НАЗК 
[1]. НАЗК уповноважено здійснювати лише вибірковий моніторинг способу життя 
суб’єктів декларування.

Метою здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування є встанов-
лення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержа-
ним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону України 
“Про запобігання корупції” [1]. Отже, процедура моніторингу способу життя вихо-
дить за рамки процедури аналізу декларацій, оскільки потребує додаткової інфор-
мації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування 
задекларованим ними майну і доходам.

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування можна визначити як діяль-
ність спеціально уповноваженого суб’єкта, зміст якої полягає у встановленні відпо-
відності між даними, поданими суб’єктом декларування, рівню його життя та життя 
членів його родини, яка здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодав-
ством.

Спеціально уповноваженим суб’єктом, як зазначалося вище, є Національне 
агентство з питань запобігання корупції.

Суб’єктом декларування є особи, уповноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію від-
повідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

Джерелами отримання НАЗК додаткової інформації є фізичні та юридичні осо-
би, засоби масової інформації, інші відкриті джерела інформації. Тобто діяльність 
спеціально уповноваженого суб’єкта щодо моніторингу способу життя  пов’язана 
з роботою з документами, роботою з відповідними державними реєстрами, інфор-
маційними базами даних, можливістю робити запити, візуальним спостереженням 
тощо. 

Слід зазначити, що використаний у законодавстві України підхід щодо визна-
чення спеціально уповноваженого суб’єкта, його правового статусу, повноважень в 
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цілому узгоджується з відповідними міжнародними та європейськими правовими 
стандартами.

Втім, аналіз національного антикорупційного законодавства показує, що  кон-
центрація повноважень щодо здійснення моніторингу способу життя лише у НАЗК, 
на нашу думку, є спірним питанням. Здійснюючи моніторинг способу життя НАЗК, 
фактично має проводити оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування 
(встановити ознаки корупційного правопорушення), тобто виконувати функції пра-
воохоронного органу, яким НАЗК не являється. 

Розділяємо думку М.Пластуна щодо можливого розширення кола суб’єктів мо-
ніторингу за рахунок правоохоронних органів, із чітким унормуванням їх повнова-
жень, засад взаємодії, або ж зміну правового статусу НАЗК (зі створенням відсутніх 
відповідних структурних підрозділів) [2, 2–3].

Коло суб’єктів щодо яких може здійснюватися моніторинг способу життя є до-
сить широким.  Основними суб’єктами є  суб’єкти декларування, якими є особи, 
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [1]. 
Така позиція законодавця цілком виправдана, оскільки саме ця категорія службов-
ців має можливості для використання переваг публічної служби на свою користь, 
що, як раз, і має виявити моніторинг способу їх життя. 

Суб’єктами щодо яких може здійснюватися моніторинг способу життя також мо-
жуть бути й члени сім’ї особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування (ст. 51 Закону України “Про запобігання корупції”).

У літературі висловлюється думка, що ці особи не уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, не є суб’єктами декларування, 
отже, здійснення моніторингу способу їх життя цілком логічно розглядати як прояв 
“втручання” у їхнє приватне життя, (”втручання” у життя “сторонніх осіб”) [3, 33].

З іншої сторони, являючись членами сім’ї суб’єкта декларування, маючи з ним 
родинні відносини, такі особи виправдано потрапляють в поле зору спеціально упов-
новаженого суб’єкта (НАЗК), оскільки це дає можливість виявити факти, які мо-
жуть свідчити про корупційні дії суб’єкта декларування.

Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про за-
хист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право 
на недоторканність особистого і сімейного життя особи [1, ст. 51].

Таким чином, вбачається за необхідне закріпити у Законі України “Про запобі-
гання корупції” визначення поняття “моніторинг способу життя”, прийняти на рівні 
парламенту чітку процедуру проведення моніторингу способу життя.
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ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНИХ  
СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
(НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ “SILVER”)

Проблематика роботи пов’язана із адаптацією України до європейських норм ме-
неджменту у сфері гостинності.

Україна знаходиться на шляху до європейської інтеграції, поступово запроваджу-
ються нові норми та стандарти в формуванні ресторанної сфери гостинності. Ресто-
рани є однією з важливих прибуткових складових туристичної галузі.

Протягом останніх десятиріч трансформації світової економіки спричинили іс-
тотні зміни у ресторанному бізнесі. У сучасних умовах він є прибутковим видом 
економічної діяльності, йому притаманні високі рівні ліквідності капіталу та кон-
куренції.

Після 2002 року термін “громадське харчування”, що означав переважно задово-
лення потреб харчування, змінився на “ресторанне господарство”, де потреби спожи-
вачів розширилися розвагами та відпочинком. Ці потреби зростають у кількісному 
та якісному вимірах.

Мережа закладів громадського харчування в Україні має тенденцію скорочуватися 
за рахунок їдалень та кафе, їх кількість зменшилась у двічі з початку нового тисячо-
ліття, у той час як в Європейських країнах кількість ресторанів у двічі збільшилась.

Під час обслуговування на підприємствах ресторанного господарства часто ви-
никають конфліктні ситуації. Конфлікт завжди небажаний, оскільки завдає шкоди 
людям, негативно позначається на результатах спільної роботи, погіршує, а іноді і 
руйнує ділові взаємини. Класична точка зору на конфлікт полягає в тому, що йому 
взагалі немає місця у колективі. Але певний ступінь конфліктності в соціальних від-
носинах просто неминучий.

Виникнення та розвиток конфліктів обумовлено дією чотирьох груп факторів: 
об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних і особистісних. 
До об’єктивних факторів відносять перші дві групи, суб’єктивних – третю і четверту 
[1, c. 53].

До об’єктивних причин, що спричиняють виникнення конфліктів, приводить ці-
лий ряд суб’єктивних факторів, що коріняться в соціально-психологічних особли-
востях індивідів та в їх міжособистісній взаємодії. Серед них до виникнення кон-
фліктів найчастіше призводять:

1. порушення принципів управління, що виявляються в неправильних діях керів-
ників (порушення трудового законодавства, несправедливе використання заохочень 
і покарань, недолуге використання кадрового потенціалу, деструктивний вплив на 
соціальні статуси й ролі підлеглих, недостатнє врахування психологічних особли-
востей, особистих інтересів і потреб працівників);

2. неправильні дії підлеглих (несерйозне ставлення до праці, особиста неорганізо-
ваність, егоїстичні бажання);
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3. психологічна несумісність працівників, зіткнення їхніх цілей, настанов, інтере-
сів, мотивів, потреб, поведінки у процесі й результаті спілкування, а також у процесі 
їхньої співпраці у трудовому колективі;

4. наявність у колективі так званих “важких людей” - “агресивістів”, “скаржни-
ків”, “зануд”, котрі своєю поведінкою створюють у найближчому соціальному ото-
ченні стан соціальної напруженості, що призводить до виникнення конфліктів;

5. виникнення в міжособистісних контактах працівників колективу суперечно-
стей, які призводять до того, що одні індивіди своїми словами, судженнями, вчинка-
ми торкаються чи принижують соціальний статус інших, їхні матеріальні й духовні 
інтереси, моральну гідність, престиж;

6. маніпулювання, тобто приховане управління співрозмовником, партнером 
його волі, під час якого маніпулятор одержує однобічні переваги за рахунок жертви;

7. невідповідність слів, оцінок, учинків одних членів колективу очікуванням, ви-
могам інших його членів [3, c. 197]. 

У ресторані у ресторані “Silver” проблеми співробітників бувають особливо явни-
ми та істотно впливають на роботу, якість їжі та обслуговування клієнтів. Керуючий 
закладом повинен знати про потенційні проблеми і намагатися по можливості вирі-
шувати їх щоб забезпечити нормальну роботу підприємства. 

Причини конфліктів у ресторані “Silver”. Між співробітниками конфлікти не-
обов’язково набувають форму відкритої боротьби чи суперечок. Конфлікти можуть 
з’явитися через суперечку з іншими співробітниками чи негативне ставлення до ке-
рування закладом. Співробітники можуть не погоджуватися зі стилем керування 
власника, заздрити співробітникам з кращими службовими обов’язками: конфлікт 
може виникнути через графіки роботи, чи виснажливу роботу – усе це приводить як 
до невеликих так і серйозних конфліктів.

Проблеми ієрархії у ресторані “Silver”. Між досвідченими співробітниками і но-
вачками конфлікт виникає через: кращі зміни, секції столиків – що з більшу є чайові. 
Неможливо уявити функціонування ринку без конфліктних ситуацій. 

Фаворити менеджера – це неприпустимо. Проявляється коли керівник демон-
струє свою увагу певному робітнику чи групі співробітників, що дуже шкодить взає-
мовідносинам і співпраці між менеджером та робітниками. Наприклад і у двох спів-
робітників – кухарів однакова посада, але різні обов’язки. Одному з них додаткова 
пов’язують прибирання залу, а інших виконує тільки службовий обов’язок. 

Однією з найтиповіших причин конфліктів є надання переваги членам своєї гру-
пи перед представниками інших соціальних груп. Особистісні фактори конфліктів 
зумовлено особливостями психіки людини (мірою її збудливості, егоцентризму 
стійкості до стресів, рівнем наполегливості, самооцінкою тощо) [2, c. 225].

Дискримінація за віком, статтю, релігією заборонена законом про рівні права на 
працю. Насилля у колективі не можна терпіти у будь-якій формі, треба пояснити 
співробітникам, що насилля закінчитися звільненням. 

Деякі конфлікти, краще вирішуються менеджером особливо коли одна сторона 
тисне на іншу, і заважає продуктивній комунікації. Часто у вирішенні серйозних про-
блем співробітники вважають за потрібне повідомити вище керівництвом минаючи 
менеджера. Уведення політки відкритих дверей: наш співробітник ресторану може 
звернутися до вищого начальства не ставлячи до відома менеджера, і не боячись по-
мсти або негативних наслідків. Щоб утримати співробітників від конфліктів необ-
хідно скласти статут правил підприємства. Це допоможе утримати їх від конфліктів 
та у разі урегулювання конфлікту на них можна буде посилатися. Якщо можливо 
перетворити конфлікт у позитивний досвід через спілкування з усіма невдоволеними 
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сторонами і з’ясувати, що викликало суперечки, то це допоможе уникнути подібних 
суперечок в майбутньому. 

Будь-які виробничі суперечки повинні мінімально відображатися на клієнтах, не 
впливати на якість обслуговування відвідувачів. Якщо можливо відразу ж після за-
кінчення зміни необхідно розібрати будь-яке відхилення від норми.

Суб’єктивні причини конфліктів обумовлюються індивідуально-психологічними 
особливостями й безпосередньою взаємодією людей під час об’єднання їх у соціальні 
групи. В основному це зумовлено значними втратами та перекручуванням інформа-
ції в процесі комунікації. Нерідко частина інформації спотворюється через її суб’єк-
тивне сприйняття, нечітке й неправильне трактування, брак часу. Інша частина може 
навмисно приховуватися співрозмовником, якщо йому невигідно її повідомляти. Ба-
гато інформації за усної форми її передавання в ході розмови не засвоюється через 
неуважність чи проблеми зі швидким розумінням.

Основні типи об’єктивних і суб’єктивних причин конфліктів найбільш часто по-
єднуються, однак вони не вичерпують усіх можливих варіантів.

Практично будь-який конфлікт має цілий комплекс об’єктивних та суб’єктив-
них причини. Тобто більшість об’єктивних причин є певною мірою суб’єктивними, а 
суб’єктивні причини є об’єктивно визначеними. 

Ефективність вибраної стратегії залежить від самої ситуації. Кожна ситуація за-
слуговує свого підходу. Найефективніше вирішують конфліктні ситуації ті люди, які 
гнучко, залежно від обставин, використовують на практиці усі існуючі стратегії.

Отже, щоб розв’язати конфлікт, в основі якого лежать об’єктивні чинники, керів-
никові слід вирішувати конфлікт на рівні організації, тобто оптимізувати існуючі 
функціональні взаємодії, налагоджувати “мости” між співробітниками, покращува-
ти процедури, якими керується організація.

Для розв’язання суб’єктивних конфліктів треба вивчити психологічні особливос-
ті сторін, що впливають на вибір саме конфліктного способу вирішенням спірних 
питань. В перед конфліктній ситуації існує можливість вибору способу вирішення. 
Саме причини, за якими одна або обидві сторони протистояння вибирають відповід-
ний спосіб вирішення протиріччя, і носять суб’єктивний характер. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ  
ЇХ В УКРАЇНІ 

Практика держав, в яких  структурні перетворення дали вагомі результати щодо 
боротьби із корупцією  викликає постійний інтерес в науковців і політиків. Деяким 
зарубіжним країнам вдалося створити механізми, які дозволили обмежити корупцію 
масштабами, що не становлять серйозної небезпеки для нормального функціонуван-
ня країни. Це такі країни як  Данія, Нова Зеландія, Сінгапур, Фінляндія, Швеція, 
Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Австралія, Канада, Люксембург, Австрія, Гонконг, 
Великобританія, США, Японія, Німеччина, Норвегія, Ірландія, Польща. 

У Китаї за роки економічної реформи напрацьований значний досвід протидії 
бюрократизму та корупції. З 2000 по 2009 р.р. за корупцію розстріляно більше ніж 10 
тис. чиновників, але навіть під страхом смертної кари тут знову й знову знаходяться 
люди, не здатні утриматися від хабарництва [1, с. 17]. 

Іншим прикладом є вільний китайський острів Гонконг. Тут у 1974 р. губернатор 
Гонконгу М. Маклехоуз заснував Незалежну комісію з боротьби з корупцією, на яку 
не могли вплинути ні МВС, ні спецслужби. Комісія працювала за трьома напрямка-
ми: виявлення хабарників, профілактика та аналіз нових схем корупції, пропаганда. 
Комісія проводила перевірки у відомствах чи міністерствах при найменшій підоз-
рі в корупції. Для чиновників була ліквідована презумпція невинності. Замість неї 
з’явився принцип "доведи, що купив майно не за хабарі". За перший рік роботи комі-
сії було засуджено 220 чиновників-хабарників. В результаті кількість корумпованих 
чиновників сягає 2–3 % (у 1974 р. – 94 %) [1, с. 17].

За переконанням Президента Південної Кореї Лі Мен Бак, "Корупція існує на 
двох рівнях – вгорі і внизу. Боротьба з корупцією повинна  починатися з верху". Од-
ним з необхідних умов подолання корупції є політична воля [2]. В Республіці Корея 
(Південна) впроваджена антикорупційна програма "OPEN", яка показала свою вель-
ми високу ефективність завдяки забезпеченню максимальної відкритості механізму 
прийняття чиновниками рішень.  Вона дозволила громадянам контролювати через 
Інтернет процес розгляду своїх звернень державними чиновниками.  Крім свого са-
мостійного значення і автономного існування система "OPEN" є лише складовою 
частиною комплексної стратегії  боротьби з корупцією [3].

 Аналізуючи позитивний досвід США в сфері боротьби з корупцією, вагомого 
значення набуває американське кримінальне законодавство, яке відрізняється осо-
бливою структурою і характеризується надзвичайною жорсткістю. За різні види ко-
рупції – хабар, кікбекінг (виплата частини незаконних грошей учаснику угоди) та 
ін. – передбачені штрафи в потрійному розмірі хабаря або тюремне ув’язнення від 15 
років, або те й інше одночасно, а при обтяжуючих обставинах – позбавлення волі до 
20 років. В США розслідуванням кримінальних справ щодо вищих посадових осіб 
займається незалежний прокурор [4, с. 18]. 
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Якщо брати приклад з Польщі, то у 2002 році тут була вперше розроблена і при-
йнята урядова програма боротьби з корупцією – антикорупційна стратегія. На вико-
нання антикорупційної стратегії було створена Надзвичайна кодифікаційна комісія 
сейму Польщі, яка готує зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та 
Кримінально-виконавчого кодексів [5]. На етапах реалізації антикорупційної стра-
тегії cтавилися завдання по забезпеченню ефективного виявлення корупційних зло-
чинів, впровадженню дієвих механізмів боротьби з ними в державній адміністрації, 
вирішувалися питання підвищення інформованості громадськості та заохочення 
етичних механізмів поведінки., обмеження соціальної терпимості, а також створення 
прозорих структур державного управління. 

Аналізуючи досвід Німеччини, варто відзначити, що для всіх  федеральних земель 
існують певні вимоги до звітності їх діяльності по боротьбі з корупцією. Деякі зем-
лі (Нижня Саксонія, Бранденбург і Баден-Вюртемберг) використовують ефективну 
електронну форму звітності. У п’яти землях функціонують спеціальні уповноважені 
особи, які приймають анонімні заяви про корупцію або про можливість виникнення 
корупційних злочинів. В деяких землях існують анонімні телефони, за якими можна 
заявити про випадки корупції. Боротьба з корупцією в землях Німеччини здійсню-
ється через інститут поліції. В Гамбурзі в Міністерстві внутрішніх справ функціонує 
спеціальний відділ, де відбувається розробка заходів по боротьбі з корупцією. Осо-
бливу роль у протидії корупції в федеральних землях відіграє прокуратура, в той час 
як в інших країнах дуже часто вирішення питань, пов’язаних з корупцією, віддається 
в розпорядження спеціальних підрозділів департаментів економічного розвитку. У 
Франкфурті, що заслуговує на особливу увагу, існує Центр по боротьбі з корупцією 
в сфері охорони здоров’я – в межах головного управління міської прокуратури. 

Отже, особливістю організації антикорупційної діяльності в багатьох країнах є 
те, що корупція, по-перше, усвідомлюється урядом як серйозна проблема національ-
ної безпеки. При цьому корупція розглядається як зовнішня і внутрішня загроза. 
Чітко розділяються два аспекти корупції: політична та економічна. Одним із най-
важливіших напрямків антикорупційної стратегії є профілактика корупції в системі 
державної служби. Позитивний результат дає забезпечення максимальної відкрито-
сті механізму прийняття чиновниками рішень, наприклад антикорупційна програма 
"OPEN", якою забезпечена прозорість діяльності адміністрації.  В багатьох державах 
центральною ланкою антикорупційної політики є  кадрова політика. Також вагоме 
значення мають  репресивні заходи, що вводяться в дію за кожен проступок, вчине-
ний міськими чиновниками, а  плідна співпраця між приватними особами та держав-
ними службами простежується по всіх напрямах. Вагомого значення набуває Анти-
корупційне законодавство, яке носить системний характер і складається з правових 
актів, що регламентують різні види діяльності. 
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Спеціалізація суду є звичним явищем у світі. Вважається, що спеціалізовані суди 
сприяють більшій ефективності правосуддя, вищій якості та більш послідовним рі-
шенням у складних галузях права. Функціонування спеціалізованих (спеціальних) 
судів відрізняється в організаційному і процесуальному плані, ефективністю діяль-
ності та рівнем формалізації процедури, що в окремих країнах (Велика Британія, 
Канада, США) фактично призводить до визнання другорядності їх статусу у порів-
нянні із загальними судами. 

Формування досліджених судових систем європейських країн, основою для яких 
є модель континентального права, доводить виважене використання переваг спеці-
алізації, що спостерігається у побудові спеціалізованих судових структур (адміні-
стративна юстиція) з організацією вищих судових інстанцій (досвід Литви, Польщі, 
Франції, ФРН, Швеції); у створенні окремих систем судів як складових судових сис-
тем країни (Естонія, Італія); у функціонуванні мережі спеціалізованих судів на рівні 
нижчих ланок судової системи з поширенням їх юрисдикції або на всю територію 
країни, або на її частину (Італія, Франція, Швейцарія); в існуванні військових судів 
як спеціалізованих з обмеженою компетенцією (Іспанія, Італія, Польща, Франція); 
організації судових органів ювенальної юстиції (Австрія, Італія, ФРН, Франція) [1]. 

У країнах романо-германської системи права пріоритетною є тенденція до полі-
системності судової влади та спеціалізації судових структур, що має наслідком утво-
рення поряд із системами загальних судів спеціалізованих систем, які складають, зо-
крема, фінансова, соціальна, трудова, адміністративна юстиція як результат поділу 
права на публічне і приватне, що обумовлює їх організаційне та процесуальне відо-
кремлення від інших судових юрисдикцій і відносну автономію у судовій діяльності. 
Запровадження спеціалізації у судових системах пострадянських країн відбувається 
шляхом поступового виокремлення з масиву правових конфліктів публічно-право-
вих та економічних спорів (галузевий критерій спеціалізації), а функціонування вій-
ськових судів (Білорусь, Казахстан, Азербайджан) та судів у справах неповнолітніх 
(Казахстан) ґрунтується на використанні суб’єктного критерію.

Традиційно господарська (арбітражна, економічна) юрисдикція має відповідне 
організаційне втілення, що відображене у створенні дволанкових (Вірменія, Казах-
стан) або триланкових (Азербайджан) структур спеціалізованих судових органів, 
компетентних вирішувати спори у сфері господарської (економічної) діяльності. 
Вищі спеціалізовані судові органи діють як суди першої, касаційної, наглядової ін-
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станцій, але як самостійні органи не утворюються (Узбекистан, Таджикистан), де-
які з них є складовими верховних судів (Білорусь), а окремі функції вищої судової 
інстанції виконують верховні суди (Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія) [2]. 
Адміністративна юстиція перебуває у стані становлення та організаційно окреслена, 
як правило, окремо утвореними адміністративними судами без їх ієрархічної струк-
туризації, або вони діють на базі економічних (господарських, арбітражних) судів. 
Причиною цього є відсутність на пострадянському просторі уніфікованих підходів 
до вирішення адміністративних спорів, які виникають в економічній сфері. 

За дослідженням Програми ООН з охорони навколишнього середовища (далі 
ЮНЕП) у 44 країнах світу налічувалося 1200 природоохоронних судів і трибуналів ре-
гіонального та національного рівнів станом на 2016 рік. Більшість з них була створена 
в 21 столітті [3]. Такі суди функціонують в Канаді, США, Швеції, Великій Британії, 
Бразилії, Філіппінах, Австрії, Австралії та ін. Сьогодні ще близько 20 країн світу плану-
ють відокремити екологічні суди в системі національного судочинства. Ідея створення 
екологічних судів належить американському професору Скотту С. Вітні ще в 1973 році. 

Іншою моделлю екологічного правосуддя є внутрішня спеціалізація суддів, ство-
рення так званих green benches. Зокрема, Екологічний підрозділ Верховного суду 
штату функціонує у Вермонті з 1990 року [4]. Він є судом першої інстанції із еко-
логічного та земельного законодавства та складається з двох суддів. В даному виді 
правосуддя часто використовуються медіації, оскільки це спосіб зекономити час та 
кошти, досягти спільного рішення. Судді можуть включити мирову угоду до обов’яз-
кового до виконання  судового наказу. 

Актуальним сьогодні є питання військового правосуддя за кордоном. Кожна кра-
їна при цьому враховувала свій власні міждержавні відносини, стан збройних сил, 
історичний досвід, економічні можливості, правову практику та низку інших фак-
торів. Ткачук О. С. у своїх дослідженнях [5] відзначив, що у світі сформувалося три 
основних підходи до питання про механізм реалізації правосуддя в умовах збройних 
сил. Це дозволяє виділити три групи країн за їх ставленням до вказаної проблеми. 
Першу групу утворюють країни, де діяльність військових судів по розгляду кримі-
нальних справ обмежена періодом воєнного часу (Австрія, Німеччина, Португалія). 
У мирний час вони можуть утворюватися лише при військах за кордоном. 

Друга група країн має у мирний час так звану змішану юрисдикцію. У них при за-
гальних судах на постійній основі функціонують спеціалізовані військові структури 
(палати, відділи, ради, офіси). 

Третій підхід мають країни, в котрих військові суди діють як самостійні органи 
влади в мирний і в мирний, і у воєнний час. Таких країн переважна більшість. Бага-
то з них мають розвинуті демократичні інститути, як, наприклад, Велика Британія, 
США, Канада. До цієї групи належать Китай, країни Латинської Америки та прак-
тично всі колишні радянські республіки. 

У 2015 році спеціалізовані антикорупційні суди існували у 17 країнах світу: Аф-
ганістані, Бангладеш, Ботсвані, Болгарії, Бурунді, Камеруні, Хорватії, Індонезії, 
Кенії, Малайзії, Непалі, Пакистані, Палестині, Філіппінах, Сенегалі, Словаччині та 
Уганді. Ще три країни – Мексика, Танзанія і Таїланд – створили спеціалізовані ан-
тикорупційні суди пізніше. Отже, на сьогодні такі суди діють у 20 країнах. Найбільш 
поширеною мотивацію створення спеціалізованих антикорупційних судів є бажання 
підвищити ефективність судової системи при вирішенні корупційних справ. 

Антикорупційні суди можна класифікувати на чотири моделі. Найпростіша мо-
дель – одноособовий суддя, який призначається або уповноважується на розгляд 
справ про корупцію у загальних місцевих судах, водночас процес оскарження рішень 
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залишається той самий, що й для всіх інших справ. Друга модель – спеціалізований 
антикорупційний суд, який має первісну юрисдикцію над справами про корупцію, а 
апеляційні скарги розглядають у верховному суді. Крім того, існують антикорупцій-
ні суди змішаного типу: суд може функціонувати як суд першої інстанції при розгля-
ді деяких (більш важливих) справ про корупцію і як апеляційний суд при розгляді 
інших справ, що розглядаються в першій інстанції загальними місцевими судами. 
Апеляційні скарги на рішення антикорупційного суду надходять до Верховного 
суду. Також у світі є модель універсального паралельного суду, коли система антико-
рупційних судів включає як суди першої інстанції, так і апеляційні. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що спеціалізація 
судів є явищем позитивним, оскільки сприяє більш професійному здійсненню пра-
восуддя. В Україні є доцільним створення системи спеціалізованих військових судів, 
які б відповідали міжнародним стандартам з точки зору як організації, так і механіз-
му здійснення правосуддя у збройних силах. Необхідна єдина концепція реформ в 
Україні, яка б містила комплекс стратегічних рішень щодо перебудови військової та 
кримінальної юстиції, судової системи, Збройних Сил України, а також визначила 
основні орієнтири та критерії такої реформації. Створення Вищого антикорупційно-
го суду в Україні є іспитом для українського суспільства, який покаже рівень готов-
ності безповоротно і безкомпромісно боротися з корупцією.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО МАШТАБОВАНОСТІ БІТКОЇНА

На сьогодні Bitcoin використовують як альтернативний засіб оплати, в якості 
альтернативи дебетової картки, в якості постійного регістра транзакцій, замість фі-
атной валюти.

Як відомо Bitcoin — електронна валюта, створенна в 2008 роцi Сатосі Накамото. 
Якщо вдаватися до історичних подій, то можливо спостерігати наступну картину. 
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Загальна вартiсть ринку біткоїнів на кінець 2017 року, становила 200 млрд USD. У 
грудні 2017 року став шостою за капіталізацією валютою світу, 17 грудня курс Бит-
койна досяг свого історичного 20 тис. доларів. У 2018 році курс все падав, у результа-
ті чого він змiг подолати психологічно важливу відмітку в $7000. Критичне падіння 
було зафіксовано 15 грудня 2018р., курс впав до $3194, але через 2 дня ціна пiдня-
лася до $3276. Маштаб торгу також понижувався, як біткоїна, так i інших криптова-
лют. На сьогодняшнiй день вартicть сягає 5,347$ за один бiткоїн.

Біткоїн не може мати централізованого управління або організації, яка випу-
скає цінні папери для розвитку і фінансування своєї діяльності. Транзакція між 
двома доменами передається всім вузлам мережі однорангових даних, а дані гро-
шових потоків зберігаються в розподіленій базі даних. Криптографічні методи ви-
користовуються двічі, щоб запобігти іншим витрачати гроші або використовувати 
свої кошти.

Проблема масштабованості біткойна пов'язана з початковим обмеженням роз-
робниками базової структури одного мегабайти для розміру ланцюга. Це обмеження 
визначається характером складання блокчейна, таким чином, як повністю реплі-
кувати розподілену базу даних, і вимагає постійної передачі між усіма учасниками 
кожного елемента. Зменшення розміру блоку вручну обмежує ефективність потен-
ційної DDoS-атаки. З огляду на середній час формування блоку (10 хвилин) і серед-
ній обсяг інформації про транзакції,  кількість транзакцій не повинно бути занадто 
великим для гарантованого включення в блок — приблизно три транзакції в секунду.

З ростом популярності біткоіну, кількість транзакцій зросла, але через обмежен-
ня максимального розміру блоку не всі транзакції “потрапляли” в блок відразу, пері-
одично виникала чергу. У травнi 2017 року ситуація значно погіршилася, очікуван-
ня включення транзакції в блок могло досягати декількох днів. В системі біткойну 
користувач може призначити комісію для прискорення обробки транзакцій. Регу-
лярна поява черг призвело до збільшення комісійних за транзакції, але не вирішило 
проблему відкладеної обробки транзакцій. Це робить використання біткойнов до-
сить дорогим і призводить до збільшення часу очікування підтвердження транзакції, 
особ-ливо для невеликих платежів — немає сенсу використовувати їх, наприклад, 
при оплаті в кафе і барах. Для вирішення проблеми пропонуються різні підходи. 

Форк блокчейна — поділ безперервного ланцюжка на дві гілки. Цей поділ в ме-
режі біткойнов є частиною алгоритму і відбувається регулярно в процесі Майнінг 
[ ]. Нові блоки завжди містять посил на свого попередника. Якщо два блоки, сфор-
мованих різними майнерами, відносяться до одного і того ж блоку-попереднику, це 
i називають розділом. Система не дає автоматичної переваги. Нові блоки можуть 
вказувати будь-який з них в якості попередника. У результаті мережа на деякий час 
розколота. У якийсь момент одна з галузей стане довшим, і “відсталий” помре, так як 
система вважає найдовшу ланцюжок достовірної

Блокчейн також може розділятись, коли розробники змінюють прото-кол визна-
чення того, які блоки є дійсними.

Хард-форк називається розподілом блокчейна на дві окремі ланцюжки в резуль-
таті використання двох різних протоколів. Новий протокол може та-кож розділи-
ти мережу, коли всі члени мережі не дотримуються його [ ]. Наприклад, Ethereum 
Classic був результатом жорсткого ФОРКОМ Ethereum через різне розуміння того, 
що робити у відповідь на напад на DAO.

Спільноти Bitcoin XT, Bitcoin Classic і Bitcoin Unlimited запропонували збіль-
шити обмеження розміру блоку в якості методу масштабованості. Однак підтримка 
обох пропозицій з часом знизилася.
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Софт форк Згідно CoinDesk, на відміну від жорстких форк, софт форк — це зміна 
в протоколі, яке робить створені блоки справжніми та людьми похилого віку. Згід-
но Investopedia, програмна галузь може також розділити мережу, якщо не оновлене 
програмне забезпечення створює блоки, які не вважатимуться дійсними по новому 
протоколу.

Один із засновників і розробник Blockstream Пітер Вілл запропонував змінити 
формат програмного форк SegWit. SegWit пропонує зберігати деякі дані (відкриті 
ключі) за межою блокчейна. CoinTelegraph вважає, що SegWit дозволить створю-
вати нові рішення другого рівня, поверх біткойнов. Софт форк активований ко-
ристувачем (User-activated soft fork (UASF)) є суперечна ідея, яка досліджує, як 
виконати оновлення блокчейну, яке не підтримується тими, хто забезпечує потуж-
ності мережі.

Segregated Witness (скорочення від SegWit) — реалізоване оновлення про-токолу, 
призначене для вирішення проблеми пластичності транзакцій біткойнов блокчейна, 
а також для збільшення його пропускної здатності. Аналогічне оновлення було ре-
алізовано для деяких інших криптовалют: таких як Litecoin, DigiByte, Groestlcoin і 
Vertcoin. 

SegWit — це “софт форк”, яка дозволяє мережі функціонувати в колишньому ре-
жимі. Однак структура сховища в блоці і механізм перевірки транзакцій для повних 
вузлів в мережі змінюється. Підписи і сценарії тепер діляться на окрему структу-
ру — “сегрегованих свідок”. Це дозволяє головному блоку розмістити більше однієї 
транзакції, а також усуває мінливість однакового ідентифікатора транзакції.

“Сегрегованих свідок” (SegWit): 
• Змінює структуру зберігання даних в кожному блоці біткоїну.
• Забезпечує підвищення пропускної спроможності транзакції, залишаю-чись су-

місним з більш ранніми версіями програмного забезпечення біткоїну.
• Усуває транзакційну інертність, яка стала перешкодою для інших про-ектів.
У травнi 2017 Digital Currency Group анонсувала рішення під назвою SegWit2x, 

яке активує SegWit на рівні 80% від загального порогового значення біткойнов, сиг-
налізують про бітах. 4; і збільшити обмеження розміру блоку до 2 МБ протягом ше-
сти місяців з підтримкою, яка перевищує 80% від загальної швидкості хешування 
біткойнов. У червні 2017 року пропозиція SegWit було додатково ускладнена твер-
дженням про те, що воно може по-рушувати патенти USIPO. Станом на середину 
2017 року пропозиція SegWit2x було підтримано більш ніж 90% підвищень хеша, 
але пропозиція SegWit2x також було спірним через те, що робота над проектом була 
обме-жена з групою. В середині липня 2017 року стало очевидно, що майнери під-
тримували реалізацію пропозиції SegWit до 1 серпня 2017 року, намага-ючись таким 
чином уникнути ризику хард-Форк мережі біткойнов. 21 липня BIP 91 був заблоко-
ваний, що означало, що оновлення SegWit було активо-вано на блоці 477,120.

Інша угода була досягнута 8 серпня, коли 100% пулів Майнінг Bitcoin ого-лоси-
ли про підтримку SegWit, хоча SegWit не був повністю активований принаймні до 
21 серпня, після чого майнери почали відмовлятися від блоків, які не підтримували 
SegWit. Більшість транзакцій з біткойнов не використали оновлення, але не змогли 
цього зробити, тому що стандартизація формату адресою BIP 173 не була заверше-
на. Протягом першої тижні жовтня частка операцій з біткойнов з використанням 
SegWit збільшилася з 7% до 10%.

Впровадження SegWit в серпні 2017 року був тільки першою половиною так 
званого “Нью-Йоркського угоди”, згідно з яким ті, хто хотів збільшити ефективний 
розмір блоку SegWit, скомпрометували тих, хто хотів збільшити розмір хард-Форк. 
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блок. Друга половина SegWit2x включає в себе жорсткі вилки в листопаді 2017 року, 
щоб збільшити розмір блоку до 2 мегабайт.

SegWit був створений людьми, не пов'язаними з SegWit2x, і багато хто з них про-
ти SegWit2x.

Lightning Network — цей проект знаходиться в стадії розробки і вирішує про-
блему масштабованості біткойнов за допомогою автономного масштабування. Він 
призначений для надання оновлених статусів микроканалiв без використання будь-
яких блокувань, що робить мікроплатежи виправданими (і безкоштовними).

Lightning Network — протокол оплати, що працює з блокчейнами (зазвичай ви-
користовуються біткойни). Дозволяє здійснювати миттєві транзакції, що беруть 
участь вузлами і пропонується в якості вирішення проблеми масштабованості біт-
койнов. Мережа Lightning складається з вузлів і двонапрямлених каналів оплати. 
Платіжний канал встановлюється між двома мережевими вузлами. Кожен з двох 
вузлів каналу оплати вносить певну суму грошей в канал за допомогою транзакції 
в блокчейнi. В майбутньому пропускна здатність каналу складається з суми коштів, 
зроблених вузлами. В роботі Lightning Network використовуються такі поняття як:

1. Відкриття каналу — блокування у сферi блокчейну коштів, які будуть передані 
в управління новоствореному каналу Lightning Network.

2. Закриття каналу — закриття каналу і переказ коштів під контроль блокчейна.
3. Виснаження каналу — оборотний процес, в результаті якого канал фактично 

може працювати тільки в одному напрямку. Якщо перший вузол перевів всі кошти в 
каналі другого вузла, то напрямок перекладу коштів від першого вузла другого буде 
неможливо, до тих пір, поки другий вузол не переведе частину коштів першого. Або 
двом вузлам знадобиться відкрити новий платіжний канал.

Були запропоновані різні пропозиції щодо масштабування біткоїну. У 2015 році 
Джефф Гарзік представив BIP 100, а Гевін Андресен BIP 101. У середині 2015 року 
деякі корпорації підтримували збільшення розміру блоку до восьми мегабайт.

• Bitcoin XT був запропонований в 2015 році для збільшення потужності обробки 
транзакцій біткоїну за рахунок збільшення межі розміру блоку.

• Bitcoin Classic був запропонований в 2016 році, щоб збільшити продуктивність 
обробки біткоїну за рахунок збільшення межі розміру блоку.

• У 2016 році було досягнуто згоди між деякими Майнер і розробниками, не-
офіційно зване Гонконгський угодою, яке включало план розгляду як пропозиції 
SegWit, зробленого в грудні 2015 року розробники Bitcoin Core, так і обмеження 
розміру. Блок до 2 МБ. Однак обидві угоди виявилися безуспішними.

• Bitcoin Unlimited захищає інтереси майнерiв шляхом збільшення межі розмі-
ру блоку і підтримується Майнінг-пулами ViaBTC, AntPool, інвестора Roger Werth 
і головного вченого Bitcoin Unlimited Пітера Різуна. Пропозиція Bitcoin Unlimited 
відрізняється від Bitcoin Core тому, що параметр розміру блоку не жорстко запрогра-
мований, а, скоріше, вузли та об'єднання майнерiв підтримують бажаний розмір, ви-
користовуючи ідею, яку вони називають “виникає консенсус”. Прихильники Bitcoin 
Unlimited стверджують, що в ідеологічному масштабі Майнер повинні самі визнача-
ти масштаб масштабування, оскільки саме вони підтримують обладнання в мережі.

• BIP148 — це пропозиція, яка називається “Активований користувачем софт 
форк” (UASF) або “популістське повстання”. Планувалося, що він буде запущений  
1 серпня 2017 року, і спробує змусити майнерів активувати SegWit. Це стало не-
потрібним, тому що майнери вирішили проголосувати за активацію SegWit, вико-
ристовуючи схему BIP 91.
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КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ БОРОТЬБИ  
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Способи і методи боротьби зі злочинністю, які використовуються в діяльності На-
ціональної поліції України, безперервно оновлюються, розробляються оперативними 
працівниками або аналітиками. На це впливають також інтеграційні процеси, завдяки 
чому у вітчизняних підрозділах Національної поліції України з’являються нові мето-
ди боротьби зі злочинністю. Крім того, форми і види злочинної діяльності набувають 
нових виглядів в рамках розвинутого інформаційного суспільства та модерних техно-
логій. Досить незрозумілою є парадигма, що впровадження новітніх методик у межах 
злочинного середовища проходить прискорено і ефективно, перш за все, для самих 
правопорушників. Натомість в рамках правоохоронної системи іноді досить складно 
проходить впровадження нових методів або інструментів протидії кримінальним пра-
вопорушенням будь-якого виду, тому що, незважаючи на те, що сьогодні поширюється 
неозлочинність, удосконалюються і тривіальні злочини, які набули свого поширення 
на світанку розвитку суспільства. З огляду на це, імплементація в практику Націо-
нальної поліції України нових прийомів виявлення, попередження і розкриття злочи-
нів є актуальним питанням в системі протидії злочинності [1].

Одним із модерних напрямів, який активно впроваджується в антизлочинну ді-
яльність Національної поліції України є кримінальний аналіз або кримінальна ана-
літика. У вітчизняній системі поліції даний інструмент існує не так давно, скоріше 
на рівні нововведення, ніж зрозумілої і прозорої схеми, тому що в Україні створено 
декілька координуючих органів даного напряму.

Оперативні підрозділи в ході виконання завдань оперативно-розшукової діяль-
ності покладаються на велику кількість джерел інформації і використовують різні 
підходи для своєчасного виявлення, запобігання або реагування на вчинені злочини. 
В основі кримінального аналізу лежить інформація, точніше її сукупність, яка в про-
цесі аналізу, синтезу та інтелектуальної обробки оформлюється відповідним чином 
у зведені форми для подальшого використання.

В рамках роботи оперативних підрозділів використовується оперативний кри-
мінальний аналіз (система накопичення, розподілу, концентрації, подальшого ви-
користання тощо) різної інтегрованої оперативно-розшукової інформації з метою 
протидії сучасній організованій злочинності, розподілу наявних сил та засобів, раці-
ональному задіянні ресурсів на території зони реалізації функціоналу правоохорон-
ного підрозділу тощо. 

Неодноразово у компетентних колах виникало питання стосовно доцільності 
формування структури кримінального аналізу, адже значна допомога суб’єктам, які 
провадять оперативно-розшукову діяльність надходила від підрозділів інформацій-
но-аналітичної діяльності. Проте це не аналогічні поняття і якщо детальніше розгля-
нути особливості кримінального аналізу, то йому притаманна принципова значуща 
відмінність, яка полягає в тому, що у кримінального аналітика є можливість отри-
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мання інформації не лише про об’єкти, події або осіб, його діяльність спрямована 
на дослідження більш глибоке і розширене: причинно-наслідкові зв’язки, додаткові 
кваліфікуючі ознаки (стійкість, згуртованість, наявність внутрішньої ієрархії в групі 
або розподілення ролей тощо). Якщо проаналізувати дієвість кримінального аналізу. 
То можна зазначити, що за його допомогою з’являється реальна можливість опера-
тивного прогнозування ймовірних подій [2]. 

Кримінальний аналіз – це інтелектуальна діяльність аналітиків, яка полягає у пе-
ревірці, оцінці, акумуляції та інтерпретації інформації про кримінальні правопору-
шення, вчинені окремими особами або групами, яка отримується в ході проведення  
оперативно-розшукової діяльності, різних її видів і форм, зокрема певного комплек-
су пошукових заходів, або така інформація може бути отримана в рамках досліджен-
ня фактичних даних у кримінальному провадженні. Крім того, досить важливим 
аспектом у цьому питанні є способи використання та інтелектуальної обробки отри-
маної інформації, яка є своєрідною платформою для визначення тактичних і страте-
гічних напрямків протидії та запобіганню злочинності тощо [3].

Кримінальний аналіз як модерна форма дослідження злочинних тенденцій і на-
дання рекомендацій стосовно протидії і попередження злочинних намірів, має неод-
нозначну адміністративну схему. Із моменту впровадження аналізу у роботу опера-
тивних підрозділів почало створюватися управління кримінального аналізу у складі 
підрозділів кримінальної поліції. За кордоном система кримінального  аналізу є до-
сить розвинутою, тому що на 5 оперативних працівників там припадає 1 аналітик. 
Виходячи із його оцінок і тактичних рекомендацій, передбачень певних несприят-
ливих наслідків, оперативні працівники значно швидше і дієвіше орієнтуються в 
ситуації. В Україні сьогодні ця система знаходиться на етапі становлення, тому що 
прийом кримінального аналізу є новим і незвичним явищем у стандартній системі 
методів оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, із 2017 року почали створюва-
тися в областях Управління кримінального аналізу у складі Головного управління 
Національно поліції України. 

Проблемою, яка існує сьогодні у сфері професійної діяльності Національної по-
ліції України і яку неможливо не розглянути, полягає у подальшому використанні 
результатів, отриманих в рамках кримінального аналізу у кримінальному процесі, 
а точніше користь, яка може бути виокремлена слідчим для кримінального прова-
дження. У зв’язку з тим, що розглядуваний інститут є доволі молодим в оператив-
но-розшуковій діяльності, існує декілька гострих питань, які постають перед прак-
тичними працівниками. Незважаючи на наявність нормативних інструкцій, якими 
регулюється  здійснення кримінального аналізу, форма та зміст кінцевих аналітич-
них продуктів тощо, у чинному Кримінальному процесуальному кодексі в комплексі 
доручень не передбачено письмового доручення слідчого на проведення криміналь-
ного аналізу або якщо навіть це не повинно оформлюватися дорученням, на думку 
законодавця, то який статус у кримінальному провадженні матиме кримінальний 
аналітик. Крім того, для ефективної реалізації завдань і можливостей кримінального 
аналізу, необхідний визначений спектр знань, вмінь та навичок з проведення кримі-
нального аналізу. До того ж, у Законі України “Про оперативно-розшукову” діяль-
ність необхідно конкретно окремим пунктом зазначити право оперативного праців-
ника на проведення аналітичної розвідки тощо.

Як вже зазначалося вище, механізм впровадження кримінального аналіз у в рам-
ках діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України визначено 
нормативних документом, який поки що є базовим нормативно-правовим актом для 
категорії кримінального аналізу: Наказ № 1150 від 07.11.2017 р. “Про затвердження 
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Положення про Управління кримінального аналізу Національної поліції України” 
[4].

Крім того, система кримінального аналізу охоплює три напрями боротьби зі зло-
чинними проявами:

• Оперативний аналіз, який полягає у аналізі отриманої інформації про резонан-
сних злочинах. Відповідно до моделі це повинно бути представлено наступним чи-
ном: Група аналітиків оперативно збиратиме дані по цьому злочину, технічну інфор-
мацію і проводитиме аналіз для того аби скоординувати роботу слідчо-оперативної 
групи в розкритті цього злочину.

• Тактичний аналіз полягає в оцінці обстановки через нанесення обстановки на 
карту, тобто за допомогою способу візуалізації і розумінні повної картини кримі-
нального правопорушення. Таким чином виявляються райони підвищеного ризику, 
де очікується значна кількість грабежів, розбійних нападів та вуличних злочинів.

• Стратегічний аналіз спрямований на аналіз діяльності організованих злочин-
них групі відповідно на перспективу в роботу по боротьбі з ними. Він є найтривалі-
шим і найповнішим видом аналізу, тому що мова ведеться про стійке злочинне утво-
рення, часто ієрархічне тощо.

Отже, інститут кримінального аналізу є модерним інструментом оперативно-роз-
шукової діяльності, який дозволить прогнозувати тенденції злочинної діяльності. 
Проте він потребує ще ряду реформ і пристосувальних нормативних механізмів для 
того, щоб комплексно з іншими прийомами і методами Національної поліції здійс-
нювати протидію злочинній діяльності.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Виробництво продукції на експорт є важливою та невід’ємною складовою госпо-
дарської діяльності кожного успішного підприємства. Адже здійснення експортних 
операцій стає вагомою передумовою для розширення ринків збуту, збільшення об-
сягів виробництва та підвищення якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє також 
створити сприятливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства на 
внутрішньому ринку.      

Експортна діяльність підприємства – це низка взаємопов’язаних операцій, що пе-
редбачають продаж товарів з обов’язковим переміщенням їх через митний кордон з 
метою надання у володіння цієї продукції партнеру з-за кордону [2].

Пошук напрямів забезпечення реалізації ефективної експортної діяльності підпри-
ємств супроводжується дискусіями навколо термінологічної невизначеності поняття 
“експортна діяльність підприємства”. На основі аналізу поширених трактувань цього 
терміну, його співставлення з поняттям "експорт" визначено, що попри їх спорідне-
ність вони мають зовсім різний економічний зміст: експортна діяльність, на відміну 
від експорту, який розглядається вченими переважно як операція з продажу та тран-
спортування продукції іноземному споживачу, передбачає комплекс дій, господарську 
діяльність, організовану як послідовність певних етапів та функцій з виходу підприєм-
ства на зовнішній ринок. Відповідно до цього обґрунтовано, що експортна діяльність 
підприємства є більш комплексним поняттям, яке враховує експорт та інші операції 
виробничого, фінансового, організаційного характеру, спрямовані на уможливлення 
його здійснення.

В Україні створена нормативна база для регулювання експорту. Здійснення екс-
портних операцій на Україні регулюється законами України, указами Президента 
України, декретами Кабінету Міністрів України, положеннями Міністерства еконо-
міки України, Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків, інших міністерств і ві-
домств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру, угодами, 
укладеними Україною з іншими державами й іншими законодавчими актами України.

Основа регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках – це 
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Порядок здійснення та вико-
нання митних формальностей при експорті продукції регулюється Митним кодексом 
України. У відповідності до діючого законодавства підприємствам надається повна 
самостійність у виборі іноземних партнерів, номенклатури товарів для експортної ді-
яльності, визначенні цін, обсягів, строків поставок та ін.[1].

Для здійснення регулювання експортних операцій держава використовує систему 
заходів, заснованих на сукупному поєднані та використанні економічних і адміністра-
тивних методів у відповідності до законодавства України. Законодавством України 
закріплена можливість застосування методів митно-тарифного та нетарифного регу-
лювання експортних операцій. Використання обох цих методів відповідає загально-
світовій практиці.
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Організаційно-економічний механізм управління експортною діяльністю варто 
розглядати як систему скоординованих економічних елементів (правил, методів, ін-
струментів та закономірностей), які відображають особливості діяльності підприєм-
ства, та їх взаємозв’язків і відповідно управління цими елементами з метою забезпе-
чення високої ефективності діяльності підприємства в існуючому середовищі задля 
виконання поставленої мети. 

Організаційно-економічні аспекти здійснення експортної діяльності підприємст- 
ва – це основні чинники, важелі, складові організаційної та економічної діяльності, 
що впливають на ефективне функціонування підприємства на міжнародному ринку. 
Організаційна складова визначає формування механізму функціонування підприєм-
ства, включає маркетингову діяльність, систему стратегічного управління, аналіз кон-
курентоспроможності. Економічна складова передбачає інноваційно-інвестиційні за-
ходи, економічну відповідальність за якість продукції, страхування підприємницького 
ризику, ціноутворення та асортиментну політику [4]. 

На основі проведеного дослідження розроблено перелік пропозицій по  удоскона-
ленню управління експортними операціями  вітчизняних підприємств:

1. Активізація маркетингового забезпечення експортної діяльності підприємства, 
яка базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей запитів іноземних клі-
єнтів, просування товарів і послуг на зовнішні ринки з урахуванням місцевих традицій 
і численних обмежень і т. ін.

2. Службам маркетингу вітчизняних підприємств активно використовувати різні 
підходи та методи впливу для просування  продукції на зарубіжні  ринки, серед них:

• адаптацію продуктів для потреб нових ринків;
• зміну дизайну продукції;
• побудову піар компанії для комунікації зі споживачем.
• створення регіональних сайтів та сторінок у соціальних мережах. 
• регулярне інформування споживачів про новинки та акції; 
• демонстрацію соціальної та екологічної відповідальності [3].
3. Забезпечувати високу якість продукції, яка призначена на експорт і давати ак-

тивну рекламу про це.
4. Застосування бенчмаркінгу для вивчення і використання кращого досвіду кон-

курентів.
5. Оптимізація транспортних логістичних витрат вітчизняних підприємств  при 

здійсненні експортних операцій.
6. Проведення моніторингу всіх аспектів експортної діяльності вітчизняних під-

приємств:
• управління експортною діяльністю;
• управління капітальними, технічними, технологічними, трудовими, маркетинго-

вими, інформаційними ресурсами, які пов’язані з експортною діяльністю вітчизняних 
підприємств.

7. Проведення первинного публічного розміщення акцій товариства на міжнарод-
них фондових ринках з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів.

Передбачені заходи в разі їх виконання сприятимуть удосконаленню управління  
експортними операціями  вітчизняних підприємств, що у свою чергу сприятиме під-
вищенню їх міжнародної конкурентоспроможності.
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МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Сучасний стан розвитку кадрів системи публічного адміністрування потребує 
визначення чітких механізмів оцінювання кадрів. Саме оцінювання кадрів дає мож-
ливість визначити професіоналізм та якість майбутньої діяльності.

Поняття “механізм” аналізується  в багатьох науках, у тому числі, правознавстві, 
економіці, політології, соціології та державному управлінні.

Спробуємо проаналізувати дане поняття, зокрема: поняття “механізм” це:
– пристрій (сукупність рухомо з’єднаних між собою ланок), що передає або пе-

ретворює (відтворює) рух; по-друге, як сукупність проміжних станів або про-
цесів будь-яких явищ [8, с. 450];

– система певних взаємодіючих ланок, що забезпечують вплив одного суб’єкта 
на інший, його фактори, стани, діяльність та поведінку;

– сукупність і логічний взаємозв’язок  відповідних процесів, закономірностей, 
соціальних явищ, через які один суб’єкт впливає на інший суб’єкт, домагаю-
чись при цьому певних планованих результатів;

– сукупність певних складових елементів, що створюють  організаційну основу 
певних явищ, процесів  [1, с. 57, 59]. 

Таким чином, механізм – це сукупність дій або певних набор дій, спрямованих на 
досягнення відповідної мети.

В науковій літературі “механізм управління” розглядається як:
– практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи держав-

ної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систе-
му з метою досягнення поставлених цілей [4, с. 56];

– сукупність форм, методів та інструментів управління;
– спосіб організації управління суспільними справами, де взаємопов‘язані мето-

ди, засоби в принципи, що і забезпечує ефективну реалізацію цілей управлін-
ня;

– система формування цілей і стимулів, які дають змогу перетворити у процесі 
трудової діяльності рух матеріальних та духовних потреб суспільства на рух 
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засобів виробництва і його остаточних результатів, спрямованих на задово-
лення платоспроможного попиту споживачів. Ядром організаційно-економіч-
ного механізму є система стимулів, яка поділяється на дві підсистеми: команд-
но-адміністративні стимули, які примушують до праці; соціально-економічні, 
що зацікавлюють працівників до високоефективної роботи [2].

Таким чином, механізм управління – це сукупність інструментів, методів, алго-
ритмів дій, які впливають на процес управління та змінюють його.

Крім того, за аналогом технічного визначення поняття “механізм”, де у складі од-
ного механізму існують кілька ланцюгів [1, с. 184], можна визначити, що “механізм 
оцінювання професіоналізму державних службовців” також складається з послідов-
них ланцюгів, завдяки яким він реалізує своє функціональне призначення. 

Далі у дослідженні проаналізуємо теоретичні підходи до визначення механізмів 
оцінювання державних службовців. Інструментарій системи оцінки професіоналіз-
му державних службовців сформувався під впливом потреб вирішення практич-
них завдань виробничо-управлінської діяльності на основі певних методів. Методи 
оцінки професіоналізму кадрів мають відповідати структурі організації, характеру 
діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими; включати 5-6 
кількісних показників, поєднувати письмові та усні завдання. Методи оцінки профе-
сіоналізму кадрів є найголовнішою складовою оцінки персоналу та, на жаль, єдиної 
класифікації методів оцінки не існує.

О. Крушельницька та Д. Мельничук методи оцінки персоналу ділять на тра-
диційні і нетрадиційні. Перші сфокусовані на окремого працівника і ґрунтуються 
на суб'єктивній оцінці керівника або колег. Їх недоліками є те, що оцінка дається 
окремому працівнику без врахування цілей організації, ґрунтується на оцінці ке-
рівника, при повному ігноруванні думки колег по роботі, підлеглих, клієнтів і т. д.; 
орієнтується на минуле (досягненні результати) і не враховуються довготермінові 
перспективи розвитку організації і працівника. Нетрадиційні методи – розглядають 
робочу групу (підрозділ, бригаду, колектив) і ставлять акцент на оцінку працівника 
його колегами і здатність працювати в групі; оцінка окремого працівника і робочої 
групи проводиться з урахуванням результатів всієї організації, і до уваги береться 
не тільки успішне виконання сьогоднішніх функцій, а й здібності до професійного 
розвитку й освоєння нових професій і знань.  В цільових, планових і оперативних 
оцінках існуючі методи об'єднують в три групи: якісні, кількісні і комбіновані. До 
групи якісних методів відносять методи біографічного опису, ділової характеристи-
ки, спеціальної усної характеристики, еталону, а також метод обговорення. До групи 
кількісних методів відносять всі методи з кількісною оцінкою рівня якостей праців-
ника. Комбіновані методи – це метоли експертної оцінки, тестування [6].

А. Колот вважає, що в теорії, і на практиці розрізняють два види оцінки персоналу: 
самооцінку й зовнішню оцінку. Стосовно самооцінки зазначимо, що в підсвідомості 
кожної людини існує ціла низка уявлень, еталонів, образів: ідеальний (найбільш уза-
гальнений, важко досяжний) образ “Я”; нормативний образ “Я”, тобто уявлення про 
те, якою має бути людина, щоб інші її сприймали й поважали; і, нарешті, реальний 
образ “Я”, тобто відносно об’єктивна оцінка самого себе. Водночас кожна людина має 
настійну потребу в позитивній оцінці своєї діяльності з боку колективу, керівників, 
безпосередніх споживачів продуктів праці. Причому зовнішня оцінка тільки в тому 
разі виконує свої завдання, коли вона виходить від усіх трьох названих суб’єктів. 
Брак одного з видів оцінки може сприяти розвиткові навіть негативних явищ [5].

В. Данюк, В. Петюх, С. Цимбалюк С. за формою вираження кінцевого результа-
ту виділяють описові, кількісні та комбіновані методи. При описових методах оцін-
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ка подається в текстовій  формі, при кількісних і комбінованих використовуються 
шкали оцінок, які дозволяють кількісно виміряти різні рівні виконання робіт в ор-
ганізації. За інструментами оцінювання розрізняють прогностичний метод, інфор-
маційною базою якого є результат обстежень, інтерв’ю, співбесід; практичний метод, 
що спирається на оцінку результатів практичної діяльності працівника; імітаційний 
метод, коли працівник оцінюється за своєю поведінкою в умовах конкретної ситуації 
(в навчальному процесі – кейс-метод) [3].

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що для державної служби пропону-
ється використовувати систему оціночних критеріїв, яка призначена для оцінки дер-
жавних службовців і складається з наступних показників:

1. Набору професійно важливих якостей (компетенцій), в тому числі груп соці-
ально-особистісних, управлінських, мотиваційних та професійних якостей, а також 
показників кваліфікаційно-освітнього рівня;

2. Набору показників результатів діяльності (ефективності та результативності), 
в тому числі показників якості та складності праці.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕК  
ЯК ФАКТОР ЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Організовуючи будь яку справу суб’єкт підприємницької діяльності ставить за 
мету отримання прибутку основною ціллю. Для цього він вивчає кон’юнктуру ринку, 
зважає на наявність попиту того чи іншого товару (робіт, послуг) у регіоні, де буде 
здійснюватись діяльність, шукає свого клієнта, покупця. 
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Аптечний бізнес – одна з найприбутковіших сфер діяльності. На аптечний товар 
завжди і повсюди є попит, адже люди не схильні економити на своєму здоров’ї. Проте 
аптечна установа повинна ставити за мету не лише отримання прибутку, основним 
завданням має бути забезпечення населення лікарськими засобами та виробами ме-
дичного призначення. Оскільки тут справа стосується сфери охорони здоров’я, дер-
жава здійснює особливий контроль та дещо послаблює “податковий тягар” у сфері 
аптечного бізнесу.

У процесі діяльності аптек використовується наступна законодавчо-нормативна 
база:

– Закон про лікарські засоби [1];
– Перелік прекурсорів;
– Порядок обігу прекурсорів;
– Правила роздрібної реалізації;
– Закон про патентування;
– Закон про ліцензування;
– Ліцензійні умови;
– Правила виписування рецептів;
– Закон про податок на прибуток;
– Закон про ПДВ;
– Указ Президента України № 746 “Про спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності суб’єктів малого підприємництва”.
Коли мова йде про аптечні установи, йдеться не тільки про невелике приміщення 

з обізнаним фармацевтом під аптечною установою розуміють також аптечні склади, 
бази, об’єднання, асоціації, фірми, корпорації, які займаються реалізацією медика-
ментів та виробів медичного призначення. Предметом діяльності аптечних установ 
поряд з торгівлею готовими ліками може бути і самостійне їх виготовлення з метою 
наступної реалізації.

Особливість діяльності аптек як торгових підприємств визначається специфі- 
кою товарів, що реалізуються, — лікарських засобів та виробів медичного призна-
чення.

Правовідносини пов’язані з виготовленням, реалізацією та контролем за якістю 
лікарських засобів, регулюються законом про лікарські засоби.

У ст. 2 Закону про лікарські засоби визначено, що лікарські засоби – це речо-
вини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які 
застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування 
захворювань людей або зміни стану і функцій організму [1].

Серед лікарських засобів є такі, які включаються до Переліку прекурсорів. Здійс-
нення діяльності у сфері їх обігу потребує особливого контролю.

До виготовлення та реалізації на території України допускаються лише ті лікар-
ські засоби, які згідно з положенням Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 
лікарського засобу, затвердженого постановою КМУ від 13.09.2000 р. № 1422 про-
йшли державну реєстрацію (крім випадків, передбачених ст. 9 Закону про лікарські 
засоби, про що йтиметься далі). Причому відповідальність за реєстрацію лікарських 
засобів покладено на підприємство виробника лікарських засобів[2]. Що стосується 
аптечних установ, то вони повинні мати в наявності Реєстраційне посвідчення, яке є 
документом, що підтверджує факт реєстрації і дозволяє медичне застосування лікар-
ського засобу в Україні протягом 5 років з дня його реєстрації.

Варто також підкреслити, що реалізацію лікарських засобів в Україні проводить-
ся тільки за наявності виданого виробником сертифікату якості.
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Для «особливого» товару потрібне “особливе” місце  продажу. Тобто до органі-
зації торгового місця для реалізації лікарських засобів – аптеки (аптечного пункту, 
кіоску) потрібен особливий підхід.

Аптека повинна займати окреме торгівельне приміщення з окремим входом, мати 
торгівельний зал для обслуговування населення і розміщуватися в окремому ізо-
льованому приміщенні, розташованому на перших поверхах будівель. Структурні 
підрозділи (аптечні пункти, кіоски) можуть займати відокремлене приміщення без 
виділення торгівельного залу тільки в капітальних будівлях.

Суб’єкти підприємницької діяльності, власників аптек, повинні забезпечити 
обов’язкову відповідальність складу і площ виробничих і додаткових приміщень ап-
тек до встановлених норм.

Також важливим етапом організації роботи аптек є підбір персоналу. Часто мож-
на спостерігати таку картину: приходячи в аптеку, покупець не тільки не має певного 
рецепту на ліки, але й конкретно не вказує які саме ліки йому потрібні та просить 
поради у фармацевта, що краще купити від тієї чи іншої хвороби. В таких ситуаціях 
дуже важливим є наявність у фармацевта відповідних знань, умінь та кваліфікації.

У листі від 03.04.2003 р.  № 3-452-551 Держкомпідприємництва дає необхідні по-
яснення та рекомендації щодо підбору аптечного персоналу.[3]

До аптечної діяльності встановлено конкретні вимоги яких потрібно дотриму-
ватись. Як уже зазначалося раніше, держава приділяє особливу увагу здійсненню 
контролю у сфері аптечної діяльності. Перш за все, це виражається в ліцензуванні та 
патентуванні операцій з лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Так, згідно з п. 9 ст. 9 Закону про ліцензування для здійснення діяльності з вироб-
ництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами суб’єкт господарюван-
ня повинен отримати спеціальний дозвіл – ліцензію. [4]

Згідно з переліком органів ліцензування, затвердженим постановою КМУ від 
14.11.2000 р. № 1698, видавати ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну тор-
гівлю лікарськими засобами, уповноважена державна служба лікарських засобів і 
виробів медичного призначення (Держлікслужба).

Перелік отримання ліцензії на здійснення зазначених видів діяльності регламен-
тується ліцензійними умовами.

Згідно з ліцензійними умовами для одержання ліцензії суб’єкт господарювання 
подає до Державної служби заяву за встановленою формою. У разі наявності в заяв-
ника відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на під-
ставі отриманої ліцензії, у заявці зазначається їх місцезнаходження.

Державна служба приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її вида-
чі у строк не пізніше ніж  10 робочих днів із дати надходження заяви. Повідомлення 
про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії над-
силається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів із 
дати прийняття відповідного рішення.

Ліцензія підписана керівником Державної служби або його заступником та за-
свідчена печаткою цього органу, видається заявнику особисто не пізніше ніж за три 
робочі дні після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу 
ліцензії.

Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадити-
муть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування 
видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії.

Розмір та порядок зарахування плати, а також термін дії ліцензії визначається 
постановою КМУ від 29.11.2000 р. № 1755 “Про термін дії ліцензії на проваджен-
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ня певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її  
видачу”.

Джерела
1.  Закон України від 04.04.96 р. №123/96-ВР “Про лікарські засоби”.
2. Постанова КМУ від 13.09.2000 р. №1422 “Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 

лікарського засобу”.
3. Лист від 03.04.2003 р. № 3-452-551 Держкомпідприємництва “Вимоги до аптечного пер-

соналу”.
4. Постанова КМУ від 30.11.2016 р. № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов прова-

дження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтич-
них інгредієнтів)”.

А. В. СМУЛКА
магістрантка, НН ІМЕФ МАУП 
науковий керівник — М. П. Буковинська, д-р. екон. наук, проф., НН ІМЕФ МАУП

ЕЛЕМЕНТИ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Організаційна культура є частиною культури, яка властива організації як певній 
групі людей, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення певних ці-
лей. 

Основними елементами організаційної культури є цінності, норми, матеріальні 
символи (артефакти), мова, перекази, герої, девізи, церемонії [2]. 

Цінності організації – це позитивне або негативне сприйняття певних об'єктів 
матеріального світу, дій або явищ для організації в цілому та її співробітників. Цін-
ності є орієнтиром організаційної поведінки. Основними цінностями організаційної 
культури можуть бути співпраця, справедливість, соціальна рівність, відповідаль-
ність та ін. Набір базових цінностей організації залежить від зовнішнього середови-
ща, стратегії розвитку, типу організаційної культури й інших факторів. 

Набір цінностей організації може бути просто формально проголошений керів-
ництвом або поділятися членами організації. Проголошені цінності, які залишають-
ся ідеальними і не знаходять втілення в поведінці менеджерів, можуть не впливати 
на поведінку співробітників. Цінності, які вкоренилися в культурі даної організації і 
закріплюються поведінкою керівництва, як правило, впливають на поведінку людей. 

Цінності втілюються в реальності через норми й артефакти. Вони можуть бути 
також виражені засобами мови, символів, переказів, героїв, девізів, церемоній. 

Норми – це історично сформовані або встановлені стандарти поведінки і діяль-
ності, дотримання яких є необхідною умовою для включення індивіда або групи в 
певне соціальне ціле. Норми засвоюються разом із цінностями в процесі соціалізації, 
адаптації організації до вимог зовнішнього середовища та інтеграції співробітників, 
але мають менш сталий характер, ніж цінності. Вони являють собою динамічний ас-
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пект організаційної культури й мають тенденцію до зміни під впливом певних фак-
торів. Норми поширюються на такі аспекти поведінки:

• стиль лідерства (ставлення менеджерів до членів організації/ ставлення членів 
організації до менеджерів);

• домінуюча трудова етика (наприклад, “старанність у роботі”, “чесне поводжен-
ня”, “надання допомоги іншим”, “повага до інших” і т. п.); 

• статус членів групи (важливість, наявність або відсутність очевидних символів 
статусу); 

• амбіції (схвалення або несхвалення неприкритих проявів амбіцій); 
• показники роботи (високі стандарти виконання роботи, похвала, “професіонал 

високого класу” тощо); 
• влада (формальна або неформальна влада, централізація або децентралізація 

влади тощо); 
• політика (сформульована й поширена/не сформульована й не поширена в орга-

нізації, що сприймається/не сприймається як припустима поведінка); 
• лояльність (передбачається у якості опори для просування по службових 

щаблях; не береться до уваги; акцент робиться на короткострокових результатах і 
внеску); 

• роздратування (виражається відкрито; приховується, але виражається іншими, 
можливо, політичними засобами); 

• доступність (менеджери доступні/не доступні для членів організації; рішення 
приймаються за зачиненими дверима або із залученням членів організації);

• офіційність (холодний офіційний підхід вважається нормою; звертання на ім’я 
прийнято/не прийнято на всіх рівнях; існують неписані, але чіткі правила щодо одя-
гу) [1, 2, 4]. 

Одним із аспектів організаційної культури є артефакти. 
Артефакти – це видимі й відчутні аспекти організаційної культури. Люди їх ба-

чать, чують або відчувають. Артефакти містять у собі архітектуру будівель, дизайн 
офісів, робоче середовище, логотип організації, використовувані технології, продук-
ти й послуги, стиль одягу тощо. 

Цінності й норми організаційної культури виражаються в різних матеріальних 
(видимих і відчутних органами чуттів) образах (мові, символах, переказах, героях, 
девізах і церемоніях), за допомогою яких люди можуть інтерпретувати культуру 
будь-якої організації.

Мова використовується членами організації як засіб міжособистісного спілку-
вання, у ході якого люди обмінюються між собою різними уявленнями, ідеями, ін-
тересами, почуттями та установками. Організації в цілому і їх підрозділи окремо ви-
користовують власну, характерну для них мову як спосіб ідентифікації членів певної 
культури або субкультури. Засвоївши цю мову, люди підкреслюють свою приналеж-
ність до відповідної культури і в такий спосіб зберігають і підтримують її. 

Символ – це об'єкт, дія або подія, що має зміст для оточення. Символи, пов'язані 
з організаційною культурою, доносять до людей найважливіші цінності організації. 

Перекази – це засновані на реальних подіях, що відбувалися в компанії, часто 
повторювані оповіді, відомі всім співробітникам організації. Зазвичай вони в неяв-
ній формі виражають основні цінності корпоративної культури.

Девіз (він же слоган, він же гасло) – це пропозиція, у якій коротко формулюється 
основна цінність корпоративної культури.

Корпоративні церемонії – це особливі планові заходи, проведені заради всіх при-
сутніх. Церемонії  проводяться для того, щоб навести тим, хто зібрався, найбільш 
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яскраві приклади вираження корпоративних цінностей. Вони покликані зміцнити 
віру працівників у цінності компанії, сприяти їхньому об'єднанню, надати співробіт-
никам можливість взяти участь у важливій події, привітати корпоративних героїв.

Отже, до елементів корпоративної культури відносяться спільні для співробіт-
ників компанії цінності, переконання й норми, які виражаються у формі символів, 
переказів, девізів і церемоній на честь героїв фірми. Які саме образи і об'єкти будуть 
персоніфікувати культуру компанії, визначають менеджери [1,2, 3, 4, 5]. 

Таким чином, елементи організаційної культури пронизують усю діяльність орга-
нізації як відкритої соціально-економічної системи, що містить у собі: 

• ресурси, що вводяться;  процес перетворення ресурсів; 
• вихід готової продукції (товарів чи послуг).
Центральне місце в організаційній культурі займає управління людськими ресур-

сами як фундаментальний критерій економічного розвитку.
Організаційна культура має певну структуру, що визначається: 
– рівнями організаційної культури; 
– об'єктивною й суб'єктивною культурою; 
– домінуючою культурою й субкультурами; 
– силою культури.
Залежно від рівнів вивчення культури існує розподіл культури організації на 

об'єктивну й суб'єктивну. Об'єктивна організаційна культура зазвичай пов'язується 
з фізичним оточенням: дизайн будівлі, місце розташування, устаткування, меблі, ко-
льори й обсяг простору, комфорт, кафетерій, кімнати прийому, стоянки для автомо-
білів. Все це так або інакше відображає цінності, яких дотримується дана організація. 

Суб’єктивна організаційна культура походить з певних припущень, віри й очі-
кувань, які поділяють працівники, а також із групового сприйняття організаційно-
го оточення цінностей, норм, ролей, що існують поза особистістю: герої організації, 
міфи, історії, організаційні табу, обряди й ритуали, сприйняття мови спілкування, 
гасла.

Ефективність культури залежить від сили культури: наскільки глибоко вона пус-
тила коріння в організації й який вона має вплив на індивідуальну та групову пове-
дінку. Сила культури визначається трьома моментами: “товщина” культури, ступінь 
підтримки культури членами організації, ясність пріоритетів культури.

Сильні (потужні, повноцінні, насичені, “товсті”) культури містять цінності, які 
поділяє більшість членів організації. Ці цінності мають значний вплив на поведінку 
індивідів і груп, що входять до складу організації. Слабкі (неповноцінні, порожні, 
убогі, “тонкі”) культури не мають чітко визначеної системи цінностей, тому не мають 
серйозного впливу на організаційну поведінку.

Дослідження показали, що не існує моделі універсальної ідеальної культури. 
Може бути так звана відповідна культура, тобто культура, що відповідає вимогам 
зовнішнього середовища і стратегії розвитку організації. Всі культури з часом роз-
виваються.
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РОЗВІДКА З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ –  
ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

На даний час люди є неабиякими свідками глобального переходу та стрімких сві-
тових змін від індустріального суспільства до інформаційного, тому це прямо впли-
ває на оновлення способів та умов праці у всіх видах діяльності людини. Змінюється 
абсолютно все починаючи від аграрної промисловості та закінчуючи космічним до-
слідженням всесвіту. Виникають найрізноманітніші способи застосування збройних 
сил, також створюються нові фактори збройної боротьби. Щоб виявити та запобігти 
злочинам, які стосуються інформаційної безпеки перш за все потрібно розробити 
певні методи, які будуть тим чи іншим способом запобігати здійсненню впливу на 
криміногенні об’єкти. 

Динамічний інформаційний розвиток сучасного суспільства створив об’єктивні 
чинники для виникнення умов, коли все більше інформації, яка необхідна для при-
йняття рішення, можливо знайти у відкритих джерелах кіберпростору [1]. Неодмін-
ною складовою збору інформації різних форм власності в умовах воєнної обстанов-
ки, а також швидкого збільшення інформаційного потоку стає робота з відкритими 
джерелами інформації, вона проводиться розвідувальними службами.

Аби отримати необхідну інформацію, яка потрібна для вирішення певного пи-
тання, для цього потрібно здійснити пошук по даним питанням, відокремити питан-
ня за їх певними ознаками, зробити аналіз інформації на її достовірність, новизну, 
об’єктивність, після чого відібрати найкращі джерела та зробити певну систему, в 
результаті чого ми отримаємо повний  результат проблеми, яку ми відібрали для до-
слідження. Завдяки цьому підходу дослідження можна отримати більш точну інфор-
мацію по певній проблемі, яка досліджується. Різні пошукові системи використову-
ються у сьогоденні сучасним суспільством в мережі Інтернет. Це такі універсальні 
пошукові системи як, Yandex, Yahoo, Ask, загалом їх використовують для пошуку 
фотографій, ілюстрацій, мультимедійного контенту, відео та аудіо файлів, а також 
спеціалізовані пошукові системи TinEye та Bing. Кожна пошукова система має свої 
пріоритети, свій власний механізм, який допомагає користувачеві обрати саме ту, 
яка йому більш комфортна та яка робить пошук більш спрощеним. Країни Євро-
пи вже доволі давно проводять курси, семінари та конференції, де надають знання, 
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щодо роботи з відкритими джерелами, їх можуть відвідати усі бажаючі за відповідну 
плату. Прикладом являється Швейцарія,яка проводить курси для бізнес-персоналу, 
та коштують вони 640 швейцарських франків, при цьому  тривають усього два дні[2]. 

Інформація, яка добувається з відкритих джерел, а саме: телебачення, газети, 
журнали, аналізується розвідувальними структурами за для того аби доповнювати 
розвідувальну інформацію, яка вже була добута з інших каналів. Не дивлячись на 
це експерти зазначають, що можна отримати значну кількість інформації не застосо-
вуючи негласних позаштатних працівників. Як зазначав Н. Ротшильд  “Хто володіє 
інформацією – той володіє світом”, став рушійною силою в наш час в пошуку необ-
хідної інформації. 

За для того, аби все ж таки розібратися у значенні  терміну «розвідка з відкритих 
джерел» потрібно проаналізувати думки вітчизняних та іноземних науковців. Осно-
воположником терміну “розвідка з відкритих джерел” (Open Source INTelligence – 
OSINT) є розвідувальне співтовариство США, яке почало його активно використо-
вувати з моменту створення Інформаційної служби закордонного віщання (Foreign 
Broadcast Information Service – FBIS, лютий 1941 року). Відповідно до Інструкції з 
організації роботи з відкритими джерелами інформації в розвідувальних цілях FMI 
2-22.9 “Open Source Intelligence” [3] ОSINT є одним з видів воєнної розвідки, вона 
призначена для пошуку, збору та аналізу інформації з загальнодоступних джерел. 
Не дивлячись на це необхідно не плутати “розвідку з відкритих джерел” та “конку-
рентна розвідка” (соmрetitive intelligence) та схожим  йому терміном “бізнес-розвід-
ка” (business intelligence) – це система заходів щодо постійного пошуку, виявлення, 
збору з різних джерел (відкритих, корпоративних або з обмеженим доступом), на-
копичення інформації стосовно змін умов комерційної діяльності, її аналізу з метою 
своєчасної підготовки звітів про її реальний стан справ та визначення тенденцій роз-
витку ситуації [4]. Вивчаючи праці вітчизняних науковців термін “розвідка з від-
критих джерел” ніде не застосовується. Проте в законі України “Про Інформацію” 
є визначення терміну “інформація”, а також зазначається класифікація доступу до 
інформації. Так, “інформація” – це будь які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. За по-
рядком доступу інформація поділяється: на відкриту інформацію та інформацію з 
обмеженим доступом, причому, будь-яка інформація вважається відкритою, крім 
тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом [5].

Інформація являється найважливішим видом забезпечення законодавчої діяль-
ності, вона має свою самостійну цінність, вона має вплив на державну політику, ви-
значає вибір варіанта політичного розвитку, поведінки різноманітних соціальних 
груп та окремих громадян. Складова єдиної системи розвідувальної діяльності, пра-
вильне використання розвідки на основі аналізу відкритих джерел інформації, може 
забезпечити споживачів достатньо повною розвідувальною інформацією, необхід-
ною для прийняття ними обґрунтованих рішень.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В світі та Україні корупцію визнано головною економічною політичною та соці-
альною проблемою. Корупція своєю сутністю підриває довіру до влади населення, 
демократичний устрій країни, порушує права громадян, стає проблемою чесної кон-
куренції, призводить до зростання показників тіньової економіки та загалом падіння 
авторитету держави на міжнародному рівні.

Починаючи з 1990 року уряд нашої держави розробляв певні стратегії, плани, 
програми та концепції щодо подолання корупції, але антикорупційне законодавство 
зводилося тільки до неадекватних санкцій, які не могли стримувати потенційних ко-
рупціонерів. Тож аналізуючи результати національних та міжнародних досліджень 
щодо показників корупції можна помітити, що дані санкції ніяким чином не вплину-
ли на показник корупції, який щороку зростав.

З моменту проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію в державі 
активізувалися процеси вивчення антикорупційної політики зарубіжних країн. До-
цільно виділити дев’ять напрямів удосконалення державної антикорупційної полі-
тики нашої країни.

Перший напрям пов'язаний із наявністю в країні сильної політичної волі щодо 
реалізації заходів антикорупційної політики. Світовий досвід запобігання та проти-
дії корупції показує, що ефективність будь-яких антикорупційних механізмів зале-
жить передусім від політичної волі керівників держави – бажання та намірів очисти-
ти від корупційних проявів державну службу [1].

Другий напрям передбачає формування на початковому етапі довіри до дій влади 
з боку суспільства. Це дає можливість отримати достатній часовий проміжок для 
реалізації поставлених довгострокових цілей, проте вимагає політики нетерпимості 
до корупції.

Взагалі при виконанні даного напряму удосконалення антикорупційної політи-
ки, повинен застосовуватися метод сильної політичної волі, при якому в систему 
боротьби з корупцією вводяться категорії прагматизму та швидкості, за допомогою 
яких збільшується можливість швидкого досягнення результату, що тягнуть за со-
бою зміцнення політичної волі в напряму протидії корупції [2, с. 54].

Третій напрям є тотальний наступ на корупцію, що передбачає вжиття ґрун- 
товних заходів антикорупційної політики, оскільки єдиним шансом для здобуття  
перемоги в боротьбі з корупцією є одночасний і тотальний наступ на її проя- 
ви.

Четвертий напрям – це призначення компетентних спеціалістів на посади. Адже 
відсутність дійсно професійних кадрів зазвичай стає однією з найбільших вад в сфе-
рі державного управління та унеможливлює здійснення результативної антикоруп-
ційної політики [3].

П’ятий напрям вдосконалення державної боротьби з корупцією ставить на меті 
обмеження в даній боротьбі саме ролі держави. Він реалізується у формі введення 
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податкової реформи та проведенні заходів приватизації. Прозорість і відкритість 
приватизаційного процесу об’єктів державної власності розглядаються як джерело 
надходження до державного бюджету додаткових коштів, що можуть акумулювати-
ся в різних фондах для подальшого використання.

Шостий напрям покращення державної політики в сфері боротьби з корупцією 
має на меті введення нестандартних рішень. Одним з таких рішень може бути звіль-
нення осіб, що здійснили корупційне правопорушення, під заставу. Дане рішення 
буде вигідне в тому, що зменшаться видатки на утримання даних осіб у в’язниці, про-
те слід передбачити той факт, що звільнення під заставу може нести корупційний 
ризик [4].

Сьомий напрям удосконалення антикорупційної політики передбачає практичне 
впровадження принципу “тісної взаємодії та об’єднання”. Це означає єдність зусиль 
ключових політичних осіб, відповідальних за вжиття антикорупційних заходів, та 
тісної взаємодії між ними.

Восьмий напрям, що стосується адаптації міжнародного досвіду до місцевих умов, 
передбачає не тільки врахування успішних зарубіжних антикорупційних практик, а 
й з’ясування причин невдалих антикорупційних кампаній.

Дев’ятий напрям удосконалення державної антикорупційної політики передбачає 
використання технологічних досягнень, що по-перше, має призвести до зменшен-
ня кількості особистих контактів громадян з державними чиновниками, а по-друге, 
сприятиме підвищенню стандартів прозорості і спрощенню вирішення завдань щодо 
забезпечення ефективного моніторингу якості надання адміністративних послуг. 
Доцільно зазначити, що використання новітніх технологій для цілей державної ан-
тикорупційної політики сприятиме підвищенню загальної ефективності державного 
управління. Крім того, слід враховувати, що технологічний розвиток вимагає залу-
чення більш талановитих і компетентних виконавців, що пов’язує використання тех-
нологічних досягнень із залучення нових кадрів.

При здійсненні антикорупційної політики потрібно також ввести можливість 
врахування думки суспільства, що дасть можливість використовувати її для коре-
гування самої політики. Крім того, можливості для прийняття посадовцями в одно-
осібному порядку рішень обмежуються в умовах прозорості, відкритості діяльності 
посадових осіб, існування єдиних, чітких і зрозумілих критеріїв оцінки процесу ух-
валення рішень, наявності розроблених альтернативних варіантів рішення, які від-
крито обговорюються та розробляються. 

Отже, цілями антикорупційної політики в Україні має стати зниження рівня 
корупції та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, суспільства і 
держави від загроз, пов'язаних із корупцією, шляхом реалізації таких завдань: попе-
редження корупційних правопорушень; створення правового механізму, який пере-
шкоджає підкупу осіб, які мають публічний статус; забезпечення відповідальності 
за корупційні правопорушення в усіх випадках, прямо передбачених нормативними 
правовими актами; відшкодування шкоди, заподіяної корупційними правопорушен-
нями; моніторинг корупційних факторів та ефективності заходів антикорупційної 
політики; формування антикорупційної суспільної свідомості; сприяння реалізації 
прав громадян і організацій на доступ до інформації про факти корупції, а також на 
їх вільне висвітлення в засобах масової інформації.
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ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗЕЙ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Одним із інструментів аграрної політики є аграрна розписка. Згідно законодав-
ства визначається як товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язан-
ня боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподар-
ської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

За суттю аграрна розписка є засобом забезпечення зобов’язання. Оформлюючи 
аграрну розписку боржник зобов’язується поставити майбутній урожай (товарна 
аграрна розписка), або сплатити грошові кошти на визначених у аграрній розписці 
умовах (фінансова аграрна розписка), а таке зобов’язання забезпечується заставою 
майбутнього урожаю. В аграрній розписці зазначаються кількісні та якісні показ-
ники сільськогосподарської продукції та перелік земельних ділянок, на яких вона 
повинна бути вирощеною.

Аграрна розписка є документом, який фіксує безумовне зобов’язання поставити 
сільськогосподарську продукцію чи здійснити оплату її вартості. Отже, її виконання 
не повинно залежати від факту оскарження чи недійсності положень забезпечувано-
го договору. Примусове виконання аграрної розписки здійснюється негайно шляхом 
оформлення виконавчого напису нотаріуса [1].

Аграрні розписки можуть бути поширеними сільськогосподарськими товарови-
робниками, а саме: забезпечення форвардних контрактів, забезпечення договорів 
позики чи кредиту, забезпечення поставки товарів з розстрочкою чи відстрочкою 
платежу

Форвардний контракт – поширена форма фінансування посівної кампанії аграр-
ними товаровиробниками, при якій покупець сільськогосподарської продукції, попе-
редньо оплачує частину вартості такої продукції, а продавець зобов’язується поста-
вити сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості за попередньо 
встановленою ціною. Така форма взаємовідносин дозволяє виробнику сільськогоспо-
дарської продукції отримати фінансування посівної кампанії, а покупцю отримати 
бажаний обсяг сільськогосподарської продукції за визначеними цінами [5].

У перспективі такі аграрні розписки, що оформлюються за форвардними контрак-
тами, зможуть служити засобом забезпечення наступних договорів у ланцюжку по-
стачання зерна, у тому числі, за експортними контрактами.
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У випадку з договорами кредиту та позики, аграрний товаровиробник залучає 
позикові кошти для операційних потреб, натомість в якості забезпечення оформлює 
аграрну розписку. Варто підкреслити, що у багатьох сільськогосподарських товаро-
виробників, немає достатньо ліквідного майна для надання забезпечення, що робить 
аграрні розписки одним із альтернативних інструментів залучення фінансування.

Ще одним з поширених варіантів використання аграрних розписок є забезпечен-
ня договорів поставки з розстрочкою чи відстрочкою платежу. Сільськогосподарські 
товаровиробники для проведення посівної кампанії доволі часто купують посівний 
матеріал, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали та сільськогосподар-
ську техніку на умовах відстрочення та розстрочення платежів. У цьому випадку 
аграрні розписки забезпечують повернення цих платежів продавцям таких товар-
но-матеріальних цінностей [4].

До основних особливостей аграрних розписок можна віднести:
• Безумовне зобов'язання, з особливою процедурою стягнення.
• Предмет застави — майбутній врожай, прив'язаний до конкретної земельної 

ділянки.
• Гнучкість у визначенні ціни: фіксована, майбутня, прив'язка до валютного об-

мінного курсу.
• Пріоритетність вимог кредиторів за аграрною розпискою в отриманні вико-

нання.
• Зобов'язання, забезпечення та їх реєстрація в одному документі.
• Право кредитора на моніторинг застави.
Для швидшого впровадження даного інструменту в Україні діє Проект “Аграрні 

розписки в Україні”, який впроваджується IFC (International Finance Corporation), 
членом Групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. 
Спочатку даний Проект був пілотний та працював лише в 8 областях України, зокре-
ма у Вінницькій, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельниць-
кій, Черкаській та Чернігівській областях, а з 2018 р. почав діяти на всій території, 
крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Основною метою є покращення доступу до фінансових ресурсів для малих та серед-
ніх сільськогосподарських виробників шляхом впровадження аграрних розписок в 
Україні [3], [6].

У 2018 р. у сільське господарство України залучено понад 4,8 млрд грн та видано 
752 аграрних розписок, з них 314 товарних аграрних розписок на загальну суму 2698 
млн грн та 438 фінансових аграрних розписок на загальну суму 2102 млн грн (рис. 1).

Проаналізувавши дані рисунк 1, встановлено, що у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. 
кількість укладених аграрних розписок збільшилась більше ніж у 4 рази, а залучені 
кошти збільшились на суму 2428,6 млн грн [2].

Отже, аграрні розписки є ефективним інструментом фінансування виробни-
ків сільськогосподарської продукції, які можуть бути використані у різних видах 
договорів, за якими фінансується посівна кампанія та поточна діяльність аграріїв. 
Аграрні розписки як інструмент, з одного боку, дозволяють сторонам на власний роз-
суд врегулювати порядок виконання зобов’язань за аграрними розписками, з іншо- 
го — законодавство встановлює додаткові загальні гарантії виконання зобов’язань 
за ними для комплексного захисту кредиторів та мінімізації ризику невиконання зо-
бов’язань.

З огляду на все наведене, присутня перспектива для збільшення обсягів транзак-
цій з використанням аграрних розписок, що дозволить аграріям залучати фінансу-
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вання під заставу майбутнього врожаю та зменшить ризики кредиторів. Це в свою 
чергу зробить фінансування посівної кампанії більш вигідним та доступним.
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Рис. 1. Динаміка залучення фінансових ресурсів за допомогою аграрних розписок  
за 2015-2018 рр.
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ

Проблема реалізації державної екологічної політики є однією з найбільш злобо-
денних в сучасному світі. Від ефективності її реалізації безпосередньо залежить май-
бутнє конкретних країн і всього світу. Сучасний стан навколишнього середовища 
вимагає постійної уваги до проблеми забезпечення національної безпеки і пошуку 
шляхів її вирішення. Формування державної екологічної політики активізувало ді-
яльність по розробці і прийняттю необхідних нормативно-правових актів, а також 
заходів, які забезпечують науково обґрунтоване, раціональне використання природ-
них ресурсів їх відтворення і поліпшення навколишнього середовища; визначення 
екологічних прав і обов'язків громадян.

Стан правової основи реалізації екологічної політики не в повній мірі відповідає 
сучасним вимогам. Недостатня ефективність реалізації екологічної правової систе-
ми визначається недоліками правозастосування. Недоліки пояснюються поганим 
знанням законів, заплутаністю організаційно-правової системи забезпечення еколо-
гічної політики, відсутністю взаємодії державних органів між собою і з громадськи-
ми об'єднаннями в процесі реалізації правової екологічної політики держави. На 
формуванні та розвитку екологічної політики відображаються зміни в економічній, 
соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства. 

Під екологічною політикою необхідно розуміти сукупність міжнародних, держав-
них, регіональних і локальних (місцевих) адміністративно-господарських, техноло-
гічних, політичних, юридичних і громадських заходів, спрямованих на забезпечення 
нормальної життєдіяльності людей шляхом захисту місця людського існування від 
вичерпання природних ресурсів, знищення та забруднення в внаслідок цілеспрямо-
ваної (екологічні диверсії) і випадкової (техногенні катастрофи) діяльності людини.

В силу особливого місця екологічних проблем серед загроз національній безпеці 
країни, екологічна політика є найважливішим компонентом системи національної 
безпеки держави.

Екологічна політика як діяльність спрямована на забезпечення екологічної без-
пеки посідає особливе місце серед компонентів забезпечення національної безпеки 
країни. В силу того, що напруженість екологічної обстановки в Україні за останні 
роки суттєво не знизилася, екологічна політика продовжує залишатися актуальним 
напрямком політичної діяльності.

У зв'язку з особливою важливістю екологічних проблем в Україні очевидно, що 
центром прийняття рішень, спрямованих на поліпшення обстановки в країні, повин-
ні стати державні органи. Тобто, кажучи про екологічну політику України, слід мати 
на увазі державну екологічну політику.

Стратегічними цілями політики забезпечення національної безпеки України у се-
редньостроковій перспективі є створення прийнятних зовнішніх і внутрішніх умов 
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для реалізації національних інтересів України, ефективної системи забезпечення на-
ціональної безпеки і зміцнення її органів. Перспективи вдосконалення національної 
екологічної політики України пов'язані з посиленням ролі її регіонального компо-
нента і передбачають розширення прав регіонів в сфері регулювання екологічних 
відносин. У чинному екологічному законодавстві регіональний компонент екологіч-
ної політики надзвичайно низький в силу несуттєвою ролі, яку відіграють терито-
ріальні суб'єкти, відповідальні за даний напрямок діяльності. Розвиток екологічно-
го законодавства має бути спрямований на правову інституціоналізацію діяльності 
місцевих органів влади в сфері охорони навколишнього середовища, контролю за 
природокористуванням, включаючи законодавчу діяльність в цій галузі.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ  
ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Впродовж тисячоліть громадянське суспільство було важливішою складовою 
регулювання відповідних відносин між людиною і державою. Крім того, взаємодія 
держави і громадянського суспільства була і є важливішою умовою розвитку само-
врядних засад народу, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування.

Різноманітні аспекти дослідження суті, сенсу, характеру діяльності громадян-
ського суспільства, його взаємин з державою, знаходимо у працях багатьох зару-
біжних фахівців минувшини і сьогодення – Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є,  
Х. Булла, А. Арато, Ю. Хабермаса, Ф. Хайєка, Е. Блека, М. Волзера, Д. Хелбрейта,  
Р. Дарендорфа, Й. Шумпетера та ін., а також вітчизняних – О. Бабінов, В. Бакумен-
ко, І. Бідзюра, М. Головатий, М. Михальченко, О. Корнієвський, В. Козаков, М. Мо-
кляк, О. Лазаренко та ін.

Соціально-політичний, економічний та інші аналізи наочно підтверджують, що у 
світовому рейтингу валового внутрішнього продукту (ВВП) на думку населення, за 
оцінками Міжнародного валютного фонду та світового економічного форуму, пер-
ші місця займають країни зі сталим і високорозвинутим громадянським суспільст- 
вом – Норвегія, Швейцарія, Австралія, Данія, Швеція [1]. Можливо і дещо ради-
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кально, але процитований нами щойно В. Будкін взагалі вважає, що и у межах СНД 
до цього часу немає наочних прикладів існування, або навіть реального просування 
до побудови громадянського суспільства. Його створення в Україні може орієнтува-
тися, скоріше, на вже усталені “західні” зразки [ Там само, с. 231].

Не вдаючись до обґрунтування достатньої кількості сентенцій і проблем,  
пов’язаних із суттю, специфікою формування і функціонування громадянсько-
го суспільства, означимо лише дві його особливості, що безпосередньо пов’язані 
із суспільним діалогом. Перше те, що основними суб’єктами громадянського су-
спільства фактично у всіх, а, понад усе, високорозвинутих суспільствах, є численні  
політичні партії, профспілки, громадянські об’єднання й організації, рухи і інші  
громадянські утворення, до яких має відношення велика частка громадян, і є специ-
фічним ланцюжком, що поєднують людину і державу, вибудовують їх взаємозв’я-
зок.

Другим важливішим компонентом, що об’єднує велику кількість людей у на-
род, визначає базисні основи (цінності, орієнтації, ідеали) взаємодії людини  
(суспільства) й держави, є національна ідея. При цьому, визначення, кристалізація 
та практичне використання загальнонаціональної ідеї для консолідації нації, наро- 
ду, — процес складний і далеко не небезпечний: таку ідею можна використати не 
лише як позитивно об’єднуючий фактор, але й, скажімо, для обмеження демократії, 
встановлення диктатури тощо. Так стає найперше тоді, коли від практичної реаліза-
ції загальнонаціональної ідеї фактично відбувається усування людей, народу, коли 
така ідея є предметом політичних спекуляцій, маніпуляцій громадянською свідомі-
стю, а то і просто боротьби з іншомисленням. Головне ж, без чіткого визначення суті, 
сенсу національної ідеї, формування за її допомогою високої громадянської свідомо-
сті максимально великої кількості людей у державі, забезпечити плідний діалог дер-
жави і суспільства неможливо. А без цього і місцеве самоврядування не може плідно 
розвиватися і бути достатньо дієздатним.

Рух сучасних суспільств до громадянських – провідна тенденція світового роз-
витку поряд з глобалізацією, модернізацією, інформатизацією, демократизацією, 
формуванням взагалі соціальних, демократичних, правових держав. Суспільний діа-
лог держави і громадянського суспільства при цьому по-різному пояснюється у різні 
часи: у середньовіч (Ж. Ж. Руссо, Ш. Фур’є, А. Сен-Сімон, Дж. Мілль, А.Маршалл) – 
як партнерство, “співробітництво праці і капіталу”; у кінці ХХ – на початку ХХІ сто-
ліття – як ідея формування “держави загального добробуту”, “держави достатнього 
життєвого рівня”; у ХХІ столітті (сьогодні) найпопулярнішим є термін “соціальний 
діалог” між державою і громадянським суспільством, що базується на п’яти таких 
основних засадах (процесах): об’єднання; визначення; комунікація; взаємопорозу-
міння; довіра [3]. 

Взаємини держави і громадянського суспільства сьогодні визнаються і визнача-
ються, юридично обґрунтовуються, практично вибудовуються за трьома основними 
політико-правовими, соціальними та іншими підходами:

• держава і громадянське суспільство, головним чином, збіжні (конвергентні) со-
ціальні системи;

• держава і громадянське суспільство – відмінні (достатньо різні) системи, а про-
відною, є громадянське суспільство, якому держава мовляв підпорядкована;

• держава і громадянське суспільство – відмінні одна від одної системи. Провід-
ною при цьому є держава, яка, до того ж, контролює громадянське суспільство.

Зазначимо, що в умовах сучасного функціонування держав і суспільств, доміную-
чою є саме друга модель взаємодії держави і громадянського суспільства.
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Звертаємо увагу і на те, що в сучасних умовах ускладнення державно суспільних 
відносин з одночасним процесом розвитку демократії, зростанням самоврядних за-
сад в управління державою виникає потреба більш глибокого і предметного аналізу 
таких проблем: а) формування принципово іншого характеру самоврядності наро-
ду як основи його самореалізації (психолого-соціальні, організаційно-управлінські 
проблеми); б) трансформація місцевого самоврядування у відповідності зі складни-
ми процесами районування, автономізації окремих територій, федералізації держав 
(регіональна політика, субсидіарність, децентралізація в державному управлінні 
тощо).

Формування взаємин держави і громадянського суспільства обумовлено тим, що 
у політичному суспільстві, на думку відомого англійського  філософа Джона Локка 
люди відмовляються від природного права на повну свободу, від «природної влади». 
При цьому “жодне політичне суспільство не може ні створитися ні підтримувати 
своє існування без наявності в собі влади оберігати власність і з цією метою кара-
ти злочини всіх членів суспільства” [2, 561]. Обстоюючи при цьому великі потенції 
громадянського суспільства щодо захисту прав людини, Д. Локк вважав, що “мета 
громадянського суспільства – уникати й виправляти ті незручності стану природи, 
які неминуче випливають з того, що кожна людина є суддею у своїй власній справі” 
[Там само, с. 563].

На думку ряду українських дослідників-фахівців у галузі державного управлін-
ня, місцевого самоврядування головними гальмами для розбудови в сучасній Украї-
ні дієвої взаємодії держави і громадянського суспільства є:

а) наявність тенденцій до непрозорості, закритості не публічності, забюрократи-
зованості діяльності державної влади та органів місцевого самоврядування;

б) недосконалість чинного національного законодавства, що спричиняє штучні 
бар’єри для утворення та стимулювання діяльності багатьох інститутів громадян-
ського суспільства;

в) відсутність у багатьох інститутів громадянського суспільства належної фінан-
сової, організаційної та іншої підтримки з боку держави та різних суб’єктів грома-
дянської підтримки й ініціативи [4;5].

Взаємовідносини держави і громадянського суспільства – це двоєдиний, ціліс-
ний процес, не позбавлений відповідного взаємного контролю і відповідальності. І 
все ж, саме на рівні громадянського суспільства повинна формуватися демократія 
участі (включеності) (iclusive – детосчасу), коли максимально велика кількість лю-
дей не лише бере участь у розробці але й у практичній реалізації державно управлін-
ських рішень.

Багато фахівців небезпідставно вважають, що більш предметному і результатив-
ному діалогу держави і громадянського суспільства в сучасній Україні суттєво спри-
ятиме реалізація адміністративно-територіальної реформи, в основі якої: доцільне, 
природо відповідне врегулювання кількості та посилення статусу самоврядних те-
риторіальних одиниць; розв’язання проблеми делегування державно-управлінських 
функцій від центру до регіонів; розвиток і стимулювання усіх самоврядних проце-
сів, пов’язаних із роллю і місцем у державному управлінні самодіяльних організацій, 
об’єднань, тобто в цілому громадянського суспільства.
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Науково-технічний прогрес щодня робить впевнені кроки для покращення жит-
тя суспільства. Інформація є невід’ємною частиною такого прогресу, тому вона по-
стійно охоплює усі сфери людського життя. Де б ми не були та щоб ми не робили, 
у будь-якому випадку наша діяльність охоплюється інформаційним простором. Не 
є й виключенням діяльність уповноважених державних органів щодо забезпечення 
протидії злочинності.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що інформація супроводжує усю су-
купність заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю. Будь-який із процесів, 
який має на меті протидію злочинній діяльності нерозривно пов’язаний з отриман-
ням, зберіганням, обробкою та використанням інформації. У своїх працях дослі-
дженням поставленого питання займалися такі видатні науковці як: І.М. Гринен-
ко (“Алгоритм проведення економічних досліджень контрольованих операцій”),  
І.М. Даньшин (“Хуліганство та боротьба з ним”), В.В. Лунєєв (“Правове регулюван-
ня суспільних відносин – важливий фактор попередження організованої злочинно-
сті”, “Тенденції тероризму та кримінально-правова боротьба з ним”), Є.Д. Скулиш 
(“Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності”) та 
інші вчені.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України “Про інформацію”: “інформація – будь-
які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або ві-
дображені в електронному вигляді” [1]. З вище наведеного визначення можна зро-
бити висновок, що крізь призму національного законодавства поняття “інформації” 
розглядається у матеріальному вимірі. Однак, з огляду на інші дані ми розуміємо, 
що інформація може являти собою сукупність абстрактних даних. Одним із різно-
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видів інформації є публічна інформація, під якою відповідно до ст.1 Закону України 
“Про доступ до публічної інформації”, слід розуміти відображену та задокументова-
ну будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, пе-
редбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів влад-
них повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом 
[2].

Злочинність – це суспільно негативне явище, яке на превеликий жаль все частіше 
зустрічається на теренах нашої держави. За даними Генеральної Прокуратури Украї-
ни, у період з 1січня до 1 жовтня 2019 року було вчинено 402 666 кримінальних пра-
вопорушень, з яких лише у 144 659 особам було вручено повідомлення про підозру 
та 129 331 кримінальне правопорушення, за якими провадження були направлені до 
суду з обвинувальним актом [3]. 

Боротьба зі злочинністю – це одне із основних завдань, яке покладається на 
представників правоохоронних органів. Вона являє собою сукупність заходів  
імперативного та диспозитивного характеру, спрямованих на виконання наступ-
ної діяльності: організацію загальної боротьби зі злочинністю, здійснення профі-
лактичної діяльності та проведення правоохоронної діяльності. Заходи організа- 
ційно-правового забезпечення протидії злочинності можуть здійснюватися як  
на території усієї країни, так і у певних регіонах, або серед певних груп насе- 
лення.

Діяльність, спрямована на боротьбу зі злочинністю ґрунтується на принципах 
законності, гласності, комплексності, переважання методів переконання над мето-
дом застосування сили, а також дотриманні принципу взаємодії правоохоронних 
органів з населенням. Дотримання будь-якого з вище перелічених принципів тіс-
но пов’язане з використанням інформації. У такому випадку, інформація потрібна 
для того, аби представники органів, що здійснюють правоохоронну функцію мог-
ли шляхом переконання, а саме: проведення профілактичних бесід з населенням 
та оголошення публічної інформації щодо результатів своєї діяльності, протидіяти 
злочинності.

Досить важливим елементом боротьби зі злочинністю є співпраця уповноваже-
них правоохоронних органів із засобами масової інформації (ЗМІ). На сьогоднішній 
день ЗМІ відіграють дуже важливу роль у формуванні суспільної думки, тому їх ви-
користання у ролі інформаційного інструменту боротьби зі злочинністю приносить 
позитивні результати.

Організація правової протидії злочинності має певний ряд позитивних рис, до 
яких ми можемо віднести: виявлення, розслідування та запобігання правопорушен-
ням, притягнення винних до відповідальності; забезпечення відшкодування шкоди 
фізичним та юридичним особам, державі, спричиненої кримінальними правопору-
шеннями; запобігання встановленню корумпованих зв’язків з державними службов-
цями та посадовими особами, втягнення їх у злочинну діяльність; запобігання лега-
лізації коштів, здобутих злочинним шляхом та запобігання маніпуляції населенням 
з боку злочинців.

Використання інформації в якості основи організаційно-правового забезпечення 
протидії злочинності є досить актуальним. Адже, саме з її допомогою уповноваже-
ні суб’єкти державної влади можуть легально впливати на формування суспільної 
думки населення задля забезпечення мирного співіснування усіх громадян нашої 
держави.
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О. Ю. ШКУРОПАЦЬКА
магістрантка, НН ІП МАУП

КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свідчить про те, що за сучас-
них умов прояви корупції стали тими чинниками, що створюють реальну загрозу 
національній безпеці та демократичному розвитку більшості країн світу, негативно 
впливають на всі сторони суспільного життя. Незважаючи на багатоаспектність при-
роди виникнення та поширення корупційних проявів у кожній окремій державі, до 
основних факторів, що сприяють їх поширенню, можна віднести: погіршення кри-
міногенної ситуації, високі показники нерівності розподілу прибутків, відсутність 
системи соціального захисту в одних країнах та нарощування економічного потен-
ціалу і щорічне збільшення фінансових надходжень у вигляді іноземних інвестицій 
в інших.

Для міжнародної спільноти проблема протидії корупції продовжує залишатися 
однією з найактуальніших. Об’єктивні фактори її розвитку свідчать про те, що ко-
рупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності багатьох країн світу, і на сьо-
годні масштаби її поширення становлять загрозу для національної безпеки будь-якої 
країни. Тому на сучасному етапі розвитку, коли відбуваються кардинальні зміни у 
міжнародному політичному та суспільному житті, змінились погляди і на проб лему 
протидії корупції. Завдання боротьби з корупцією розглядаються нині як загально-
державні та пріоритетні. Зауважимо, що боротьба з корупцією вийшла з формальних 
меж, стала предметом постійної уваги керівництва держави, громадських організа-
цій. 

Слід зазначити, що цей процес відбувається лише в умовах свободи засобів ма-
сової інформації та активізації громадянської позиції населення [1, с. 393]. Чинники 
успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. 
Це насамперед відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття 
державних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку 
громадянського суспільства, свобода слова, свобода та незалежність засобів масо-
вої інформації. Зразковою в контексті цього питання є Національна антикорупцій-
на стратегія Республіки Молдова, прийнята на 2011–2015 рр., упровадження якої 
здійснюється на системі таких принципів, як: 1) принцип дотримання прав людини; 



404

2) принцип зміцнення національної системи непідкупності; 3) принцип пріоритет-
ності заходів запобігання корупції; 4) принцип взаємодії з громадянським суспіль-
ством і міжнародними організаціями; 5) принцип безперервності й реалістичності; 
6) принцип прозорості; 7) принцип послідовності й координації зусиль [2].

Досить чітка й ефективна система боротьби з корупцією, яка спирається на солід-
ну нормативно-правову базу та однозначну підтримку суспільства діє у Фінляндії. 
Для фінської правової системи не є характерними закони з використанням термі-
ну “боротьба” з визначенням певного виду злочину. Фінський законодавець заклав 
принципи попередження та застереження вчинення злочинів у кожному норматив-
но-правовому акті, що визначають конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. 
Згідно з положеннями Кримінального кодексу Фінляндії, за вчинення дій, що мо-
жуть кваліфікуватися як “корупція”, передбачено санкції від штрафу до ув’язнення 
строком до чотирьох років у залежності від ступеня суспільної небезпеки злочину 
[3]. При аналізі бельгійського досвіду, можна побачити, що країна пішла не лише 
традиційним репресивним шляхом — установлення кримінальної відповідальності 
за корупційні діяння, але у ній здійснюється і попередження корупції. Так ця про-
блема знайшла своє відображення у межах реформи COPERNIC, зокрема, у рефор-
мі сектору фінансового контролю. Бельгія розширила поняття корупції стосовно 
зловживання владою, не обмежуючись лише кримінальним аспектом, а й залишив-
ши місце для таких понять, як роз’яснення норм, їх нагадування, транспарентність 
поведінки, що приведе до вироблення кодексу поведінки. Якщо розглянути досвід 
боротьби з корупцією у Німеччині та Словаччині, то він свідчить про ефективність 
залучення громадськості для боротьби з корупцією. 

Також, зазначимо, що важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють Націо-
нальні програми по боротьбі з корупцією, прийняті урядами багатьох держав світу. 
Першочергову увагу в цих програмах приділено створенню механізмів та системи 
ефективного контролю, в т.ч. і за роботою недержавних організацій та широкого 
спектру незалежних засобів масової інформації. З метою проведення ефективної 
політики у сфері боротьби з корупцією у більшості держав створені та діють спеці-
алізовані антикорупційні структури. На нашу думку, базовою складовою успішної 
протидії корупційним проявам є належне антикорупційне законодавство. У вузько-
му розумінні антикорупційне законодавство — це закони та інші нормативно-пра-
вові акти, які встановлюють спеціальні законодавчі положення щодо запобігання 
корупції, визначають ознаки корупційних правопорушень та відповідальність за їх 
вчинення, регулюють діяльність державних органів чи їх спеціальних підрозділів, 
до компетенції яких належить протидія корупції, координація такої діяльності (кон-
троль) та нагляд за нею. Отже, необхідність реагування на загрози і проблеми, дже-
релом яких є корупція, спричинило до розробки міжнародних нормативно-правових 
актів щодо запобігання корупційним проявам. Результатом спільних зусиль є значна 
кількість міжнародних документів у сфері протидії корупції, основними з них є Кон-
венція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Комюніке Європейської комі-
сії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії 
корупції, Рамкове рішення Ради Європейського Союзу № 568 від 22 липня 2003 р. 
“Про боротьбу з корупцією в приватному секторі”, Кримінальна конвенція про бо-
ротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція про цивільно-правову відповідальність 
за корупцію Ради Європи, Рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO), 
Конвенція Ради Європи “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом”, Страсбурзька Конвенція про корупцію у контексті 
кримінального права від 27 січня 1999 р. та інші [6]. Аналізуючи результати спільних 
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угод держав у сфері протидії корупції, слід особливу увагу звернути на Конвенцію 
Об’єднаних Націй щодо протидії корупції. Цей юридичний акт є результатом спіль-
них міжнародних домовленостей, в якому складені ключові положення, необхідні в 
практичній діяльності щодо протидії корупційним проявам. 

Пріоритетними є рішення більш ефективно запобігати міжнародним переказам 
незаконно придбаних активів, виявляти й припиняти їх та зміцнювати міжнарод-
не співробітництво в поверненні активів, при цьому підтверджуючи основоположні 
принципи законності в кримінальному провадженні та цивільному або адміністра-
тивному провадженні для встановлення майнових прав. Також визнано, що запобі-
гання корупції та викорінювати її — це обов’язок усіх держав і що для забезпечення 
ефективності своїх зусиль у цій галузі вони повинні співпрацювати одна з одною за 
підтримки й участі окремих осіб і груп, які не належать до державного сектора, таких 
як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують 
на базі громад. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що загальні особливості боротьби з ко-
рупцією і методи усунення цього ганебного явища передбачають: підконтрольність 
державних чиновників, державних інститутів громадськості і парламенту; відкри-
тість і прозорість прийняття рішень на усіх рівнях державної влади і місцевого са-
моврядування; свободу слова, свободу засобів масової інформації та їхньої реальної 
незалежності; можливість громадського контролю за прийняттям найважливіших 
економічних і політичних рішень; незалежність судової влади; збалансованість гілок 
влади. Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи 
боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних ор-
ганів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим не-
гативним явищем. Проведений аналіз міжнародного досвіду щодо протидії та запо-
біганню корупції дозволяє сформувати уявлення про основи передової національної 
антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний у сьогоднішній Україні: сильна 
політична воля вищого керівництва держави до боротьби з корупцією і сформована 
на її основі єдина державна політика в галузі боротьби з корупцією, яка б включала 
комплекс заходів державного, політичного, економічного, соціального і правового 
характеру; організований соціальний контроль з боку громадянського суспільства за 
всією системою державного адміністрування і забезпечена можливість порушення в 
цих рамках кримінального переслідування правопорушників; незалежність судової 
влади; жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, перед ре-
ально незалежним органом, що здійснює моніторинг чистоти діяльності державних 
службовців, а також наділений повноваженнями по притягненню до відповідально-
сті посадовців незалежно від їх місця в ієрархічній структурі влади.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Для Української держави реалізація антикорупційної політики є одним із пріори-
тетних завдань, оскільки корупція стала на заваді проведенню ефективних реформ у 
сфері економіки, політики, правової системи тощо.

Сучасне антикорупційне законодавство України спрямоване на зниження рівня 
корупції, передбачає систему заходів запобігання і протидії корупції, одним з еле-
ментів якої є кримінальна відповідальність за вчинення корупційних злочинів.

У ст. 1 Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. корупцію ви-
значено як використання особами, які наділені службовими повноваженнями дер-
жавного органу чи органу місцевого самоврядування (або особами, прирівнювани-
ми законом до таких), своїх повноважень та пов’язаних із ними можливостей задля 
одержання неправомірної вигоди або обіцянки її надання для себе чи інших осіб або 
надання такої вигоди чи обіцянки з метою схилити особу, яка наділена службовими 
повноваженнями, до їх протиправного використання або використання пов’язаних з 
ними можливостей [1].

 Корупційними правопорушеннями визнаються діяння, що містять ознаки ко-
рупції та вчиняються особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за вчинення яких передбачено кримінальну, дисциплі-
нарну та(або) цивільно-правову відповідальність [1].

Отже, порушення антикорупційного законодавства не завжди тягне за собою за-
стосування заходів кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність є 
найсуворішим з видів юридичної відповідальності, а отже корупційні злочини слід 
вважати найбільш суспільно небезпечними корупційними правопорушеннями, вчи-
нення яких має супроводжуватись жорсткою реакцією з боку суспільства і держави, 
каратися відповідно до норм кримінального законодавства України.

Тривалий час у кримінальному законодавстві України було відсутнє поняття 
“корупційний злочин”, зазначена категорія розроблялася лише в рамках науки кри-
мінального права. Як зазначає А. В. Виговська, це можна вважати однією із голов-
них ознак, які відрізняли українське кримінальне законодавство від кримінального 
законодавства зарубіжних країн відносно закріплення норм, які встановлюють від-
повідальність за корупційні злочини. Так, більшість проаналізованих кримінальних 
кодексів, містять окремі розділи, в яких регламентується покарання за вчинення 
кримінальних корупційних правопорушень (КК Японії, Швейцарії, Іспанії, Болга-
рії, Туреччини, а у КК Франції норми, що встановлюють покарання за корупційні 
злочини, деталізовані аж у трьох розділах і в окремому розділі для юридичних осіб) 
[2,  355]. 
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З метою посилення кримінальної відповідальності осіб, які наділені службовими 
повноваженнями, за вчинені ними корупційні діяння, а також задля запобігання та-
ким діям, у прикінцевих положеннях Закону України “Про Національне антикоруп-
ційне бюро України” від 14.10.2014 р. законодавець передбачив доповнення змісту 
ст. 45 Кримінального кодексу України (далі – КК України) приміткою, яка містить 
вичерпний перелік корупційних злочинів. Так, до корупційних належать злочини, 
передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 320,  
ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 410 КК України у випадках, коли ці злочини вчинено зі зловжи-
ванням службовим становищем; а також злочини, передбачені ст. 210, ст. 354, ст. 364, 
ст. 364–1, 365-2, ст.ст. 368–370 КК України [3].

Корупційні злочини, передбачені зазначеними статтями КК України, виділені на 
основі спеціальних ознак, до яких науковці зараховують сферу вчинення, спеціальний 
суб’єкт, особливі ознаки суб’єктивної та об’єктивної сторони складу злочину [4, 25]. 

Особливостями, які відрізняють корупційні злочини від інших видів злочинів є:
• вчиняються у сфері публічної влади, надання публічних послуг;
• характеризуються особливими ознаками об’єкта та об’єктивної сторони складу 

злочину: ознака спільного родового об’єкта не є обов’язковою для групи корупцій-
них злочинів; вчиняються з використанням особою влади, службового становища чи 
можливостей;

• вчиняються спеціальним суб’єктом – суб’єктом, передбаченим у ч. 1 ст. 3 Зако-
ну України “Про запобігання корупції”;

• з суб’єктивної сторони характеризуються умисною формою вини або змішаною  
(умисне діяння, але ставлення до наслідків – необережне). 

Важливим у дослідженні корупційних злочинів є питання їх класифікації. Пе-
релік корупційних злочинів, визначений у примітці до ст. 45 КК України, умовно 
законодавцем поділено на дві групи: 1) злочини, що можуть визнаватись корупцій-
ними за умови вчинення їх шляхом зловживання службовим становищем; 2) власне 
корупційні злочини, більшість з яких зосереджені у розділі, який охоплює злочини 
у сфері діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг (виняток становлять 
лише злочини, передбачені ст. 210, ст. 354 КК України).

У науковій літературі використовуються такі критерії для класифікації коруп-
ційних злочинів: за суб’єктом вчинення;  за суб’єктом відповідальності; за роллю 
суб’єкта у вчинені корупційного злочину; за родовим об’єктом посягання.

Таким чином, у КК України слід не лише закріпити поняття “корупційний зло-
чин” та визначити перелік корупційних злочинів, а й закріпити його визначення. 
Корупційним злочином слід визнати передбачене КК України суспільно небезпечне 
умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене спеціальним суб’єктом.
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