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СЕКЦІЯ № 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО 

ПРАВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

 

ПРАВОВА ПРИРОДА ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ 

 

Бабін Ігор Іванович 

доцент кафедри публічного права  

Чернівецького національного університету 

 імені Юрія Федьковича, 

 кандидат юридичних наук, доцент 

 

Оподаткування транспортних засобів є важливим джерелом публічних 

доходів. В тому чи іншому вигляді податок на транспортні засоби існує 

практично в кожній країні. В Україні становлення оподаткування 

транспортних засобів включає декілька етапів. До прийняття Податкового 

кодексу України тривалий час справлявся податок із власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів, правове регулювання якого 

здійснювалось однойменним законом. Із прийняттям Податкового кодексу 

України даний податок було замінено збором за першу реєстрацію 

транспортних засобів. Збір сплачувався одноразово юридичними та 

фізичними особами, які здійснювали першу реєстрацію в Україні 

транспортних засобів, при цьому перелік останніх включав як наземні, так і 

повітряні та водні транспортні засоби. 

Змінами, внесеними Законом України №71-VIII від 28 грудня 

2014 року до Податкового кодексу України, запроваджено місцевий податок 

на майно, однією з складових якого став транспортний податок. Цей податок є 

новим податком для громадян України з точки зору “податку на розкіш”, але 

не є новим для європейської практики. Де в оподаткуванні транспортних 

засобів є певні тенденції, у яких відображається прагнення законодавця 

реалізувати принцип соціальної справедливості майнового оподаткування та 

вдалого поєднання фіскальної й стимулюючої функцій майнових податків. З 

огляду на те, що український законодавець обрав в якості об’єкта 

оподаткування лише конкретний вид транспортного засобу певної вартості і 

давності випуску, можна зробити висновок, що метою запровадження даного 

податку є поповнення дохідних частин місцевих бюджетів за рахунок 

оподаткування певних «предметів розкоші». 

В аспекті вище зазначеного, назва платежу “Транспортний податок” не 

відображає його суті, адже до кола об’єктів не входять ніякі інші транспортні 

засоби, окрім легкових автомобілів. Крім того, під такі вимоги Податкового 

кодексу України щодо об’єкта оподаткування підпадає лише трохи більше 17 
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тисяч автомобілів в Україні за загальної кількості зареєстрованих в країні 

понад 1,3 млн. Тобто оподаткування транспортним податком торкнеться лише 

1,3% автомобілів. Значна частина місцевих територіальних громад взагалі не 

зможе отримати дохід від справляння транспортного податку у зв’язку з 

відсутністю об’єкта оподаткування або його розмір буде незначним, 

незважаючи на обов’язковість введення даного податку на своїй території. 

Наприклад, до бюджету міста Чернівці в 2016 році надійшло лише 793, 9 тис. 

грн. від менше ніж 40 платників транспортного податку. 

Традиційно, доцільність введення того чи іншого податку прийнято 

розглядати з позицій принципу соціальної справедливості. При розгляді 

проблеми справедливості, а також забезпечення однократності оподаткування 

при справлянні транспортного податку виникає досить складне питання про 

взаємозв’язок прибуткового та майнового оподаткування фізичних осіб, 

оскільки майно придбається за рахунок доходів із яких уже сплачено податки. 

У випадку транспортного податку це означає, що власник транспортного 

засобу в ідеалі сплачує податок двічі – спочатку при отриманні доходу, за 

який було придбано транспортний засіб, а потім під час користування ним. 

Однак, враховуючи те, що в Україні існує серйозна проблема приховування 

доходів, а встановити факт наявності в особи певного майна за допомогою 

державних реєстрів (нерухомості, транспортних засобів…) значно простіше 

ніж факт отримання доходу, то застосування податку “на розкіш” є 

виправданим. 

Однак з практикою сплати транспортного податку склалось не все так 

добре як бажав законодавець. За останні два роки з’явилась позитивна 

практика судового оскарження повідомлень-рішень із нарахованого 

транспортного податку не лише в судах першої інстанції, але й у апеляційних 

судах України. Аналіз Реєстру судових рішень показує, що в судах першої 

інстанції платники податків оскаржували повідомлення-рішення з 

нарахованого транспортного податку приблизно у 40 % справ, а в апеляційних 

судах приблизно 50-60 % таких позовів підлягали задоволенню. Підстави для 

такої кількості оскаржень були закладені законодавцем. По-перше, 

законодавець, намагаючись зменшити кількість податків та зборів і не 

включивши його в якості самостійного елементу до переліку визначених 

статтею 10 Податкового кодексу України місцевих податків і зборів, заклав 

сумніви в саму законність його справляння. По-друге, введення 

транспортного податку не відповідало встановленому цим же Кодексом 

порядку прийняття та набуття чинності рішень про введення місцевих 

податків та зборів місцевими радами. Таким чином, незалежно від прийняття 

або неприйняття рішення місцевою радою у 2015 році транспортний податок 

міг справлятися не раніше 2016 року. 

Для недопущення подібної ситуації, запроваджуючи змінений 

транспортний податок у 2016 році, законодавець обмежив дію пункту 12.3.4 

пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, передбачивши, що ця 
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норма не поширюється на рішення місцевих рад про встановлення місцевих 

податків на 2016 рік. В такий спосіб Верховною Радою України було змінено 

правове регулювання питання запровадження місцевих податків, і зокрема, 

транспортного податку. Відповідно, усі передбачені підпунктом 12.3.4 пункту 

12.3 статті 12 наслідки, в тому числі послідовність дій місцевих рад щодо 

прийняття та опублікування рішень про встановлення місцевих податків, не 

застосовуються. Тим самим законодавець свідомо здійснив спробу виправити 

правову колізію, яка була перепоною для справляння транспортного податку у 

скорочені терміни. Фактично Верховна Рада України встановила, що в 2016 

році справляння транспортного податку відбувається в силу дії норм 

Податкового кодексу незалежно від прийняття рішення місцевими радами. 

Така практика була повторена і в 2017 році. 

Разом з тим, стаття 143 Конституції України визначила, що 

територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування … встановлюють місцеві податки і 

збори відповідно до закону. Верховна Рада України як єдиний орган 

законодавчої влади в Україні може передбачити в Податковому кодексі 

України певні особливості місцевих податків і зборів, але чи може вона 

нехтувати визначеною Конституцією України компетенцією органів 

місцевого самоврядування на встановлення місцевих податків та зборів, і за 

відсутності відповідного рішення місцевої ради зобов’язувати фіскальні 

органи справляти місцеві податки? Оскільки до таких наслідків призводять 

прийняті законодавцем нововведення. Фактично передбачається справляння 

податку, який не був установлений місцевою радою. Натомість місцевий 

податок у такій ситуації виявляється встановленим безпосередньо Верховною 

Радою України. 

Часті зміни елементів юридичної конструкції транспортного податку 

свідчать про його недосконалість і постійний пошук законодавцем 

можливостей його удосконалити. Але ряд питань продовжує залишатись 

відкритими. Зокрема, залишається не зрозумілим, яку мету, вводячи даний 

податок, переслідував законодавець. Якщо забезпечити надійне та суттєве 

джерело доходів місцевих бюджетів, то мета не досягла свого результату – в 

більшій частині територіальних громад такий об’єкт оподаткування взагалі 

відсутній або дохід від його оподаткування мізерний. Якщо ж метою 

законодавця було покласти на заможні верстви населення додаткові податкові 

обов’язки в контексті реалізації принципу соціальної справедливості, то не 

зрозуміло, чому в об’єкт оподаткування не були включені інші транспортні 

засоби – предмети розкоші, які підкреслюють статус власника. Залишається 

відкритим також питання щодо віднесення даного податку до системи 

місцевих податків і зборів. Адже в органів місцевого самоврядування відсутні 

повноваження щодо визначення ставок й інших елементів юридичної 

конструкції даного податку, що є характерним для місцевих податків і зборів. 
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Фактично це загальнодержавний податок, який закріплений за місцевими 

бюджетами. 

 

 

MORALIS PERFECTA ПРОКУРОРА 

 

Байрак Світлана Сергіївна 

студентка IV курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут 

 державного та муніципального управління» 

 

В умовах пошуку найраціональніших шляхів реформування 

прокуратури України для забезпечення прав і свобод людини набуває особливої 

актуальності зміцнення моральних засад діяльності працівників прокуратури. 

Знання законодавства і уміння його застосувати, втрачають свою цінність якщо 

діяльність прокурорів позбавлена морально – етичного наповнення. Це 

найбільше проявляється в аморальній поведінці прокурора. 

Аморальність – це крайня форма розтління особистості, що 

виражається у свідомому зневажанні моральних норм і цінностей, які 

утвердилися у певному суспільстві. Аморальність виявляється як не людяність 

(вороже, жорстоке або корисливе ставлення до людей, тварин) і як 

безсоромність (презирство до громадської думки і правил пристойності). 

Між аморальною і злочинною поведінкою межа вельми хитка і 

невизначена. Між ними пролягає досить широка «прикордонна смуга», яку 

неодмінно проходить особа, перш ніж з право послушного громадянина вона 

перетвориться на злочинця. В усякому разі будь-якому злочину передує етична 

деформація особи, освіта у неї на світоглядному рівні аморальних етичних 

установок. Кінець кінцем це приводить до етичної деградації особи [1, c. 41]. 

Закон «Про прокуратуру» наділив прокурорів широкими 

повноваженнями владно-розпорядливого характеру [4]. 

Безпідставне користування такими повноваженнями, а тим більше, 

зловживання службовим положенням можуть спричинити і спричиняють за 

собою тяжкі наслідки. Як приклад можна привести випадки, коли з вини 

працівників прокуратури притягались до кримінальної відповідальності невинні 

особи і засуджені до виняткової міри покарання. 

Наслідком аморальності прокурора є зловживання своїми владно-

розпорядливими повноваженнями, що негативно впливають на формування 

особистості працівників прокуратури: вони перестають бачити винятковість і 

тяжкі наслідки процесуальних дій, у них з'являється черствість, формалізм, 

неувага до людей, до їх горя і страждань, надмірна суворість, упевненість в 

своїй непогрішності. Наступає переродження не тільки як фахівця, прокурора, 

але і як людини [2, с. 223]. 

Грубість, нестриманість, нетактовність не можуть бути виправдані 

ніякими посиланнями на «неделікатність» області, в якій працює прокурор, тим 
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більше, що насправді значна частина її діяльності охоплює надзвичайно 

делікатну область людських взаємин. 

До проступків, які ганьблять працівника прокуратури і є несумісними з 

перебуванням на посадах, відносити корупційні правопорушення. 

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, а саме стаття 19 

Недопущення проявів корупції говорить про те що: 

Прокурор має суворо дотримуватись обмежень, передбачених 

антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів, які можуть 

створити враження корупційних, у тому числі: 

- вступати у позаслужбові стосунки з метою використання службових 

повноважень або службового становища; 

- неправомірно втручатися чи здійснювати у випадках чи порядку, не 

передбачених законодавством, вплив на службову діяльність іншого прокурора, 

службових, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування чи суддів; 

Прокурор, якому стала відома інформація про порушення вимог 

частини першої цієї статті іншим працівником прокуратури, зобов’язаний 

негайно повідомити про це відповідного керівника органу прокуратури. 

Позитивні, і негативні морально-психологічні якості завжди знаходять 

вияв у конкретних актах поведінки і, власне, саме з цього можна зробити 

висновок про їх наявність. В одних випадках переважає правовий, а в інших – 

суто моральний аспект при оцінці цих проявів. Так, свідоме не-реагування 

прокурора на порушення закону, з одного боку, може свідчити про його 

безпринципність, а з іншого – і це найістотніше, бути службовим проступком і 

навіть злочином. Поведінка прокурорського працівника традиційно оцінюється 

не лише з позицій зразкового виконання ним службових обов'язків і 

додержання службової дисципліни, а й з позиції усіх складових його 

морального обличчя. Такі прояви, як роздмухування чвар у колективі, 

нетактовність у стосунках з колегами, зверхність, інтриганство, нерозбірливість 

у зв'язках тощо можуть розглядатися винятково як аморальні діяння, і 

застосування у цих випадках засобів юридичної відповідальності є 

проблематичним. Але, як свідчить досвід, врешті-решт вони здатні істотно 

підірвати засади організаційного порядку в тому чи іншому колективі і 

негативно вплинути на виконання прокурорами їх конституційних функцій. Від 

цього значною мірою залежить характер і послідовність засобів реагування 

(профілактичні бесіди, осуд колективу, застосування дисциплінарних стягнень, 

створення такої атмосфери довкола порушника, за якої він вимушений сам 

залишити колектив). Вчинення ж аморальних діянь, які підривають авторитет 

прокуратури в цілому, зумовлює прийняття керівником органу прокуратури 

адекватних кадрових рішень. 

Що ж стосується додержання етичних норм поза службою, то їх вимоги 

поширюються на прокурорських працівників такою ж мірою, як і на інших 

доброчесних громадян та представників державних органів. Стосовно ж 
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прокурорів, то суть цих вимог полягає у тому, що вони не можуть дозволити 

собі вчиняти діяння, які прямо чи опосередковано можуть поставити під сумнів 

їх незалежність і неупередженість, можуть негативно вплинути на авторитет 

прокуратури. У цьому не може бути дрібниць.  

Наприклад, навряд чи можна схвалювати тісні особисті контакти 

прокурора з представниками бізнесу, з особами, які мають судимість, із 

колишніми працівниками прокуратури та інших правоохоронних органів, 

звільненими за ганебні вчинки [3, c. 253].  

Звичайно, порушення норм прокурорської етики, якщо вони одночасно 

є дисциплінарними правопорушеннями, може зумовлювати застосування 

заходів дисциплінарного стягнення.  

Вимогами до кандидатів на посаду прокурора згідно статті 27 Закону 

«Про прокуратуру» є: вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права. Крім 

того, не може бути особа з не знятою і непогашеною судимістю, або якщо на 

особу накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення. На нашу думку на ряду з вище вказаними вимогами є 

необхідність встановити ще й вимогу зразкової моральної поведінки кандидата 

на посаду. 
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Ст. 7 ЦК України визнала джерелом цивільного права звичай (у т. ч. 

звичай ділового обороту), але разом з тим встановила заборону застосування 

звичаїв, які суперечать актам цивільного законодавства чи договору. Попри 
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вказане положення в теорії права не припиняються дискусії щодо можливої 

конкуренції законодавчих і звичаєвих норм в питанні регулювання 

конкретного правовідношення. Це питання загострюється в тих випадках, 

коли замість законодавчої норми de facto застосовується утворений 

суспільством звичай. Виходячи наведених міркувань, видається доцільним 

проаналізувати питання конкуренції згаданих регуляторів у зобов’язальному 

праві, оскільки саме в названій галузі вона є найбільш поширеною. 

Заповнюючи сферу правового регулювання зобов’язальних відносин 

відповідними юридичними нормами, держава (як творець закону) та 

суспільство (як творець звичаю) повинні здійснювати відповідний процес 

гармонійно. Державі варто створювати умови для розвитку звичаїв у ланках, 

які потребують гнучкості, а також забезпечувати їхню реалізацію. 

Суспільство ж повинне створювати звичаї, які не суперечать праву, і 

відмовитися від тих, які держава визнала шкідливими. На жаль, ці процеси не 

завжди відбуваються саме таким шляхом, і час від часу між законодавчими та 

звичаєвими нормами виникають конкуренції і колізії, вирішення яких інколи 

буває складним завданням. 

Як відомо, застосування звичаїв secundum legem (в доповнення закону) 

та praeter legem (паралельно до закону) допускається у системах приватного 

права більшості держав світу. У випадку звичаїв secundum legem законодавче 

регулювання суспільних відносин органічно доповнюється звичаєвими 

нормами. Звичаї praeter legem діють у тих сферах, де немає законодавчої 

регламентації, тому колізія між ними теж є неможливою. Проблема виникає 

власне зі звичаями adversus legem (всупереч закону), оскільки вони 

перебувають у суперечності з приписами нормативно-правового акта. Згідно з 

домінуючим у юридичній доктрині поглядом звичай не може діяти замість 

приписів iuris cogentis (імперативних норм). Імперативна юридична норма 

законодавства отримує першість стосовно звичаю, оскільки вона становить 

визначену вимогу законодавця щодо виконання певних дій або утримання від 

них, скеровану до адресатів відповідного припису [1, с. 164]. 

На переконання Я. Ліца, навіть якщо імперативна законодавча норма не 

застосовується de facto, а замість неї виникає суперечна з нею стала практика, 

це не є підставою для сумнівів у юридичній чинності законодавчого 

положення. У такому випадку компетентні органи держави повинні 

розглянути сенс і потребу заміни законодавчої норми, оскільки наведена 

ситуація може спричинити втрату суспільної довіри до законодавства 

[2, с. 200]. Дещо інакше ситуацію варто вирішувати в разі суперечності між 

законодавчим положенням і правом (не в позитивістському розумінні). У 

такому випадку звичай, який відповідає праву, гіпотетично може домінувати 

над нормою законодавства, проте таких законодавчих положень не повинно 

існувати в сучасному цивілізованому світі. 

Основний науковий спір стосується питання, чи звичай може мати 

першість перед законодавчими нормами диспозитивного характеру, чи діє 
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лише після них. Суть проблеми зводиться до питання: чи в разі, коли сторони 

зобов’язання не врегулювали в договорі певної правової матерії, а щодо 

даного суспільного відношення існують як звичай, так і суперечна йому 

диспозитивна норма законодавства, треба застосовувати звичай чи відповідну 

норму? [1, с. 164]. Хоча з даного приводу в європейській науковій літературі є 

чимало висловлювань, наведена проблема не є насправді настільки гострою, 

адже в сучасному світі переважна більшість звичаїв мають диспозитивний 

характер. Тим паче, коли йдеться про відносини, що диспозитивно 

врегулювані законодавцем. 

Насамперед варто було б з’ясувати, чи відношення між законодавчим 

положенням і звичаєвою нормою не має характеру secundum legem, оскільки 

звичай може доповнювати відповідне регулювання без відсилання до нього в 

конкретній статті нормативно-правового акта. Колізія виникає тільки тоді, 

коли таке відношення справді має характер adversus legem (contra legem). За 

таких умов варто визнати першість за диспозитивним положенням закону. У 

протилежному випадку сторони договору не могли би бути впевненими, чи в 

їхньому правовідношенні не отримає застосування звичай, якого вони не 

знають чи знає одна зі сторін. Також могла б виникнути проблема, чи сама 

вказівка в договорі на диспозитивну норму закону виключила б застосування 

звичаю [2, с. 200–201]. 

Іншою є ситуація з правилами персональної ділової практики, 

виробленої сторонами конкретного правовідношення. Вказані правила 

прирівнюються до умови договору за винятком випадків, коли самі сторони 

домовилися про припинення їхньої чинності. Відтак вони є частиною 

волевиявлення сторін, про що мова йшла в одній із попередніх публікацій [3]. 

Такі правила за умови їхньої відповідності праву можуть претендувати на 

першість при конкуренції з диспозитивними нормами зобов’язального права 

на тих самих умовах, що й інші положення цивільного чи господарського 

договору. Це одна з причин, чому звичаї загального характеру та правила 

персональної ділової практики повинні бути диференційовані в юридичній 

науці, практиці та законодавстві. 

Таким чином, попри вирішення питання про конкуренцію 

законодавчих і звичаєвих норм у відповідній статті ЦК України на користь 

перших, слід зазначити, що в доктрині відповідь на нього не є настільки 

однозначною. Це зумовлено в тому числі дією принципу верховенства права, 

тому відповідні йому звичаї гіпотетично можуть домінувати над 

законодавчими положеннями, що цьому принципу суперечать. Крім того, 

усталені правила персональної ділової практики конкретних контрагентів 

можуть мати першість при конкуренції з диспозитивними нормами закону, 

оскільки прирівнюються до умови договору, укладеного між такими 

контрагентами. 
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Одной из основополагающих правовых идей, оказывающих влияние 

на формирование национального гражданского права Республики Беларусь, 

является доктрина солидаризма, состоящая в том, что «солидарность – это 

закон функционирования общества. Факт солидарности начинает 

осознаваться людьми и порождает социальную норму – норму солидарности: 

это не норма морали, а правовая норма, поскольку она касается только 

внешних проявлений человеческой воли» [6, с. 354]. Л. Дюги писал: «Человек 

изолированный и независимый – чистейшая фикция: он никогда не 

существовал. Человек – существо общественное; он не может жить без 

общества, он всегда жил в обществе» [4, с. 17].  

Теория солидаризма имеет достаточно длительную историю. 

Советская наука права относилась к ней негативно, называя ее профашистской 

и завуалированной формой пропаганды буржуазного права на советской почве 

[3, с. 37]. Но в настоящее время ее влияние на развитие гражданского 

законодательства имеет повсеместный характер [1, с. 32–38]. На наш взгляд, 

именно в белорусском праве действие данных идей проявляются наиболее 

ярко. При этом автор настоящей работы не ставит перед собой цель дать 

положительную либо отрицательную оценку данной теории, а стремится лишь 

проанализировать влияние этой идеи на развитие системы принципов 

современного гражданского права Республики Беларусь. 
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Примером влияния идей солидаризма на развитие национального 

законодательства Республики Беларусь служат основные начала гражданского 

права, закрепленные в ст. 2 ГК Республики Беларусь [2]. Значение 

господствующих правовых воззрений на формирование национального права 

возрастает в связи с тем, что юридические принципы – это «основные начала, 

характеризующие особенности данной системы права, в них выражены 

главенствующие идеи, пронизывающие все ее клетки и клеточки, структурные 

подразделения» [5, с. 263]. 

Законодательство Беларуси (ст. 2 ГК) закрепляет принцип социальной 

направленности регулирования экономической деятельности, состоящий в 

том, что «направление и координация государственной и частной 

экономической деятельности обеспечиваются государством в социальных 

целях» и принцип приоритета общественных интересов, провозглашающий, 

что «осуществление гражданских прав не должно противоречить 

общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 

историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом 

интересы других лиц». 

 Отсутствие подобных принципов как в Модельном ГК (ст. 3), так и в 

ГК РФ (ст. 1) позволяет отнести их к числу определяющих особенностей 

гражданского права Республики Беларусь.  

Более того, упомянутые принципы сформулированы императивно и 

не предполагают в отличие от иных основных начал гражданского 

законодательства (например, принципа неприкосновенности собственности, 

свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела) возможности их ограничения. То есть, можно с большой долей 

вероятности утверждать, что именно принципы социальной направленности 

регулирования экономической деятельности и приоритета общественных 

интересов сами выступают в белорусском законодательстве в качестве 

пределов действия иных начал гражданского права. 

Подобные идеологические предпосылки лежат в основе ограничения 

основополагающего принципа гражданского права – принципа 

неприкосновенности собственности. Действующим правом Республики 

Беларусь в ряде случаев устанавливаются не только границы реализации 

права собственности (то есть те действия, которые субъект не может 

совершать), но и обязанности собственника (то есть те действия, которые он 

обязан совершить в связи с обладанием данным правом). Подобные 

обязанности устанавливаются белорусским земельным, жилищным 

законодательством и законодательством о культуре. Это позволяет сделать 

вывод, что в ряде случаев белорусское законодательство рассматривает 

собственность не только как право, но и устанавливает для его субъектов ряд 

обязанностей, направленных на обеспечение интересов государства и 

общества. То есть собственность приобретает социальную функцию.  
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Відчуття є найпростішим психічним процесом, який полягає у 

відображенні окремих властивостей предметів та явищ навколишнього світу, 

а також внутрішніх станів організму під час безпосередньої дії подразників на 

відповідні рецептори. Водночас відчуття – це один з важливих психічних 

процесів, які сигналізують про те, що відбувається в даний момент часу у 

навколишньому середовищі і в нашому власному організмі. Він дає особі 

можливість орієнтуватися в умовах, які її оточують, і поєднувати з ними свої 

вчинки та дії. Отже, відчуття – це один із способів пізнання навколишнього 

середовища.  

Психологічна наука містить досить велику кількість визначень 

поняття «відчуття». Так, зазначається, що відчуття – психофізичний 

пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, 

предметів та явищ навколишнього світу; психічний процес, що полягає у 

відображенні мозком предметів і явищ об’єктивного світу, а також станів 
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організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні органи 

чуття; пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини 

окремих властивостей та якостей предметів і явищ під час їх безпосередньої 

дії на її органи чуття. Таким чином, відчуття – це пізнавальний психічний 

процес відображення властивостей та якостей предмета при безпосередньому 

їх впливі на органи чуття людини. 

У межах визначення сутності відчуття виділяють декілька аспектів: 

властивості відчуття, закономірності відчуття та види відчуттів. Усі вказані 

характеристики визначають особливості відчуття конкретної людини в 

конкретній ситуації, зокрема, – при вчиненні суспільно небезпечного діяння. 

Крім того, потрібно зазначити, що для виникнення відчуття потрібно, щоб на 

відповідні органи чуття справляли вплив предмети або явища реального світу, 

які називаються подразниками. Сам фізично-аналітичний апарат людини, 

який здатний сприймати ці подразники і аналізувати їх, І. П. Павлов 

пропонував називати аналізаторами. 

Зазначимо, що аналізатор – це складний функціонально єдиний 

нейронний механізм аналізу зовнішніх та внутрішніх подразників: він 

розпочинається рецептором на периферії i закінчується в корі головного 

мозку. Аналізатор складається з трьох частин: 1) периферичний відділ, або 

рецептори (органи чуття), який відповідає за трансформацію визначеного 

виду дії енергії в нервовий процес; 2) передавальний вiддiл (провiднi шляхи), 

що включає чуттєві нерви, по яких збудження передається до центрального 

вiддiлу аналізатора, i тi, що здійснюють зворотний зв’язок (еферентні або 

центробiжнi), по яких імпульси з розташованих вище центрів, особливо з кори 

великих півкуль головного мозку, передаються до нижніх рівнів аналізатора, 

у тому числі до рецепторів, що регулюють їх активність; 3) центральний 

вiддiл – проекцiйнi зони окремих аналiзаторiв. Причому потрібно 

враховувати, що кожен із вказаних аналізаторів сприймає лише «свій» вид 

зовнішніх подразників. Отже, навіть будучи одним із найпростіших елементів 

свідомості, відчуття людини являє собою досить складний процес. 

До властивостей відчуття людини у психологічній науці, як правило, 

відносять: якість, яка є особливістю певного відчуття, що відрізняє його від 

інших відчуттів і дає змогу відображати світ у всій різноманітності його 

властивостей; інтенсивність, тобто кількісна характеристика відчуття, яка 

визначається силою подразника, що діє, і функціональним станом рецептора, 

який залежить від стану організму, значущості подразника і просторово-

часових умов сприйняття; тривалість – часова характеристика відчуттів, що 

залежить від часу дії подразника, його інтенсивності та функціонального 

стану організму. Ці властивості в цілому визначають саму здатність 

конкретної людини відчувати вплив зовнішніх подразників. 

Відчуття також характеризується певними закономірностями, а саме: 

1) порогом чуттєвості, тобто психологічною характеристикою залежності між 

інтенсивністю відчуття та силою подразника; 2) адаптацією – пристосуванням 
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чуттєвості органа відчуття до постійно діючого подразника, що призводить до 

зниження або підвищення порогів відчуття; 3) взаємодією відчуттів – зміною 

чуттєвості однієї аналізаторної системи під впливом діяльності іншої; 4) 

контрастом відчуттів – зміною інтенсивності та якості відчуттів під впливом 

попереднього або паралельно діючого подразника; 4) синестезією в психології 

– збудженням відчуттями однієї модальності відчуттів іншої модальності 

(наприклад, холоду від білого кольору); 5) сенсибілізацією – підвищенням 

чутливості в результаті взаємодії аналізаторів, а також систематичних вправ; 

6) «законом Вебера – Фехнера» – при збільшенні інтенсивності стимулу його 

відчуття зростає на певну величину. Не заглиблюючись у детальний аналіз 

вказаних закономірностей, очевидним можна вважати факт їх важливості для 

визначення властивостей відчуття конкретної людини при вчиненні нею 

суспільно небезпечного діяння. 

Ще однією важливою характеристикою відчуття, яка виділяється в 

більшості джерел із психології, є види відчуттів. Найбільш конкретизовану 

класифікацію відчуттів запропонував Б.Г. Ананьєв, який виокремив такі їх 

види: у межах зовнішніх відчуттів – зір, слух, нюх (дистанційні відчуття), 

смак, дотик, біль, температурні відчуття, вібраційні відчуття (контактні 

відчуття); у межах внутрішніх – глибинні відчуття, до яких належать 

чуттєвість внутрішніх органів, м’язова чуттєвість, вестибулярна чуттєвість. 

Кожен із видів відчуттів та їх сукупність у цілому визначають властивості 

конкретного відчуття особи в межах визначення структури суб’єктивної 

сторони злочину. 

Таким чином, відчуття – це складне явище, яке визначається за 

допомогою певних властивостей та закономірностей і поділяється на види. 

Вказані характеристики відчуття визначають його можливість і глибину у 

конкретної особи під час вчинення нею будь-якого діяння, у тому числі й 

суспільно небезпечного. 

 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Волошина Анна Сергіївна 

студентка ІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 

 

Мережа Інтернет являє собою особливу сферу життєдіяльності, в якій 

будуються певні відносини, стосунки. В даний час величезна кількість 

електронних пристроїв передбачають можливість підключення до мережі. Це 

не тільки комп'ютери, але і банкомати, системи «розумний дім», пристрої 

комунікації і навіть телевізори. Взагалі, привести весь список принципово 

неможливо. Практично, мережа Інтернету втручається у всі відносини 
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реального життя. Тому, неправомірні дії вчинені в цій мережі, як і в 

реальному житті, регулюються нормами права [3, c. 164]. 

Однією з основних проблем, пов'язаних з розвитком глобальних 

комп'ютерних мереж є проблема дотримання права інтелектуальної власності. 

Як заявляють окремі автори, «добра половина всіх авторських творів, 

доступних в мережі, опинилася там на незаконних підставах», тобто саме з 

порушенням прав інтелектуальної власності. Внаслідок цих і подібних 

випадків порушуються ті чи інші права інтелектуальної власності, і, отже, 

вони потребують захисту. Авторське право є ключовою галуззю права 

інтелектуальної власності [1]. 

Будь-яка поведінка користувачів в Інтернеті зачіпає права авторів та 

їх правонаступників. Інакше кажучи, неможливо нічого зробити в Інтернеті, 

що б потенційно не порушувало чиїсь авторські права. Перегляд Web-

сторінок, збереження їх вмісту в пам’яті комп’ютера, переадресація 

повідомлення електронної пошти – всі ці дії включають відтворення об’єктів 

авторсько-правової охорони. 

Добросовісний користувач, виявивши в мережі Інтернет твір, який 

його цікавить, повинен встановити автора цього твору чи його 

правонаступника і укласти з ним відповідний договір про умови використання 

цього твору. Форма авторського договору, на підставі якого повинні бути 

передані майнові права, повинна бути письмовою. Проте цього майже ніхто 

не робить. Тому автор чи інша особа, яка має авторські права, розміщуючи 

свій твір в мережі Інтернет, цим самим надає право використовуватися цим 

твором всім бажаючим. Проблема захисту авторського права в Інтернеті 

виникла ще й тому, що попри всі міжнародні конвенції та внутрішні 

законодавства держав, глобальна мережа має екстериторіальний характер, 

тобто доступ до неї з будь-якої країни світу не залежить від виконання урядом 

цієї країни правил міжнародних договорів [3, c. 168]. 

Основне питання проблеми захисту прав, порушених у Всесвітній 

Павутині, полягає не в тому, як кваліфікувати те чи інше правопорушення в 

Інтернет, а як довести факт його здійснення і залучити зловмисника до 

відповідальності. Правовласники ж фактично позбавлені можливості 

захищати свої права в цифровому середовищі тими ж способами, що і при 

звичайному використанні охороняються авторським правом суб’єктів. 

Завдання номер один – виявити правопорушника. Складність її 

вирішення багато в чому залежить від способу вчинення дій за допомогою 

Інтернет, які за законодавством можуть розглядатися як порушення чиїхось 

прав або законних інтересів. 

Правовідносини у мережі Інтернет вельми різноманітні. 

Перерахуємо хоча б деякі права суб’єктів (власників) прав: 

1. Авторські права провайдерів на комп'ютерні програми і бази даних, 

що реалізують сам доступ до Інтернет або розміщення веб-сайтів на їх 

технічних платформах (серверах); 
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2. Авторські права виробників програмного забезпечення для цих 

серверів провайдерів; 

3. Авторські права власників веб-сайтів на власне контент веб-сайту, 

його програмну частину і інші об'єкти авторського права, на ньому розміщені 

– статті, зображення, музику, бази даних і т.д. 

4. Авторські права конкретних власників прав на об'єкти, розміщені 

на веб-сайтах: комп'ютерні програми, музику, статті, зображення, бази даних 

тощо, які дуже активно використовуються користувачами інтернету [2, c. 64–

65]. 

Як правило, порушення майнових авторських прав в Інтернеті можна 

пов'язати з неможливістю укласти договір з кожним автором чи 

правовласником, чиї твори використовуються. З даною проблемою 

суспільство зіткнулося не тільки з появою цифрових технологій (Інтернету), а 

набагато раніше. Єдиним вирішенням цього питанням є інститут 

колективного управління правами допомогою створення організацій по 

колективному управлінню майновими правами авторів. Основна діяльність 

таких організацій – видача ліцензій на використання творів і (або) об'єктів 

суміжних прав і розподіл між авторами (правовласниками) зібраного за 

видачу таких ліцензій винагороди. При цьому необхідно відзначити, що дана 

ліцензія дозволяє використовувати всі оприлюднені твори і надається від 

імені всіх правовласників, включаючи і тих, які не передали організацій 

повноважень [4, c. 28]. 

Отже, можна сказати, що авторське право в мережі Інтернет та його 

захист є одним з пріоритетних завдань законотворчості держави. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 

1993 р. // – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 64. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: зб. 

наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с. 

3. Калятин В. О. Право в сфері мережі /В. О. Калятин. – М. : Норма, 

2004. – 480 с. 

4. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті / О. М. Пастухов – К. : 

Школа, 2004. – 144 с. 

 

 



26 
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Класичного приватного університету  

 

Враховуючи той факт, що правову природу договору визначає його 

предмет, спробуємо дати визначення договору про надання туристичних 

послуг. 

За договором про надання туристичних послуг одна сторона, яка 

організовує подорож (туроператор), зобов’язується надати іншій стороні 

(туристу) на вибір заздалегідь підготовлені для продажу туристичні послуги, 

які включають не менше двох з таких елементів: перевезення, розміщення, 

інші послуги, які за природою не є супутніми перевезенню чи розміщенню, а 

інша сторона приймає та зобов’язується сплатити встановлену плату, якщо 

інше не передбачене договором. 

Із запропонованого нами визначення договору на надання 

туристичних послуг можна сформулювати його ознаки. Тож договір на 

надання туристичних послуг має ряд ознак:  

1) специфічний предмет договору – туристична послуга;  

2) туристична послуга, яка спрямована на задоволення соціально-

культурних потреб;  

3) завжди оплатний характер договору;  

4) виконавцем договору завжди є суб’єкт підприємницької діяльності. 

Ураховуючи характерні риси договору на надання туристичних 

послуг можна визначити його юридичні характеристики.  

Головними елементами, що визначають юридичну характеристику 

будь-якого договору, є поділ договорів на односторонні, двосторонні та 

багатосторонні; оплатні та безоплатні; консенсуальні та реальні. 

Вперше у ЦК України здійснено поділ договорів на односторонні, 

двосторонні або багатосторонні (ч. 1, 2, 3 ст. 626). Договір на надання 

туристичних послуг є двостороннім, оскільки правами та обов’язками 

наділені дві сторони – замовник та виконавець. 

Наступним класифікаційним критерієм договору на надання 

туристичних послуг є питання про відплатність чи безвідплатність (ст. 626 ЦК 

України).  

На думку І. Б. Новіцького, оплатним є договір, у якому кожна зі 

сторін має майновий інтерес [2, c. 129–130]. В. В. Луць поділяє договори на 

оплатні та безоплатні за ознаками наявності чи відсутності у договорі 

зустрічного задоволення [3, c. 37]. За договором на надання туристичних 

послуг кожна зі сторін – замовник та виконавець – має майновий інтерес.  
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Правильне вирішення питання про оплатність чи безоплатність того 

чи іншого договору не лише становить теоретичний інтерес, а й має велике 

практичне значення, оскільки від цього залежить чинність договору, його 

правова природа [4, c. 55]. 

Наступною юридичною ознакою будь-якого договору є його 

реальний чи консенсуальний характер, який відображає момент набрання ним 

чинності. 

О. С. Іоффе стверджував, що консенсуальними визнаються угоди, які 

можуть бути укладені шляхом висловлення лише однієї згоди на їх укладання 

у формі, що вимагається за законом, а реальними є ті угоди, які можуть бути 

укладені шляхом передачі майна [5, c. 236-237]. На думку деяких науковців 

такий поділ є дещо спрощеним, але він набув свого подальшого розвитку в 

українській юридичній літературі радянського періоду. О. О. Красавчиков 

схилявся до концепції, коли для виникнення зобов’язання достатньо лише 

домовленості сторін, то такі договори є консенсуальними, а якщо для 

виникнення зобов’язання необхідні домовленість сторін та передача речі або 

грошей, то такі договори вважаються реальними [6, c. 236-237]. Тож договір 

на надання туристичних послуг є зобов’язанням з надання туристичних 

послуг для виникнення якого достатньо лише домовленості сторін з усіх 

істотних умов договору. 

Отже, правову природу договору про надання туристичних послуг 

можна встановити як: належить до понейменових цивільно-правових 

договорів; є договором про надання послуг, предмет договору споживається 

замовником у процесі її надання; договір є виключно оплатним; має 

специфічний суб’єктний склад.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге, із змінами за 

станом на 15 січня 2004 р. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2004. - С. 444. 

2. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность / И. Б. Новицкий. – 

М., 1954. – 346 с. 

3. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / Володимир 

Васильович Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 485 с. 

4. Довгань Л. Український консалтинг – проблеми росту / Л. Довгань 

// Економіка. Фінанси. Право. – 2000. - № 10. – С. 17–19. 

5. Иоффе О. С. Советское гражданское право / Олимпиад 

Соломонович Иоффе. – М., 1967. – 664 с. 

6. Советское гражданское право : Учебник. В 2-х томах. Т. 2. / 

Верб С. А., Добрынин Ю. Е., Илларионова Т. И. и др. / Под ред. 

О. А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 567 с. 

 

 

 



28 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ОЦІННИХ ПОНЯТЬ У ПРАВІ  

 

Зеленко Інна Павлівна 

завідувач кафедри фундаментальних  

та приватно-правових дисциплін  

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління»,  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Актуальність дослідження оцінних понять не викликає сумніву. Це 

пов’язано з проведенням правової реформи в Україні, яка передбачає 

інтенсивну нормотворчу та правореалізаційну діяльності, тому так гостро 

постає проблема юридико-технічної досконалості правових актів.  

Єдиний погляд на питання доцільності та необхідності використання 

оцінних понять у праві відсутній. Науковці висловлювали з цього приводу 

різноманітні точки зору, які можуть бути діаметрально протилежними. 

Наприклад, Р. Х. Якупов вважав, що в перспективі у міру більш 

повного утвердження демократичних засад, розширення і поглиблення прав і 

свобод громадян можна очікувати, що правові норми все більш повно 

втілюватимуть у собі творчий потенціал. Цей процес може виявлятися 

шляхом надання більшої самостійності суб’єктам та учасникам 

правозастосування і розширення кола відносно визначених правових норм [1, 

с. 22–25]. Так і, Н. І. Козюбра висловлювався за розширення сфери 

використання абстрактних категорій у праві [2, с. 197]. 

Протилежну точку зору відстоюють П. І. Жигалкін та М. І. Бару 

стверджуючи, що законодавець повинен уникати використання оцінних 

понять у нормативних актах, оскільки мова закону має бути простою, чіткою і 

зрозумілою, не припускати двояких тлумачень, запобігати можливим 

дискусіям [3, с. 8], оскільки індивідуальна (суб’єктивна) оцінка може не 

збігатися, а іноді і виходити за межі тієї оцінки, яку мав на увазі законодавець 

при встановленні норми, що містить оцінне поняття [4, с. 105]. 

Проте більшість учених визнають, що яким би досконалим не було 

право, воно не зможе цілком виключити оцінні поняття зі свого змісту 

[5, с. 2], особливо з урахуванням динамічності розвитку суспільства на 

сучасному етапі [6, с. 9]. Практичні працівники, підтримуючи ідею 

необхідності мінімізації кількості оцінних понять у законі, також 

погоджуються з тим, що ефективне правове регулювання є неможливим без 

використання оцінних понять взагалі [7, с. 14]. Відомий теоретик 

С. С. Алексєєв вказував, що право нагадує не матрицю, на якій 

запрограмовані всі можливі варіанти людських учинків, за якими 

«друкується» поведінка людей, а швидше велику «раму», складену з такого 

роду програм та відділів, різних обсягів та форм, завжди чітко окреслених, але 
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таких, що залишають простір для власної поведінки учасників суспільних 

відносин [8, с. 87]. Звичайно, оцінне поняття у праві – це далеко не 

найкращий показник правового регулювання, але на сьогодні без нього не 

можна обійтися. Більше того, як свідчать статистичні дослідження, у міру 

ускладнення суспільних відносин кількість оцінних понять у правовому 

регулюванні має тенденцію до збільшення [9, с. 10]. 

Слід погодитися з точкою зору В. М. Косовича, який наголошує на 

тому, що «використання оцінних понять можна вважати обґрунтованим лише 

за наявності певних передумов, до яких насамперед належать: необхідність 

створення правових норм, призначених для регулювання суспільних відносин, 

соціальна значущість яких швидко змінюється з плином часу; практична 

складність або неможливість передбачити усі суттєві для справи факти, що 

можуть мати «задане» у нормі значення (зокрема, у разі набуття певними 

явищами «узаконеної» соціальної значущості лише у сукупності з 

індивідуальними особливостями кожного конкретного відношення); 

необхідність створення приписів для впливу на такі відносини, факти, які 

мають ідентичну соціальну значущість, проте формальні, емпірично фіксовані 

ознаки яких є різними у кожній конкретній ситуації; необхідність 

регулювання відносин з яскраво вираженим морально-етичним змістом, в 

яких неминуче нявні різноманітні варіанти, відтінки і таке інше» [9, с. 14].  

Отже, необхідність використання у правовому регулюванні оцінних 

понять залишається проблемним питанням, але в свою чергу ефективне 

правове регулювання є неможливим без використання оцінних понять. 
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Сьогодні Україна стоїть на роздоріжжі: яку систему охорони здоров’я 

вибрати? Успадкована з часів Радянського Союзу система охорони здоров’я в 

Україні не виправдала себе і потребує докорінної реорганізації шляхом 

здійснення комплексного реформування галузі з метою створення ефективної 

системи, орієнтованої на пацієнта, що спроможна забезпечити медичне 

обслуговування всіх своїх громадян на рівні розвинених європейських 

держав. Обравши євроінтеграційний вектор розвитку, наша держава повинна 

поставити перед собою ціль сформувати майбутню систему охорони здоров’я 

на основі кращого світового досвіду та передових міжнародних практик. 

Сьогоднішня система охорони здоров’я в Україні є громіздкою 

та застарілою і базується на моделі Семашка з жорсткими процедурами 

управління та фінансування. Принцип даної моделі побудований таким 

чином, що держава утримує заклади охорони здоров’я, а ці заклади 

безоплатно надають послуги громадянам. Медична система перебуває у 

власності держави та орієнтується на лікарні, із дуже фрагментарним 

управлінням та послугами, зосередженими на лікуванні гострих випадків 

при мінімальній профілактиці.  

Така система не орієнтована на задоволення реальних потреб 

населення та виявилася нездатною реагувати на непомірний тягар змін у часі 

та нових викликів сучасного світу. Дана система була розроблена та 

сформована в епоху відсутності сучасних методів комунікації і слабкої 

розвиненості медичних технологій. Вона також ігнорує міжнародні тенденції 

модернізації та підвищення ефективності, наприклад, пропонуючи простір 

для ініціатив приватного сектору [1]. 

Після підписання Угоди про асоціацію (2014 р.) Україна, обравши 

євроінтеграційну стратегію розвитку, повинна була забезпечити поступове 

наближення до європейських стандартів у сфері охорони здоров’я шляхом 

здійснення системних реформ у медичній сфері, орієнтуючись на програму 

Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я – 2020» [2]. На 
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сьогоднішній день Україна суттєво відстає від своїх європейських сусідів 

за такими показниками, як тривалість життя та смертність. Наша держава 

витрачає значну частину ВВП на послуги охорони здоров’я, проте рівень 

ВВП на душу населення в Україні є нижчим, ніж у більшості європейських 

країн. В Україні загальні витрати на охорону здоров’я як відсоток від ВВП у 

2016 р. становили 7,8 % при рівні витрат на охорону здоров’я у світі (на 

2014 р.) – 8,6 %, у Європейському регіоні – 8,9 % [3]. За рівнем загальних 

витрат від ВВП серед країн колишнього Радянського Союзу Україну 

випереджають лише Республіка Молдова і Грузія (відповідно 11,8 %; 9,2 % 

ВВП) (рис. 1).  
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Рис. 1. Загальні витрати на охорону здоров’я як відсоток від 

номінального ВВП в Україні порівняно з пострадянськими країнами  

Джерело: побудовано за даними ВООЗ (Україна,2014 р.; інші, 2012 р.) 

Аналіз витрат у розрахунку на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності показує, що в Україні щорічно на душу населення 

витрачалося від 527 дол. США у 2010 р. до 648 дол. США у 2014 р. 

(збільшення в 1,2 рази), за курсом національної валюти в доларовому 

еквіваленті [3]. У структурі загальних витрат на охорону здоров'я в Україні 

приватні витрати займали від 44,9 % (у 2009 р.) до 48,1 % (у 2015 р.), причому 

95 % з них становили витрати домогосподарств. 

Якщо порівнювати статистику видатків на охорону здоров’я у світі, 

то можемо спостерігати протилежний результат: у більшості країн світу 

основна частина витрат на охорону здоров’я припадає на державні видатки 

(рис. 2).  



32 

Світ

26%

Україна

3%

Європейський 

регіон

71%

 
Рис. 2. Порівняльні частки державних витрат на охорону здоров’я на 

душу населення у світі у доларовому еквіваленті, 2015 р. 

Джерело: побудовано за даними ВООЗ 

Найвищі рівні державних витрат на охорону здоров’я серед країн-

членів ВООЗ зафіксовано у Монако (88,5 %), Норвегії (85 %), Великій 

Британії (84 %), Люксембургу (83,5 %), Швеції (81,3 %); серед країн-членів 

ЄС після травня 2004 р. – у Чехії (84 %), Румунії (80,3 %), Хорватії (80,1 %), 

Естонії (78,7 %) [3]. Відсоток державних витрат у структурі загальних витрат 

на охорону здоров’я в Україні наближений до середнього значення цього 

показника у країнах колишнього Радянського Союзу. 

З початку 2017 р. в Україні стартував перший етап медичної реформи, 

який полягає у зміні принципів фінансування галузі. У відповідності до 

реформи, на базі старої моделі охорони здоров’я в Україні буде розгорнуто 

систему сімейної медицини європейського зразка: кожен громадянин зможе 

вільно обирати сімейного лікаря та підписувати з ними прямі угоди з чітко 

визначеним обсягом гарантованих послуг, а держава, відповідно, 

скеровуватиме кошти на оплату отриманих громадянином послуг 

конкретному лікарю і вибраному пацієнтом медичному закладу. Оплата праці 

медика відповідно буде здійснюватись на основі так званого «подушного 

нормативу», який обчислюватиметься на основі кількості укладених лікарем 

угод та за умов дотримання медичних протоколів лікування й діагностики. 

Щодо Конституційного права громадян України на отримання безоплатної 

медичної допомоги, то уряд бере на себе зобов'язання гарантувати чітко 

визначений обсяг медичних послуг. За рух коштів між державою та медичним 

працівником у відповідності до нового законодавства відповідатиме 

незалежна страхова агенція, яка також здійснюватиме всю необхідну 

процедуру документообігу. Медичні послуги в рамках гарантованого пакету 

держава зможе купувати у постачальників усіх форм власності, забезпечуючи 

оплату від єдиного національного замовника за надані громадянам медичної 

послуги. 

Покращення медичного обслуговування населення – це те, на що в 

першу чергу має опиратися реформа системи охорони здоров’я, яка нині 
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активно впроваджується в Україні. Стара модель системи, при якій ні лікар, ні 

медичний заклад не зацікавлені у пацієнтові призвела до того, що сьогодні 

тривалість життя в Україні в середньому на 11 років менша, ніж у ЄС та світі, 

тому основним завданням реформи є поставити у центр уваги пацієнта, його 

потреби та здоров’я.  
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Вивчення законодавства зарубіжних держав, яке спрямоване на 

боротьбу з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, становить певну цінність для пошуку оптимальних законодавчих 

рішень в процесі вдосконалення аналогічного національного кримінального 

закону. Актуальність проблеми боротьби з цим злочином полягає в тому, що 

вдосконалюється професіоналізм і організованість дій злочинних угруповань, 

незважаючи на всі вжиті заходи, збільшується нелегальне виробництво 

наркотичних засобів. 

Доходи від наркобізнесу, за оцінками експертів ООН, щорічно 

складають десятки мільярдів доларів і поступаються лише прибутку, який 

отримується від торгівлі зброєю. Тому проблема боротьби з контрабандою 

наркотичних засобів і психотропних речовин постає гостро не тільки в 

Україні, але і практично у всіх державах світу, що вимагає обміну досвідом в 

цій непростій справі.  
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Певний науковий інтерес кримінальної відповідальності за 

контрабанду наркотиків становить кримінальне законодавство деяких держав 

Європи, з цією метою нами і проведено його аналіз. 

Так, Кримінальний кодекс Латвійської Республіки закріпив 

контрабанду наркотичних засобів в ст. 190 розд. 19 «Злочинні діяння в 

народному господарстві», включивши контрабанду наркотиків лише як 

особливо кваліфікуючу обставину [4, с. 122]. 

Частина 2 ст. 76 КК Естонської Республіки передбачає контрабанду 

заборонених товарів або інших цінностей, які вимагають наявності 

спеціального дозволу, але не мають його (радіоактивних матеріалів, вибухових 

речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, речовин, що виходять в 

наркотичні засоби або психотропні речовини, ненаркотичних ліків, отруйних 

речовин, стратегічних товарів, вогнепальної зброї або боєприпасів). Як 

кваліфікуючу ознаку естонський законодавець вказав вчинення контрабанди 

службовою особою з використанням службового становища або цивільною 

особою (ч. 3 ст. 76 КК ) [5, с. 36]. 

У ст. 248 КК Республіки Молдова передбачений додатковий спосіб 

контрабанди – «приховування предметів у спеціально виготовлених або 

пристосованих для цього сховищах», що є, на наш погляд, доцільним і для 

українського закону.  

У кримінальному законодавстві Німеччини спеціального складу 

злочину, що передбачає відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 

немає. Відповідальність за контрабанду регулюється тільки взагалі. 

Положенням про податки (Abgabeordnung) від 16 березня 1976 року 

передбачено два склади контрабанди відповідно до її предмету – проста 

контрабанда (§ 372) та кваліфікований склад контрабанди (§ 373). При цьому 

контрабанда наркотиків взагалі не виділяється, і покарання за неї незвично за 

своєю гуманності. Відповідно до § 372 Положення про податки проста 

контрабанда полягає в тому, що винний всупереч існуючій забороні ввозить, 

вивозить або провозить ті чи інші предмети без належного пред’явлення їх 

митниці. Покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років (мінімум 

позбавлення волі за КК Німеччини дорівнює одному місяцю) або штраф. 

Кваліфікована контрабанда – це, згідно § 373 Положення про податки, така 

контрабанда, яка здійснюються у виді промислу, або із застосуванням 

насильства, або в складі банди з застосуванням вогнепальної зброї. Покарання 

– позбавлення волі на строк від трьох місяців до п’яти років [2, с. 271]. 

Норми про кримінальну відповідальність фізичних і юридичних осіб 

за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, в кримінальному 

законодавстві Великобританії містяться в двох спеціальних актах – Законі 

«Про зловживання наркотиками» (1971) і Законі «Про наркотики» (2005). 

Крім того, окремі норми, що встановлюють відповідальність за контрабанду 

наркотиків, а також приписи про покарання і повноваження судів, поліції і 

митниці з розслідування таких злочинів, містяться в достатній кількості в 
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інших законах – «Про митниці і акцизи» (1979), «Про поліцію і докази у 

кримінальних справах»(1984), «Про кримінальну юстицію (міжнародне 

співробітництво)» (1990), «Про кримінальну юстицію»(1993), «Про незаконну 

торгівлю наркотиками»(1994) та ін. 

Відповідальність за контрабанду наркотиків встановлена Законом 

«Про митниці і акцизи»(ст. 50 і 68), згідно з яким особи, винні в незаконному 

імпорті та експорті наркотиків класу А, караються довічним позбавленням 

волі і штрафом в необмеженому розмірі; класу Б – позбавленням волі на 

термін до 14 років і / або штрафом у необмеженому розмірі. Незаконний 

трафік наркотиків на британських кораблях переслідується на підставі Закону 

про кримінальну юстицію (міжнародне співробітництво) 1990 року та Закону 

«Про незаконний трафік наркотиків» 1994 р Особи, винні у скоєнні цих 

злочинів, караються позбавленням волі, аж до довічного, в тих випадках, коли 

мова йде про наркотики класу А; за трафік наркотиків класу Б і В – 

позбавленням волі на строк до 14 років і / або штрафом, розмір якого визначає 

суд на свій розсуд; в сумарному порядку злочин карається позбавленням волі 

на строк до 12 місяців і / або штрафом у розмірі, що не перевищує статутний 

максимум (5000 фунтів стерлінгів). 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що кримінальне 

законодавство деяких держав Європи у сфері відповідальності за контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів формулюється 

по-різному, але у всіх законах цей злочин визнається як такий, що має значну 

небезпеку для суспільства. У більшості кримінальних законів країн, які ми 

аналізували, спостерігається єдиний підхід до розуміння сутності 

контрабанди наркотиків. Деякі з кваліфікуючих ознак, передбачених в цих 

законах, є цілком логічними і можуть бути передбачені у складі ст. 305 КК 

України. Зокрема мова йде про кримінальне законодавство Молдови, Естонії 

та інших держав. 
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Поняття «система» має глибоке коріння. Ще у давнину люди 

намагалися зрозуміти, як побудовано світ, з чого складається той чи інший 

предмет, які зв’язки існують між предметами і явищами. В процесі еволюції 

людської практики та мислення з накопичуванням знань виникала потреба в 

їхньому упорядкуванні В пошуках нових шляхів до розв’язання наукових 

проблем зародилися паростки системного підходу, основною змістовною 

складовою якого є система. Термін «система» походить від давньогрецького 

σύστημα – «сполучення» і буквально означає ціле, складене з частин. Він 

використовується у тих випадках, коли «треба охарактеризувати об’єкт, який 

досліджується або проектується як дещо ціле, складне, і про який неможливо 

одразу держати просте уявлення». Звернемося до загального визначення 

генези поняття «система».  

Тлумачний словник В. Даля (середина ХІХ століття) визначає 

систему як «план, порядок розташування частин цілого, визначене 

улаштування, хід чого-небудь у послідовному, доладному порядку» 

[1].Словник Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) містить визначення 

системи як «сукупності об'єктів, підпорядкованих чітко або за якимось 

особливим порядком, як правило, логічним або науковим; єдине ціле об'єктів, 

пов'язаних якимось спільним законом, принципом, або метою; постійне 

об’єднання принципів або елементів, які становлять єдине ціле» [2].У тому ж 

словнику 1928 року видання систему подано як «сукупність чогось, 

упорядкована як ціле; план або схема, яка складається з багатьох частин, 
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об’єднаних таким чином, щоб створити ланцюг взаємозалежностей; постійне 

об’єднання принципів або елементів, які становлять єдине ціле» [3].  

За словником Д. Ушакова (перша половина ХХ століття) системою є 

«будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих і 

функціонуючих частин» [4]. За С. Ожеговим та Н. Шведовим (друга половина 

ХХ століття) система – це «щось ціле, що являє собою єдність частин, які 

закономірно розташовані і знаходяться у взаємному зв'язку» [5]. У словнику 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary читаємо, що система – це: «1) 

постійно взаємодіючі або взаємозалежні елементи групи, які формують єдине 

ціле; 2) організаційно впорядкована сукупність доктрин, ідей чи поглядів, які 

зазвичай обґрунтовують механізм функціонування системного цілого» [6]. А 

тезаурус визначає систему як «щось, складене з багатьох взаємозалежних або 

пов'язаних між собою частин» [7]. 

Розглянемо, як визначено поняття «система» в енциклопедіях. Велика 

Радянська Енциклопедія (друга половина ХХ ст., автор статті – 

В. Садовський) трактує систему як «безліч елементів, що знаходяться у 

відносинах і зв'язках один з одним, яка утворює певну цілісність, єдність» [8]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови: «...3) сукупність 

яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням; ... 5) будова, структура, що становить єдність закономірно 

розташованих та функціонуючих частин» [9]. Словопедія: 

«внутрішньовпорядкована структура елементів, яка становить цілісність» 

[10]. Нова філософська енциклопедія: «сукупність елементів, що знаходяться 

у відносинах і зв'язках один з одним і яка утворює певну цілісність, єдність» 

[11]. 

Аналіз вищенаведених словникових та енциклопедичних статей дає 

можливість виділити головні загальні риси категорії «система»: цілісність, 

єдність елементів, комплексність (сукупність елементів), упорядкованість 

розташування та взаємопов’язаність її складових частин. Семантика 

загального визначення поняття «система» пов’язана з термінами «ціле», 

«єдність», «елемент», «зв’язок», «структура». Проте існує велика кількість 

визначень поняття «система» в залежності від контексту, цілей і галузі знань, 

де воно використовується. 

Філософський словник визначає систему як «категорію, що позначає 

об'єкт, організований як цілісність, де енергія зв'язків між елементами 

системи перевищує енергію їхніх зв'язків з елементами інших систем і задає 

онтологічне ядро системного підходу» (стаття А. Бабайцева) [12]. Відповідно 

до соціологічного словника система – це «...Сукупність або група елементів 

або частин (наприклад, організм або машина), організована з певною метою і 

у відношенні до зовнішнього навколишнього середовища. Такі системи 

можуть бути природними або штучними і включають соціальні системи. 

Отже, суспільство або соціальна організація в цьому значенні є системою» 

[13]. 
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Отже, виходячи з розуміння системи та наведенням поняття 

публічних послуг, на наш погляд під системою публічних послуг необхідно 

розуміти публічних послуг – це сукупність елементів та зв'язок між ними, 

який врегульовується публічно-правовими нормами в діяльності органів 

публічної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу із розгляду 

заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта 

(рішення, видача дозволів, ліцензій, сертифікатів, актів, посвідчень, 

проведення реєстрації тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних 

інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків шляхом 

фінансування за рахунок публічних коштів. 
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У теорії кримінального права та судовій практиці неоднозначно 

вирішується питання кваліфікації умисних вбивств. В одних випадках 

вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони, коли 

особа одночасно перебувала в стані сильного душевного хвилювання, суди 

кваліфікують діяння як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони за ст. 118 КК України, а в інших випадках, за наявності таких самих 

ознак, як умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання 

за ст. 116 КК України. 

Наведене продемонструємо матеріалами реальної кримінальної 

справи № 303/883/13-к, що була розглянута в різні роки судами різних 

інстанцій. 

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області 23.05.2013 

року розглянув справу відносно ОСОБИ_2 за ч.1 ст.115 КК України, своїм 

вироком перекваліфікував його дії на злочин передбачений ст. 118 КК 

України та засудив на 2 роки позбавлення волі.[3] 

Вироком від 22.08.2013 Апеляційний суд Закарпатської області вирок 

Мукачівського міськрайонного суду від 23.05.2013 скасував, визнав ОСОБА_2 

винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 115 КК 

України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі. [1] 

Ухвалою від 18.03.2014 року колегія суддів судової палати у 

кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ призначила новий розгляд кримінального 
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провадження. [5] Вироком від 26.08.2014 Апеляційний суд Закарпатської 

області вирок Мукачівського міськрайонного суду від 23.05.2013 скасовано в 

частині доведеності вини, визнано ОСОБА_2 винним в умисному вбивстві, 

вчиненому в стані сильного душевного хвилювання, передбаченому ст. 116 КК 

України, і призначено йому покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення 

волі. [2] 

Ухвалою від 29.01.2015 колегія суддів судової палати у кримінальних 

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ призначено новий розгляд кримінального провадження в 

суді апеляційної інстанції. [6] 

Ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області від 13.03.2015 

року вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 

23.05.2013 щодо ОСОБА_2 залишили без змін. Тобто ОСОБУ_2 знову визнано 

винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.118 КК України. [4] 

Призначене ОСОБІ_2 покарання, у вигляді двох років позбавлення 

волі, є найсуворішим з передбачених санкцією ст. 118 КК України. Але 

реально обвинувачений був позбавлений волі протягом 2-х років 4-х місяців. 

Розгляд цієї справи дає чітко зрозуміти, що проблема правильної 

кваліфікації злочину є дуже актуальною, оскільки сумніви та неправильна 

кваліфікація скоєного злочину призводить до недотримання строків розгляду 

справи, та відбування засудженим строку позбавлення волі, який не сумісний 

з тяжкістю скоєного злочину, він перевищує не тільки розумну межу, а й 

максимально можливу, що призводить до порушення прав засудженого. 

ОСОБА_2 не заперечив, що тілесні ушкодження ОСОБА_5 ножем 

спричинив саме він. Пояснив, що поки він спав, його дружина - ОСОБА_3 

привела в їх квартиру незнайомого чоловіка - ОСОБА_5, вживала з ним 

спиртні напої, а потім ОСОБА_5, штовхаючи, розбудив його. Все це його 

образило, тому він виштовхав ОСОБА_5 з квартири і посварився з 

дружиною. Під час їх сварки ОСОБА_5 увірвався до їх квартири і став його 

«бити кулаком». Від третього удару він «відлетів на 1,5 м». При цьому з 

рота у нього потекла кров, були травмовані два зуби. Оскільки ОСОБА_5 був 

молодший і виглядав фізично сильнішим за нього («здоровий, вагою близько 

100 кг»), він «зі страху» і «щоб його налякати», схопив ніж, який лежав у 

відкритій шухляді. ОСОБА_5 в цей час «знову поліз з кулаками», а він «у 

шоковому стані» став виштовхувати його з квартири і «махати на нього 

ножем». У загальному коридорі, куди він його виштовхав, ОСОБА_5, впав, а 

він «став кричати, що його зарізав». 

Виникає питання, у зв’язку з чим можливий такий збіг ознак двох 

самостійних кримінально-правових норм? Та як застосовувати закон у таких 

ситуаціях? 

Cтан сильного душевного хвилювання та стан необхідної оборони 

можуть бути викликані однією умовою - протизаконним насильством з боку 

потерпілого. У ст.116 КК України така ознака прямо вказана у диспозиції. Для 
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складу злочину, передбаченого ст. 118 КК України, ця ознака може бути 

формою суспільно небезпечного посягання, яке викликало стан необхідної 

оборони. Наведені стани не виключають один одного. 

Говорячи про стан сильного душевного хвилювання, законодавець не 

розкриває його суті, а без цього неможливо правильно визначити юридичну 

природу складу злочину. Поняття стан сильного душевного хвилювання 

вживається в кримінальному праві як юридичний термінологічний зворот, 

який ототожнюється з психологічним поняттям афекту. 

Поняття ж необхідної оборони визначено законодавцем в ч.1 ст. 36 

КК і є конституційним правом кожної особи, що закріплено в ч. 3 ст. 27 

Конституції України. 

Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту 

охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно 

небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 

необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони 

Відповідь на друге питання ми знаходимо у абзаці 1 п. 10 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 р. № 4 «Про практику 

застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну 

оборону від суспільно небезпечних посягань», в якому відзначалося, що дії 

осіб, які вчинили вбивство при перевищенні меж необхідної оборони і 

одночасно перебували у стані сильного душевного хвилювання, що раптово 

виникло, належить кваліфікувати за ст.97, тобто за більш м’якою нормою, а 

не за ст. 95 КК України 1960 р. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 

«Про судову практику у справах про необхідну оборону» у п. 12 наведену 

вище постанову від 1991 р. визнала такою, що втратила чинність. Проте 

відповідного положення щодо кваліфікації вбивств за такої ситуації чинна 

постанова не містить. П. 3 цієї ж Постанови зазначає, що суспільно 

небезпечне посягання на законні права, інтереси, життя і здоров’я людини, 

суспільні інтереси чи інтереси держави може викликати в особи, яка 

захищається, сильне душевне хвилювання. Якщо в такому стані вона не могла 

оцінювати відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 

обстановці захисту, її дії слід розцінювати як необхідну оборону. 

Відсутнє відповідне положення і у постанові Пленуму Верховного 

суду України від 07.02.2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про 

злочини проти життя та здоров’я особи». 

Таким чином, умисне вбивство, одночасно вчинене при перевищенні 

меж необхідної оборони і в стані сильного душевного хвилювання, правильно 

слід кваліфікувати лише за ст. 118 КК України, оскільки дана норма 
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передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин, ніж за ст. 116 КК 

України. 
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Проблема компетенції суб’єктів виконання місцевих бюджетів за 

доходами має важливе значення насамперед із тієї причини, що, власне, саме 

бюджет характеризує рівень економічного розвитку держави та окремого 

регіону. Тому, завдяки чіткій регламентованості бюджетного процесу та такої 

його стадії як виконання бюджету, забезпечуються економічна і соціальна 

стабільність та належний рівень життя населення в державі в цілому. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, у правовідносинах виконання 

місцевих бюджетів за доходами беруть участь уповноважені державою 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як 

суб’єкти цих правовідносин. Таким чином, на рівні законодавства сформовано 

систему спеціально створених державою та наділених бюджетною 
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компетенцією державних органів та органів місцевого самоврядування, які 

функціонують як суб’єкти бюджетних правовідносин. 

Безумовним чинником, який сприяє підвищенню рівня правової 

прозорості бюджетних правовідносин, є визначення обсягу повноважень на 

основі розмежування сфери бюджетної компетенції органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування. У вітчизняному бюджетному 

законодавстві термін «бюджетна компетенція» не вживається. Водночас, 

доктринальні розробки цього питання мали місце ще в радянській науці 

фінансового права. Зокрема, теоретичні питання компетенції досліджено у 

працях В. В. Бесчеревних, Л. К. Воронової, Н. І. Хімічевої, О. Ю. Горбунової, 

Е. Д. Соколової та інших учених. 

Елементами компетенції як категорії публічного права є предмети 

відання, що дозволяють визначити сферу управлінської діяльності суб’єктів 

публічної влади, а також повноваження, що виступають як міра можливої й 

належної поведінки зазначених суб’єктів у цих сферах. Включення до складу 

компетенції інших елементів, на думку Т. М. Бялкіної, не відповідає основним 

теоретичним постулатам про суть управлінського процесу, який 

характеризується наявністю цілей, функцій, завдань. Компетенція у цьому 

логічному ряду є засобом досягнення зазначених параметрів управлінської 

діяльності [2, с. 14].  

Існуючі у правовій літературі підходи до розуміння поняття 

компетенції можна розподілити їх на дві групи: 

1) компетенція є сукупністю повноважень (прав та обов’язків) і 

предметів відання, тобто складається з двох елементів (такого підходу 

дотримуються, наприклад, Д. Л. Златопольський, І. Н. Кузнєцов, 

К. Ф. Шеремет, Ю. О. Тихомиров). Учений М. О. Шафір до цих елементів 

додавав методи впливу чи функції, які здійснюються щодо предметів відання, 

а також територіальні межі здійснення владних повноважень [5, с. 47]; 

2) компетенція як юридична категорія є системою повноважень, 

тобто прав та обов’язків держави чи її органу. Повноваження, що складають 

зміст компетенції, мають «просторові межі», а інколи «межі дії в часі». 

Предмети відання не є елементами компетенції, не входять до неї, але 

безпосередньо її стосуються. Компетенція не містить у собі й функцій, які 

здійснюються державою щодо предметів відання. До компетенції входять 

право та обов’язок здійснювати певні функції (Б. М. Лазарєв, І. А. Азовкін, 

А. П. Альохін та ін.). 

У фінансово-правовій науці суб’єктів бюджетних правовідносин – 

органів державної влади прийнято розподіляти за характером, змістом та 

обсягом повноважень. За цими критеріями вони поділяються на органи 

загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) компетенції. 

Виокремлюють також органи міжгалузевої компетенції (ті, що виконують 

загальні спеціалізовані функції для всіх чи більшості галузей і сфер управління) 
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та внутрішньогалузевої компетенції (керують у межах галузей дорученими 

ділянками робіт, наприклад, територіальні органи міністерств) [4, с. 90]. 

Як зазначила Л. Л. Бобкова, наділення державного органу компетенцією 

є одночасним визнанням його правосуб’єктності, відповідно, і правоздатності, 

але обсяг його спеціальної правосуб’єктності є похідним від обсягу та змісту 

його компетенції. Остання, у свою чергу, не може бути прив’язана до 

«здатності» і до «загальних можливостей», оскільки компетенція – це дещо більш 

конкретне, ніж загальні можливості; це сукупність визначених, уже наявних 

прав, реалізація яких може відбуватися як на стадії правовідносин, так і за їх 

відсутності [1, с. 68]. 

У теорії держави і права структурні елементи компетенції детально 

розроблено та охарактеризовано Ю. О. Тихомировим. Зокрема, вчений 

виокремлює такі складові цього правового явища: 1) нормативно визначені 

цілі; 2) предмети відання як юридично визначені сфери та об’єкти впливу; 3) 

владні повноваження як гарантована законом міра прийняття рішень і вчинення 

дій; 4) відповідальність. Нормативно визначені цілі за Ю.О. Тихомировим – 

це спосіб тривалої нормативної орієнтації суб’єктів права і стала діяльність для 

досягнення цих цілей. У широкому розумінні йдеться про публічні функції, без 

виконання яких суспільство та держава не можуть забезпечити свою 

життєдіяльність та існування взагалі. Предмети відання як юридично визначені 

сфери та об’єкти впливу: а) вплив на розвиток сфер державного та 

громадського життя; б) сталий вид дії; в) юридичні дії; г) матеріальні об’єкти 

(власність, споруди тощо); ґ) фінансово-грошові кошти; д) державні та інші 

інститути, органи, організації; є) керівники та посадові особи; є) правові акти. 

Різні комбінації цих предметів як об’єктів впливу відрізняє компетенції одних 

органів-суб’єктів права від інших. Владні повноваження як гарантована 

законом міра прийняття рішень і вчинення дій. Публічна сфера передбачає 

поєднання прав та обов’язків у формулу «повноваження», яку не можна не 

реалізовувати в публічних інтересах. Серед найбільш типових повноважень з 

обумовленим поділом Ю.О. Тихомиров виокремлює видові та більш конкретні 

повноваження, а саме: 1) керування – загальне вирішення питань виконання 

всіх інших повноважень; 2) управління – імперативні вказівки, 

розпорядження, включає частину конкретних повноважень; 3) вирішення – 

встановлює, визначає, затверджує, створює, оформляє, подає; 4) участь – у 

формуванні, розробленні, узгодженні, порядку використанні (майна тощо), 

сприянні; 5) нормування – впровадження правил, прийняття правових актів, 

встановлення нормативно-технічних та інших документів; 6) організація – 

створює умови, стимулює, підтримує, виконує, здійснює; 7) розроблення – 

пропозицій, проектів, програм, прогнозів, аналітичної інформації; 8) вказівки – 

відміна (скасування) актів, призупинення дії, створення організацій, приписи 

щодо вчинення дій; 9) координація – поєднання планів та програм, узгодження 

актів, дій та позицій, цільові установки, інформаційне забезпечення; 10) 
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контроль – перевірка, ревізії, звіти, інформація; 11) заборона – відміняє, визнає 

недійсним, призупиняє [6, с. 55–57]. 

Держава гарантує органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування забезпечення їхньої компетенції шляхом закріплення на 

найвищому державному рівні певних гарантій. Такими гарантіями для 

суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами є: по-перше, визнання 

самостійності місцевих бюджетів, які становлять окрему ланку бюджетної 

системи України (ст. 143 Конституції України, ст. 5 Бюджетного кодексу 

України, закріплений у ст. 7 Бюджетного кодексу України принцип 

самостійності бюджетної системи). По-друге, закріплення на 

конституційному рівні права органів місцевого самоврядування самостійно 

встановлювати місцеві податки і збори відповідно до податкового 

законодавства (ч. 1 ст. 143 Конституції України). По-третє, закріплення права 

на компенсацію додаткових видатків, які виникли внаслідок прийняття 

рішень органами державної влади (ч. 3 ст. 142 Конституції України). По-

четверте, закріплення права самостійно розпоряджатися своєю власністю. 

Закріплюючи предмети відання за державними органами та органами 

місцевого самоврядування залежно від їх місця та значення в системі органів, 

держава наділяє їх у межах предмета владними повноваженнями, які в 

сукупності і становлять компетенцію такого органу як суб’єкта виконання 

місцевих бюджетів за доходами. Реалізуючи ці повноваження, органи 

набувають статусу уповноважених суб’єктів бюджетних правовідносин. 
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Порушення вимог механізму реалізації екологічних прав громадян 

має вияв у вчиненні екологічного протиправного діяння, в результаті якого 

заподіюється шкода життю, здоров’ю та майну людини і громадянина. 

Під гарантіями прав розуміють сукупність об'єктивних і суб'єктивних 

факторів, спрямованих на фактичну реалізацію прав людини, на усунення 

причин і перешкод їх обмеження, ненадійного здійснення і захист від 

порушень. Вони поділяються на загальні й спеціальні. До загальних належать 

соціально-економічні, політичні, ідеологічні умови життя суспільства. До 

спеціальних - юридичні, які закріплюються в чинному законодавстві. Однак 

вони перебувають у нерозривному зв'язку, взаємодії. 

Гарантії екологічних прав людини і громадянина – це умови, засоби, 

методи та механізми, за допомогою яких здійснюється реалізація кожною 

людиною і громадянином прав і свобод у галузі охорони довкілля, 

раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки. 

Найвищою гарантією прав та свобод людини і громадянина є 

конституційний лад України, заснований на неухильному дотриманні 

Конституції України та законів України, приписах природного права та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 

Поняття гарантій прав та свобод людини і громадянина відрізняється 

від поняття конституційно-правових гарантій тим, що останні 

встановлюються Основним Законом держави та іншими законодавчими 

актами. Ефективність конституційно-правових гарантій залежить від якості 

конституції та інших правових норм, розвитку правових принципів, 

авторитетного та високоефективного органу конституційного контролю, а 

також від того, як виконують ці закони державні органи, що призначені 

створювати умови для виконання прав і обов’язків. 

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, 

наданих їм законодавством. Спеціально уповноважені державні органи 

управління в галузі екології та органи місцевого самоврядування зобов’язані 

надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної 

діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, залучати громадян до участі у вирішенні 

екологічних питань. Порушені права громадян у галузі екології мають бути 
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поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до 

законодавства України. 

В юридичній літературі розрізняють наступні види гарантій 

екологічних прав: економічні, політичні, духовні, юридичні, міжнародно-

правові [4, с. 57]. 

Економічні гарантії екологічних прав громадян – це сукупність умов 

реалізації та засобів захисту екологічних прав громадян, що дозволяє 

створити систему стимулів і пільг природокористувачам, які дотримуються 

норм екологічного законодавства, використовують природозахисні технології, 

а також дозволяє органам державної влади виділяти необхідні кошти на 

природоохоронні потреби. 

Під політичними гарантіями реалізації екологічних прав громадян 

розуміється міжнародна і внутрішня політика держави, яка спрямована на 

розвиток основних інститутів громадського суспільства, створення 

можливостей для населення брати участь в управлінні державою за 

допомогою утворення екологічних партій та сприяння розвитку громадського 

екологічного руху [5, с. 114]. 

Окрему групу гарантій екологічних прав людини та громадянина 

становлять духовні гарантії, що створюють необхідні сприятливі умови для 

реалізації екологічних прав і обов’язків. Саме освіченість, рівень еколого-

правової культури населення, природокористувачів, посадових осіб органів 

державної влади, ступінь усвідомлення ними духовно-моральної цінності 

природи безпосередньо визначають зміст прийнятих побутових, 

господарських і управлінських рішень, формують внутрішнє переконання у 

необхідності дотримання природоохоронних вимог і додержання еколого-

правових приписів. 

У структуру юридичних гарантій включаються міжнародно-правові, 

конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-правові та інші 

галузеві засади реалізації і способи захисту прав людини та громадянина. В 

Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод, 

підписаної в Римі 4 листопада 1950 року, немає положень про екологічні 

права людини [3]. Їх захист здійснюється опосередковано, через охорону 

інших прав і свобод. Дана обставина має важливе значення щодо захисту 

екологічних прав громадян на внутрішньодержавному рівні. 

У статті 10 Закону «Про охорону навколишнього природного 

середовища» встановлені еколого-правові гарантії екологічних прав громадян 

[2]. Аналіз зазначених гарантій свідчить про їх різну спрямованість. У ній 

закріплені гарантії забезпечення екологічних прав громадян: 

а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо 

підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного 

середовища; 

б) обов'язком центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання 
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шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, 

розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації об'єктів економіки; 

в) участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо 

охорони навколишнього природного середовища; 

г) здійсненням державного та громадського контролю за 

додержанням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища; 

д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної 

здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

е) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної 

екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації. 

Крім названих гарантій, що мають загальне значення, у законодавстві 

також установлені спеціальні гарантії екологічних прав. Наприклад, Закон 

України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» передбачає 

такі гарантії: пріоритет захисту людини і навколишнього природного 

середовища від впливу іонізуючого випромінювання (ст. 5); надання 

громадянину повної інформації про дозу опромінення й можливу шкоду для 

здоров’я, що може бути заподіяна використанням іонізуючого 

випромінювання під час обстеження чи лікування (ст. 16), та ін. 

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне 

навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає 

припиненню в порядку, встановленому Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та іншим законодавством України. 
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Манжула Андрій Анатолійович 

професор кафедри галузевого права Центральноукраїнського  

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка,  

доктор юридичних наук, доцент 

 

У сучасній науковій літературі поняття «інвестиції» часто трактується 

недостатньо чітко або надмірно вузько, акцентуючи увагу лише на окремих її 

сутнісних сторонах. Розмаїття терміну «інвестиції» в сучасній юридичній та 

економічній літературі значною мірою пояснюються широтою сутнісних 

сторін цієї складної категорії. 

У широкому розумінні цієї категорії інвестиції є вкладанням капіталу 

з метою його майбутнього зростання. При цьому приріст капіталу повинен 

бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання ним 

наявних коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду за 

ризик, відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді. 

Багато існуючих визначень пов’язують інвестиції винятково з цілями 

приросту капіталу або одержання доходу (прибутку). Зокрема, 

представниками цього підходу є Е. Дж. Долан і Б. Домненко. Вони 

визначають, що до інвестицій належать витрати тільки на новостворені або 

здобуті блага [2, с. 120].  

Більшість інших визначень також зводить процес інвестування до 

отримання прибутку, тобто збільшення капіталу щодо його вкладеної 

кількості. Так, А.П. Череп також вважає, що під інвестиціями слід розуміти 

тільки ті вкладення, метою яких є отримання прибутку. На його думку 

визначення досягнення соціального ефекту як мети інвестиційної діяльності 

суперечить сутності інвестицій як економічної категорії. Інвестиційна 

діяльність, як будь-яка економічна діяльність, підкоряється економічним 

законам, згідно з якими отримання прибутку (доходу) є основним принципом 

такої діяльності. Інвестиція може викликати як позитивний, так і негативний 

соціальний ефект, але при цьому вона залишиться інвестицією [4]. З цією 

думкою, на наш погляд, важко погодитись. 

Деякі вчені, аналізуючи поняття інвестицій, разом з їх економічними 

ознаками, вказують на необхідність досягнення іншого неекономічного 

ефекту. Так, В. Бочаров і Р. Попова визначають, що результатом вкладення 

інвестицій в об’єкти підприємницької діяльності може бути не тільки 

прибуток (дохід), а й досягнення іншого соціального ефекту [1, с. 158].  

Законодавець в Законі України «Про інвестиційну діяльність» також 

визначає інвестиції як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
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вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок 

чого якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [5]. 

Характерна для більшості визначень вказівка на позитивний 

матеріальний результат або досягнення позитивного соціального ефекту як 

мету інвестування також не є незаперечною. В деяких випадках дії інвестора 

спрямовані на те, щоб підприємство, яке одержує інвестиції, перестало 

функціонувати і приносити прибуток. Прикладом цього може бути 

скуповування акцій діючих національних підприємств іноземними або ж 

національними інвесторами з метою здійснення так званих рейдерських 

захватів. 

Досвід міжнародних інститутів і держав говорить про те, що при 

сучасній системі обліку інвестицій, як міжнародного, так і національного 

походження, неможливо розмежувати інвестиції, що викликають приріст 

капіталу в економіці, і дії суб'єктів інвестиційної діяльності, які формально 

підпадають під законодавчо закріплені визначення інвестицій, але не 

викликають приріст капіталу.  

У масштабах окремих країн купівля акцій підприємств на вторинному 

ринку або вживаних засобів виробництва також враховується як інвестиція, 

тоді як на справді не викликає ніякого приросту капіталу в економіці і є 

простим переказом коштів з рахунку на рахунок. Описані проблеми у сфері 

обліку інвестицій дозволяють зробити висновок про фактичну невірогідність і 

неповноту статистичних даних у галузі інвестування і, отже, значно 

ускладнюють не тільки облік, але й адміністративно-правове регулювання 

інвестицій з боку органів виконавчої влади. 

Під інвестиціями розуміють економічні ресурси, які спрямовуються 

на збільшення реального капіталу товариства, тобто на розширення або 

модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов’язане з придбанням 

нових машин, будинків, транспортних засобів, а також із будівництвом доріг, 

мостів та інших інженерних споруд. Сюди необхідно включати і витрати на 

обладнання, наукові дослідження та підготовку кадрів, що є інвестиціями в 

«людський капітал», який на сучасному етапі розвитку економіки набуває все 

більшого значення, бо саме результатом людської діяльності виступають і 

будинки, і споруди, і машини, і обладнання, і, найголовніше, основний фактор 

сучасного економічного розвитку – інтелектуальний продукт, який визначає 

економічне положення країни у світовій ієрархії держав. 

Таки чином, можна зробити висновок про те, що хоча в умовах 

ринкової економіки мета отримання прибутку вважається визначальною для 

визначення дефініції «інвестиції», інвестиції можуть, на нашу думку, 

переслідувати й інші як економічні, так і позаекономічні цілі вкладення 

капіталу.  
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РОЛЬ ПРОКУРОРА У ДОБРОВІЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВІ У 

РИМСЬКОМУ ПРАВІ 

 

Мехеда Владислав Дмитрович 

аспірант Науково-дослідного інституту  

приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака 

 

До добровільного представництва в стародавньому Римі належали 

діяльність прокуратора, доручення (сюди ж можна віднести діяльність 

actores), і з певними застереженнями, «фактичне представництво», яке 

отримало схвалення особи, в чиїх інтересах вчинялися дії. 

Прокуратор - представник домохазяїна, якому надано повноваження 

на ведення господарських справ. За визначенням Ульпіана «Прокуратор – це 

той, хто керує чужими справами за дорученням хазяїна». 

Прокуратор може бути призначений або для всіх справ або для однієї 

справи і призначається або шляхом особистого звертання, або через 

посередництво вісника (nuntius), або шляхом листа, хоча деякі, як пише 

Помпоній в 24-й книзі, не вважають прокуратором того, хто бере доручення 

виконати одну справу, рівно як не може бути названий прокуратором у 

власному смислі той, хто бере на себе доставку речі, листа або вісті. Але 

більш правильно вважати прокуратором також того, хто призначений для 

однієї справи [1, c. 234]. 

Ведучи справи принципала, прокуратор діє від його імені, набуваючи 

права та обов’язки безпосередньо для останнього. Поступово він став 
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призначатися не тільки на випадок відсутності принципала, але й на все 

життя, отримуючи довічне повноваження [2, c. 71]. 

Таким чином, прокуратор був для принципала помічником і 

своєрідним «замісником» в усіх майнових зобов’язаннях останнього, до нього 

зверталися в справах с принципалом: «Користуватися прокуратором 

необхідно, тому що ті, які не хочуть або не можуть самі керувати своїми 

справами, мають можливість діяти і відповідати за позовами» [1, c. 234]. 

Джерела не містять згадки про те, що принципал надавав прокуратору 

якесь спеціальне письмове повноваження.  

Слушним є припущення, згідно якому діяльність прокуратора, по-

перше, не ґрунтувалася на спеціальному дорученні mandatum, повноваження 

його були вічними та виходили з самого факту визнання прокуратора як 

такого. Однак це не виключало можливості надання йому окремого 

доручення. По-друге, це звичайно не було тільки фактичним, побутовим 

явищем, не пов’язаним з правом. Уже на початку імператорського періоду 

було визнано, що через прокуратора безпосередньо можливо здійснення 

володіння, та пов’язане з ним набуття прав, інститут прокуратури знайшов 

своє відображення в пам’ятках права, зокрема, в Дигестах [3, c. 71]. 

Отже, викликане фактичними потребами життя прокураторство не 

заважає йому бути одночасно юридичним явищем [4, c. 504]. 

Для нас же важливим є те, дії прокуратора виникали не в силу закону, 

а завдяки добровільному повноваженню принципала, в основі якого бажання 

мати людину, що буде вести його справи.  

Слід зазначити, що положення про те, що з дій прокуратора не 

виникає безпосередніх відносин принципала до третьої особи давали свого 

часу деяким романістам підстави не вважати прокуратуру випадком 

представництва [4, c. 524].  

Уявляється, що такий погляд не є логічним, оскільки для визнання в 

діях особи характеру представництва важливим є те, що особа діє для іншої, 

права та обов’язки набуває для неї, тому не має значення безпосередньо чи 

опосередковано права та обов’язки переходять до принципала, - важливо, що 

набувалися вони для нього.  

Головна ідея прокуратури полягала в заміщенні особи принципала в 

силу того, що він не міг, або не бажав вести справи особисто. Враховуючи, що 

в заміщенні особи принципала полягає ідея представництва, не можна не 

вбачати такого підходу і при визначенні статусу прокуратора.  

Вказані ознаки прокуратури, на нашу думку, дають можливість 

вбачати в діях прокуратора властивості добровільного представництва.  

Не менш поширеним, але на більш пізньому етапі розвитку римського 

приватного права випадком представництва виступає договір доручення, 

котрий у літературі, кваліфікували як «представництво за довіреністю» [5, 

c. 64]. 
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Однак тут йшлося не про «довіреність», а саме про те, що таке 

представництво виникало в силу договору доручення, що мав місце між 

довірителем та представником і полягав в тому, що одна особа (довіритель, 

мандас) доручала, а інша особа (мандатарій, повірений) приймала на себе 

виконання безвідплатно яких-небудь дій [6, c. 378]. 

Предметом доручення могли бути як юридичні дії (здійснення угод, 

виконання процесуальних дій), так і послуги фактичного характеру [6, c. 389]; 

інтереси одного довірителя (mandatum simplex), так і інтереси третьої особи 

(mandatum qualificatum) або ж спільні інтереси обох чи одного з них та 

повіреного. Як зазначав Гай: «Доручення (договір доручення) укладається 

нами таким чином, що даю тобі доручення чи тільки в моїх інтересах, чи 

тільки в чужих інтересах, чи в моїх та чужих інтересах, чи в моїх і твоїх 

інтересах, чи в твоїх і чужих інтересах. Якщо ж я дав тобі доручення тільки в 

твоїх інтересах, то доручення є зайвим і тому з нього не виникає ніякого 

зобов’язання» [6, c. 345]. Тому представництво інтересів в договорі доручення 

повинно розумітися не в економічному, а юридичному значенні. Крім того, та 

обставина, що одна особа дає доручення зробити щось на користь третьої, 

свідчить про те, що ця особа заінтересована в його виконанні, при цьому 

однаково, який це інтерес матеріальний чи моральний. 
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В современных условиях миграционные процессы являются 

обыденным явлением. Но сегодня мы можем уже говорить о новых формах 

миграционных потоков. Вооруженные конфликты, обеспокоенность за 

собственную жизнь и жизнь своих близких, экономические причины приводят 

к тому, что огромное количество людей вынуждено искать и новое место 

жительства, и работу на территориях иностранных государств. Но эти явления 

не могут протекать хаотично, бесконтрольно, поскольку речь идет о 

национальной безопасности конкретного государства, о защите прав и 

законных интересов граждан.  

 Республика Беларусь в данном контексте не является исключением. 

Можно выделить следующие аспекты миграционных процессов, которые 

актуальны и для Республики Беларусь: незаконная миграция (лица въезжают, 

выезжают или пребывают на территории Беларуси в нарушение 

законодательства); внешняя трудовая миграция (экспорт и импорт трудовых 

ресурсов); вынужденная миграция (беженцы либо лица, которые ищут 

убежища). 

В соответствии со справкой о миграционной обстановке в Республике 

Беларусь на 1 июля 2016 г. в первом полугодии в Республику Беларусь 

иностранцы въезжали свыше 4,7 млн. раз (за аналогичный период 2015года – 

свыше 2,093 млн. раз), выезжали 4,9 млн. раз (за аналогичный период 2015 

года – 2,026 млн. раз). Наибольшее количество раз Государственную границу 

Республики Беларусь пересекали с целью въезда в Беларусь граждане 

Украины (571 тыс. раз), России (490 тыс. раз), Литвы (242 тыс. раз), Молдовы 

(149 тыс. раз) и Польши (206 тыс. раз); граждане этих же государств 

наибольшее количество раз пересекали Государственную границу Республики 

Беларусь и с целью выезда [6]. 

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 

постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют право 

заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью наравне с 

гражданами Республики Беларусь и в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь [4]. Но, вместе с тем, для 

иностранцев устанвливается и ряд ограничений: иностранцы не могут 

занимать должности, назначение на которые в соответствии с 
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законодательством Республики Беларусь связано с принадлежностью к 

гражданству Республики Беларусь. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает ряд 

положений, направленных на защиту трудовых прав белорусских граждан за 

рубежом. Указанные лица подпадают под понятие «трудящийся-эмигрант» по 

смыслу Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции». 

Деятельность, направленная на трудоустройство граждан Республики 

Беларусь за границей, включая посредничество, осуществляется только при 

наличии специального разрешения (лицензии) [3]. 

Правовое регулирование трудовой деятельности белорусских граждан 

за границей осуществляется в соответствии с законодательством 

принимающего государства и международными договорами, заключенными 

между данным государством и Республикой Беларусь, а при их отсутствии – 

на основе принципа взаимности. Применяется общее правило: при 

заключении трудовых договоров на трудоустройство граждан Республики 

Беларусь за границей должен соблюдаться принцип равенства прав 

трудящихся-мигрантов с гражданами государства-трудоустройства. Следует 

помнить, что граждане Республики Беларусь, работая за границей, сохраняют 

правовую связь со своим государством, поэтому за ними сохраняются права и 

обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 97 Договора о Евразийском экономическом 

союзе 2014 г. работодатели и заказчики работ государства-члена вправе 

привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-

членов без учета ограничений по защите национального рынка труда [1]. При 

этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на 

осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. На 

сегодняшний день Республика Беларусь является участницей данного 

интеграционного объединения. 

Вопросы трудовой миграции в рамках СНГ регулируются 

Соглашением о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. (вступило в силу для Республики 

Беларусь 20 ноября 1997 г.) [5] и Конвенцией о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества 

Независимых Государств 2008 г. (вступила в силу для Республики Беларусь 

21 февраля 2010 г.) [2].  

Трудовые отношения с иностранным элементом регулируются также 

двусторонними соглашениями. Как представляется, именно на этом уровне 

максимально может быть учтена национальная специфика миграционных 

процессов. Такого рода соглашения представляют собой эффективное 

средство защиты трудящихся-мигрантов в тех случаях, когда рамочные 

соглашения не в полной мере справляются с задачей или не касаются тех 

конкретных проблем, которые актуальны для двусторонних отношений. 

Например, порядок трудовой деятельности и социальной защиты граждан, 
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работающих за пределами своих государств, определяется в договорах 

Республики Беларусь с Арменией, Азербайджаном, Российской Федерацией, 

Украиной, Казахстаном, Таджикистаном, Молдовой.  

Таким образом, на современной этапе государственно-правового 

регулирования вопросов трудовой миграции Республикой Беларусь создана 

комплексная система по защите экономических, социальных и иных прав 

белорусских граждан, выезжающих для трудоустройства и осуществления 

трудовой деятельности за рубежом, а также определены правила 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории 

Республики Беларусь. Подробная регламентация вопросов трудоустройства 

содержится в национальном законодательстве, двухсторонних договорах, а 

также региональных соглашениях. 
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Умови та напрями глобалізації сьогодні вже зазнають суттєвих змін і 

все більша кількість країн прагне до власного суверенітету, позбавленого 

диктанту іншої країни або різних фінансових інституцій, що маніпулюють 

розвитком їх економік. У такій ситуації годі й мріяти про перспективи 

цивілізаційного напряму руху цих країн, коли економічний базис не може 

вільно себе почувати, перебуваючи під постійним тиском. Усе це 

унеможливлює піднесення надбудови над цим базисом, у тому числі і 

правової системи, що неминуче призведе до втрати державності. Указана 

залежність гальмує процес переходу країни з кризового стану в досконаліший 

– цивілізований стан. 

Вищезгадане змусило нас говорити про необхідність адаптації 

законодавства України про кримінальну відповідальність (далі – ЗУпКВ) до 

сучасних умов на базі напрацювань кримінально-правової політології. Саме 

ця наука уможливіть створення нової концепції реформування національного 

кримінального права задля протидії вторгненню в цей процес і запобігання 

заволодінню легальним ресурсом насилля, яким є кримінальне право, 

представниками різних політичних сил. Головним при цьому нами визнається 

необхідність законодавчого обмеження свавілля влади шляхом установлення 

кримінальної відповідальності за прийняття рішень, що завдають шкоду 

економічним інтересам країни, порушують права та законні інтереси 

громадян, громадських об’єднань, юридичних осіб і держави.  

Зміни, внесені до ст. 365 Кримінального кодексу України (далі – КК), 

призвели до того, що сьогодні перевищувати владу або службові 

повноваження можуть всі службові особи, крім працівника правоохоронного 

органу. Це створює фундамент безкарності будь-яких дій державних 

службовців, у тому числі службових осіб, які займають особливо 

відповідальне становище, навіть, якщо вони завдають істотну шкоду 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Це 

кричущий випадок політичного втручання в кримінальне право. 

Отже, перш за все слід обмежити появу подібних новел у КК шляхом 

створення запобіжних механізмів «вільного» (на розсуд законодавця) 

втручання в кримінальне право. Із цією метою на законодавчому рівні 

необхідно ускладнити правничу процедуру внесення змін до КК України та 

передбачити обов’язкову наукову (проводиться спеціально створеною при 
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Національній академії правових наук України робочою групою експертів), 

юридичну (проводиться суддями Верховного Суду України й обговорюється 

на Пленумі), кримінологічну (проводиться спеціально створеною при 

Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. 

В. В. Сташиса робочою групою експертів) і інші експертизи. Без наявності 

позитивних висновків за результатами проведення таких експертиз 

законопроект про внесення змін не може бути прийнятий до розгляду 

Верховною Радою України. 

Процесу проведення відповідних експертиз має передувати 

обговорення законодавчих новел у наукових колах, що ініціюється 

Всеукраїнською асоціацією кримінального права. Такі обговорення мають 

закінчуватися виробленням певних рекомендацій щодо обґрунтованості 

формулювань законопроекту та їх узгодженості із наявними нормами 

матеріального, процесуального та виконавчого кримінального права. Вказані 

рекомендації окремим блоком передбачатимуть пропозиції до ЗУпКВ, що 

вироблені при обговоренні законопроекту вченими-криміналістами. Ці 

рекомендації створюватиме науковий фундамент для проведення послідуючих 

експертиз.  

Крім того, слід зосередити увагу на пошуках шляхів налагодження 

взаємодії політиків (у тому числі і законодавця) і науковців, а також формату 

подібних комунікації. Такий підхід пояснюється тим, що на більшості 

науково-практичних конференцій наголошується на проблемі відсутності 

зв’язку між науковцями та народними депутатами України. І тут справа навіть 

не в тому, що наукова спільнота дистанціюються від законодавця, а народні 

депутати не чують вчених і не бажають цього робити. Результатом такого 

«непорозуміння» є те, що КК України продовжує разбалансовуватися, 

втрачаючи свою системність. 

Не менші загрози для національного кримінального права несе в собі 

так звана адаптація (апроксимація) законодавства України до законодавства 

країн Європейського Союзу. Не можуть правничі конструкції, що призводять 

до позитивних результатів у кримінально-правовому регулюванні певних 

суспільних відносин у Німеччині, призвести до таких самих прогнозованих 

результатів в Україні. Німеччину, що є локомотивом Європейського Союзу, ні 

за яких умов не можна порівнювати з найбіднішою країною Європи, якою є 

Україна, оскільки рівень розвитку права цілковито залежить від ступеня 

економічного, політичного, соціального розвитку країни та ментальних, 

культурних тощо особливостей розвитку соціуму. Тому зрозуміло, що 

встановлення кримінальної відповідальності за незаконні дій на фондовому 

ринку та з цінними паперами (збільшення кількості статей в розділі VII 

Особливої частини КК) фактично є безглуздим в умовах відсутності 

повноцінного фондового ринку в Україні. Фондовий ринок функціонує там, де 

є розвинута економіка, та справедливо розглядається як її живильний 

інструмент (акумулює тимчасово вільні грошові кошти та має їх спрямовувати 
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на розвиток актуальних галузей економіки через системну трансформацію 

заощаджень в інвестиції). 

Слід також звертати увагу на впровадження конвенційних норм до 

ЗУпКВ, щоб воно не набувало виродливих форм. Прикладом для цього є 

формулювання діяння, передбаченого ст. 332 КК України. Так, буквально 

«сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України порадами, вказівками...» є діяльною участю у здійсненні 

комплексу заходів щодо перевезення чи переведення через державний кордон 

осіб порадами, вказівками... Але чи можна здійсненню комплексу заходів 

допомогти порадою чи вказівкою. Як видно, можна допомогти, посприяти 

особам, які здійснюють комплекс заходів, а не процесу здійснення комплексу 

заходів щодо переправлення.  

Україна законом від 04.02.2004 № 1433-І ратифікувала Протокол 

проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (далі – 

Протокол). Частина 1 ст. 6 цього Протоколу визначила, що кожна Держава-

учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які уможливлять 

визнання як кримінально караних таких діянь, що вчиняються умисно і з 

метою отримання, прямо або посередньо, фінансової або іншої матеріальної 

вигоди, як: a) незаконний ввіз мігрантів; b) створення умов для незаконного 

ввозу мігрантів: i) виготовлення підробленого документа на в’їзд/виїзд або 

посвідчення особи; ii) придбання або надання такого документа або володіння 

ним; c) надання будь-якій особі, яка не є громадянином відповідної держави 

або не проживає постійно на її території, можливості перебувати в цій державі 

без дотримання необхідних вимог для законного перебування в ній шляхом 

використання способів, згаданих у п. (b) ч. 1 ст. 6 цього Протоколу, або будь-

яких інших незаконних засобів. Частина 2 ст. 6 цього Протоколу містить 

положення, згідно з яким кожна Держава-учасниця також вживає таких 

законодавчих та інших заходів, що уможливлюють визнання як кримінально 

карані такі діяння: a) замах на вчинення будь-якого злочину, визнаного таким 

відповідно до ч. 1 ст. 6 цього Протоколу (за умови дотримання основних 

принципів своєї правової системи); b) участь як спільника у вчиненні будь-

якого злочину, визнаного таким відповідно до п.п. a, b (i) або c ч. 1 ст. 6 цього 

Протоколу, і, за умови дотримання основних принципів своєї правової 

системи – участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким 

відповідно до п. b (ii) ч. 1 ст. 6 цього Протоколу; c) організацію інших осіб або 

керівництво ними з метою вчинення будь-якого злочину, визнаного таким 

відповідно до ч. 1 ст. 6 цього Протоколу. 

Аналіз законодавств країн колишнього СРСР про кримінальну 

відповідальність (ст. ст. 318 і 318
1
 КК Азербайджану, ст. 329 КК Вірменії, 

ст. ст. 371 і 371
1
 КК Білорусії, ст. 344 КК Грузії, ст.ст. 330 і 330

2
 КК Казахстану, 

ст. 346 КК Киргизії, ст.ст. 284 і 285 КК Латвії, ст.ст. 291, 292 і 293 КК Литви, 

ст. ст. 362 і 362.1 КК Молдови, ст. ст. 322 і 322
1
 КК Росії, ст. ст. 335, 335

1
 і 335

2
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КК Таджикистану, ст. 214 КК Туркменії, ст. 223 КК Узбекистану, ст. ст. 81
1
 і 

81
2
 КК Естонії) показав, що вони містять відповідні статті, у яких установлено 

покарання за порушення правил перетинання державного кордону, а також за 

незаконну міграцію. Співставлення текстів указаних статей свідчить про те, 

що найповніше положенням вказаного Протоколу відповідає стаття 371
1 
КК 

Республіки Білорусь.  

Саме тому нами пропонувалося статтю 332
 
КК України викласти в 

такій редакції: «Стаття 332. Організація незаконної міграції 

1. Організація незаконного в’їзду в Україну, перебування на території 

України, транзитного проїзду (транзиту) через територію України або виїзду з 

України іноземця або особи без громадянства або створення для цього умов, 

вчинені з корисливою метою (організація незаконної міграції)…» [1, c. 99]. 

Отже, не можна говорити про однозначність проблеми розвитку 

(реформування) кримінального права в умовах глобалізації. З одного боку, 

ЗУпКВ має бути відкритим для впровадження досягнень законодавств про 

кримінальну відповідальність та результатів реалізації їх приписів у 

розвинених країнах, а з іншого – він має враховувати стан економічного, 

політичного, соціального розвитку країни та ментальні, культурні тощо 

особливості розвитку соціуму. 
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Детальне вивчення вітчизняного досвіду пенсійного забезпечення 

(далі – ПЗ) обумовлюється необхідністю його врахування в процесі 

становлення сучасної пенсійної системи. Особливого значення це набуває у 

зв’язку з розробкою нових законів про ПЗ, які покликані разом із 

Конституцією стати правовим підґрунтям для подальшого розвитку зазначеної 

системи.  

ПЗ у сучасному вигляді виникло у другій половині XIX сторіччя. Але 

в Україні, особливо в тій її частині, що перебувала під владою Російської 
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імперії, питанню ПЗ приділялась увага ще в стародавні часи. Воно бере свої 

витоки з благодійництва та громадської опіки, які за давніх часів ініціювались 

князями під тиском соціальних протиріч. Перша спроба державного 

соціального врегулювання належала князеві Володимиру, який встановив 

обов’язковість відрахування десятої частини прибутків до церковних фондів. 

Відзначаються чисельні благодійницькі ініціативи князя [3, с. 38]. Першим 

східнослов’янським законом, в якому з’явилась певна соціальна програма, 

вважається «Руська Правда» Ярослава Мудрого. Спочатку турбота мала 

натуральну, а згодом – і грошову форму. Протягом тривалого часу відбувалось 

їх поєднання.  

Поступово в державі виокремилися спеціалізовані структури, на 

формування яких вплинули аналогічні процеси в Росії, де за царя Михайла 

Федоровича був створений патріарший приказ, що здійснював контроль за 

утриманням благодійних закладів. За царя Олексія Михайловича робилися 

перші спроби законодавчого оформлення соціальних програм: у 1650 р. була 

видана Кормча книга, що мала законодавчу силу. За часів царювання Федора 

Олексійовича в містах було обліковано злидарів з метою надання казенного 

утримання безпомічним і роботи – працездатним [1, с. 29]. До кінця XVII ст. 

на українських землях набули розвитку три основні форми соціального 

захисту: державна, земсько-церковно-парафіяльна та приватна.  

Процес початку ПЗ визначається ХVІ–ХVІI сторіччями; його 

суб’єктами виступали служиві люди та їх сім’ї з одного боку, а держава – з 

іншого. Існувала залежність ступеня розвитку пенсійних відносин від ступеня 

розвитку відносин з несення служби. Об’єктом ПЗ виступала земля з 

прикріпленими до неї селянами. Органами апарату, що регулювали питання 

ПЗ, були накази.  

У середині XVII ст. близько половини території України увійшло до 

складу Російської держави. У міру ускладнення соціальних проблем влада 

змушена була шукати нові підходи до боротьби з жебрацтвом та злиденністю. 

При цьому враховувалися такі правові новації Соборного Уложення 1649 р., як 

інститут «прожитку» – виділення частини маєтку після смерті господаря на 

утримання вдови, батьків і дітей та право дворян на отримання маєтку у 

випадку відставки від служби. Служиві люди після залишення служби 

отримували, за відсутності землі та родичів, грошове або хлібне жалування.  

Петро I з одного боку застосовував суворі заходи проти «лінивих 

прошарків», заборонивши приватну благодійність, а з іншого – заснував 

смиренні будинки – для чоловіків-злидарів і прядильні – для незаможних 

жінок. Саме за його часів Морським статутом 1720 р. було закріплене ПЗ 

військових, що залишали службу за станом здоров’я або за вислугою років. 

Певні виплати призначались вдовам, а також дітям у випадку смерті батька. 

Пізніше норми Морського статуту було поширено на ремісників та 

службовців, що працювали для флоту. Наприкінці XVIII ст. за зразком 

Морського статуту було видане положення для сухопутних військ. Отже, за 
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Петра I було закладено основи державної соціальної політики. Хоча ще не 

можна говорити про систему ПЗ, адже і за масштабами, і за рівнем організації 

вона не відповідала потребам держави, але головним було те, що відбулася 

зміна поглядів на сенс пенсії, що перестала бути милістю, перетворившись на 

систематичну виплату [2, с. 15].  

Закладені за петровської доби підвалини системи ПЗ підняла на новий 

щабель Катерина II, встановивши систему опіки над непрацездатними, що 

залишились без годувальника. Відповідно до Указу 1755 р. до складу 

губернських установ увійшли прикази суспільного призріння, що діяли на 

засадах самостійності, залучення до управління населення та забезпечення 

достатніми коштами. З розвитком купецьких гільдій, ремісницьких цехів була 

започаткована взаємодопомога у зв’язку з каліцтвом, нещасним випадком на 

виробництві. Подібні заходи не можна вважати підвалинами державної 

системи ПЗ, але саме тоді сформувалась громадська думка щодо обов’язку 

суспільства турбуватися про тих, хто потребує допомоги [3, с. 40].  

У козаків на початку XVIII ст. існувала форма компенсації за 

«виробничі» травми. Незважаючи на існування ранніх форм страхування 

життя, воно не одержало в Україні такого історичного розвитку, як в інших 

державах [4, с. 74].  

6 грудня 1827 р. Микола I затвердив Статут про пенсії, підписавши 

Указ про введення його в дію. ПЗ, як привілей, торкнулось окремих категорій 

службовців, у першу чергу – військовослужбовців. Хоча пенсії та допомоги 

державним службовцям виплачувались і раніше, та виплати не мали ані 

належної визначеності, ані співрозміреності. Розмір пенсій був скромним, 

диференціювався в залежності від строку служби. Та сам факт їх 

запровадження можна вважати свідченням державної турботи. Така форма 

забезпечення мала ознаки заохочення за вірність монарху. Саме тому словник 

Брокгауза і Єфрона пенсією називає «… довічне утримання, що надається 

відставним чиновникам за довготривалу і бездоганну службу» [3, с. 41].  

З роками оклади військових збільшувалися, що тягло за собою і 

збільшення розмірів пенсій (зокрема, у 1834 та 1848 рр.). Законодавством 

визначались пенсії за вислугу років, у разі інвалідності (отримання каліцтва) 

та втрати годувальника, персональна пенсія.  

Зазначеними Указом і Статутом було визначено принципові 

положення пенсійного законодавства. По-перше, виплата пенсій і допомог 

покладалась на Державне казначейство, якому для цього перераховувались усі 

«пенсійні капітали» і кошти на пенсії та допомоги. По-друге, розмір пенсій 

визначався не «по окладам жалования», а «по окладам пенсий» цивільним 

чиновникам, встановленим відповідно до посад. До Статуту додавався 

приблизний перелік окладів для визначення пенсій у відповідності з 

посадами. По-третє, вдовам і сиротам службовців гарантувалось ПЗ. Для 

цього передбачались відрахування за підвищення на посаді, відрахування з 

пенсій та з усіх окладів. Якщо коштів не вистачало, указ передбачав їхнє 
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доповнення за рахунок коштів Державного казначейства. Регламентувались 

випадки позбавлення права на пенсію. Основні положення Статуту про пенсії 

1827 р. були діючими аж до 1912 р.  

Отже, початковий етап становлення ПЗ в Україні (часи Київської Русі 

– ХVІI ст.) характеризується зародженням інституту ПЗ, формуванням 

передумов його державного регулювання, спробою нормативного закріплення 

і структурного оформлення організаційно-правового механізму останнього, 

незначним впливом держави на організацію забезпечення, відсутністю чіткої 

системи суб’єктів. 
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Відповідно до українського законодавства шлюбом є сімейний союз 

жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів 

цивільного стану ч. 1 ст. 21 Сімейний Кодекс України (далі – СК України) [9]. 

Розлучення виникає з різних життєвих обставин, наприклад: образи, 

конфлікти, відчуття самотності, зрада одного із подружжів, різні погляди на 

життя та інші ситуації, але назвати конкретно одну із причин розлучення 

неможливо, так як у кожної людини своє відображення на це.  

Взагалі, розлучення – це розірвання подружнього зв’язку між 

чоловіком та жінкою за тих чи інших життєвих обставин. Це не із приємних 

процесів, але на сьогоднішній день це вже як буденні ситуації. 

У міжнародному праві регулювання шлюбно-сімейних відносин 

посідає виняткове місце у зв’язку зі значними розбіжностями внутрішнього 

матеріального права різних країн. Обумовлено це національними, релігійними 
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традиціями, економічними та побутовими особливостями, специфікою 

правового регулювання [1, с. 342–346]. 

Теоретичні проблеми колізійного регулювання приватних відносин 

загального характеру досліджувалися в працях Довгерта А. С., Кисіля В. І., 

Мережка О. О. Окремі аспекти колізійного регулювання сімейних відносин 

знайшли своє відображення в працях Бурлай О. Є., Грабовської О. О.  

Нажаль, у вітчизняній літературі не знайшли належного теоретичного 

обґрунтування та опрацювання особливості застосування колізійних норм та 

колізійних принципів при регулюванні сімейних відносин в міжнародному 

приватному праві [2, с. 98–104]. 

Питання розлучення у міжнародному праві визнається одним із 

джерел найбільш гострих і численних колізій, що обумовлюється 

неоднаковим регулюванням підстав і процедури розірвання шлюбів, а також 

невизнанням іноземних розлучень у власних юрисдикціях багатьох країн [1, 

с. 342–346].  

В Україні, наприклад: якщо подружжя виявлять бажання розлучитися 

то шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за 

заявою подружжя, яке не має дітей та за заявою одного з подружжя, якщо 

другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. 

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям 

майнового спору. 

Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто 

подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути 

нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може подати 

другий із подружжя. 

Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів 

цивільного стану, засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок 

якого затверджує Кабінет Міністрів України [9]. 

Є такі випадки, коли шлюб розривається за рішенням суду: 

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з 

подружжя на підставі рішення суду, відповідно до ст. 110 СК України [9]. 

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо судом буде 

встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини 

та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та 

майнові права, а також права їхніх дітей. 

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного 

місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік 

мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу 

Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 27.07.2010 

року [5] підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів 

цивільного стану. 
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Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена 

органом державної реєстрації актів цивільного стану за нотаріально 

засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої заявою одного з 

подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою 

другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на 

підставі п. 3 ч. 1 ст. 107 СК України [9] до набрання чинності цим Законом, у 

разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з’явитися до 

державного органу реєстрації актів цивільного стану. 

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення 

суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.  

Наприклад, у деяких штатах Мексики особиста присутність при 

розлученні подружжя не вимагається: свою заяву вони можуть відправити 

поштою, і так само отримувати рішення суду. Відповідно до законодавства 

Швеції, шлюб може бути розірваний за заявою однієї із сторін; при цьому 

позивач не повинен пояснювати суду причини розлучення, а суд перевіряти, 

чи дійсно мав місце розпад шлюбу. Якщо інша сторона не заперечує проти 

розлучення, то шлюб розривається без призначення будь-яких строків. Такий 

підхід обумовлюється концепцією невтручання держави у особисте життя 

своїх громадян [4, с. 90]. 

А в мусульманських країнах можливостей для розлучення значно 

менше, особливо для жінок. Їх права на основі релігійних і морально-етичних 

норм і досі залишаються мінімальними, а ініціатива у розлученні частіше за 

все належить тільки чоловікові. Причому його розсуд у цьому питанні 

законодавчо не обмежений. Встановлено, що повнолітній і повністю 

дієздатний чоловік у будь-який час за власним бажанням може розлучитися з 

жінкою (Йорданія, Ірак, Сирія, Єгипет). У мусульманських країнах 

розлучення може бути і за взаємною згодою подружжя на основі договору, а 

також за рішенням суду. В останньому випадку у більшості країн право на 

судове розлучення має як чоловік, так і жінка, однак за законодавствами 

Єгипту, Лівану, країн Південно-Східної Азії таке право має тільки жінка, 

оскільки чоловік може розірвати шлюб і без суду [4, с. 90]. 

Також, існують країни, в яких і досі розірвання шлюбу є 

неможливим: Парагвай, Ірландія, Аргентина. В інших країнах розірвання 

шлюбу є можливим тільки за наявності чітко встановленого обмеженого кола 

підстав, яке не включає взаємну згоду подружжя (Італія). У більшості країн 

розірвання шлюбу допускається, у тому числі за взаємною згодою подружжя 

(Англія, Бельгія, Данія, Німеччина, Норвегія, Російська Федерація) [3, с. 145–

154]. 

Прикладом законодавства, яке дозволяє розірвання шлюбу на чітко 

встановлених підставах є Закон Італії «Про розлучення» від 01.12.1970 року 

[6] – ними є засудження одного з подружжя до серйозного кримінального 

покарання, окреме проживання не менше п’яти років на умовах сепарації, 

нездатність до шлюбного життя, отримання одним із подружжя розлучення за 
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кордоном. У Франції Законом «Про розлучення» від 15.10.1975 року [7] було 

встановлено можливість розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, а 

також на таких легальних підставах як винна поведінка одного з подружжя у 

розладі шлюбного життя: подружня зрада, жорстоке поводження, засудження 

до кримінального покарання. В Англії згідно закону «Про недійсність 

шлюбу» від 01.07.1971 року [8] розлучення можливе за взаємною згодою 

після дворічної сепарації. У Швейцарії, Мексиці, деяких штатах США 

розлучення можливе без зазначення будь-яких підстав.  

Отже, особливості розлучення в Україні та в інших країнах світу 

різні. В Україні розлучення здійснюється через РАЦС – якщо немає дітей, а в 

інших випадках за рішенням суду (нажаль, в судовому поряду це складніше і 

триваліше). Але також, є дві підстави за яких в Україні , наприклад: якщо 

жінка вагітна та якщо дитині менше одного року то розлучення неможливо, 

хоча є деякі обставини. Як вже було зазначено, то в мусульманських країн 

чоловік має більше прав ніж жінка (тобто можливість розлучення у жінок 

менше ніж у чоловіків) їх права і на сьогоднішній день залишаються 

мінімальними та і більше ініціатива у розлучення відходить від чоловіків ніж 

від жінок. А також є такі країни в яких розлучення неможливо (Парагвай, 

Ірландія та Аргентина). У Франці, Англії та інших країн розлучення можливе 

за взаємною згодою.  

Отже, можна зазначити, що в кожній країні свої релігійно – правові 

традиції, свої звичаї, свої закони і розлучення відбувається по – різному. 
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Правові проблеми інтеграції України до Європейського Союзу (далі – 

ЄС) у сфері правоохоронних органів обумовлені потребою створення єдиного 

правового поля задля ефективного вирішення актуальних завдань, що 

виникають у цій сфері. У той же час, цілком зрозуміло, що без з’ясування і 

дослідження загальних засад правової інтеграції України до ЄС неможливо 

формування єдиного правового поля у сфері правоохоронних органів. 

Вступ до Євросоюзу об’єктивно вимагає від нашої держави 

енергійних кроків по шляху наближення, гармонізації національного 

законодавства із законодавством даного міжнародного об’єднання. Водночас, 

не маючи відповідних знань з права Європейського Союзу, успішно здійснити 

це неможливо. Вивчення права ЄС є важливим для нашої держави і з 

практичної точки зору. Безумовно, досконале знання права ЄС, яке є 

важливим інструментом здійснення інтеграційних процесів у сфері 

внутрішніх справ, стає важливою передумовою успішного розвитку відносин 

нашої держави з ЄС у цій сфері. 

Аналіз літератури [1; 6] дозволяє стверджувати, що процеси 

глобалізації зумовили трансформацію методології загальнотеоретичного 

правознавства в бік розширення об’єкта дослідження (таким об’єктом 

сьогодні є не тільки національні правові системи, а й міжнародно-правові), а 

також виявлення нових можливостей для застосування системного підходу 

(осмислення національної правової системи як складової іншої правової 

системи, наприклад Ради Європи чи Європейського Союзу). На думку 

Л. А. Луць [4, c. 4], саме такий методологічний підхід є необхідною умовою 

формування шляхів та способів входження правової системи України в 
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європейський правовий простір. Так, вивченням деяких його аспектів 

займаються в рамках науки міжнародного та міжнародного економічного 

права. Різноаспектні результати досліджень (юридичні, економічні, історичні, 

політологічні, соціологічні тощо), проведених в Україні, мають не лише 

використовуватися для розвитку теорії міжнародного права, а й повинні 

допомагати вирішувати різноманітні практичні завдання, зокрема в галузі 

правоохоронних органів. Сучасний український правознавець незалежно від 

його спеціалізації має бути обізнаний з основними положеннями права 

Євросоюзу, оскільки практика економічного, зовнішньополітичного, 

культурного життя України постійно вимагає вирішення тих чи інших питань 

правового характеру, пов’язаних з інтеграцією нашої держави в європейську 

спільноту. У зв’язку з цим під час дослідження процесу адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері правоохоронних органів 

ми вважаємо за доцільне творчо використати відповідні дослідження фахівців 

в галузі міжнародного права щодо європейської правової системи та інтеграції 

з нею правової системи України задля цивілізованої участі Міністерства 

внутрішніх справ (далі - МВС) України у процесах інтеграції України до ЄС в 

межах компетенції міністерства. 

«Міждержавно-правова система» – це цілісно структурно 

впорядкована за допомогою міжнародно-правових норм та інших юридичних 

засобів стійка взаємодія суб’єктів міжнародного права, що забезпечує 

належний міжнародний правопорядок як необхідну передумову 

функціонування світової системи загалом та регіональних її систем зокрема 

[4, с. 96, 97].  

Конструктивним засобом вирішення правових проблем у сфері 

правоохоронних органів може поставати концепція єдиного європейського 

правового простору. Ми розділяємо позицію вченого-юриста А. Х. Саїдова 

щодо проблем та перспектив цього простору [7]. Цілком логічно, що ця 

концепція розрахована на довгострокову перспективу, оскільки між 

європейськими національними правовими системами зберігаються 

відмінності у їхніх соціально-економічних устроях, культурному, 

політичному, правовому розвитку. Це, безумовно, ускладнює їхню взаємодію 

у межах єдиного європейського простору. У зв’язку з цим першим етапом 

реалізації цієї концепції було досягнення сумісності правових систем, 

кінцевою ж метою є створення єдиного правового простору Європи (зокрема, 

єдиних загальноєвропейських стандартів). І якщо на першому етапі основна 

увага у збільшенні національних правових систем приділялася міжнародному 

праву, то на сучасному етапі йдеться вже як про міжнародне (універсальне) та 

регіональне право, так і про внутрішньодержавне право [4, с. 110]. 

МВС України у ході адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС у сфері правоохоронних органів доцільно визначити роль і значення 

гармонізації та уніфікації на кожній із стадій правової інтеграції, місце у 

правовому механізмі взаємодії, а також розробити систему заходів, що 
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забезпечували б кожний із цих способів. На сучасному етапі МВС України 

повинно плідно співпрацювати з органами державної влади, які відповідальні за 

правове забезпечення процесу інтеграції України до ЄС. Крім того, стратегія 

МВС України щодо гармонізації законодавства у сфері правоохоронних 

органів в межах компетенції має передбачати способи попередження та 

подолання розбіжностей між правом ЄС та правом України. При цьому слід 

усвідомлювати, що суперечності розвитку правової дійсності, які є об’єктивним 

явищем і визначають сутність права [2], не можна ототожнювати з юридичними 

колізіями. 

Один із засновників такого напрямку дослідження, як юридичні колізії та 

колізійне право, учений Ю. Тихомиров вважає, що юридична колізія – це 

суперечність між існуючим правовим порядком і намірами та діями щодо їхньої 

зміни [3]. 

Безумовно, юридичні колізії перешкоджають нормальному, 

злагодженому функціонуванню правової системи, негативно впливають на 

ефективність правового регулювання і у сфері правоохоронних органів, стан 

законності та правопорядку, сприяють культивуванню правового нігілізму серед 

населення [4, с. 231].  

У зв’язку з цим попередження, подолання та усунення юридичних 

колізій є важливим завданням юридичної науки і практики, а отже має поставати 

одним із головних напрямків діяльності МВС України щодо організації цієї 

роботи відповідно до своїх повноважень у сфері правоохоронних органів. 

Вважаємо, що для зваженої організації та координації Міністерством 

внутрішніх справ України діяльності щодо реалізації різних етапів 

виключення юридичних колізій необхідно з’ясувати причини та місця 

виникнення юридичних колізій. На нашу думку, цілком логічним є творче 

застосування фахівцями відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх 

справ України концептуальних положень юридичної науки щодо класифікації 

юридичних колізій. Такий підхід зумовлений тим, що для цивілізованої участі 

МВС України у процесах європейської інтеграції необхідно зважено 

використовувати класичні та новітні надбання юридичної науки в цілому 

Для МВС України це означає необхідність спрямувати діяльність на 

диференціювання юридичних колізій, виходячи з їхнього поділу на 

інституційні та функціональні, а також на нормативні. Вирішення проблем 

інституційних юридичних колізій потребує від МВС України чіткого та 

обґрунтованого визначення повноважень органів внутрішніх справ України, 

правових статусів посадових осіб у галузі європейської інтеграції в сфері 

правоохоронних органів. Безумовно, ці проблеми вимагають подальших 

ґрунтованих досліджень, у яких провідне місце має належати науковцям, що 

займаються розробкою організаційно-правових засад управління органів 

внутрішніх справ України у сфері європейської інтеграції. Для попередження 

та усунення функціональних юридичних колізій Міністерству внутрішніх 

справ України слід приділити особливу увагу удосконаленню правотворчої 
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діяльності та якісному правозастосуванню, використовуючи при цьому 

різноманітні організаційно-правові заходи.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що діяльність МВС 

України щодо організації попередження та усунення юридичних колізій між 

відомчими нормативними актами та законодавством ЄС залежить, в першу 

чергу, від вирішення проблеми взаємодії міжнародного та національного 

права, особливо це стосується вказівки у загальній нормі Конституції на 

шляхи вирішення колізій міжнародних та внутрішньодержавних норм [4, 

с. 234]. 

Таким чином, МВС повинно розробляти та реалізовувати заходи 

щодо формування та розвитку єдиного європейського правового простору. 

Концептуальними засадами правової інтеграції МВС України у сфері 

правоохоронних органів постають правові засади взаємодії правової системи 

ЄС та національних правових систем, взаємодії правової системи ЄС та 

правової системи України, а також наукові дослідження фахівців. У той же 

час, специфіка правового регулювання у сфері правоохоронних органів 

потребує від МВС України зваженої та обґрунтованої стратегії реалізації 

цього завдання, що обов’язково враховує та мінімізує можливі негативні 

наслідки процесу інтеграції України до ЄС. 
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державного та муніципального управління» 

 

Виходячи з Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю, а її права, свободи та гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Складовою частиною захисту прав людини є захист її 

споживчих прав. У статті 42 Конституції України зазначено, що обов’язком 

держави є захист прав громадянина як споживача [1]. проблем захисту прав 

споживачів в Україні. 

Питання захисту прав споживачів у всіх високорозвинених країнах та 

країнах, що розвиваються, посідає важливе місце. 

В Україні, в одній із перших країн пострадянського простору, було 

прийнято Закон України «Про захист прав споживачів». Проте це не стало 

поштовхом для винесення питання захисту прав споживачів на якісний 

європейський рівень. Адже окрім прийнятих законів необхідно створювати 

передумови для їх ефективного застосування та втілення в життя. 

На сьогодні проблема прав громадянина, в тому числі прав у сфері 

споживання, є надзвичайно актуальною, адже наближення України до вступу 

в Європейський Союз потребує застосування європейських стандартів якості 

продукції та створення передумов для реалізації права кожного громадянина 

на достойний рівень отриманих послуг та спожитої продукції. 

У розвиненій країні споживач є основною фігурою в ринкових 

відносинах, на яку орієнтоване виробництво та підвищення якості товарів і 

послуг. Застосування санкцій до продавців, виробників неякісної продукції не 

завжди дає необхідний ефект, адже зазвичай недобросовісний виробник 

(продавець, виконавець) сплачує штраф та продовжує надавати неякісні 

послуги, постачати небезпечну для життя та здоров’я продукцію. 

Важливим фактором у підвищенні якості продукції та наданих послуг 

є юридична обізнаність самих споживачів у сфері захисту своїх прав. Права 

споживачів повинні превалювати над правами продавців та виробників, 

оскільки життя та здоров’я людини – основна цінність. 

Юридична обізнаність споживачів в Україні має дуже низький рівень. 

Всі покупці в магазинах бачать у кутку споживача Закон України «Про захист 

прав споживачів», але найчастіше вони не зацікавлені в ознайомленні із 

зазначеними в ньому правами, щоб вміти користуватися ними та обстоювати 

свої інтереси [5, c. 82]. 

Дії, які споживач повинен вчинити для захисту своїх порушених прав: 

- При купівлі товару чи отриманні послуги необхідно зберегти чек, 

який є підтвердженням здійснення покупки чи отримання послуги 
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- При виявленні невідповідності товару чи послуги потрібно 

звернутися з відповідною заявою (зверненням, скаргою, вимогою) про 

відшкодування збитків до продавця (виробника, виконавця). Заява (скарга, 

звернення, вимога) надсилається на юридичну адресу продавця, виробника 

листом з описом та повідомленням про вручення 

- Якщо продавець (виробник) жодним чином не реагує на заяву про 

відшкодування, потрібно звернутися із заявою (скаргою) в державні органи, 

які зобов’язані здійснювати захист прав споживачів. На сьогодні ці функції 

виконує Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та її 

територіальні органи 

- Іншим варіантом для захисту прав та інтересів споживача є 

звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої неякісними 

товарами та послугами 

- Паралельно споживач може звернутися за допомогою до 

громадської організації, яка спеціалізується на відстоюванні прав громадян на 

якісні товари та послуги. Громадські організації такого типу допоможуть 

провести всі необхідні експертизи та повідомлять, які докази потрібно надати 

суду для успішного вирішення справи на користь споживача. Крім того, 

доцільно буде звернутися за послугами до кваліфікованого юриста, який 

допоможе підготувати всі необхідні документи для подання позову до суду, а 

також захистити права споживача в суді та у відносинах з продавцем, 

виробником чи виконавцем послуг [5, c. 77–78]. 

Основним стимулом для покращення ситуації в сфері захисту прав та 

інтересів покупців, споживачів послуг може бути здорова конкуренція між 

компаніями, які виробляють та реалізують продукцію, оскільки в такому 

випадку компанії зацікавлені в її якості, у найкращому співвідношенні ціни та 

якості, щоб споживач, маючи право вибору, надавав перевагу саме їхній 

продукції. 

22 липня 2014 року Верховною Радою України прийнятий Закон 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових 

продуктів». Його основною метою є наближення законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу у сфері безпеки та якості продукції, 

формування високого рівня захисту інтересів та здоров’я людей, створення 

прозорих умов ведення підприємницької діяльності, підвищення рівня 

конкурентоспроможності українських продуктів харчування та зменшення їх 

ціни, запровадження європейських принципів регулювання ГМО, скасування 

дозвільних процедур, яких нема в Європейському Союзі, встановлення 

конкретних вимог до процедур здійснення державою контролю за якістю 

харчових продуктів на ринку України та імпортної продукції відповідно до 

європейської практики, встановлення механізму саморегуляції операторами 

ринку на основі загальних вимог законодавства щодо гігієни харчових 

продуктів. Залишається сподіватися, що норми Закону будуть ефективними на 

практиці та призведуть до покращення захисту прав споживачів [2]. 
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Важливим фактором у виході на новий якісний рівень захисту та 

забезпечення прав споживачів є юридична та споживча обізнаність людини, 

яка знає свої права та усвідомлює, яким чином їх можна захистити. 

В розвинених країнах чільне місце в забезпеченні захисту інтересів 

споживачів посідають саме громадські організації, які спрямовують свою 

діяльність на боротьбу з нечесними виробниками, продавцями, допомагають 

звичайним громадянам обстоювати свої права та інтереси в судових та 

державних органах, притягувати винних до відповідальності. 

Запорукою успіху для досягнення високих стандартів якості життя є 

співпраця державних органів, громадських організацій та споживачів. 

Споживчій культурі необхідно привчати дітей змалечку, адже належна якість 

товарів та послуг – це не тільки безпека для життя та здоров’я, а й повага до 

гідності людини. 

Для споживача недостатньо знати, що товар можна повернути 

протягом чотирнадцяти днів, адже Законом України «Про захист прав 

споживачів» передбачені й інші права покупця, споживача послуг. Вони 

мають розуміти, що в них є можливість захисту прав і при отриманні послуг, 

наприклад ремонті взуття, послуг перукаря, технічного огляду автомобіля. 

При отриманні неякісних послуг споживач має право на компенсацію [4, 

c. 163]. 

Основним моментом, який призводить до ускладнення ситуації щодо 

захисту прав та інтересів споживачів, є байдуже ставлення людей до своїх 

прав. Часто споживач не бажає вплутуватися в довготривалу судову тяганину 

через незначну вартість придбаної неякісної продукції чи невелику шкоду для 

здоров’я. Не всі люди розуміють, що їхня пасивність у цьому питанні 

призводить до погіршення якості продуктів харчування, електротоварів, 

питної води, наданих комунальних послуг, до зниження рівня життя загалом. 

Потрібно завжди пам’ятати, що права споживачів – це невід’ємна 

частина прав людини. Задоволення потреб споживачів у розвиненій 

європейській країні повинно бути пріоритетом у діяльності державних 

органів. 

Для підвищення якості життя не слід сподіватися на когось і 

починати самостійно обстоювати свої права, вимагати та спонукати 

виробників (продавців, виконавців) виконувати вимоги закону та не 

порушувати права споживачів на захищеність від товарів і послуг неналежної 

якості, на доступну, достовірну, повну та своєчасну інформацію про товари і 

послуги, на вільний свідомий вибір якісної продукції [3, c. 78]. 

Необхідно налагодити цивілізований діалог між державними 

органами, бізнесом та споживачами для отримання найкращого результату в 

сфері споживчої безпеки, адже наближення України до вступу в європейську 

спільноту ставить перед нашою державою нові завдання, зокрема у сфері 

захисту прав та інтересів споживачів. 
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Кожен свідомий громадянин повинен відчувати свою 

відповідальність, адже зміни на краще залежать від зусиль всіх та кожного, 

від усвідомлення особистої ролі в покращенні споживчої культури та безпеки. 
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Ідея прав людини пройшла перевірку часом. Права людини були 

гаслом буржуазних революцій, зруйнувавши феодалізм, і відіграли подібну 

роль у падінні тоталітарних режимів, у розвалі комуністичної системи 

(соціалістичного табору), у розпаді СРСР та створенні на його теренах цілої 

низки суверенних, незалежних, самостійних, демократичних держав. 

Ідея невід’ємних прав людини – ідеал людства епохи Просвітництва – 

стала вирішальною основою для конституцій практично у всіх країнах. Таким 

чином, досвід історії наочно підтвердив не тільки життєздатність ідеї 

невід’ємних прав людини, а і їх універсальність. 

Основні права і свободи людини становлять підвалини 

справедливості, миру та безпеки для всього світового співтовариства і тому 

мають всесвітнє значення.  

Ідейною основою Конституції України були обрані саме права і 

свободи людини.  

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини вимагає: 
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– забезпечення верховенства, пріоритету прав і основоположних 

свобод людини у відносинах з державою; 

– врегулювання поведінки людей відповідно до загальновизнаного 

принципу «дозволено все, крім того, що заборонено законом» та 

врегулювання діяльності держави, її органів, посадових і службових осіб 

відповідно до принципу «дозволено лише те, що передбачається законами»; 

– підвищення рівня гарантованості прав і свобод людини, закріплених 

у Конституції, насамперед, права на життя (стаття 27), права на повагу 

гідності (стаття 28), свободи та особистої недоторканності (стаття 29), 

недоторканності жита (стаття 30), таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції (стаття 31), недоторканності особистого і 

сімейного життя (стаття 32), свободи пересування, вільного вибору місця 

проживання (стаття 33), права на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань (стаття 34); 

– приведення законодавства у галузі прав людини у відповідність до 

міжнародних норм і стандартів; 

– ратифікування Факультативного протоколу до Міжнародного пакту 

про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародної Конвенції про 

захист осіб від насильницьких зникнень; 

– забезпечення прав і свобод кожної людини згідно з міжнародними, у 

тому числі європейськими, нормами і стандартами, практикою Європейського 

суду з прав людини; 

– посилення юридичного забезпечення права людини на власність; 

– зміцнення основи економіки – малих і середніх підприємств; 

– створення належних умов, вироблення правових механізмів і 

процедур для повної і безперешкодної реалізації кожною особою прав і 

свобод, їх дієвої охорони та захисту у разі їх порушення; 

– посилення боротьби зі злочинами, які посягають на права і свободи 

людини; 

– прийняття нових законів про вибори та референдум, про зброю, про 

захист персональних даних, про недержавні правозахисні організації, тощо. 

Залишаються актуальними питання підвищення рівня гарантування 

соціальних прав громадян, подолання їх певної декларативності шляхом 

виконання зі сторони державних органів відповідних програм, виділення 

достатніх економічних та фінансових ресурсів, посилення контрольних 

функцій, подальшого розвитку громадянського суспільства. Щоб люди були 

вільні від страху насилля і нестатків (злиднів). Щоб кожна людина мала 

реальне право на такий порядок, при якому права і свободи людини можуть 

бути повністю здійснені. 

Законодавство та діяльність по забезпеченню прав людини повинні 

бути, з однієї сторони, достатніми, а з іншої – не порушувати прав і свобод 

людини. З метою збереження прав людини держава не має права звертатися до 

засобів, які загрожують її свободі. Рівень забезпечення прав людини повинен 
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бути щонайменше таким, щоб у суспільстві була створена атмосфера свободи, 

миру та спокою, щоб кожний був упевнений в тому, що його правам і 

свободам, життю і здоров’ю, честі і гідності, свободі і власності не загрожує 

небезпека, що він захищений державою. 

Але людина – не тільки об’єкт забезпечення прав і свобод, але й 

суб’єкт цієї сфери. Згідно з Конституцією України кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23). Кожен 

зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ч. 1 ст. 68). 

Вимагає подальшої розробки загальна теорія прав і свобод людини і 

громадянина. Вона є предметом теорії держави і права, її методологічною 

основою, і саме вона покликана виявити загальні закономірності 

функціонування, розвитку та гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, а також забезпечувати правознавство засадничими поняттями у 

цій сфері. Такі ж завдання стоять і перед низкою конституційного права щодо 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Людина – найвища цінність, і тому найпріоритетнішим напрямком 

правових досліджень повинно стати забезпечення її прав і свобод. Категорії та 

наукові поняття теорії прав і свобод людини є філософськими 

(світоглядними), загальнонауковими, загальними для суспільних наук або 

загальними для теорії держави і права й галузевих юридичних наук. Отже ця 

теорія, її категорії, наукові поняття мають методологічне значення для 

правознавства. Вони виступають відповідно «інструментом» наукового 

пошуку, методологічним засобом пізнання або джерелом постановки 

актуальних проблем правознавства і принципів (характерних напрямків) їх 

вирішення, тобто виконують методологічні функції. 

Права і свободи людини визначають завдання і принципи правового 

регулювання, межі втручання влади, підстави відповідальності, характер і 

межі застосування санкцій тощо. 

Людство живе в епоху трансформації, переходу до нового, 

незворотного, але далеко не відомого стану, невизначеного майбутнього. 

Існуючі економічні та соціальні структури довели свою неспроможність, вони 

не в змозі вирішити проблеми розвитку людства. 

Для забезпечення прав і свобод людини потрібна розбудова нового, 

безпечного, більш гуманного і демократичного суспільства, миролюбивого 

устрою, заснованого на принципах солідарності, співробітництва, 

взаємодопомоги, справедливості, взаємної відповідальності індивіда і 

суспільства, толерантності, поваги і турботи про життя соціуму, відношення 

один до одного як до членів єдиної загальнолюдської сім’ї, визначення 

балансу між економічними, етичними, емоційними та духовними цінностями 

тощо. 
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Метою суспільного ладу повинно бути створення умов для 

забезпечення безпеки і благополуччя (добробуту) для кожної людини. Це 

вимагає шукати і знаходити інноваційні підходи вирішення ключових питань 

сьогодення. 
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заступник директора з навчально-методичної та  

наукової роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління»,  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Змістом зобов’язання є права та обов’язки сторін – кредитора та 

боржника, тобто умов за яких укладено договір. За загальним правилом, 

умови договору визначаються на розсуд сторін, крім тих випадків, коли зміст 

такої умови прямо передбачено законом або іншими нормативними актами.  

 Основний обов’язок боржника – це обов’язок із передачі об’єкта 

зобов’язання. Їй кореспондує право кредитора.  

Договір консалтингу є двостороннім, тому обидві сторони являються 

один для одного боржником та кредитором, відповідно мають спільні права та 

обов’язки. Права і обов’язки сторін у двосторонніх договорах завжди 

взаємопов’язані між собою, є зустрічними: те, що для однієї сторони є 

обов’язковим, складає зміст права вимоги другої сторони. Отже, доки одна 

сторона не виконає свій обов’язок, інша сторона не може реалізувати своє 

право. 

 Обов’язки виконавця. 1). Основним обов’язком за договором 

консалтингу є надання послуг відповідно до погоджених сторонами завдання 

та передача одержаних результатів у погоджений строк замовнику. 

2). Специфічною рисою договору консалтингу є встановлення вимоги 

стосовно виконавця надати послугу особисто. Це означає, що особа-

виконавець, зобов’язана надати послугу особисто, не покладаючи цього 

обов’язку на іншого суб’єкта цивільних правовідносин. Якщо це 

консалтингова фірма, тобто юридична особа, то у договорі повинно бути 

зазначено, який саме спеціаліст повинен надати послугу. 3). За договором 

консалтингу має передбачатися обов’язок виконавця утримуватися від 

публікацій та розголошення відомостей, які можуть становити комерційну 

таємницю. 4). Виконавець за договором консалтингу зобов’язаний надати 

послугу бездоганно. 

 Права виконавця. 1). Передусім виконавець має право вимагати від 

замовника прийняти послугу та оплатити її. 2). Виконавець має право 

залучати до виконання проекту (завдання) інших спеціалістів-консультантів, 
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але із дозволу замовника. Якщо це правило не застережено, то виконавець 

повинен надати консультації особисто. 3). Виконавець має право залучати до 

виконання завдання працівників замовника, які володіють необхідною 

інформацією, котра необхідна для виконання даного проекту. 4). Виконавець 

має право особисто мати доступ до інформації, яка становить професійний 

інтерес для виконання завдання. 5). Має право на збір інформації та 

підготовки її у зручній для виконавця формі. 6). Має право на забезпечення 

сприятливих матеріальних умов для роботи (приміщення, обладнання, 

копіювання, друк матеріалів та ін). 7). Має право на одержання гонорару. 8). 

Виконавець має право вимагати навчання персоналу новим методам роботи, 

якщо цього потребує виконання договору. 

 Обов’язки замовника. 1). Передусім, замовник повинен забезпечити 

виконавця необхідною дійсною і повною інформацією. В першу чергу, це має 

бути вихідна інформація. 2). Замовник зобов’язаний чітко визначити тематику 

поставленої проблеми перед виконавцем, в обумовлений строк, якщо це 

зазначено у договорі. 3). Завдання (проект), як правило, розробляється та 

підписується ще до укладення договору, воно має містити визначення 

основних параметрів очікуваних результатів. Погоджене завдання з 

виконавцем стає невід’ємною частиною договору. Підготовка завдання 

(проекту) може бути покладена і на виконавця, у такому разі його розглядає і 

схвалює змовник. 4). Безумовним обов’язком є оплата надання 

консалтингових послуг. 5). Замовник зобов’язаний прийняти надану послугу 

та оплатити її. 

 Права замовника. 1) Замовник, в першу чергу, має право вимагати 

передання йому проекту. Він має також право усунення недоліків, які були 

допущені з мети виконавця. 2) Замовник має право надавати виконавцю 

інформацію, яка йому стала відома після укладення договору. 3) Замовник має 

право отримати інформацію від виконавця на будь-якому етапі впровадження 

проекту. 4) Замовник має право використовувати передані йому результати 

робіт консультанта у межах і на умовах, зазначених у договорі. 5). У договорі 

може передбачатися право замовника реалізовувати результати робіт 

консультанта третім особам. 

 Отже, одним із найважливіших обов’язків сторін при використанні 

будь-яких результатів наданих консультацій є збереження їх 

конфіденційності. Обсяг відомостей, що визначаються конфіденційними або 

комерційною таємницею, визначаються у договорі. Перелік прав та обов’язків 

сторін у договорі консалтингу не є вичерпним. Норми законодавства не 

становлять будь-яких обмежень щодо прав та обов’язків сторін за договором 

консалтингу, так як правове регулювання даного виду договору у 

законодавстві взагалі відсутнє і діє на загальних нормах про договори, 

зобов’язання та договору про надання послуг. 
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СЕКЦІЯ № 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД 

ЧАС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛИКУ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ 

РОЗУМНОГО СТРОКУ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ 

 

Дегтярьова Світлана Володимирівна 

суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду,  

доцент кафедри адміністративного, кримінального  

права та процесу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління»,  

кандидат юридичних наук 

 

В напрямку європейської інтеграції та реформування судової системи 

і влади одним із актуальних питань залишається адаптація законодавства до 

реалій даного процесу. Актуальність зумовлена труднощами регулювання 

ефективності судочинства, зокрема, адміністративного, в рамках дотримання 

розумності строків розгляду судових справ, що неминуче тягне за собою їх 

(строків) порушення. 

Так, Кодекс адміністративного судочинства України (далі за текстом 

– КАСУ), а саме – частина 1 статті 122, визначає строк розгляду 

адміністративної справи у суді: адміністративна справа має бути розглянута і 

вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття 

провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При цьому 

поняття «розумний строк» розкрито пунктом 11 частини 1 статті КАСУ, 

відповідно до змісту якого, розумний строк - найкоротший строк розгляду і 

вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без 

невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 

інтересів у публічно-правових відносинах.  

Даний строк є максимальним в розгляді справи по суті, зважаючи на 

наявність скорочених строків розгляду справ деяких категорій. 

Механізм судових викликів та повідомлень врегульовано главою 3 

КАСУ. Так, відповідно до статті 35 КАСУ повістка вручається під розписку. 

Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за три дні до судового 

засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. 

Однак непоодинокими є випадки відсутності інформації про місце 

перебування (знаходження) учасника судового процесу (найчастіше 
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відповідача, третіх осіб та/або свідків у справі), що зумовлює застосовувати 

інші засоби повідомлення про дату, час та місце судового розгляду справи. 

Так, відповідно до статті 39 КАСУ, якщо зареєстроване у 

встановленому законом порядку місце проживання (перебування) відповідача, 

третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби 

масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання 

(перебування) на території України. 

Виклик публікується в друкованому засобі масової інформації не 

пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи. 

Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про 

виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня 

поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

При цьому, можливості продовження судом строку розгляду справи 

або права зупинення провадження на період пошуку та повідомлення таких 

відповідача, третіх осіб та/або свідків у справі КАСУ не містить. Дані 

обставини зумовлюють недотримання судом розумного строку розгляду та 

вирішення справи, обмеженого статтею 122 КАСУ відповідним терміном. 

Так, на таке недотримання безпосередній вплив має використання та 

реалізація після отримання повідомлення про розгляду справи учасниками 

судового процесу своїх прав, зокрема, права на подання клопотання про 

відкладення судового розгляду для подання доказів, клопотання про 

оголошення перерви, тощо, що не перериває перебігу строку судового 

розгляду. 

Більш того, безпідставне неприбуття учасника (учасників) судового 

процесу, якщо участь таких учасників визнана судом обов’язковою, має 

наслідком обов’язкове відкладення судом слухання справи. 

Враховуючи проаналізовану в даній доповіді проблему, вважаю за 

доцільне доповнити статтю 122 КАСУ частиною 5 такого змісту: 

«5. У випадку якщо зареєстроване у встановленому законом порядку 

місце проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, що 

тягне за собою необхідність здійснити їх виклик через засоби масової 

інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на 

території України, період такого повідомлення не включається до строків, 

визначених даною статтею. При цьому даний період розпочинається з дня 

публікування в друкованому засобі масової інформації такого повідомлення 

та закінчується спливом семиденного строку, визначеного частиною 2 статті 

39 КАСУ». 

Дане доповнення в період зміни демократичного суспільства та 

реформування судової системи надасть підстави для запобігання можливим 

порушенням прав учасників судового процесу, що мають бути завчасно 

повідомленими про дату, час та місце судового розгляду справи та 

розраховувати на розумний строк розгляду та вирішення адміністративної 
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справи з дотриманням необхідного балансу між такими правами усіх 

учасників. 
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Дослідження питань про поняття цивільних процесуальних відносин, 

їх відмінності від матеріально-правових відносин, їх зміст та специфічні 

якості і значення, їхній суб'єкт і об'єкт має принципово важливе значення як 

для науки цивільного процесуального права, так і для практичної діяльності. 

Метою дослідження є розгляд поглядів щодо змісту цивільних 

процесуальних правовідносин.  

Цивільні процесуальні правовідносини – це врегульовані нормами 
цивільного процесуального права відносини, що складаються між судом і 
кожним з учасників цивільного процесу у зв'язку зі здійсненням правосуддя 
у цивільних справах. Цивільно-процесуальні правовідносини, як будь-які 

правовідносини, включають в себе три елементи: суб’єкт, об’єкт, зміст. 

Питання про зміст цивільно-процесуальних відносин не отримало в 

науці цивільно-процесуального права однозначного підходу. Наступні 

науковці як, наприклад, В. С. Толстой [1, с. 122], Н. А. Чечина [2, с. 68], 

Н. Б. Зейдер [3, с. 57] відносять до змісту процесуальних правовідносин 

суб'єктивні процесуальні права та юридичні обов’язки. Зокрема, Н. А. Чечина 

говорить про цивільно-процесуальні правовідносини, як про суспільні 

відносини, через які реалізовується цивільне процесуальне право і які 

закріплюють поведінку суду і осіб, які беруть участь у здійсненні 

судочинства. Інші вчені, такі як А. А. Мельников [4, с. 59], В. Н. Щеглов [5, 

с. 13–14], Р. О. Халфіна [6, с. 55–57] вважають, що зміст процесуальних 

правовідносин утворений процесуальними діями суб'єктів правовідносин. 

Крім того, існує думка про те, що в цивільних процесуальних 

правовідносинах необхідно виділяти юридичний (права і обов'язки) і 

фактичний (діяльність суб'єктів) зміст. Така точка зору притаманна 

В. П. Мозоліну [7, с. 6], Д. Р. Джалілову [8, с. 30–33]. Так, В. П. Мозолін 



82 

вважав, що головне значення в змісті цивільно-процесуальних відносин 

належить діям [7, с. 6]. 

Отже, приеднуючись до думки В. С. Толстого, Н. А. Чечиної, 

Н. Б. Зейдер вважаємо, що змістом цивільних процесуальних правовідносин є 

суб'єктивні процесуальні права та юридичні обов’язки. 
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Останнім часом багато практикуючих юристів відзначають 

важливість використання в своїй практиці судових та адміністративних 

прецедентів. Причинами є те, що мають місце численні зміни та доповнення, 

що вносяться до ключових нормативно-правових актів, наявність 

неефективних у суспільстві реформ та незахищеність громадян у державі. Ці 

чинники породжують велику кількість правових колізій, в тому числі і в 

судовій практиці. У подібній ситуації використання судових та 
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адміністративних прецедентів в юридичній практиці - це є свого роду 

орієнтир, який дає розуміння позиції українських суддів з тих чи інших 

питань. 

Якщо зробити історичний аналіз,то у радянському, а потім в 

українському правознавстві, довгий час панувала точка зору, згідно з якою 

судовий прецедент не відносився до джерел права. Така точка зору є й досі 

домінуючою у сучасній українській правовій доктрині, так як у нашій країні 

не існує прецедентного права, можуть заперечити деякі. Але всім 

практикуючим юристам відомо, що аналогія результату справ, що 

розглядаються в одному суді або одним суддею, або аналогічних справ в 

інших судах при їх розгляді або оскарженні має місце в більшості випадків і, 

не знаючи цих життєвих реалій, сподіватися на успіх у суді досить 

проблематично. Тож, безумовно, робота з такими добірками істотно полегшує 

можливість аналізу і вироблення прогнозованих позицій судових органів і 

представників суддівського корпусу при розгляді справ у судах України. 

Проблема визнання судових рішень і судової практики джерелами 

права постійно цікавила та продовжує цікавити вчених-юристів. Вивченням 

цього питання займались В. Е. Беляневич, П. А. Гук, Б. В. Малишев, 

М. І. Сірий, Т. М. Анакіна, Д. В. Кирилюк, Л. А. Луць, С. В. Шевчук, 

О. Ф. Скакун та інші науковці. 

Якщо дивитись в сутність правового прецеденту, то прецедентне 

право характеризується тим, що воно не має поділу на приватне та публічне 

(що притаманно романо-германській правовій сім’ї), натомість історично 

склався поділ права на загальне право та право справедливості [1, с. 3]. Також 

відсутній поділ права на галузі, а самі норми права не мають поділу на 

імперативні й диспозитивні. У романо-германській правовій сім’ї , а, отже, і в 

Україні, саме явище, що іменується прецедентом, є багатозначним і 

відрізняється від судового прецеденту в системі загального права. У нашій 

країні система судової практики, як правило, не виходить за межі тлумачення 

закону та не визнається офіційною формою права, оскільки посилається на 

концепцію, згідно з якою судове рішення є обов’язковим лише для сторін – 

учасників судового розгляду. Тобто вона є допоміжним джерелом права [2, 

с. 136]. У більшості з них значення мають не стільки судові рішення з окремих 

справ, скільки узагальнення судової практики з певних категорій таких справ. 

Виходячи із вище викладеного, можна сказати, що інтеграція України 

до європейського співтовариства спонукає державу адаптувати українське 

право до європейських правових стандартів. Логічним є прийняття 

українським парламентом Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», у ч. 1 ст. 17 якого 

говориться, що українські суди під час вирішення справ застосовують 

Конвенцію про захист прав і основоположних свобод людини та практику 

Суду як джерело права [3, с. 20]. Власне, складається ситуація, за якої судові 

прецеденти Суду є джерелом права, а судові рішення національних судів не 
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входять до системи правових джерел, оскільки зазвичай вони нові норми не 

утворюють, а лише застосовують чинне право [4, с. 77]. Прихильники 

концепції судового прецеденту в Україні вказують на прецедентність рішень 

вищих судових інстанцій, зокрема постанов Пленуму Верховного Суду 

України, рішень Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, а 

також Конституційного Суду України. 

Вітчизняний науковець С. Шевчук стверджує, що в Україні як у 

державі, що належить до романо-германської правової сім’ї, некоректно 

застосовувати сам термін «судовий прецедент», оскільки судові рішення, 

навіть попри їхню нормативність, не містять ознаки «класичного» прецеденту, 

як і не мають його структури. У цьому разі варто послуговуватись такими 

поняттями, як «правоположення» або «правова позиція суду» [5, с. 38]. На 

нашу думку, Україні потрібно робити кроки до укріплення судового та 

адміністративного прецеденту, як джерела права, адже система прецедентного 

права робить прозорою і передбачуваною як судову систему, так і діяльність 

правоохоронних органів, оскільки будь-який орган чи посадова особа не 

зможуть за аналогічних обставин відступити від правила, закріпленого в 

цьому рішенні. За таких обставин втрачає сенс чинення тиску на суд чи будь-

яку посадову особу, зменшується кількість скарг і як наслідок знижиться 

рівень корупції в державі, оскільки ніхто не зможе діяти в аналогічній справі 

інакше, як у попередній. 

Тобто, виходячи із вище наведеного, можна підвести підсумок, що 

лише стабільна система правосуддя (через створення прецедентного права, а 

не спеціалізація судів, замість суддів) допоможе визначити напрями 

підвищення кваліфікації суддів, започаткувати об’єктивний механізм 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності й реально знизити 

корупцію не тільки в судах, а й в усіх правоохоронних органах завдяки 

стабільності та обов’язковості судових рішень». 
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В настоящее время одним из приоритетов налогового контроля в 

Республике Беларусь является камеральный контроль. Камеральный контроль 

представляет собой контроль на основе сопоставления, изучения и анализа 

представленной налогоплательщиками налоговой отчетности, сведений 

уполномоченных государственных органов, а также других документов и 

сведений о деятельности налогоплательщика. Целью проведения 

камерального контроля является предоставление налогоплательщику 

возможности самостоятельного устранения нарушений без применения 

штрафных санкций и выхода на налоговую проверку на предприятие. Тогда 

как, камеральный контроль охватывает практически всех 

налогоплательщиков, предоставляющих налоговую отчетность. Таким 

образом, проведение камерального контроля, в том числе и 

автоматизированного, значительно экономит время работников налоговых 

органов и позволяет обнаруживать практически все ошибки, допущенные 

налогоплательщиками при заполнении форм налоговой отчетности. Вместе с 

тем, результаты проведения камерального контроля позволяют выявить 

налогоплательщиков, деятельность которых требует проведения более 

детального анализа при проведении тематических и комплексных налоговых 

проверок. Проведение камерального контроля на постоянной основе 

повышает налоговую дисциплину налогоплательщиков.  

На сегодняшний день разработаны информационные ресурсы, 

позволяющие налоговым органам проведение автоматизированного 

камерального контроля: АИС «Электронные счета-фактуры»; АИС «Контроль 

кассового оборудования». Вместе с тем, правомерность учета 

внереализационных доходов и расходов, затрат, учитываемых при 

налогообложении, налоговые органы могут проверить только при выходе на 

проверку. Одним из методов совершенствования контроля может служить 

проведение автоматизированного камерального контроля не только 
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деклараций по НДС, но и по всей налоговой отчетности, предоставляемой 

налогоплательщиками в налоговые органы, что позволит обеспечить 

дополнительные налоговые поступления в бюджет.  

Также, на наш взгляд, необходимо внести некоторые коррективы и в 

налоговое законодательство. Например, по земельному налогу. Согласно п. 4 

ст. 192 Налогового Кодекса (далее – Кодекс) [1] отсутствие у организаций 

документов, указанных в абзаце втором части первой п. 3 ст. 202 Кодекса, 

либо отсутствие предусмотренной законодательством государственной 

регистрации прав частной собственности, пожизненного наследуемого 

владения, постоянного или временного пользования земельными участками 

не являются основанием для непризнания этих организаций плательщиками в 

отношении земельных участков, которыми они фактически пользуются. 

Абзацем вторым части первой п. 3 ст. 202 Кодекса определено, что 

основаниями для исчисления земельного налога являются государственный 

акт на земельный участок, удостоверение на право временного пользования 

земельным участком, свидетельство (удостоверение) о государственной 

регистрации, решение уполномоченного государственного органа, 

являющееся основанием для возникновения или перехода права на земельный 

участок. 

Вместе с тем, если при переходе права на капитальное строение 

требуется принятие уполномоченным государственным органом решения, 

являющегося основанием для возникновения или перехода права на 

земельный участок, исчисление земельного налога в отношении такого 

земельного участка производится с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия соответствующего решения. 

На практике имеют место случаи, когда организации безвозмездно 

передается имущество, расположенное на земельном участке, принадлежащем 

иной организации, которая освобождена от уплаты земельного налога, без 

передачи самого земельного участка. Пользуясь земельным участком на 

протяжении длительного времени, организация (новый пользователь) не 

обращается за установлением границ земельных участков и соответственно 

уполномоченным государственным органом не может быть принято решение, 

являющееся основанием для перехода права на земельный участок и 

основанием для исчисления земельного налога. В результате, в бюджет не 

поступает земельный налог от организации, которая фактически пользуется 

земельным участком. Учитывая вышеизложенное, предлагаем, внести 

дополнения в п. 3 ст. 202 Налогового Кодекса: 

«Основаниями для исчисления земельного налога являются: 

фактическое использование плательщиком земельных участков, в 

том числе предоставленных во временное пользование и своевременно не 

возвращенных, самовольно занятых, используемых не по целевому 

назначению, включая случаи такого использования, установленные 

уполномоченными государственными органами, сведения о которых 
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представляются налоговым органам землеустроительными службами 

исполнительных комитетов». 

Порядок налогообложения организаций, осуществляющих 

грузоперевозки, транспортно-экспедиционную деятельность, также, по 

нашему мнению, нуждается в совершенствовании. Данные организации часто 

выбирают упрощенную систему налогообложения с уплатой НДС. В таком 

случае перевозчики уплачивают налог при УСН в размере 3% от валовой 

выручки, а по НДС в отношении экспортируемых транспортных услуг 

согласно п. 1 ст. 102 Налогового кодекса [1] применяют нулевую ставку НДС 

и производят вычет сумм НДС в полном объеме.  

Так, в 2016 году по Октябрьскому району г. Гродно 39 организаций, 

осуществляющих грузоперевозки, применяли упрощенную систему 

налогообложения с НДС. Данной категорией плательщиков исчислен налог 

при упрощенной системе налогообложения в сумме 2 968,4 млн. руб. При 

этом, НДС к уменьшению данными плательщиками исчислен в сумме 3 426,5 

млн.руб.  

Согласно п. 4 ст. 102 Кодекса [1] к экспортируемым транспортным 

услугам, облагаемым НДС по ставке в размере ноль (0) %, относятся услуги 

транспортной экспедиции, услуги по перемещению грузов, пассажиров и 

багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным и 

другими видами транспорта (комбинацией этих видов транспорта) за пределы 

либо за пределами Республики Беларусь, из-за ее пределов, а также транзитом 

через территорию Республики Беларусь, включая частичное оказание этих 

услуг на ее территории. 

Предлагаем: а) рассмотреть вопрос целесообразности применения 

упрощенной системы налогообложения организациями, осуществляющими 

транспортно-экспедиционную деятельность, и оптимизации налогообложения 

данной категории плательщиков;  

б) учитывая посреднический характер деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги транспортной 

экспедиции, рассмотреть вопрос о целесообразности применения по НДС 

нулевой ставки по услугам транспортной экспедиции. 

По единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц в связи с изменениями, вносимыми в ст. 296 Налогового 

кодекса и общегосударственный классификатор «Виды экономической 

деятельности», изменились формулировки и подклассы видов экономической 

деятельности. 

На практике бывает сложно определить код вида экономической 

деятельности осуществляемый индивидуальным предпринимателем для целей 

исчисления единого налога. В связи с этим считаем целесообразным для 

целей исчисления единого налога расширить перечень видов осуществляемой 

деятельности и все услуги, оказываемые потребителям (физическим лицам) 

включить в объекты налогообложения единым налогом. 
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Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві, а саме 

випадки відсутності регулювання певних відносин в основному галузевому 

кодифікованому акті, не є поодиноким явищем. Слід зазначити, що це є 

нормальним явищем, адже передбачити всі багатогранні випадки 

правозастосування практично не можливо. Більш правильним буде вказати, 

що надмірне завантаження актів правозастосування правилами-регуляторами 

подібних суспільних відносин здебільшого сприяло б бюрократизації 

останнього. Тим більше що, як і в більшості галузей, в кримінальному 

процесуальному праві застосовуються такі засоби, як аналогія закону, аналогія 

права та субсидіарне застосування правових норм. 

Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови 

аналогія – це подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами 

поняттями. Висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-

небудь предметів, явищ, понять [1, с. 28]. 

Враховуючи незначний обсяг статті, обмежимо предмет дослідження 

деякими питаннями застосування аналогії закону. Аналогія закону – це 

поширення в процесі правозастосування на конкретні неврегульовані правом 

життєві відносини чинності норм, які регулюють відносини, подібні тим, що 

потребують урегулювання в рамках даної галузі права за найсуттєвішими 

ознаками [2, с. 417]. 

Проблемам застосування аналогії в кримінальному процесі в різний 

час приділяли увагу такі українські та закордонні вчені-юристи: 

С. С. Алексєєв, М. І. Бажанов, В. О. Белоносов, А. Т. Боннер, С. В. Бошно, 

І. В. Вовк, М. М. Гродзинський, Ю. М. Грошевий, В. Г. Даєв, В. К. Забигайло, 

Л. Б. Зусь, Т. В. Малярчук, Я. О. Мотовиловкер, Н. Н. Полянський, 

П. М. Рабінович, Р. Д. Рахунов, Д. Ю. Сільченко, О. Ф. Скакун, 

М. С. Строгович, Т. А. Трубіцина, О. Д. Шиндяпіна та ін.  
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Зазначені науковці зробили значний внесок у розробку інституту 

застосування аналогії взагалі та в кримінальному судочинстві зокрема. У 

працях вчені досліджували роль і місце аналогії закону та права як засобів 

вирішення прогалин в законодавстві, пропонували етапи застосування 

аналогії, приділяли увагу різним аспектам реалізації інституту на практиці. 

Водночас, аналіз норм чинного кримінально-процесуального 

законодавства України свідчить про те, що на законодавчому рівні у сфері 

забезпечення реалізації аналогії в кримінальному судочинстві є проблеми. 

Насамперед, потребує законодавчого закріплення питання умов застосування 

аналогії. На наше переконання, таке закріплення слугувало б забезпеченню 

реалізації прав і свобод учасниками процесу, реалізації засади верховенства 

права під час кримінального провадження. 

Загалом застосування аналогії закону передбачено фактично в 

кожному кодифікованому акті галузевого законодавства. 

Так, у ч. 8 ст. 8 Цивільного процесуального кодексу передбачено: 

«Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що 

регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого 

– суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права)». 

У ч. 1 ст. 8 Цивільного кодексу зазначається: «Якщо цивільні 

відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного 

законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами 

цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні 

за змістом цивільні відносини (аналогія закону)». 

У ч. 1 ст. 10 Сімейного кодексу подано: «Якщо певні сімейні 

відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими нормативно-правовими 

актами або домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми 

цього Кодексу, які регулюють подібні відносини (аналогія закону)». 

Подібне положення міститься в ч. 7 ст. 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України: «У разі відсутності закону, що регулює відповідні 

правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини 

(аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із 

конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права)». 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК) 

хоча й не містить окремої статті, яка б безпосередньо передбачала аналогію в 

кримінальному провадженні, але у ч. 6 ст. 9 кодексу йдеться саме про 

застосування аналогії: «У випадках, коли положення цього Кодексу не 

регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального 

провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження…». 

На жаль, законодавець обмежився лише вказівкою на можливість 

застосування аналогії в кримінальному провадженні. На наше глибоке 

переконання, у період недовіри громадян до дій правозастосовувача, у час 

лише тільки прагнення наблизитись до європейських стандартів бажаними 
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або навіть необхідними є визначення умов застосування аналогії на 

законодавчому рівні.  

З огляду на це, застосування інституту аналогії в кримінальному 

провадженні є індикатором довіри не лише до правозастосовувача, але й до 

правоохоронної системи, загалом. 

Отже, враховуючи той факт, що саме під час кримінального 

судочинства особа зазнає найбільших обмежень наданих Конституцією прав і 

свобод, є нагальною необхідність у закріплені в КПК умов застосування 

аналогії в кримінальному провадженні. 
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Тенденцией последнего времени стало широкое обсуждение вопросов 

совершенствования административно-процессуального законодательства, в 

особенности, при разрешении дел об административных правонарушениях в 

области предпринимательской деятельности. 

Эксперты отмечают, что в настоящий момент существующая практика 

привлечения субъектов предпринимательской деятельности к 

административной ответственности негативно влияет на инвестиционный 

климат. Указанная проблема обусловлена двумя причинами: частая 

несоразмерность налагаемых административных взысканий совершенным 
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правонарушениям и невозможность в полной мере воспользоваться 

средствами правовой защиты, предусмотренными законодательством. 

Прежде всего, отметим тот факт, что полномочиями по применению 

административных взысканий, согласно Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) [4, ст. 3.1], обладают 28 органов, в том числе сельские исполкомы, 

административные комиссии местных исполнительно-распорядительных 

органов, различные органы надзора (пожарного, санитарного и др.). 

Протоколы об административных правонарушениях, согласно действующему 

законодательству, вправе составлять уполномоченные должностные лица 

более 80-ти органов и организаций (ст. 3.30 ПИКоАП). Такая 

«раздробленность» процедур не способствует единообразной практике 

применения административных взысканий.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что зачастую 

административные взыскания применяются теми же органами, должностные 

лица которых составляют протоколы об административных правонарушениях. 

Такая практика не способствует объективности и беспристрастности при 

применении административной ответственности, что отрицательно 

сказывается на их эффективности, поскольку присутствует эффект «защиты 

чести мундира» [1]. 

Например, органы Комитета государственного контроля 

рассматривают дела об административных нарушениях, предусмотренных 36-

тью статьями главы 12 КоАП, и уполномоченные должностные лица этих 

органов вправе составлять протоколы в отношении значительной части 

правонарушений в этой сфере. В отношении налоговых и других органов 

ситуация аналогична. 

Необходимо также отметить, что в некоторых случаях право 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях имеют те же органы, которые осуществляют регулирование 

в той либо иной сфере. Это, в частности, относится к органам, 

осуществляющим государственное регулирование в области стандартизации; 

органам Национального банка; органам, осуществляющим государственное 

регулирование в области распространения информации. Такая практика также 

не способствует объективному и беспристрастному рассмотрению дел, 

поскольку эти органы сами устанавливают правила, сами контролируют их 

соблюдение и сами же применяют административные взыскания.  

Важным моментом государственного регулирования в Республике 

Беларусь является не только справедливое привлечение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к ответственности за совершенные 

нарушения законодательства, но и одновременно принятие исчерпывающих 

мер для того, чтобы эти меры ответственности явились хорошим уроком для 

их должностных лиц, не приводя к негативным последствиям экономического 

характера для субъектов предпринимательской деятельности. Это 
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утверждение следует из анализа содержания п. 5 Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 

[3].  

Однако, несмотря на всю положительность установленного Указом 

Президента Республики Беларусь № 340 «О порядке освобождения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных 

взысканий и уплаты пеней» [2] механизма освобождения субъектов 

предпринимательской деятельности от административных взысканий, следует 

акцентировать внимание на следующем моменте. 

В соответствии с данным указом, заявитель обязан в течение года 

после принятия комиссией решения проинформировать государственный 

орган о результатах, которых он фактически достиг в случае его полного или 

частичного освобождения от административного взыскания [2]. Полагаем, что 

в данном случае субъекту предпринимательской деятельности оказывается 

определенного рода государственная поддержка. Поэтому считается 

целесообразным ввести не годичную, как это предусмотрено Указом, а 

полугодовую периодичность предоставления информации с 

аргументированием причин недостижения ранее заявленных результатов и 

предпринятых соответственно мерах.  

Такой контроль за последующим поведением субъекта 

предпринимательства позволит в большей степени стимулировать его к 

повышению экономических показателей своей деятельности. 

Так, в качестве совершенствования механизма освобождения 

субъектов предпринимательской деятельности от административных 

взысканий, следует согласиться с предложением А.В. Шерстобитова по 

внесению дополнений в ч. 2 п. 8 Указа относительно установления 

«обязательства заявителя об использовании денежных средств в сумме не 

менее суммы штрафа на расширение производства, приобретения 

оборудования и (или) иных материально-технических средств, увеличивших 

количество рабочих мест на предприятии» [5, с. 85]. 
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Цуркан Марина Миколаївна 

студентка ІV курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут 

державного та муніципального управління» 

 

Насамперед слід зазначити, що чинний ЦПК порівняно з ЦПК 1963 р. 

змінив об’єктивні та суб’єктивні межі правової регламентації процесуального 

представництва. При цьому законодавець відійшов від «класичної» моделі 

представництва у суді, відповідно до якої брати участь у цивільній справі 

через представника мають право тільки особи, які захищають свої суб’єктивні 

права, свободи та інтереси. Системний аналіз чинного процесуального 

законодавства дає змогу зробити висновок, що право брати участь у процесі 

особисто або через представника надане суб’єктам, які мають певний 

процесуальний статус. Кількість цих суб’єктів обмежується особами, які 

беруть участь у справі, вичерпний перелік яких закріплено у ст. 26 ЦПК [8].  

Функції представника у суді може здійснювати адвокат або будь-яка 

інша особа, яка досягла повноліття, має цивільну процесуальну дієздатність, 

належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді за 

умови відсутності передбачених законом перешкод щодо виконання 

представницьких функцій (статті 40, 41 ЦПК) [8]. Таким чином, по-перше, 

представниками в суді можуть бути особи, які мають статус адвоката. По-

друге, бути представниками у суді можуть інші фізичні особи за наявності 

таких взаємопов’язаних умов: а) досягнення повноліття; б) наявність повної 
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цивільної процесуальної дієздатності; в) наявність належно посвідчених 

повноважень на здійснення представництва [7, с. 125].  

Законодавчий підхід щодо надання права брати участь у справі 

особисто або через представника широкому колу суб’єктів зумовлює 

диференціацію мети участі та функцій представника, які залежатимуть від 

мети участі та процесуального статусу особи, від імені якої він бере участь у 

процесі. З погляду на це, метою участі представників осіб, права та інтереси 

яких підлягають захисту в суді, є забезпечення реалізації їх конституційного 

права на судовий захист. [6, с. 64]. 

Європейський суд з прав людини неодноразово звертав увагу на те, 

що дія підпункту «с» п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод не обмежується тільки сферою кримінального 

судочинства і підлягає розширеному тлумаченню, оскільки право на правову 

допомогу є складовою права на справедливий судовий розгляд, що може 

спонукати державу до обов’язкового надання правової допомоги при розгляді 

цивільних справ через складність процесу або у випадках, коли допомога 

адвоката необхідна для забезпечення реального доступу до правосуддя [5, 

с. 154]. Конституційний Суд України, у свою чергу, в рішенні від 30 вересня 

2009 р. № 23-рп/2009 у справі щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 

Конституції вирішив, що гарантування кожному права на правову допомогу є 

не тільки конституційно-правовим обов’язком держави, а й дотриманням 

взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань відповідно до положень 

Загальної декларації прав людини 1948 р., Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р. тощо [2, с. 22]. У зв’язку з цим виникають питання 

щодо підстав обов’язкового призначення особі представника під час розгляду 

справи у суді, виокремлення самостійного виду представництва – 

представництва за призначенням, яке має здійснюватися на професійній 

основі, та його комплексного правового регулювання, на що останнім часом 

все частіше звертається увага у науковій літературі [1, с. 8].  

У законодавствах розвинутих країн світу зазначені обставини також є 

підставами для призначення представника судом. Разом з цим закони окремих 

країн встановлюють обов’язок суду, якщо представництво через адвоката є 

обов’язковим у силу закону, призначити стороні за її вибором адвоката, який 

згоден її представляти. Якщо представництво через адвоката не обов’язкове, 

то суд має право за клопотанням сторони та її вибором призначити адвоката, 

який дав згоду її представляти, тільки в тому випадку, коли виявлена 

необхідність представництва через адвоката або протилежну сторону 

представляє адвокат [4, с. 32].  

У контексті визначення об’єктивних меж правової регламентації 

процесуального представництва необхідно звернути увагу на те, що норми, 

які регулюють інститут процесуального представництва, мають загальний 

характер, тому сфера їх правової дії поширюється на всі стадії процесу та на 
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всі види проваджень у цивільному судочинстві [6, с. 87]. Враховуючи це, 

зазначені особи мають право брати участь у процесі особисто або через 

представника на всіх стадіях цивільного судочинства при розгляді будь-якої 

категорії справ незалежно від виду провадження. Виняток із цього правила 

встановлено тільки щодо справ про усиновлення (ст. 38 ЦПК). Науковці 

звертали увагу на те, що зазначений законодавчий припис не зовсім вдалий, 

оскільки у справах про усиновлення обов’язковою є участь органів опіки та 

піклування або уповноваженого органу виконавчої влади, які не можуть брати 

участь у справі інакше як через представників[3, с. 85]. За змістом ч. 1 ст. 38 

ЦПК забороняється брати участь у справі через представника, тобто 

представник не може брати участь у справі замість особи, яка бере участь у 

справі. Водночас відповідно ч. 2 ст. 38 ЦПК особиста участь у справі особи не 

позбавляє її права мати в цій справі представника. Згідно зі ст. 12 ЦПК кожна 

особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається 

в порядку, встановленому законом. [8].  

Отже, не можна не звертати увагу на те, що залишаються проблемні 

питання, що потребують нагального законодавчого вирішення з метою 

вдосконалення та подальшого розвитку цього інституту, забезпечення 

доступності та ефективності судового захисту як міжнародно-правових 

стандартів здійснення правосуддя. Передусім ідеться про необхідність 

комплексного правового регулювання представництва за призначенням, 

представництва держави, участі кількох представників однієї особи у суді та 

модифікації видів процесуального представництва. 
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СЕКЦІЯ № 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯИНА В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

МІФ ПРО ОСВІТУ НА УКРАЇНСЬКИХ САЙТАХ НОВИН 

 

Акімова Наталія Володимирівна 

доцент кафедри соціальної роботи  

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління», кандидат філологічних наук 

 

Сучасна людина активно користується інтернетом, отримуючи звідти 

значну частину інформації, що імпліцитно змінює її уявлення про оточуючий 

світ та себе саму. Психологами доведено, що інтернет-середовище 

ефективний чинник формування ціннісної системи (Дж. Ріва, К. Галімберті, 

Дж. Мантовані, Д.О.Єрохін та ін.), проте методи та механізми цього процесу, 

на жаль, поки що не ставали предметом наукового дослідження, також раніше 

не враховувався потенціал жанрової своєрідності різних інтернет-ресурсів. 

Отже, зосередимо увагу на питанні, як особливості побудови текстів інтернет-

новин змінюють наше уявлення про світ, зокрема якою ми маємо бачити 

освітню реформу? 

На найбільш популярному українському новинному порталі – 

Кореспондент – протягом 2017 року новини про освіту в Україні траплялися 

усього 20 разів з початку року, отже, не така вже і важлива освіта з поміж 

інших сфер життя. 

Загалом усі представлені освітні новини можна поділити на 3 групи: 

 новий закон про освіту; 

 зміни щодо вишів; 

 боротьба з корупцією. 

До першого блоку зароховуємо такі новини: 

 Українських школярів навчатимуть за допомогою LEGO (28 жовтня 

2017, 12:49) 

 Польща та Україна підписали декларацію про вивчення мови 

(25 жовтня 2017, 16:55) 

 Угорщина хоче, щоб Україна притримала закон про освіту 

( 17 жовтня 2017, 15:53) 

 У ПАРЄ жорстко розкритикували закон про освіту ( 12 жовтня 

2017, 13:43) 
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 Клімкін: Угорську меншину не позбавлятимуть мови ( 12 жовтня 

2017, 16:26) 

 Україна захистила державну мову - Порошенко (7 жовтня 2017, 

00:37) 

 Закон про освіту: Угорщина мститиме Україні в міру ( 6 жовтня 

2017, 18:25) 

 Порошенко: ми не повинні бути "почекунами" в діалозі щодо освіти 

( 28 вересня 2017, 15:28) 

 В Україні набув чинності закон про освіту ( 28 вересня 2017, 01:29) 

 Закон про освіту опубліковано в Голосі України ( 27 вересня 2017, 

10:36) 

 Закон про освіту: Угорщина хоче переговорів ( 25 вересня 2017, 00:22) 

 Закон про освіту: Угорщина звернулася в ООН ( 23 вересня 2017, 

12:57) 

 Президент Румунії скасував візит в Україну (21 вересня 2017, 22:54) 

 Чотири країни поскаржаться на Україну в ОБСЄ ( 14 вересня 2017, 

19:28) 

 Мовне питання. Країни-сусіди проти українізації ( 13 вересня 2017, 

19:28) 

 Читаючи час від часу такі новини, складається враження, що освіта в 

Україні реформується у гірший бік, що помітно усім навіть за межами країни. 

Українська влада видала новий невдалий закон. Президент теж до цього 

причетний. Таким чином погіршується імідж України загалом, поширюється 

міф, що реформи невдалі, і весь світ нас критикує. Такий настрій 

підтримується формулюваннями: «Угорщина хоче, щоб Україна притримала 

закон…», «У ПАРЄ жорстко розкритикували…», «Угорську меншину не 

позбавлятимуть мови», «Угорщина мститиме Україні», «Президент Румунії 

скасував візит в Україну», «Чотири країни поскаржаться на Україну в 

ОБСЄ». А між тим в усіх зазначених новинах йдеться лише про один пункт 

нового закону, за яким з 2020 року навчання у школах стане цілком 

україномовним. Але у новому законі є й інші новаторства, яким не 

приділяється увага, складається враження, що вони навпаки замовчуюються, 

наприклад щодо повернення до 12-річного навчання. Також не трапилося 

жодної новини, яка б акцентувала збільшення зарплати вчителів. Переваги 

нового закону не висвітлюються. Його критика скоріше декларативна, ніж 

сутнісна. Питання мови навчання не є принциповим для 70% українців, які за 

результатами опитування Ценру Разумкова вважають її рідною (станом на 

квітень 2017 року), ще 17% вважають рідними в равній мірі українську та 

російську мови. То навіщо ж 15 з 21 новин про освіту за рік акцентують увагу 

саме на мові навчання? Разом з такою формальною критикою читачам новин 

нав’язуються деякі ідіологічні міркування, що в Україні погана влада і 

президент (це вигідно тим, хто прагне політичної нестабільності), що інші 

країни та міжнародні організації мають право вирішувати, якою мовою будуть 
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навчатися наші українські діти (так підтримується міф слабкості та залежності 

України) тощо. 

До другого блоку новин - щодо вишів - включаємо такі новини: 

 Названо топ-10 спеціальностей в Україні (14 вересня 2017, 18:45) 

("медицина", "комп'ютерні технології", "туризм", "середня освіта ", 

"психологія" та "економіка" (від 46 тисяч до 40 тисяч заяв).  

 Гройсман: Не кожному потрібна вища освіта ( 1 вересня 2017, 14:49) 

 Для ВНЗ зменшили держзамовлення на фахівців ( 12 липня 2017, 

18:06) 

 Міносвіти змінило правила прийому до вишів ( 18 жовтня 2017, 14:54) 

З 4 новин цього блоку 2 підкреслюють, що українська влада прагне 

обмежити вищу освіту (2 і 3 новини). Перша новина є скоріше статистичною 

довідкою, що має потенціал корекції уподобань майбутніх абітурієнтів. 

Нажаль, шкала престижності спеціальностей для абітурієнтів висвітлюється у 

новинах частіше, ніж потреби ринку праці. А 4 новина – взагалі не новина, от 

якби міносвіти не змінило правила – це було б щось нове. 

Третій блок новин висвітлює проблему корупції в освіті, чим сприяє 

поширенню цього популярного міфу, у новинній статті за посиланням другого 

анонсу навіть йде мова, що освіта – другий по корумпованості орган в 

Україні. Безумовно, стверджувати, що в освіті немає корупції, поки що не 

можна. Та навряд чи її більше, ніж скажімо у владі, у суді і слідцтві, у 

збройних силах тощо. Ідея корумпованості освіти певно теж комусь вигідна. 

 Директорів шкіл зобов'яжуть подавати е-декларації (3 грудня 2016, 

08:50) 

 Названо найбільш корумпований орган в Україні (16 жовтня 2017, 14:03) 

Отже, яке враження у Вас має скластися, якщо Ви регулярно читаєте 

новини в інтернеті? Освіта в Україні постійно реформується, ці реформи 

погані, вони не відповідають світовим тенденціям, тому інші країни нас 

критикують. Президент підписує закони, не розібравшись. Вища освіта у 

країні небажана. Основною проблемою української освіти є корумпованість. 

Але! Якщо ми будемо читати новини тільки тоді, коли матимемо час уважно і 

критично їх осмислювати, то дійдемо висновку, що освіта постійно 

реформується майже у кожній країні, реформи щодо освіти в Україні 

замовчуються і критично не обговорюються професіоналами, українці нажаль 

більше орієнтуються на думку галасливих політиків, ніж фахівців з окремого 

питання. Освіта, як і інші теми, активно використовується для зниження 

іміджу президента і української влади загалом, мету та обгрунтування 

необхідності освітніх реформ взагалі не озвучують. Явне перебільшення 

масштабів корупції в освіті певно має підготувати читача до відповідної 

поведінки та відволікти увагу від корупції у інших сферах.  
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Надзвичайний внесок у економічне, правове, політичне, культурне 

життя земель, що колись входили до складу Російської імперії, належить 

вихідцям із остзейських губерній. Культура ведення господарства, правові 

норми, що були притаманні Курляндії, Земгалії, Ліфляндії, Естляндії та 

Езелю, з певними модифікаціями переносилась на терени півдня та сходу 

імперії, пристосовувалась до нових місцевих традицій, збагачуючи їх та 

сприяючи зростанню ефективності застосування наявних ресурсів, 

підвищенню продуктивності праці, забезпечення справедливості. Особливою 

є роль таких новел для губерній, що в подальшому стали частиною 

незалежної української держави.  

Втім, у цьому розрізі остзейські губернії займали безперечно провідні 

позиції лише в межах імперії. Генерація інновацій відбувалась, у першу чергу, 

поза кордонами Російської імперії. Провінції Східної Балтики відігравали і, 

безсумнівно, у надзвичайно результативній формі, але лише роль 

посередника, передатної ланки у обміні між Заходом та Сходом. Принципи 

ефективного господарювання, способи підвищення продуктивності 

рільництва, тваринництва, лісового господарства, промисловості, різноманітні 

модернові технології тощо місцевими виробниками зі Східної Балтики 

активно залучались, насамперед, у процесі культурного та економічного 

трансферу із цивілізаційно близькими країнами Західної Балтики. Норми 

права черпалися з «Саксонського зерцала», статутів Гамбургу, Любеку, 

законодавчих актів Тевтонського ордену, герцогства Прусії тощо.  

На жаль, питання історичного політично-економічного розвитку цих 

земель досить нечасто потрапляє до фокусу досліджень сучасних вітчизняних 

науковців, хоча процес реалізації європейських інтеграційних прагнень 

реанімує актуальність вивчення цієї проблематики, оскільки спроби штучного 

перенесення на український національний ґрунт економічних, правових норм, 

притаманних іншим країнам, без розуміння об’єктивних історичних 

особливостей їх формування, навряд чи будуть вдалими.  
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Втім ця проблематика протягом багатьох років наполегливо 

досліджується численними науковцями Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, 

Польщі, Швеції та Фінляндії, що концентрують свою увагу на національних 

та міжнаціональних аспектах історичного, економічного, правового, 

культурного розвитку країн балтійського регіону. Особливо вагомий внесок у 

розробку цієї предметної області належить таким видатним вченим: 

А. Бюттнеру, Г. Зоммерфельдту, П. фон Коббе, К. фон Неттельбла, М. фон 

Таубе, А. фон Тронзее-Розенеку, Е. фон Фірксу, А. фон Фолькерзаму, 

Е. Штрельке [1, 2, 3, 5] та багатьом іншим. Проте, окремі питання розвитку 

Східної та Західної Балтики все ще залишаються недостатньо висвітленими. 

Зокрема, це стосується проблематики комплексного розгляду історичної, 

політичної, правової, економічної еволюції ріттерських господарств Західної 

Балтики на прикладах конкретних господарюючих одиниць. 

Поступове заселення західного узбережжя Балтійського моря на зламі 

першого та другого тисячоліть відбувалось із декількох боків. Із заходу на 

майже незаселені терени сучасного Стормана та Лауенбурга окремими 

групами рухались фризи, із півночі – мешканці Ютландії та зі сходу 

поступово поширювались поселення західних слов’ян. Найбільш 

організованим був рух із півдня та південного заходу – із околиць Гамбурга та 

Ферденського епіскопату. При цьому церков виступала у ролі одного з 

головних ініціаторів колонізації, сприяла ефективному згуртуванню 

переселенців, реалізовувала численні місіонерські програми серед перших 

насельників нових земель, ставала на заваді продовженню відправлень 

традиційних кровожерливих та антигуманних ритуалів. Колоністи несли з 

собою нові технології у будівництві, обробці глевких та піскових ґрунтів, 

створені дренажних систем, рубці лісів тощо. Ефективні способи обробки 

малородючих та заболочених земель поширені на драглистих рівнинах 

Фрисландії та низовинах Рейну, були цілком придатними для застосування і 

на західному узбережжі Балтійського моря. 

Саме на цих теренах формується ріттерський бург Круммесесе. Про 

виняткову політичну та економічну важливість цього регіону навіть у більш 

пізні епохи може свідчити надзвичайна навіть для Німеччини (для правників 

якої сторічні процеси не є особливою дивиною) тривалість юридичної 

тяганини щодо контролю над ним між Любеком та герцогством Лауенбург, 

що відбувалась в межах «Мьольнського процесу», який розпочався у 1609 р. і 

остаточно завершився лише у 1770 р. (правові ж колізії, як подальша 

передумова його ініціювання, були закладені ще у другій половині ХIV ст.) 

[5, c. 221-222]. Зростанню економічної ваги бургу сприяла виважена політика 

його власників. Вздовж соляного шляху, навколо міст Гамбургу та Любеку 

розташувалось багато замків раубріттерів, які основний дохід отримували не 

від експлуатації сільськогосподарських угідь, а завдяки контролю над 

торгівельними шляхами та одержуванню відповідних митних та інших 

компенсацій від купців. Навмисне нав’язливе слідування за караванами 
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негоціантів, штучне псування доріг, вимагання плати за переїзд були 

найбезневиннішими вчинками раубріттерів Стормана та Лауенбургу. Для 

нічних годин тієї епохи цілком звичними були випадки озброєних нападів на 

купців, організованих раубріттерами. Тож стратегія відмови від 

грабіжницьких акцій щодо любекських купців, яку сповідували власники 

бургу Круммессе, виявилась далекоглядною. Об’єднані сили торгівельних 

міст та Саксен-Лауенбургу протягом ХІІІ-ХIV століть знищили більшість 

раубріттерів та зруйнували їх замки. Відомості про подібні операції проти 

лицарів постійно зустрічаються на сторінках манускриптів тих часів. Проте 

бург Круммессе та його власники за цих умов продовжували процвітати, 

отримуючи як наслідок свого зручного розташування та зваженої 

господарської політики додаткові прибутки від жвавої торгівлі між Любеком, 

Гамбургом, Бременом та містами південної Німеччини. 

Втім Чорна пошесть ХIV ст. стала причиною катастрофічного 

згортання активної господарської діяльності, призупинення 

сільськогосподарської колонізації та стрімкого скорочення грошових доходів 

бургу Круммессе. Значних трат понесла родина його власників у 1358 р., коли 

бург Круммессе під час війни був розорений гольштинцями [6, c. 91]. До того 

ж надто фатальною виявилась підтримка родиною власників Круммессе 

короля Вальдемара IV Аттердага у датсько-ганзейських війнах 1361-1365 та 

1367-1370 рр. (спочатку досить успішних для останнього, але невдалих у 

кінцевому підсумку), що призвело до різкого послаблення їх політичних та 

економічних позицій у Західній Балтиці. Негативні наслідки не забарились. 
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В конце первой декады XXI ст. благодаря отчету Всемирного банка 

(2008г.) [2] в научный и общественно-политический обиход активно вошло 

понятие инклюзивного развития, которое предусматривает наличие не только 

устойчивого, но и «качественного» и всестороннего, то есть еще более 

социально-ориентированного и гармонизированного экономического роста. В 

широком понимании, инклюзивное развитие означает нацеленность на более 

социально справедливое и экологически сбалансированное повышение 

благосостояния людей и предоставление им больших возможностей для своей 

реализации и доступа к ресурсам, при наиболее широком охвате всех слоев 

населения, особенно социально уязвимых. 

В Докладе ООН о мировом социальном положении за 2016 год 

[3, с. 6], императивом развития инклюзивного определен принцип «не 

оставляя никого позади». Его реализацию авторы связывают с широким 

внедрением концепции социальной инклюзии, что подразумевает реализацию 

государственной политики, направленной на предоставление людям, которые 

находятся на грани бедности и социальной маргинализации, тех 

возможностей и ресурсов, которые необходимы для полноценного участия в 

экономической, социальной и культурной жизни, а также достижения уровня 

жизни и благосостояния, соответствующего общепринятым стандартам. 

Такой подход ассоциируется с обеспечением общественного развития, 

основанного на социальной справедливости, а это, как сказано в предисловии 

указанного Доклада ООН, имеет фундаментальное значение для построения 

социально, экономически и экологически устойчивого будущего для всех. 

Теме инклюзивного роста и развития было посвящено и состоявшееся 

в начале 2017г. заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 

Давосе. Рассматривая инклюзивный рост как стратегию, при которой 

экономический рост вознаграждает большее количество людей – при 

увеличении доходов и повышении безопасности и качества жизни, эксперты 

ВЭФ разработали новый инструмент для оценки экономической политики 

национальных правительств – индекс инклюзивного развития (Inclusive 

Development Index) [4, с. 12-101].  

По их мнению, именно этот инструмент позволяет более адекватно 

оценивать достижения приоритетов, на которые следует переориентироваться 

правительствам, переходя от уже устоявшейся политики обеспечения роста 

ВВП к политике обеспечения социально-ориентированного, устойчивого и 
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всеобъемлющего прогресса, который станет залогом сокращения социального 

неравенства и несправедливости в глобализированном мире. Интересно, что в 

некоторых публикациях индекс инклюзивного развития называют также 

«индексом справедливости» [1], учитывая, что он позволяет 

охарактеризовать, насколько эффективно то или другое правительство 

способно достигать социально-справедливых целей – повышать уровень и 

безопасность жизни граждан и способствовать выравниванию доходов в 

обществе. Методология расчета индекса инклюзивного развития предполагает 

его композицию на основе трех основных субиндексов, каждый из которых, в 

свою очередь, компонуется на основе значений 4 определенных индикаторов 

(рис.). 

 

ИНДЕКС ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ (Inclusive Development Index) 

Субиндекс 

«Рост и 

развитие» 

Субиндекс 

«Инклюзивность» 

Субиндекс  

«Межпоколенческая 

справедливость и устойчивость» 

ВВП в 

расчете на душу 

населения; 

уровень 

занятости; 

уровень 

производительности 

труда; 

ожидаемая 

продолжительность 

здоровой жизни. 

медианный 

доход домохозяйств; 

уровень 

бедности; 

коэффициен

т Джини (по уровню 

величины доходов); 

коэффициен

т Джини (по уровню 

концентрации 

доходов). 

гармонизированный 

показатель чистых сбережений; 

уровень 

демографической нагрузки 

(отношение численности лиц 

нетрудоспособного (дети и 

пожилые люди) и 

трудоспособного возраста); 

уровень госдолга, % 

ВВП; 

уровень углеродных 

выбросов в расчете на единицу 

ВВП. 

Рис. Схема расчета индекса инклюзивного развития по методологии ВЭФ 

Источник: The Inclusive Growth and Development Report 2017. – Geneva: WEF, 

2017. – РР. 19-20. 

Новый аналитический инструментарий ВЭФ имеет специфику. Во-

первых, на основе индекса инклюзивного развития предусмотрено разное 

ранжирование для развитых и развивающихся стран – это обусловлено 

разницей подходов в определении критериев бедности для этих двух групп 

государств. Во-вторых, в аналитических целях осуществляется сравнение 

рейтингов стран по индексу инклюзивного развития и обычному показателю 

ВВП на душу населения, – это позволяет сравнить эффекты политики, 

реализуемой на принципах социальной инклюзии, и традиционной политики 

экономического роста.  

Результаты рейтингования экспертами ВЭФ 29 развитых стран мира 

по уровню инклюзивного развития засвидетельствовали лидерство стран 
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Европы (в пятерку лидеров вошли Норвегия, Люксембург, Швейцария, 

Исландия и Дания), а также незначительную разницу между эффектами 

инклюзивного и обычного экономического роста для большинства государств 

этой группы. 

Среди 78 развивающихся стран лидерами инклюзивного развития 

стали Литва, Азербайджан, Венгрия, Польша и Румыния, при этом разница 

рейтинговых позиций по индексу инклюзивного развития и показателю 

подушевого ВВП для большинства стран этой группы оказалась весомой. Это 

говорит о том, что в отличие от развитых государств, развивающиеся страны 

не обеспечивают эффективную трансформацию темпов экономического роста 

в повышение уровня жизни, защиты и социальной сплоченности своих 

граждан.  

Украина в Глобальном рейтинге инклюзивного развития среди 

развивающихся стран заняла 47-е место и ее сравнительная оценка с лидерами 

рейтинга, включая лидеров в разрезе субиндексов (Литва, Казахстан, Венгрия 

и Непал), демонстрирует отставание нашей страны в 1,2-1,6 раза (табл.). 

Табл. 

Сравнительная оценка Украины и стран-лидеров Глобального рейтинга  

инклюзивного развития за 2017 год среди развивающихся стран  
 

 

 

Страна  

Позиция в 

Глобальном 

рейтинге 

Позиция по компонентам Глобального рейтинга 

 

мес-

то  

 

значе-

ние  

 

«Рост и развитие» 

 

«Инклюзивность» 

«Межпоколенческая 

справедливость и 

устойчивость» 

место  значение место  значение место  значение 

Украина 47 3,67 51 2,99 17 4,28 75 3,74 

Литва 1 4,73 10 3,70 4 4,80 12 5,70 

Казахстан 17 4,37 1 4,09 18 4,27 50 4,75 

Венгрия  3 4,57 23 3,48 1 5,18 37 5,06 

Непал  27 4,24 26 3,35 51 3,25 1 6,11 

Источник: The Inclusive Growth and Development Report 2017. – Geneva: WEF, 

2017. – РР. 66-67. 

В Докладе об инклюзивном росте и развитии за 2017 год эксперты 

ВЭФ объясняют довольно низкие рейтинговые позиции Украины тем, что она 

имеет один из самых высоких уровней имущественного неравенства, а также 

очень низкие показатели межпоколенческой справедливости и устойчивости 

развития среди стран данной группы [4, с. 57]. Также отмечено, что за 

последние 5 лет Украина значительно «сдала позиции» по основным 

параметрам инклюзивного развития, что напрямую связано с возникновением 

военного конфликта на Донбассе, интенсивной трудовой миграцией за рубеж 

и слабой борьбой с коррупцией. При этом, на наш взгляд, абсолютно не 

выдерживают критики и противоречат другим международным оценкам 

утверждения экспертов ВЭФ о том, что на сегодняшний день Украина имеет 
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низкий уровень неравенства доходов и бедности, многочисленный средний 

класс, широкий доступ населения к образованию и здравоохранению, а также 

высокий уровень его социальной защиты. Очевидно, если эти некорректные 

утверждения учтены статистически при составлении Глобального рейтинга 

инклюзивного развития за 2017 год, то позиция Украины в нем может быть 

весьма завышенной. 

В любом случае, наряду с большинством стран мира Украина 

нуждается во внедрении действенных подходов государственной политики, 

направленных на ускорение (обеспечение) инклюзивного развития – 

современного пути преодоления дефицита социальной справедливости. В 

качестве таких подходов ведущие международные организации называют 

проведение структурных реформ, увеличение инвестиций в человеческий 

капитал, особенно в части развития системы образования и рынка труда, 

усиление социальной защиты населения, а также повышение эффективности 

государственного управления [5]. Все перечисленные задачи должна 

безотлагательно решать и Украина, чтобы не допустить реализации 

негативного сценария, предусматривающего масштабный отход от принципов 

социальной справедливости, который в перспективе может привести к 

деформации социальных институтов, демонтажу модели социального 

государства и повторному (после 1990-х годов) получению украинским 

обществом «социальной травмы» трансформаций. 
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Личное имя – первое и наиболее древнее наименование человека. Оно 

оценивается каждым как его неотъемлемая принадлежность, ценность, 

которой он дорожит. В именослове ощущается влияние культуры народа – 

материальной, социальной, духовной. Имена литературных персонажей, 

являясь компонентом ономастического пространства художественного 

произведения, подчиняются характерным для реального ономастикона 

определённого языка и определённого времени закономерностям. В ХХ 

столетии в белорусском антропонимиконе происходят значительные 

изменения. После октябрьского переворота церковь не могла влиять на 

именование граждан нового государства, происходила деканонизация 

именослова. Уничтожение классовой дифференциации общества проявилось в 

нивелировании социального компонента в антропонимиконе. Изменились 

нормы этикета, действенным инструментом которого являются собственные 

имена. Эти изменения отражены в ономастическом пространстве прозы 

брестского автора Георгия Марчука: романов “Крик на хуторе”, “Признание в 

убийстве”, “Цветы провинции”, “Без ангелов”, новелл из сборника “Цветы 

провинции”. 

Как известно, собственные личные имена являются одним из 

важнейших средств создания национального, регионального, исторического 

колорита. В произведениях Г. Марчука, посвящённых недавнему прошлому 

нашей страны (романы “Крик на хуторе”, “Признание в убийстве”, “Цветы 

провинции”, “Глаза и сон”), находим много чрезвычайно красивых 

белорусских имён: Юзік, Цімох, Лісавета, Адолік, Вінцусь, Сілуян, Тадэвуш, 

Тэкля, Даміцэля, Здзіслава, Язэп, Адарка, Альдона, Вулляна, Анэта, 

Змітро, Лаўрэнт, Люцына, Багуслава, Яўхім, Прося, Лявон, Ціфан, 

Юстын, Карней, Сымон и др. К сожалению, многие имена теперь 

архаизировались, вышли из активного обихода. Их можно встретить разве что 

у представителей старшего поколения. Это обеднение отечественного 

именослова отражено в произведениях Г. Марчука, посвящённых советскому 

периоду отечественной истории. Писателем фиксируются изменения, которые 

произошли в антропонимиконе белорусов в советское время. Эти перемены 

проявились в употреблении искусственных имён, созданных на базе 

именований вождей либо на основе нарицательных существительных, 

которые отражают новые явления в общественной жизни. Так, героиня 
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романа “Глаза и сон” носит имя Сталина. А имя Электрон, которое 

принадлежит персонажу новеллы “Встреча”, создано на базе научного 

термина.  

Имя издавна служило свидетельством вероисповедания человека. 

Заметим, что в художественных произведениях Г. Марчука, которые 

воссоздают страницы прошлого нашей земли (романы “Крик на хуторе”, “Без 

ангелов”), отмечается конфессиональная дифференциация имён. 

Католические формы онимов, которые сложились под влиянием польского 

языка, носят представители знатного сословия, а также католические 

священники, напр.: Тадэвуш, Юліуш, Казімір, Войцех, Люцына, Даменік, 

Цэцылія. Римско-католическими именами названы крестьяне-католики, напр.: 

Збышак, Ян, Даміцэля, Стась, Вінцусь, Тадзік. Упомянутым формам имён 

противопоставляются антропонимы, носителями которых являются 

православные крестьяне: Грыгорый, Сяргей, Прокл, Змітро, Ігнат, Мікіта. 

В советское время конфессиональная дифференциация имён уже не 

существовала, свидетельством чего является ономастикон произведений 

белорусских авторов этого периода, в том числе и романов Г. Марчука.  

В произведениях на историческую тему встречаются показатели 

социального рангования при личных именах. Такие формы обращения к 

персонажам находим на страницах романа “Крик на хуторе” в зарисовках 

жизни магнатов Шидловских, Руцких, Ольшанских, напр: “Што новага ў 

сталіцы, пан Войцех”, – спытаў бурмістр [4 , с. 24]; “Вам смешна, пан 

Ендрусік, а між тым жорсткасць таксама сродак выхавання адданасці 

Айчыне” [4 , с. 24]. Эта традиция употребления показателей социального 

рангования в обращении к представителям шляхты (даже к тем, которые не 

имели ни богатства, ни высоких должностей и ничем не отличались от 

обычных крестьян) сохранялась и в советское время. Информацию об 

использовании традиционных форм обращения к шляхтичам даёт диалог 

персонажей романа “Без ангелов” Сергея Беды и деда Адолика: “Што вас 

тут у саракавым не раскулачвалі? Пан Стась, пан Адолік, пан Вінцусь… 

Адны паны”. – “У нас такая завядзёнка: што шляхцюк, то і пан, а шляхта 

на сваім гародзе ровен ваяводзе. Гэта цяпер зброю пазабіралі, а раней мой 

бацька, дзед гной будуць з хлява на воз кідаць, а пры шаблі на баку, як мае 

быць… На сеймікі ў Гродна ездзілі… тады людзей паважалі” [1 , с. 60].  

В советские времена показателем уважения к человеку, а также 

свидетельством официальности отношений было употребление для называния 

лица полной формы имени в сочетании с отчеством. Исследователи этикета 

отмечают, что в Беларуси отчества на -вич – явление достаточно позднее и 

появились они под влиянием русского языка. Отражает эту закономерность и 

литературно-художественная ономастика. Единичные примеры таких форм 

зафиксированы в романе “Крик на хуторе”, в котором повествуется о 

событиях в Западной Беларуси накануне войны. Показателем уважения к 

собеседнику было в этот период, во-первых, использование названий 
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социального статуса (пан Войцех, пані Марта), во-вторых, употребление при 

имени слов дзядзька, цётка (дзядзька Рыгор, дзядзька Іван). В романе 

“Признание в убийстве”, который является продолжением произведения 

“Крик на хуторе”, встречаются формы обращения “имя + отчество” как 

показатели высокого социального статуса и официальности обстановки 

общения. Носители таких именований – так называемые “восточники”: 

партийные работники, милиционеры, которые появились в Нырче после 1939 

года. Это Иван Иванович Мишенин, секретарь Нырчанскага райкома партии, 

Сергей Петрович Иванов, прокурор, и др. 

Отражая тонкие нюансы межличностных отношений, имена в 

разнообразных жизненных ситуациях употребляются в виде многочисленных 

сокращённых и эмоционально-оценочных форм. В сфере апеллятивов 

уменьшительно-ласкательные суффиксы служат средством варьирования 

языковой экспрессии. Ими выражается вся сложная гамма эмоций и 

субъективных оценок. Тезис о многозначности эмоционально-оценочных 

форм может быть отнесён и к антропонимическому материалу. Например, 

уменьшительно-ласкательная форма имени слепого музыканта-самородка, 

героя романа “Глаза и сон”, выражает сострадание, искреннюю народную 

любовь к одарённому Богом, талантливому человеку. Мелиоративная 

экспрессия усиливается за счёт употребления при имени местоимения наш: 

“Памёр наш Казік. Сорак дзён сёння. Уся вёска, калі хавалі, за труной ішла, 

плакала. І старыя, і малыя. Вы ведалі яго? Больш такі музыка наўрад ці 

народзіцца. Ад Бога талент меў” [2, с. 133–134]. Оттенок незлобной 

насмешки, дружеской фамильярности имеет уменьшительно-ласкательная 

форма имени Костик, которой называют героя новеллы “Ночная рыбалка”. 

Это хотя и ленивый, но добродушный, безобидный немолодой уже человек: 

“Кастусю Іванавічу Пузану да пенсіі засталіся лічаныя гады, але ж да гэтага 

часу мястэчка не перавучыцца, каб не клікаць яго неяк іначай. Як прычапілася 

да Пузана з дзяцінства гэтае дзіцяча-пацешнае Косцік, так і не змог ён з 

гадамі выкарчаваць ці перайначыць яго. І малыя, і старыя клікалі Косцікам, 

дый годзе. Змірыўся, прызвычаіўся, не злаваўся ні на кога за такое 

панібрацтва, нават не крывіўся” [3, с. 328]. 

Таким образом, анализируя человеческие отношения, Георгий 

Марчук умело использует прагматический потенциал собственных личных 

имён. Они являются важным средством номинации, социальной 

характеристики и личностной оценки литературных персонажей. 
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Одним із негативних чинників соціально-економічного розвитку в 

Україні є низький рівень оплати праці. Він руйнує процеси економічного 

зростання в країні, яке спостерігається в останні роки, знижує якість робочої 

сили, зменшує трудовий потенціал, спричиняє розвиток тіньових процесів та 

відплив талановитих працівників за кордон. Ігнорування важливості 

оптимального відтворення вартості робочої сили та відсутність ефективного 

стимулюючого механізму зумовили погіршання соціально-економічного 

стану основної частки населення. 

Вдосконалення системи стимулювання і оплати праці на вітчизняних 

підприємствах і в організаціях повинне спиратися на накопичений зарубіжний 

досвід. Йдеться перш за все, про узагальнення і запозичення керівниками 

підприємств і організацій зарубіжного прогресивного досвіду у сфері 

використання сучасних систем оцінки персоналу, формування і застосування 

системи матеріального заохочення різних категорій працівників, а також 

залучення значної частини персоналу до управління виробництвом (справами 

фірми) [1]. 

Принципово важливим питанням для України є вихід на рівень 

європейського стандарту оцінки робочої сили. Одним із найсуттєвіших 

засобів державного регулювання заробітної плати та головною функцією 

регулювання заробітної плати в розвинутих країнах є забезпечення 

мінімального рівня доходів населення. Держава визначає, які функції 

покладаються на підприємства у сфері управління оплатою праці. Навіть в 

умовах ринкового регулювання заробітної плати вона не може цілком 

відмовлятися від державного регулювання в даній галузі. Особливо це 

стосується періоду переходу до ринкової економіки, де вплив держави 

виражається у наданні державних гарантій у сфері оплати праці, пільг і 

компенсацій. Як показує досвід країн з усталеною ринковою економікою, 

система мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці включає: 
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мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум, порядок їх зміни залежно 

від зростання цін, порядок регулювання заробітної плати залежно від місця 

проживання (районного коефіцієнта), шкідливості праці. 

Станом на 1 січня 2017 року 22 з 28 держав-членів Європейського 

Союзу мають законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати. Данія, 

Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція не мають такого поняття. У січні 

2017 року десять держав-членів, розташованих в східній частині ЄС, мали 

мінімальну зарплату нижче 500 євро за місяць: Болгарія (235 євро), Румунія 

(275 євро), Латвія і Литвв (по 380 євро), Чехія (407 євро), Угорщина (412 

євро), Хорватія (433 євро), Словаччина (435 євро), Польща (453 євро) і 

Естонія (470 євро). У п'яти інших країнах ЄС, розташованих на півдні, 

мінімальна заробітна плата складала від 500 до 1000 євро в місяць: Португалія 

(650 євро), Греція (684 євро), Мальта (736 євро), Словенія (805 євро) та 

Іспанія (826 євро). У решті семи державах-членах, всі вони розташовані на 

Заході і півночі ЄС, мінімальна зарплата булла вище 1000 євро на місяць: 

Велика Британія (1397 євро), Франція (1480 євро), Німеччина (1498 євро), 

Бельгія (1532 євро), Нідерланди (1552 євро), Ірландія (1563 євро) і 

Люксембург (1999 євро). Для порівняння, федеральна мінімальна зарплата в 

США становила 1192 в місяць в січні 2017 року [2]. 

Характерною особливістю сучасних систем оплати праці на Заході є 

значне поширення системи заохочення за впровадження різноманітних 

нововведень. Так, більшість західноєвропейських фірм формують преміальні 

фонди за створення, освоєння й випуск нової продукції, але їх розмір 

залежить від приросту обсягу продажу нової продукції, її частки у загальному 

обсязі виробництва. Причому розумова праця оплачується вище, ніж фізична. 

За даними спеціальних досліджень, заробітна плата працівників розумової 

праці у середньому перевищує заробітну плату робітників: у Німеччині – на 

20%, в Італії і Данії – на 22%, у Люксембурзі – на 44%, у Франції та Бельгії – 

на 61% [3]. 

Отже, у період коли Україна прагне вступити в європейську 

спільноту, їй треба переглянути та вирішити багато питань, які вона 

успадкувала і які не змінювалися з періоду Радянського Союзу. Насамперед 

це стосується системи оплати праці. Низька заробітна плата не сприяє 

зростанню продуктивності та ефективності праці, обмежує розвиток творчої 

інтелектуальної праці, веде до деградації економіки, спаду інвестиційної 

активності. Удосконалення системи оплати праці повинно відбуватися в 

результаті оцінки величини робочої сили, в основі якої лежить вартість 

життєвих благ і послуг, необхідних для нормального життя працівника і 

членів його сім'ї, проте підвищення заробітної плати повинно природно 

ґрунтуватись на підвищенні продуктивності праці. 
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НАУКОВЕ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «ТЕРОРИЗМ» 

 

Гордуз Олена Анатоліївна 

старший викладач кафедри фундаментальних та  

приватно-правових дисциплін ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» 

 

Розробка поняття тероризму одна з найскладніших проблем світової 

науки та практики боротьби зі злочинністю. Це обумовлено як складністю 

самого явища, яким є тероризм, так і факторами суб’єктивного характеру, що 

існують як на міжнародному так і внутрішньодержавних рівнях. Проте це не 

означає, що всі спроби створити загальне поняття тероризму приречені на 

поразку. Навпаки, можливість вироблення дефініції тероризму збільшується, 

що підтверджується досвідом прийняття на міжнародному рівні визначень 

таких не менш складних понять як геноцид та агресія [1, с. 17]. 

Завданням дослідження є розкриття поняття «тероризм». 

Хоча до сьогодні на міжнародно-правовій арені не існує єдиного 

загальнообов’язкового визначення поняття тероризму, проте в ряді конвенцій, 

нормативно-правових актів окремих держав та численних працях науковців 

на цю тематику присутня величезна кількість визначень даного поняття. Але 

загальною проблемою вказаних визначень є те, що вони крім того що 

суперечать один одному, є ще й або занадто обмеженими та вузькими, 

орієнтованими в кінцевому рахунку на конкретні терористичні акти і 

виключають їх багатостороннє тлумачення, або загальними та широкими, щоб 

не виключити будь-якого можливого тлумачення тероризму [2, с. 408].  

Слово «тероризм» походить від французького слова «terrorisme», яке 

означає насамперед режим якобінців під час Великої французької революції 

(мова йде про так званий «режим терору»). Слід відмітити, що на відміну від 

його теперішнього застосування, в той час це поняття мало виключно 

позитивну конотацію. Згаданий режим був створений для того, щоб укріпити 
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демократію, як би парадоксально це сьогодні і не звучало. Проте на сьогодні 

вказане визначення тероризму, яке і досі застосовується у ряді словників, є 

нічим іншим, як непридатним для будь-якого застосування анахронізмом [3]. 

Коренем цього слова є латинське слово «terror», що означає страх, 

жах. Користуючись цим, тероризм можна пов’язати з будь-якими діями, що 

використовують залякування як спосіб досягнення мети. І в цьому полягає 

головна проблема визначення даного поняття, – занадто широке коло 

застосування. Адже як і у повсякденному житті, так і у виступах відомих 

політиків можна знайти сотні значень цього терміну. До того ж, визначенням 

тероризму переважно займались не тільки і не стільки юристи, як люди інших 

спеціальностей, що і спровокувало не юридичне, а побутове його трактування 

в літературі [4, с. 34].  

Ось чому на міжнародному рівні і досі існує дуже велика кількість 

визначень поняття тероризму, проте жодне з них не є загальнообов’язковим. 

Експерти у цій галузі виділяють більше ста визначень поняття «тероризм», 

проте спільними між ними є тільки те, що така діяльність передбачає 

застосування або погрозу застосування насильства [5, с. 5-6]. Проте такою 

ознакою, звичайно, не охоплюється тільки тероризм, тому вона не може бути 

визначальним критерієм для цієї категорії. Для прикладу, можна виділити 

визначення, данне Генеральною Асамблеєю ООН у своєму звіті від 2004 року. 

Згідно з ним, тероризм – це діяльність, спрямована на позбавлення життя або 

спричинення серйозних тілесних ушкоджень цивільному населенню чи 

некомбатантам з метою залякування населення або примушення державних 

органів чи міжнародних організацій вчинити певну дію або утриматися від її 

вчинення [6]. Проте, хоча це визначення і дає певне уявлення про тероризм, 

ним не охоплюються, наприклад, випадки знищення певних культурних 

пам’яток чи іншого майна з метою залякування та сама погроза вчинення 

вказаних вище дій. 

Дещо досконалішим є визначення, дане в пп. б п. 1 ст. 1 Шанхайської 

конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 

15 червня 2001 року, згідно з яким тероризмом визнається будь-яке діяння, 

спрямоване на позбавлення життя будь-якої цивільної особи, яка не бере 

участі у воєнних діях в ситуації воєнного конфлікту, або на нанесення такій 

особі тяжких тілесних ушкоджень, або значне пошкодження певного 

матеріального об’єкту, а також організація, планування такого діяння, 

пособництво з його вчинення, підбурювання до його вчинення, коли метою 

такого діяння, судячи з його характеру чи контексту, є залякування населення, 

порушення громадської безпеки, чи примушення органів влади або 

міжнародної організації вчинити певну дію або утриматись від її вчинення, і 

яке передбачене кримінальним законодавством Сторін [7]. Проте загалом, 

можна сказати, що сучасна міжнародно-правова практика виходить з того, що 

відповідальність за вчинення діянь, котрі мають ознаки тероризму, 

встановлюється правилом ad hoc і закріплюється шляхом визнання злочинів, 
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передбачених рядом міжнародних договорів, кримінально-караними 

терористичними злочинами. Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Конвенції Ради Європи про 

запобігання тероризму від 16 травня 2005 року, для цілей цієї Конвенції 

термін «терористичний злочин» означає будь-який із злочинів, викладених і 

визначених в одному з договорів, перелік яких наведено в Додатку [8]. 

Такими ж є положення ст. 1 Європейської конвенції про боротьбу з 

тероризмом від 27 січня 1977 року [9] та пп. а п. 1 ст. 1 вищезгаданої 

Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і 

екстремізмом. Проте сучасні конвенційні механізми по боротьбі з тероризмом 

та використовувані в них визначення тероризму шляхом викладу переліку 

конкретних діянь, в яких він може виявлятися, навряд можна вважати 

перспективними. Адже з розвитком науки і техніки будуть з’являтися все нові 

види та форми тероризму які на певному етапі випадуть із сфери дії вказаних 

«предметних» Конвенцій [2, с.403]. 

Визначення поняття тероризму також присутнє у Законі України 

«Про боротьбу із тероризмом». Згідно із абз. 2 ст. 1 цього Закону, тероризм – 

це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або 

вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або 

погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [10]. 

Проте, вказане визначення є досить непослідовним в його формулюванні, 

адже воно складається із переліку деяких конкретних діянь, та жодним чином 

не пов’язаних між собою альтернативних ознак, що водночас включає будь-

які насильницькі дії чи погрозу ними, тобто і злочини не терористичного 

характеру, і виключає багато інших видів терористичної діяльності, такі як 

вербування, озброєння і т. д., тобто суперечить її визначенню, наведеній у цій 

же статті Закону. 

Застосовуючи доктринальне тлумачення цього терміну, слід 

відзначити, на нашу думку, найточніше визначення тероризму, дане 

В. П. Ємельяновим, згідно з яким, тероризмом є публічна суспільно-

небезпечна діяльність або погроза такої діяльності, яка спрямована на 

залякування населення чи окремих соціальних груп з метою прямого чи 

непрямого впливу на прийняття будь-якого рішення чи відмови від нього в 

інтересах терористів [1, с. 38]. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА УЧАСНИКІВ АТО НА БЕЗОПЛАТНЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ 

 

Денисов Костянтин Вікторович 

головний спеціаліст Східного міжрегіонального відділу  

Державної служби України у справах ветеранів війни  

та учасників АТО у Запорізькій області,  

кандидат економічних наук  

 

Триваюча від початку весни 2014-го року неоголошена війна 

Російської Федерації проти конституційного ладу та територіальної цілісності 

України зумовила відновлення активної фази державної політики щодо 

соціального захисту учасників бойових дій.  

У юридичній площі, оборонні дії України проти окупантів та їх 

посібників в окремих районах Донецької та Луганської областей називаються 

Антитерористичною операцією [1-2], відтак Законом від 07 квітня 2015 року 

за № 291-VIII перелік учасників бойових дій було доповнено новою 

категорією яку прийнято називати «учасники АТО» [3]. Порядок надання 

статусу учасника бойових дій таким особам було визначено урядовою 

постановою №413 від 20 серпня 2014 року [4]. Відповідальним центральним 

http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html
http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm
http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm
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органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, 

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, 

осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції 

було визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції (далі - Служба) [5]. Ці кроки слід 

вважати головними документами на вищому державному рівні, які регулюють 

правовий статус, гарантії та пільги учасників АТО. 

Однією із гарантованих державою пільг учасникам АТО (у т.ч. зі 

статусом інвалідів війни) є безоплатне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням шляхом надання відповідних путівок або компенсації вартості 

самостійного лікування [6]. Порядок забезпечення такими путівками є таким: 

учасники АТО – раз на два роки тривалістю 18-21 календарний день; інваліди 

війни – щороку позачергово тривалістю 18-21 календарний день [6-7]. 

Щороку, у державному бюджеті України закладається фінансування 

профільної бюджетної програми КПКВ 2505150 «Заходи із психологічної 

реабілітації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням» [8], відповідальним виконавцем якої є 

Служба. З метою спрощення та дерегуляції порядку санаторно-курортного 

лікування учасників АТО (у т.ч. інвалідів війни), їм було надано можливість 

самостійно обирати заклад, за умови його відповідності встановленим 

вимогам [9]. 

У зручній для учасників АТО формі порядок проходження санаторно-

курортного лікування викладений у Пам’ятці, яку спільно зі Службою, 

Міністерствами оборони та соціальної політики розробили фахівці ГО 

«Юридична сотня» [10]. Реагуючи на звернення учасників АТО щодо 

наявності певних бар’єрів в отриманні безоплатних путівок, представники 

Служби у Запорізькій області, спільно з фахівцями Другого запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

розробили спеціальну «шпаргалку» для вирішення цього питання [11]. У ній 

наведено покроковий алгоритм дій учасника АТО щодо отримання путівки та 

проходження санаторно-курортного лікування, кожен крок підкріплено 

посиланням на норми чинного законодавства. Окрема увага приділена 

порядку дій учасників АТО, які після демобілізації працюють на 

підприємствах, організаціях, установах різної форми власності та 

підпорядкування.  

У перспективі, це дасть можливість створити ефективну систему 

реалізації гарантованого Законом права учасників АТО (у т.ч. інвалідів війни) 

на безоплатне санаторно-курортне лікування за кошти державного бюджету. 

Так буде на практиці реалізовано девіз: Захисники України – гордість 

держави! 
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МОЛОДІЖНІ МАРГІНАЛЬНІ УТВОРЕННЯ 

 

Заверзаєв Сергій Сергійович 

студент ІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 

 

Данна робота присвячена темі молодіжних маргінальних утворень, 

або інакше кажучи – субкультур. Актуальність цієї теми виправдана в деякій 

мірі історією – навіть якщо зробити вельми поверхністний огляд на наше 

минуле, то можна побачити, що завжди існує якась протестна суспільству 

свого часу меншість, яка в тій самій мірі, шо і саме суспільство творить 

власну епоху. Тим не менше, в цій роботі буде розглянуто суто підлітковий 

період перебування осіб в даних обєднаннях, головним чином тому, що метою 

цієї праці є:  

1) Розкрити низку причин, з яких індивід інтегрується в подібні 

структури; 

2) Як варто взаємодіяти з ними; 

3) Та дати відповідь на те, яким все-таки чином вони в подальшому 

соціалізуються 

Тим паче, що бути частиною субкультури можливо і в зрілому віці, 

залишаючись при цьому важливою частиною суспільного організму, і тоді 

питання, банальним чином, не буде поставати гостро. До того ж, займаючись 

деконструкцією кожного окремого виду цих угрупувань (їх ідеології, 

атрибутики, зовнішності), час мого виступу розтягнеться до гігантських 

масштабів, а в такий незрілий період для особи атрибутика має вторинне 

значення, тоді як рушійною силою – саме в цей період, ще раз наголошую – є 

людські інстинкти.  

Не дивлячись на те, що я не буду розділяти субкультури на якісь 

конкретні види, необхідно для кращого розуміння ситуації зробити поділ 

такої молоді на дві великі категорії. Чому саме дві? Це обумовлено 

причинами становлення індивідів на цей шлях – в кожному окремому випадку 

звісно, це буде комплекс декількох причин, але сутнісними і 

фундаментальними залишаються лише дві, виконуючи роль каталізатора , а 
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інші є лише доповнючими елементами, які на перший погляд дають 

пояснення самому індивіду і суспільству, чому він обрав дещо незвичний 

шлях розвитку.  

Перша, і найбільш значуща попри меншість, це – категорія 

перспективної молоді, яка постає на шлях розвитку особистості. Кожна 

людина є індивідом – унікальною і неповторною, єдиною в своєму роді. Але 

це не те саме, що й бути особистістю. Особистість живе за власними, 

відпрацьованими принципами, що починають формуватись саме у 

підлітковому віці, мало-помалу розвиваючись у свідомій частині життя. А 

індивід, в свою чергу, керується суспільною мораллю, примаючи переконання 

інших людей, і не утворючи власних. Але поганого в цьому нічого немає – це 

лише природний порядок речей, обумовлений стихійною природою 

суспільного розвитку. Саме так, суспільство і модернізується, покращується – 

людьми, які відкидаючи стару мораль, пропонують на заміну застарілим 

універсаліям нові, потрохи змінюючи більш звичну парадигму людського 

буття, які будуть прийняті попри пручання, тому що це єдина альтернатива 

стагнації – а згодом, як наслідок, і деградації. Але як і все велике починається 

за малого, так і подальша зміна суспільства починається з однієї маленької 

людини. 

Друга категорія такої молоді – позери, яких в вочевидь більше. Про 

якесь конкретне кількісне співвідношення цих двох молодіжних груп тут не 

можна стверджувати, тому що у випадку з гуманітарними категоріями, цифри 

і статистика взагалі не будуть працювати коректно. Але можна стверджувати 

напевне, що таких серед девіантної молоді переважна більшість. Причини їх 

приходу до розчарування прозаїчні – бажання уваги. Головна іх відмінність 

від першої категорії полягає в тому, що попри відкидання старої моралі вони 

не формують власну, а просто емплемінтують у свою систему цінностей ідеї 

більш зрілих особистісно сверстників, попри те що ці ідеї до кінця не 

сформованні через характерні для такого життєвого періоду підлітковий 

максималізм і відсутність життєвого досвіду. Тому такий підхід робить іх 

лише ретранслятором нових ідей, і саме це – а також провокативна 

зовнішність – задовольняє іх потребу в людській увазі. 

Висновок: виходячи з усього сказаного, щодо соціалізації цих 

індивідів та взаємодії із ними, не потрібно бути в тій упередженій позиції, в 

якій більшість людей, як правило, перебуває. Друга категорія молоді, яка є 

частиною колективного безсвідомого, просто увіллється в суспільство, 

зрозуміючи що вони не є критично-важливою частиною протесту 

направленого на суспільство, тому і взаємодіяти з ними потрібно, як з 

білішістю людей. А, з першою категорію – навіть усвідомлюючи їх правоту – 

потрібно постійно сперечатись і неупинно підримувати конфлікт, тому що іх 

становлення і розвиток починається саме із відсутності розуміння з боку 

оточуючих, це буде їх допінгом і мотивацією до вчинення якісних змін у 

звичній системі цінностей і згодом історія їх оцінить. Звісно, завжди є ризик 
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що такі люди, стануть як «Жук у мурашнику», але головний закон природи 

твердить, що виживає найсильніший, і навіть якщо така особистість буде 

черпати енергію на зміни із власних нещасть та невдач, за вагомий внесок у 

злам звичного порядку нашого буття – це невелика плата.  
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Основною метою ринкової економіки є підвищення життєвого рівня 

населення. Як свідчить досвід на місцевому рівні є можливість вирішити 

соціальні проблеми значно ефективніше, ніж на рівні держави. Це вимагає 

проведення фінансової децентралізації, наслідком якої є передача і 

делегування видаткових повноважень, створення фінансової бази органів 

місцевого і регіонального самоврядування, розробка вирішення місцевих 

завдань. Ось чому складовою частиною економічних реформ в Україні 

виступає фінансова децентралізація. 

Таким чином, в умовах ринкових економічних перетворень, що 

відбулись у 2013 – 2014 роках, продовження реформ у напрямі децентралізації 

в Україні набули вагомого значення. 

Верховна Рада у 2014 році ухвалила зміни до Бюджетного та 

Податкового кодексів. Зросла кількість джерел формування дохідної бази 

місцевих кошторисів за рахунок передачі окремих доходів із державного 

бюджету. А основна увага в останні роки була зосереджена на створенні 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та їх пріоритетному фінансуванні. 

Механізм формування ОТГ був розроблений ще 2015 року. Вони перейшли на 

прямі відносини з державним бюджетом, оминаючи проміжні рівні, а відтак 

безпосередньо отримують із нього кошти на формування інфраструктури. 

Водночас об’єднаним громадам із районного рівня передавалося виконання 

делегованих державою повноважень: надавати соціальну допомогу, 

адміністративні послуги, керувати школами та дитсадками, організовувати 

діяльність закладів первинної медичної допомоги, культури та спорту. 
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А відповідно й супровідні фінансові вливання з держбюджету у вигляді 

субвенцій на освіту, медицину, розвиток інфраструктури. 

Уже 2015 року 794 старих сільських, селищних та міських рад, до 

складу яких входили 2015 населених пунктів, добровільно злилися в 159 

територіальних громад. Спочатку найдинамічніше цей процес відбувався на 

Тернопільщині та Хмельниччині, де в 2015-му було створено відповідно 26 та 

22 ОТГ. Вони об’єднали 673 населених пункти з 2015 об’єднаних по всій 

країні [4].  

У 2016 році темп створення об’єднаних громад пришвидшився: їхня 

кількість зросла зі 159 до 366, а чисельність населення більш як подвоїлася, 

перевищивши 3,1 млн осіб. На сьогодні вони об’єднали 1740 (близько 15%) 

колишніх міських, селищних та сільських рад [5].  

Загалом станом на квітень 2017 року створено 366 об’єднаних громад, 

де вже відбулися вибори до органів місцевого самоврядування, і 47, де вибори 

мають відбутися 30 квітня. Крім того, за інформацією Мінрегіонбуду, на 

фінальному етапі формування перебувають ще 102 потенційні громади. Таким 

чином, ідеться про понад 500 ОТГ, які вже створені або можуть бути створені 

найближчим часом. 14 березня 2017 року підписано закон про особливості 

добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на 

територіях суміжних районів, який дозволить провести перші вибори в низці 

ОТГ. А також, імовірно, пришвидшить процес створення нових, адже чимало 

сільських і селищних рад на межі різних районів тяжіють до центрів сусідніх. 

У деяких випадках аналогічна ситуація спостерігається й на межі областей, 

однак тут потрібно вже вносити зміни до Конституції [2]. 

З погляду фінансів основна відмінність між об’єднаними громадами та 

старими місцевими радами (сільськими, селищними та міськими) полягає в 

тому, що ОТГ концентрують доходи і виконують повноваження, які раніше 

належали як місцевим радам, так і районам. Наприклад, до бюджету 

об’єднаної територіальної громади переспрямовується 60% сплаченого на її 

території податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 100% адмінзбору за 

реєстрацію фізичних та юридичних осіб, які до створення ОТГ надходили до 

скарбниці району. Інакше кажучи, за своїм статусом об’єднані територіальні 

громади, по суті, прирівнюються до міст обласного значення. А район 

відповідно повністю втрачає податкові надходження і припиняє виконувати 

свої повноваження на території об’єднаної громади. Крім того, як і старі 

(нереформовані) місцеві ради (сільські, селищні та міські), ОТГ отримують 

усі 100% таких податків та зборів: 1) ренти від використання природних 

ресурсів та надр місцевого значення; 2) акцизів із продажу на їхній території 

тютюнових та алкогольних виробів, нафтопродуктів; 3) єдиного податку; 4) 

плати за землю; 5) податку на нерухоме майно; 6) податку на прибуток 

комунальних підприємств; 7) плати за оренду майна; 8) транспортного 

податку; 9) збору за паркування транспортних засобів; 10) туристичного 

збору; 11) адміністративних штрафів, зборів за реєстрацію речових прав на 
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нерухоме майно, плати за надання інших адміністративних послуг та 

державного мита, що належить до відповідних бюджетів за місцем вчинення 

дій та видачі документів. Крім того, до бюджетів ОТГ, як і старих місцевих 

рад, спрямується 25% екологічного податку[2]. 

Незважаючи на стрімкий розвиток, подальший процес об’єднання 

громад гальмується з багатьох причин. Це добре помітно як на прикладі 

колишніх лідерів, де темпи різко загальмували після досягнення порога в 30–

40%, так і на прикладі регіонів, де й досі створено не більше ніж 5–10 

об’єднаних територіальних громад, попри те що процес триває вже понад два 

роки. 

Найперша причина – із 12 тис. старих місцевих рад майже половина 

були дотаційними. Самодостатні не надто хочуть ділитися коштами. Ще один 

фактор – прагнення місцевих керівників зберегти посади та вплив, адже, як 

показує досвід, навіть в офіційно дотаційних громадах використання 

повноважень дає можливість отримувати чималі нелегальні доходи. Не 

кажучи вже про те, що зайняті в сільрадах службовці, напевне, втратять 

роботу. Окрім того, завершення процесу формування ОТГ на території 

певного району означає припинення його існування, оскільки він залишається 

і без доходів, і без повноважень. Тож районні еліти або прагнуть створення 

громад на базі старих адміністративних районів, або намагаються гальмувати 

процес, якщо не впевнені в можливості перебрати контроль над органами 

місцевого самоврядування в усіх чи принаймні більшості ОТГ. 

Також, не додає мотивації для формування об’єднаних громад і 

приклад уже створених. В урядових реляціях усе має досить гарний вигляд: за 

результатами 2016-го виявляється, що бюджети перших 159 ОТГ зросли 

майже всемеро порівняно з надходженнями 2015-го до бюджетів місцевих 

рад, які увійшли до складу ОТГ, і становили 7,1 млрд грн. Це сталося 

насамперед завдяки виділенню 1 млрд грн субвенцій на створення 

інфраструктури об’єднаних громад, а також різкому збільшенню освітніх та 

медичних субвенцій (які почали надходити їм безпосередньо, а не до 

районного бюджету, як раніше) відповідно до 1,62 та 0,85 млрд грн. 

Порівняно із 39 та 42 млн грн, які отримували старі місцеві ради, це, 

безперечно, кардинальна зміна [4]. 

Одже, насправді не все так однозначно. Порівняння бюджетів 

об’єднаних громад і місцевих рад, які існували на відповідній території до 

об’єднання, некоректне. Адже новостворені громади перебрали на себе й 

частину доходів та функцій, які раніше належали району. Таким чином, в ОТГ 

зросли не так видатки на освіту й медицину, як можливість здійснювати їх на 

місцевому, базовому рівні. 
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ІНСТИТУТ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ: ДОСВІД 

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 

 

Кадигроб Марина Олександрівна 

студентка ІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 

 

У теорії і практиці конституціоналізму розрізняють дві складові 

принципу депутатської недоторканності: депутатський (парламентський, бо 

йдеться про депутатів парламенту) індемнітет і депутатський 

(парламентський) імунітет. Принцип депутатського індемнітету полягає в 

тому, що депутат не несе юридичної відповідальності за свої дії як 

парламентарія (звідси і його назва від лат. indemnitas – беззбитковість, тобто 

депутат не зазнає збитків від того, що він робить). Індемнітет означає, що 

депутат не несе юридичної відповідальності за внесення законопропозицій, 

законопроектів і поправок до них, звернення з депутатськими запитами, 

виступи з парламентської трибуни, голосування тим чи іншим чином на 

пленарних засіданнях парламенту, висловлювання і голосування в 

парламентських комітетах і комісіях тощо як у період здійснення 

депутатських повноважень, так і після закінчення їх терміну. Індемнітет має 

на меті забезпечення незалежності позиції депутата з будь-яких питань, що 
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розглядаються в парламенті, де він покликаний обстоювати інтереси всього 

народу, керуючись при цьому винятково власним сумлінням. 

Імунітет (від лат. immunitas – звільнення, свобода) означає юридичну 

недоторканність депутата. Полягає вона в тому, що депутат не може бути 

притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований 

без згоди на те парламенту. Імунітет має забезпечити незалежність депутата, 

захист його від необґрунтованих переслідувань передусім з боку 

правоохоронних органів системи виконавчої влади, з якою депутат, особливо 

опозиційний, нерідко конфліктує, унеможливити тиск на нього через 

порушення кримінальної справи, затримання чи арешт. 

Принцип депутатської недоторканності існує в країнах Європи. У 

Великій Британії сьогодні працює «вестмінстерський» тип недоторканності. 

Це, по-суті, тільки індемнітет – обранці звільняються від відповідальності за 

те, що скажуть у стінах парламенту. Ну і за результати голосування. 

У Франції, Німеччині, Італії є практика міксувати імунітет та 

індемнітет. Депутатів цих країн фактично неможливість притягнути до 

кримінальної відповідальності без згоди парламенту. Але там парламент 

швидше та прозоріше дає на це погодження. 

Наприклад, у Великобританії депутат є недоторканою особою лише 

під час сесії парламенту. Тобто з одного боку, правоохоронці не можуть 

втручатися в його політичну і законотворчу діяльність, з іншого боку вони 

можуть провести арешт після її проведення. Скасування недоторканості в 

Україні не слід розглядати як панацею. Усе-таки недоторканість є 

демократичним запобіжником, який має захищати законодавчу гілку влади 

від тиску з боку виконавчої, тобто наявність такого інституту передбачена 

власне демократичним підходом до політики, вона покликана убезпечити в 

першу чергу опозиційного політика від тиску з боку владних сил. 

19 червня 2015 року Венеціанська комісія надала висновок щодо 

запропонованих поправок до Конституції України щодо скасування 

недоторканності – президентського законопроекту № 1776. Комісія вказала, 

що європейських стандартів з приводу імунітету не існує. Отже, рішення про 

обмеження депутатського імунітету має ґрунтуватися на аналізі конкретної 

ситуації в країні, «зокрема, беручи до уваги ступінь розвиненості 

верховенства права у відповідній країні». 

Комісія визнала, однак, що депутатський імунітет «може стати 

перешкодою для боротьби з корупцією». У той же час вона прийшла до 

висновку, що, враховуючи корумпованість судової системи і нестійкий 

демократичний лад в Україні, «повна відміна імунітету може представляти 

загрозу для функціонування і незалежності парламенту». 

Отже, рекомендується встановити інші процесуальні запобіжники, які 

могли б не допустити втручання у роботу Парламенту і одночасно сприяти 

боротьбі з корупцією. 
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В Австралії, Великобританії, Іспанії, Ірландії, Мальті та в Канаді 

недоторканість поширюється виключно на цивільні справи. 

В Австрії, Німеччині, Латвії та Словаччини на цивільні та 

адміністративні правопорушення. У Молдові – на усі правопорушення, окрім 

спеціально визначених законом. 

Наприклад, в Австрії, Грузії, Туреччини, Франції і Португалії 

недоторканним є не тільки депутат, а його будинок з офісом. У Бельгії мають 

імунітет депутати і міністри регіональних рад. У Німеччині імунітет діє тільки 

на депутатів нижньої палати. 

Цікавим моментом є пункт, щодо того якщо на кандидата в депутати 

вже заведено кримінальну справу до отримання мандату, то в Польщі, 

Великобританії, Естонії та Фінляндії кримінальну виробництво не 

зупиняється. А в Данії, Греції, Німеччини, Угорщини та Чехії зупиняється 

після отримання статусу, проте може бути продовжено за рішенням 

парламенту. 

Таким чином, відміна депутатської недоторканості – це складне 

багатогранне питання, яке повинно розглядатися фаховими спеціалістами, й 

популістичний підхід радше зашкодить демократичному та цивілізованому 

розвитку нашой держави. Тому підтвердженням є висновки Венеціанської 

комісії, які зробили ряд суттєвих застережень щодо повної відміни 

депутатської недоторканості. 

Як ми бачимо, інші країни мають власний досвід в цій справі, ним 

необхідно користатися. Разом з тим, необхідно враховувати специфіку 

зарубіжних країн, оскільки ті, з яких можна робити приклад – вже відносяться 

до країн з розвиненою демократією, де панує верховенство права, 

справедлива судова система та незалежні правоохоронні органи, за якими 

невпинно слідкує сформоване громадянське суспільство. 

Тому Україні, яка зараз рухається до таких стандартів, необхідно 

пройти власний шлях із врахуванням наших реалій розвитку правоохоронних 

інституцій, незбалансованості реальних важелів стримувань різних гілок 

влади й щойно сформованим громадянським суспільством. 
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Благодійність – це людська риса, що належить до найбільших проявів 

гуманності. Це прагнення поділитися особистими матеріальними благами з 

тими, хто їх потребує. Безкорисливі вчинки відображає специфічний стан 

душі людини, котрий є близьким до самопожертви. Однак, на нашу думку, 

благодійність все ж є апогеєм вияву гуманності, є реальною справою, яка 

виявляється у матеріальній чи фінансовій допомозі, організаційній діяльності, 

зрештою моральній підтримці абсолютно незнайомим людям. 

Для майбутніх соціальних працівників допомагати - це поклик душі, 

який визначив співпрацю наших волонтерів вже третій поспіль рік з 

Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя».  

12 листопада 2017р. у Кропивницькому, в БК «Радій» пройшов 

благодійний вечір «Янголи життя» на підтримку онкохворих дітей 

Кіровоградщини, у організації якого ми взяли безпосередню участь. 

Основні завдання, які було покладено на нас це: організаційні 

питання по оголошенню та рекламі проведення благодійного фестивалю, 

запрошення та залучення меценатів, запрошення дитячих колективів для 

виступів на благодійному концерті; оформлення та виготовлення декорацій 

фото кутків; запрошення до співпраці та надання виробів до благодійного 

ярмарку фірм, творчих майстерень, майстрів хендмейду. 

Програма вечора розпочиналась благодійним ярмарком, де були 

представлені різноманітні творчі доробки дорослих та маленьких майстрів 

Кіровоградщини. У фойє діяли цікаві фотозони. Перед благодійним 

концертом було проведено благодійний аукціон, який дозволив назбирати 

значну суму коштів на благодійну допомогу. Святковий благодійний концерт 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2790-12/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
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мав тематичну назву «Діти допомагають дітям», у якому взяли участь 

переважно дитячі танцювальні колективи, маленькі таланти вокального 

жанру, а також було презентовано дитячі театральні постановки.  

Результатом роботи багатьох небайдужих людей стало успішне 

проведення благодійного фестивалю та кінцевий збір коштів на суму близько 

тридцять тисяч гривень. Усі отримані кошти від продажу квитків, збору з 

благодійного ярмарку та аукціону було передано на лікування онкологічно 

хворих дітей гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої 

лікарні. 

Отже, благодійність визначає дієве ставлення людей один до одного, 

яке спрямоване на допомогу одних людей іншим, котрі потребують цієї 

допомоги. Саме таке розуміння благодійності є поясненням гуманності 

особистості і є найвищим проявом людяності. Дуже не просто жертвувати 

своїми інтересами та проблемами, співчуваючи комусь; підтримувати, любити 

та поспішати на допомогу. 

 

 

КАЗКОТЕРАПІЯ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ 

ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ 

 

Котова Анастасія Сергіївна 

студентка ІІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький  

інститут державного та муніципального управління» 

 

Актуальність казкотерапії в останній час зросла. Казкотерапію можна 

проводити як з дорослими так і з малечею. Казкотерапія – це спосіб 

об’єктивізації проблемних ситуацій, іншими словами, це створення особливої 

казкової атмосфери, яка робить мрію дійсністю, огортає все навколо 

передчуттям дива, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами і 

вийти з неї переможцем, а головне – надає малюку почуття впевненості і 

захищеності. У рамках казкотерапії через казку осмислюються різноманітні 

життєві явища, події життя, феномени духовного пошуку [1, с. 21]. 

Терапевтична казка відрізняється від звичайної тим, що вона складена 

спеціально з урахуванням особливостей конкретної дитини. Її персонажі 

переживають ті ж емоції, борються з тими ж страхами, комплексами, що й 

малюк. Дитина порівнює себе з персонажем,аналізує його поведінку (таким 

чином вдаючись і до самоаналізу) і на його прикладі вчиться долати труднощі 

різного характеру у реальному житті. Казка розвиває уяву дитини, розширює 

її світогляд. Слухаючи і аналізуючи казки в дитинстві, людина поповнює у 

підсвідомості багаж життєвих ситуацій, що за необхідності може бути 

активізований. У процесі казко терапії негативні персонажі (що є втіленням 

дитячих страхів та комплексів) перетворюються на позитивні. [1, с. 22]. 
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У нашому дослідженні представлено аналіз казки «Про принцесу 

Софію», автором якої стала пацієнтка гематологічного відділення 

Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Казка розпочинається з абзацу: 

«Жила була принцеса Софія в великому королівстві. Вона жила з татом 

королем, зі старшим братом та молодшою сестрою. ЇЇ родина правила цим 

королівством». Зі змісту тез можемо спостерігати, що ця дівчинка не одна 

дитина в сім’ї. Далі розпочинається опис пригод: «Одного разу Софія 

вирушила в сусіднє королівство до своїх подруг». Це може свідчити про те, 

що дівчинка жила звичайним життям та нічного не передбачало біди. 

«Наступного дня принцеса Софія пішла на прогулянку до казкового саду. Там 

вона знайшла дуже велике дерево, на ньому вона помітила дупло. Дівчинка 

заглянула в нього, не втрималася руками і ненароком впала туди. І от диво: 

вона опинилася в бібліотеці. Ця бібліотека була величезна, і там Софія 

зустріла свою тітоньку, яка пояснила, що це чарівна бібліотека. В ній 

знаходяться книжки з незакінченими історіями…». Останні тези 

відображають переживання дівчинки через те, що вона потрапила до лікарні. 

Далі йдеться про те, що Софія потрапляє в історію, головними героями якої є 

два брати-пегаси. Один з них тікає з дому у пошуках кращого життя, але 

потрапляє в небезпеку. На допомогу приходить Софія з тітонькою. Такий 

зміст казки може свідчити про всі етапи нелегкого лікування, а «Софія» та 

«Тітонька» – можуть бути образами лікарів та медичного персоналу. 

 Кінець цієї казки позитивний: «І жили вони довго та щасливо». 

Остання теза свідчить про те, що дівчинка має велику віру в перемогу над 

хворобою. 

Таким чином, у терапевтичних казках відображаються усі аспекти 

людського життя: проектуються моделі стосунків, визначаються цінності та 

ідеали, що сприяє формуванню духовно здорової, компетентної особистості. 

А обов’язковий «щасливий кінець» стає основним засобом казкотерапії, що 

допомагає дітям позбутися страхів і комплексів. Саме тому казкотерапія є 

одним з найефективніших соціально-психологічних методів у роботі з дітьми. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Подоляк Наталя / Казка, щолікує душу/ Наталя Подоляк // 

Дошкільневиховання. – 2009. – № 9. – С. 21-23. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Коцюрба Ольга Юріївна 

здобувач рівня вищої освіти Інституту заочної та  

дистанційної освіти Національної академії внутрішніх справ 

 

Історичний розвиток інституту «права людини» в силу своїх 

особливостей обумовив неодночасну появу різних категорій прав, які були 

систематизовані в теорію «трьох поколінь прав людини». Перше покоління 

склали природні права людини, друге – гарантії у певних сферах 

життєдіяльності людини, а третє – колективні права. Однак розвиток науки, 

технологій та суспільства визначив появу нової сучасної парадигми прав 

людини, в якій особливе місце займає четверте покоління – соматичні права. 

Необхідність систематизації нових поколінь прав, їх гарантованості, 

забезпечення, правової реалізації, вдосконалення правового регулювання 

визначає актуальність теми дослідження. 

Поняття «трьох поколінь прав людини» було введене французьким 

юристом Карелом Васаком. 

Перше покоління прав людини – це особисті (громадянські) і 

політичні права. Поява цих прав обумовлена процесом виникнення 

буржуазних революцій у Європі та боротьби за незалежність у США [1]. До 

них належать право на життя, свободу та безпеку особи, право громадянина 

на свободу думки, совісті та релігії, право на участь у здійсненні державних 

справ, на рівність перед законом, право на гласний розгляд справи 

незалежним і неупередженим судом, виборче право, право на свободу слова, 

друку та багато інших.  

Друге покоління прав і свобод людини і громадянина пов’язане з 

боротьбою людей за поліпшення свого соціально-економічного становища та 

культурного рівня. Воно сформувалося в процесі боротьби народів за 

поліпшення свого економічного становища та підвищення культурного 

статусу. Ці вимоги виникли після Першої світової війни, а вплинули на 

демократизацію і соціалізацію конституційного права країн світу та 

міжнародне право після Другої світової війни, коли завдяки бурхливому 

розвитку виробництва склалися реальні передумови для задоволення 

соціальних потреб громадян [2]. 

Третє покоління – це колективні або солідарні права, їх пов’язують із 

крахом колоніальної системи, глобалізацією економічної та інформаційної 

проблем (право народів на мир, безпеку, незалежність). Це, за визначенням, 

колективні права, і вони можуть бути розглянуті в контексті аналізу системи 

прав людини, як такі права, що актуалізуються у разі дослідження людини як 

представника людства. В цьому сенсі, як зазначає Н. М. Онищенко, третє 

покоління прав і свобод людини та громадянина пов’язане з науково-
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технічною революцією, подальшим розвитком технологій, глобалізацією 

ризиків і викликаним природно перетворювальною діяльністю людини 

погіршенням екологічної ситуації [3, с. 9].  

У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління 

прав людини, яке пов’язано з процесами демократизації, гуманізації, 

інформатизації, розвитком комп’ютерних технологій, з проведенням певних 

досліджень у науці, медицині, біології, кібернетиці, космічній сфері. 

Усе це відбувається за допомогою інтеграційних процесів – процесу 

взаємозближення, поєднання й утворення взаємозв’язків. Основу інтеграції 

заклали вищий етап розвитку науково-технічної революції, становлення та 

зміцнення прав людини як державного й суспільного пріоритету [4, с. 59].  

До четвертого покоління прав людини належать такі права: на зміну 

статі; на трансплантацію органів; на клонування; на використання віртуальної 

реальності; на одностатеві шлюби; на штучне запліднення; на евтаназію; на 

вільну від дитини сім’ю; на незалежне від державного втручання життя за 

релігійними, моральними поглядами; на доступ до Інтернету. 

Але щодо четвертого покоління прав, то потрібно звернути увагу на 

їх морально-етичну та релігійну складову з огляду на те, що сучасний 

розвиток науки й техніки вступає в серйозне протиріччя з догмами релігії. 

Так, наприклад, розглядаючи людину як творіння Боже, можливість 

клонування людини представникам різних релігійних конфесій видається 

блюзнірством та посяганням на повноваження Бога. З іншого ж боку, виникає 

проблема визнання такого права та закріплення його в міжнародних актах 

всесвітніх міжнародних організацій та у внутрішніх законодавствах окремих 

держав. В Україні, як і у більшості європейських держав, законодавчо 

закріплена заборона клонування людини, виходячи з принципів поваги до 

людини, визнання цінності особистості, необхідності захисту прав і свобод 

людини та враховуючи недостатню дослідженість біологічних та соціальних 

наслідків клонування людини [5].  

На нашу думку, окрім морально-етичної та релігійної складових 

четвертого покоління прав людини, важливим є врахування соціально-

економічної основи їх закріплення та реалізації. Низький рівень життя 

населення України не має стати визначальним фактором для трансплантації 

органів та штучного запліднення, а українська нація не має стати біологічним 

матеріалом для громадян інших більш економічно розвинутих держав. 

Підсумовуючи слід зазначити, що законодавче закріплення 

четвертого покоління прав можливе за умови прийняття їх як норми 

суспільством, усвідомлення переваг та значущості наряду з одночасним 

зростанням рівня соціально-економічного розвитку суспільства та країни. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ 

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» 

 

Кошолап Валентина Валентинівна 

директор коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління»,  

старший викладач кафедри обліку і оподаткування ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» 

 

Невід’ємною частиною освітнього процесу є організація самостійної 

роботи студентів. Самостійна робота студентів – це запланована робота 

студентів, яка виконується за завданням при методичному керівництві 

викладача, але без його безпосередньої участі. Вона має бути спрямована на 

розвиток у студентів самостійності, вміння здобувати знання та здатності 

самостійно використовувати ці знання на практиці.  

Питання самостійного оволодіння знаннями розглядалися в працях 

Алексюка А. М., Бевза Г. П., Жарової Л. В., Федорченка В. К., 

Бордовскої Н. В., Жалдака М. І., Слєпкань З. І, Шаталова В. Ф. та ін.  

Головне завдання викладачів математики – формувати вміння 

студентів самостійно виконувати завдання з вищої математики. Завдання для 

самостійної роботи студенти отримують під час лекційного або практичного 

заняття у вигляді переліку питань, на які потрібно самостійно знайти 

відповідь, чи конкретної ситуації, яку потрібно проаналізувати. Також, 

студенти отримують рекомендовані джерела, якими можуть скористатися в 

процесі виконання самостійної роботи. Викладач консультує студентів щодо 
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послідовності дій та оптимальних підходів при вивченні матеріалу. Під час 

виконання самостійної роботи студентам пропонується знайти визначення 

основних понять з теми й опрацювати запитання, запропоновані викладачем, 

виконати індивідуальні завдання.  

Організовуючи самостійну роботу студентів у процесі вивчення курсу 

«Вища математика», можна запропонувати так звані довгострокові завдання – 

завдання практичного характеру, що охоплюють весь курс дисципліни та на 

виконання яких відводиться великий проміжок часу (самі завдання студенти 

отримують на другому занятті, а «захистити» їх потрібно перед іспитом). 

Аналіз власного досвіду роботи показує, що правильно підібрані та 

сформульовані довгострокові завдання – одна із складових методичної 

системи, покликаної розвинути дослідницькі здібності студентів.  

До таких завдань перш за все можна віднести комплексні завдання: 

сформульовану задачу необхідно розв’язати декількома способами 

(наприклад, розв’язати систему алгебраїчних рівнянь методами Крамера, 

Гаусса, матричним способом) або запропоноване завдання включає декілька 

«підзавдань», причому для виконання кожного наступного потрібно залучити 

результати попереднього. Зокрема, до них можна віднести завдання: «Маючи 

координати трьох вершин трикутника обчислити: довжину однієї із сторін та 

записати її рівняння; обчислити довжини висоти та медіани, проведених до 

однієї з сторін, записати їх рівняння; вказати тип трикутника; знайти значення 

кутів при вершинах; обчислити площу трикутника» тощо. При цьому 

координати вершин трикутника у всіх студентів різні (відповідно до обраного 

варіанту), що забезпечує індивідуальне виконання поставлених завдань. 

Важливо, що в ході виконання даних завдань студенти не обмежуються у 

виборі способів розв’язання.  

Наприклад, розв’язання методом Крамера ґрунтується на обчисленні 

визначників, яке, як відомо студентам з теорії, можна виконати трьома 

способами (за «правилом трикутників», за «правилом дописування стовбців», 

за теоремою розкладу).  

Дослідження методом Гаусса можна виконати за допомогою 

елементарних перетворень або табличним способом. При цьому обчислення 

можна проводити безпосередньо на калькуляторі або за допомогою 

табличного процесора Excel. 

Матричний спосіб розв’язування систем рівнянь включає етап 

відшукання оберненої матриці: її можна отримати шляхом 

елементарних перетворень розширеної матриці або за допомогою 

алгебраїчних доповнень. 

Крім того, бажано, щоб довгострокові завдання відрізнялися від тих, 

що пропонуються студентам в ході аудиторних занять, при виконанні 

самостійних робіт (нестандартні завдання). Як приклад, можна розглянути 

завдання, яке в загальному можна сформулювати так: «Дано координати 

точок А та В і r – радіус кола з центром в початку координат. Потрібно:  
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1) скласти канонічне рівняння еліпса (гіперболи), який (яка) 

проходить через точки А та В; 

2) знайти ексцентриситет еліпса (гіперболи);  

3) знайти точку перетину еліпса з колом та побудувати рисунок». 

Оскільки студенти мають різні пізнавальні можливості (а це особливо 

простежується в їх самостійній діяльності), то необхідно диференціювати 

завдання для самостійної роботи, обмірковувати заходи щодо здійснення 

індивідуального підходу. Це допоможе кожному студенту самостійно 

оволодіти достатнім змістом навчального матеріалу з активним 

використанням власних можливостей. 

 

 

ТІНЬОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕСТИМУЛЯТОР  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Кулиняк Ігор Ярославович 

доцент кафедри менеджменту організацій  

Національного університету «Львівська політехніка»,  

кандидат економічних наук, доцент 

 

Проблема виявлення та подолання тіньових схем в економіці України 

є важливим чинником забезпечення соціально-економічного розвитку 

суспільства, яка повинна бути однією з перших у порядку денному.  

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод 

розвитку конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів 

життя населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є 

відображенням активної криміналізації економічних процесів, високої 

корумпованості органів державної влади та низької правової і податкової 

культури юридичних та фізичних осіб [4].  

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі рівень 

тінізації економіки в Україні значно вищий (у І кварталі 2017 р. становив 37 % 

від офіційного ВВП [3]), ніж у країнах Європейського союзу (станом на 2015 

р. середній показник тіньової економіки становив 18 % від ВВП). В 

Європейському союзі «лідером» за показником тіньової економіки є Болгарія 

– 30,6 % від рівня ВВП. Найменший рівень тіньової діяльності серед країн 

Європи характерний для Швейцарії, там він становить тільки 6,5 % від ВВП 

[6]. Згідно досліджень міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих 

бухгалтерів (ACCA), яке присвячене оцінці і прогнозу розвитку глобальної 

тіньової економіки, Україна посіла третє місце за рівнем тіньової економіки. 

Дослідження проводилось у 28 країнах. Обсяг тіньової економіки в Україні у 

2016 р. становить 1 трлн 95,3 млрд гривень або 45,96 % від торішнього ВВП 

країни, який становить 2,38 трлн гривень. Лідером за найвищим показником 

тіньової економіки є Азербайджан (67,04 %), на другому місці – Нігерія 
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(48,37 %), найнижчий показник – у США, Японії та Китаю (7,78 %, 10,08 % та 

10,15 % відповідно) [5]. 

Найвищий рівень тіньової економіки в Україні у І кварталі 2017 р. 

спостерігався у видобувній промисловості (до 43 % у 2016 році з 51 % у 2015 

році), операціях з нерухомим майном (до 43 % із 48 %), переробної 

промисловості (до 34 % із 43 %), транспортній галузі (до 33 % з 39 %), 

фінансовій і страховій діяльності (до 30 % з 35 %), оптовій та роздрібній 

торгівлі (до 24 % з 35 %), будівництві (до 23 % з 30 %), а найнижчий – у 

сільському господарстві (до 9 % з 12 %) [1]. 

Високий рівень тіньової економіки в Україні негативно впливає на 

рівень та якість життя суспільства, спричиняє зниження добробуту населення, 

збільшення розриву між різними верствами населення та незахищеності, 

призводить до посилення соціальної напруженості в суспільстві, веде до 

моральної та духовної деградації країни, підвищує рівень недовіри до органів 

влади тощо. Крім цього, виникають негативні ефекти в економічному 

розвитку: послаблення фінансово-економічної безпеки України на зовнішніх 

ринках; втрата податкових надходжень до бюджету, що призводить до 

низького (чи відсутності) фінансування соціально необхідних програм та 

проектів; погіршення інвестиційного клімату. Також тіньова економіка 

негативно впливає на рівень зайнятості населення та ефективність 

функціонування грошово-кредитної та бюджетної систем, погіршуються 

відносини з іноземними бізнес-партнерами. 

Причинами високого рівня тінізації економіки України є: 

– низький рівень доходів та купівельної спроможності громадян; 

– політична нестабільність; 

– наявність непідконтрольних територій, які утворені внаслідок 

військової агресії та ведення воєнний дій; 

– недосконалість податкового законодавства, правового регулювання 

та судової системи (високі податкові ставки, незначна відповідальність за 

ухилення від сплати податків чи вчинення економічних злочинів); 

– низький рівень економічного розвитку країни; 

– наявність олігархічних груп; 

– бюрократія; 

– корупція (за даними рейтингу “Індекс сприйняття корупції 2016” за 

рівнем корупції Україна посідає 131 місце із 176 країн [3]. Найвищі рівні 

корупції спостерігаються в техогляді, міліції, охороні здоров'я, судах і 

середній та вищій освіті). 

До рекордного рівня тіньової економіки в Україні призвели й інші 

чинники, зокрема військовий конфлікт на Донбасі та анексія Криму, 

дестабілізація фінансово-економічних відносин, пов’язана з різким падінням 

курсу національної валюти, посилення панічних настроїв суб’єктів 

господарювання та підвищення адміністративного тиску на бізнес [2, с. 38]. 

На рівень тіньової економіки також впливає низький рівень бізнес-клімату. 
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Відповідно до рейтингу Doing Business-2017 Україна посіла 80 місце серед 

190 країн; у рейтингу Doing Business-2016, уточненому відповідно до 

методології, застосованій в останньому Звіті, Україні належало 81 місце серед 

189 країн [3]. 

Серед основних заходів, які необхідно приймати з метою детінізації 

економіки України, варто зазначити: 

– поліпшення бізнес-клімату шляхом підвищення рівня довіри бізнесу 

до держави, зниження податкового тиску, дерегуляція підприємницької 

діяльності; 

– забезпечення прозорості та відкритості діяльності державних 

органів влади; 

– прийняття дієвих заходів у боротьбі з корупцією; 

– проведення фінансової, пенсійної, судової, медичної, освітньої та 

інших реформ; 

– посилення відповідальності за вчинення економічних злочинів, 

ухилення від сплати податків, недотримання трудового законодавства тощо; 

– покращення інвестиційного клімату країни; 

– протидія відмиванню тіньових доходів. 
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Общая логика развития социальной жизни формирует особый слой 

политически активных людей, который со временем, так или иначе, 

становится лидирующим (правящим, руководящим) для данного общества. 

Такой слой обычно именуется элитой или «правящим», «руководящим», 

«политическим», «рулящим классом» (от английского «mlingclass») [6]. 

В этом отношении термин «элита» – центральное понятие так 

называемых элитарных теорий общественно-политического развития, 

считающих, что любая социальная структура включает высший, 

привилегированный слой или слои, осуществляющие функции управления, 

развития науки и культуры (творческие функции), и остальную массу 

населения, выполняющую нетворческие, репродуктивные функции [6]. 

В социологической литературе выделяются три основных 

направления оценки политической элиты в общей структуре элиты общества. 

Во-первых, это позиционный подход, который делает акцент на 

влиятельность представителя политического слоя в зависимости от 

занимаемого места в системе властных структур. Во-вторых, подход 

репутационный, опирающийся на показатели рейтинга политика среди других 

заведомо властвующих лиц. В-третьих, функциональный подход, исходящий 

из степени приближенности субъекта к сфере принятия политических 

решений. Достаточно продуктивным считается понимание политической 

элиты, опирающееся на рассуждения М. Вебера: как штаба или «свиты» при 

прямых обладателях власти, которые, в зависимости от исторических условий 

и характера политической системы, мобилизуют механизмы политической 

борьбы или ее вспомогательные средства с целью легитимного диктата или 

идеологического обеспечения власти. В этом смысле, ресурсами обеспечения 

лояльного функционирования этих людей как раз и оказывается их попадание 

в элиту через получение материального вознаграждения или социального 

уважения («почета») [2].  

Вместе с тем, понятно, что в значительной степени принадлежность к 

элите определяется не столько общественным признанием, сколько 

основанным на таком признании самоощущении входящих в элиту людей. 

Это своего рода «кадровый резерв» политических лидеров общества (иногда 

ее еще именуют «политическим отстойником», что в принципе одно и то же). 
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Формально, элите противостоит «контрэлита». В нее входят лидеры 

оппозиционных движений или иные люди, по статусу не входящие во 

властные структуры, но оказывающие влияние на принятие стратегических 

политических решений. При всех различиях между элитой и контрэлитой, 

психологически между ними немало общего, что периодически может 

порождать миграционные процессы, когда те или иные персоны 

перемещаются из элиты в контрэлиту, и наоборот.  

Важно остановиться на причинах возникновения и сохранения 

политических элит. Среди таких причин в социологии наиболее 

существенными считаются шесть. Во-первых, это психологическое и 

социальное неравенство людей, их неодинаковые способности, возможности. 

Во-вторых, разделение труда, требующего профессионализма в 

управленческой деятельности для того, чтобы она была эффективной. В-

третьих, высокая социальная значимость управленческой деятельности и ее 

соответствующее стимулирование. В-четвертых, притягательная возможность 

использовать управленческую деятельность для обретения социальных 

привилегий. В-пятых, практическая невозможность осуществления серьезного 

контроля за политиками со стороны населения. В-шестых, пассивность 

населения в отношении политики и участия в ней [5]. 

В связи с этим, приведем высказывание известного белорусского 

социолога И.В. Котлярова: «Многие недостатки политической власти в 

созданных государствах на территории бывшего Советского Союза связаны 

со слабой политической конкуренцией. Как правило, она не выходит за рамки 

персоналий, конкретных личностей. Это борьба конкретных людей, а не 

политических идей. На президентских и парламентских выборах происходит 

состязание между отдельными политическими фигурами. Постсоветским 

государствам явно не хватает конкуренции политических идей, программ и 

команд. Ведь одна личность, даже семи пядей во лбу, не может заменить 

собой хорошо организованный и управляемый коллектив. Для разработки 

серьезных политических проектов, идеологической и теоретической базы 

недостаточно быть даже самым выдающимся политическим деятелем. Нужна 

команда. Такими командами и являются политические партии» [4, с. 4-5]. 

Кроме того, отметим, политическая элита – это те «гладиаторы», о 

которых Л.В. Милбрайт писал: «Это люди, особенно хорошо подготовленные 

для того, чтобы управлять окружающими. Они чувствуют свою 

компетентность, знают себя и доверяют своим знаниям и способностям, их 

«я» достаточно сильно, чтобы выдерживать удары, они не отягощены грузом 

сомнений и внутренних конфликтов, умеют контролировать свои импульсы, 

они сообразительны, общительны, склонны проявлять свою 

индивидуальность, ответственны. Хотя у них может появиться желание 

доминировать над другими и манипулировать ими, но такие склонности не 

проявляются у них сильнее, чем у людей, выступающих в других ролях. 

Гладиаторы способны добиться славы в политической борьбе и достаточно 
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уверены в себе, чтобы выдерживать хитросплетения партийной политики. 

Политическая жизнь далеко не гостеприимное место для индивидов, 

неуверенных в себе, робких и замкнутых, для людей, не обладающих сильной 

верой в свои возможности успешно справляться с собственным окружением» 

[1].  

Для элиты чрезвычайно важно, что она может представить себя 

выразителем интересов всего народа. Механизмами связи между 

политической элитой и населением являются такие политические институты 

массовой политики, как массовые партии, всеобщие выборы и т.п. Но 

потребность элиты представлять себя выразителем интересов населения 

является отражением потребности общества доносить свои нужды до 

властных структур. Именно поэтому элита легитимна [3]. 

Достоинствами принципа «гильдии» считаются стабильность, 

устойчивость и прогнозируемость системы рекрутирования элиты. К 

преимуществам «антрепренерского принципа» относятся гибкость, 

подвижность и открытость элиты для вливания новых кадров («свежей 

крови») в политические структуры. 

Необходимо учитывать тот факт, что деятельность элиты в области 

общественных трансформаций может носить довольно радикальный характер.  

Стремление элит к изменениям связано с тем, что система 

ценностных ориентаций социальных слоев общества носит нестабильный 

характер. Как замечает А.С. Ахиезер, «элиты постоянно стремятся поднять 

массовое сознание до уровня своих ценностей» [3, с. 5], так как для них важен 

контекст их функционирования, связанный с социально-структурными 

институциональными характеристиками общества. 

В рассматриваемом контексте важно отметить культурно-

идеологический сегмент элит, который можно было бы назвать «безвластной 

элитой», но который обладает важным ресурсом, обеспечивающим 

легитимность трансформаций [3]. 

На сегодняшний день, социология политических элит в значительной 

мере определяет политическую социологию всего общества, однако, 

безусловно, не подменяет ее полностью. Всякий политический строй, всякий 

новый режим и носитель высшей власти пытаются формировать собственную 

элиту, необходимую для более эффективного осуществления власти. Обычно 

это происходит при острой конкуренции, чаще всего в периоды 

модернизации, социально-политического переустройства, изменения форм 

собственности, типа государственной системы. Однако подчеркнем: в целом, 

политическая элита не является ситуационным образованием. Это совокупное 

порождение процессов политического участия. В рассматриваемом контексте 

важны, прежде всего, три характеристики современного социума: открытость 

общества, открытость власти и открытость политики. Именно в связи с этими 

изменениями происходит институционализация и трансформация элит. 
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Розвиток ринку інновацій є фактором економічного розвитку держави 

та запорукою забезпечення інтеграції у світові глобалізаційні процеси. У 

даному контексті загострюється проблема розриву між результативністю 

окремих етапів інноваційного процесу та інноваційної діяльності загалом. 

Доцільно визначити пріоритети виникнення кризових явищ на ринку 

інновацій України. Інноваційна діяльність підприємств України, як свідчать 

дані статистичних спостережень [7], потребує активізації та підвищення 

результативності. У таблиці 1 подано аналітичні дані щодо динаміки частки 

інноваційно активних підприємств Львівщини протягом 2000-2015 рр. Якщо 

середнє значення даного показника коливається у межах 12%, то можна 

спостерігати різке його збільшення у 2015 році. 

Таблиця 1 
Інноваційна активність промислових підприємств Львівської області [6] 

Показник  Львівська область 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага 

підприємств, 
що займалися 

інноваціями, 

% 

13,4 10,9 12,2 12,0 8,2 6,2 8,4 15,8 12,1 13,0 13,4 13,2 13,4 16,6 12,6 19,3 
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 Таке зростання показника інноваційної активності на Львівщині ми 

пов’язуємо із розвитком сектора ІТ-технологій, проте у промисловості 

загалом частка впроваджених інновацій зменшується.  

До інноваційної діяльності відносять всі процеси та роботи, що 

ставлять за мету одержання інноваційних продуктів/технологій. До 

інноваційної діяльності також належать дослідження і розробки, 

безпосередньо не пов’язані з підготовкою конкретної інновації [1]. 

Наукові дослідження є фундаментом інновацій, який формує ідею і та 

визначає рівень її практичної реалізації. Наукові дослідження проводять з 

метою одержання наукового і/або науково-технічного ефекту. До таких 

досліджень належать: 

1) Фундаментальні, котрі виконуються з метою розширення 

наукових знань, виявлення, вивчення та систематизації закономірносте 

природних явищ безвідносно до їх практичного застосування та з імовірністю 

отримання як позитивних, так і негативних результатів; 

2) Пошукові, які спрямовані на аналіз результатів 

фундаментальних досліджень з метою встановлення можливості та 

доцільності, а також шляхів використання виявлених закономірностей в 

конкретній області науки і техніки для створення принципово нових виробів, 

матеріалів, предметів споживання, технологій і т.п.; 

3) Прикладні, спрямовані на отримання конкретних результатів, 

які використовуються в дослідно-конструкторських розробках, проектуванні 

чи безпосередньо в практичній діяльності підприємств та організацій при 

створенні нових видів техніки, технологій тощо.  

Наукові дослідження, згідно норм статистичних спостережень, 

бувають [3]: 

внутрішні науково-дослідні розробки - творча діяльність на 

систематичній основі, яка виконується власними силами з метою збільшення 

обсягу знань для розробки нових і вдосконалених продуктів та процесів 

(включно з розробкою програмного забезпечення власними силами 

підприємства, що відповідає цій меті); 

зовнішні науково-дослідні розробки - придбання науково-дослідних 

розробок, виконаних іншими підприємствами (включно з іншими 

підприємствами групи), державними або приватними науково- дослідними 

організаціями та придбані підприємством; 

Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та 

розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм 

і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, завдань 

(технічних завдань), індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і 

своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та 

економічну корисність наукових і науково-практичних результатів [4, стаття 

6]. 
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У 2016 році загальний обсяг витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок власними силами організацій становив 264,8 млн.грн, з 

якого 63,7% - витрати на оплату праці. Частка фінансування витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок за рахунок державного бюджету 

становила 56,9%. 

Із загального обсягу фінансування 38,0 % надійшло на виконання 

фундаментальних наукових досліджень, 26,2 % - прикладних, 35,8 % - на 

виконання науково-технічних розробок. 

Прослідковується чітка тенденція невідповідності кількості 

проведених досліджень та часткою їх комерціалізації. Однією з причин такого 

стану є низька економічність наукових розробок. 

Економічна корисність наукових розробок може вимірюватися тією 

кількістю праці, яка залишається після врахування праці, витраченої на їх 

створення, ввід праці, вивільненої в результаті їх використання. Чим більша ці 

різниця, тим вищою є економічна вартість наукової розробки. [5, c. 5] 

Іншою причиною низького рівня економічної корисності наукових 

розробок, та, відповідно, низького рівня їхньої комерціалізації, є фактор часу. 

Значна тривалість проходження етапів інноваційного процесу зумовлює 

втрату актуальності основної наукової ідеї наукових розробок. 

Іншою причиною є низький рівень розвитку ринку новацій та захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні.  
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Необхідною ознакою демократичної, соціальної і правової держави є 

здійснення судової конституційної юрисдикції, соціальне призначення якої 

полягає в гарантуванні верховенства права і Конституції, захисті прав і свобод 

людини, вирішенні певних юридичних конфліктів. Особливе місце у процесі 

захисту прав і свобод людини і громадянина органом конституційної 

юрисдикції займає інститут конституційної скарги, запровадження якого в 

Україні тривалий час активно підтримується Венеціанською комісією 

(Європейська комісія за демократію через право).  

Конституційне закріплення права людини і громадянина на 

конституційну скаргу Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України» (щодо правосуддя) від 02.06.2016 р. [3], деталізація основних 

аспектів даного права у Законі України «Про Конституційний Суд України» 

від 13.07.2017 р. [4] актуалізувало потребу грунтовного дослідження данного 

права та особливостей його функціонування в Україні. 

Інститут конституційної скарги досліджували такі вчені, як 

Ф. Абдулаєв, Г. Василевич, Р. Гваладзе, І. Кравець, М. Кравець, 

М. Крамбергер, B. Кучинський, Ф. Мерт, С. Салманова. Серед українських 

фахівців у галузі конституційного права - І. Алексєєнко, М. Гультай, 

П. Євграфов, М. Савенко, А. Селіванов, М. Тесленко, В. Тихий, Ю. Тодика, 

В. Шаповал, С. Шевчук та інші.  

Можна стверджувати, що держава, в якій діє повноцінний інститут 

конституційної скарги, має особливі переваги у питаннях гарантування 

верховенства права, оскільки розгляд подібних скарг дозволяє контролювати 

на практиці всі аспекти гарантування, забезпечення і захисту прав людини.  

Індивідуальний доступ до конституційного правосуддя означає різні 

механізми, що дозволяють звертатися до Конституційного Суду або в 

аналогічні органи у випадках порушень конституційно охоронюваних прав з 

індивідуальною або колективною скаргою. Розрізняють два види 

індивідуального доступу: непрямий і прямий. Непрямий доступ означає, що 

індивідуальна скарга представляється в Конституційний Суд за допомогою 

іншого органу. Прямий доступ охоплює всі юридичні засоби, надані особі для 

безпосередньої подачі скарги до Конституційного Суду без посередництва 

інших органів.  
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Згідно чинного законодавства України, конституційною скаргою є 

подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо 

перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону 

України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому 

рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу (ч. 1 ст. 55 Закону 

України «Про Конституційний Суд України»).  

На нашу думку, ключовими структурними елементами інституту 

конституційної скарги в Україні виступають матеріальні та процесуальні 

норми, що регулюють відповідно питання щодо: суб’єкта права на подання 

конституційної скарги; предмета конституційної скарги; підстави та умов 

прийнятності конституційної скарги; процедури провадження за 

конституційною скаргою. На особливу увагу заслуговує питання щодо 

суб’єктного складу, якому надається право подавати конституційну скаргу. 

Зауважимо, що ч. 3 ст. 55 Конституції України гарантує кожному 

право звернення до органу конституційної юрисдикції з конституційною 

скаргою з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному 

законом [2]. 

На рівні вітчизняного наукового простору вже давно переважає точка 

зору про наділення цим правом максимальної кількості суб’єктів. Такий 

підхід законодавчо закріпив новий Закон України «Про Конституційний Суд 

України» від 13 липня 2017 року (далі – Закон). Так, ст. 56 Закону називає 

суб’єктом права на конституційну скаргу особу, яка вважає, що застосований 

в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі 

положення) суперечить Конституції України [4]. Такими особами можуть 

бути фізичні особи та юридичні особи приватного права. 

Зауважимо, що у проекті Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про Конституційний Суд України» (щодо реалізації 

конституційного права громадян на конституційну скаргу) № 6426 від 

04.05.2017 р. до суб’єктів даного права пропонувалося також віднести органи 

місцевого самоврядування [5]. 

Проте, на нашу думку, навіть чинний законодавчий підхід не є 

виправданим, оскільки це право належить в першу чергу до конституційних 

прав та свобод людини і громадянина, тобто фізичної особи. Крім того, як 

вказують окремі автори, юридичні особи та об’єднання громадян складаються 

з окремих членів, які є фізичними особами. А останні у свою чергу вже 

матимуть право на конституційну скаргу, тому слід уникнути такого 

дублювання, що може мати наслідком зловживання правом шляхом подання 

декількох скарг з одного того ж самого питання [1, с. 248]. Так, вважаємо, що 

такими суб’єктами мають бути тільки фізичні особи (громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства). 
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Сучасний етап розвитку людства позначається політичною, 

економічною та культурною інтеграцією, уніфікацією, глобалізацією та 

інформатизацією. За таких умов посилюються суспільні етнічні та національні 

зв’язки. Зростає роль та значення відповідних етнічних та національних груп. 

Загалом, це – період формування прав людини третього і четвертого поколінь.  

Покоління – це основні етапи становлення політико-правового 

інституту прав людини. Відповідне виокремлення зумовлене визнанням їх 

непорушності та невідчужуваності, а також розвитком уявлень про їх зміст, 

гарантії тощо. У сучасній правовій науці виділяють чотири покоління прав і 

свобод людини. Предметом нашої уваги є третє покоління, яке розглядається 

як продукт розвитку національної держави й почало формуватися після Другої 

світової війни.  

З приводу переліку, правової природи та сутності прав третього 

покоління продовжується наукова дискусія. Її сучасний стан проаналізував 

Я. Лазур і встановив, що, за визначенням О. Лукашевої, ці права є 

колективними і здійснюються певною спільністю (асоціацією). К. Васак також 

відніс до третього покоління колективні права, засновані на солідарності, а 

саме: право на мир, незалежність, самовизначення, територіальну цілісність, 
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суверенітет, позбавлення від колоніального пригноблення, здорове 

навколишнє середовище, на спадщину людства, а також право на комунікацію 

[5]. 

Якщо перше і друге покоління – це індивідуальні права і свободи, що 

належать кожній особі і можуть використовуватися нею незалежно від інших 

осіб, то права третього покоління – це права людини і народів, тобто, 

колективні права, які можуть бути реалізовані лише групою осіб, зазначає 

Т. Ковальова [4, с. 83]. 

Н. Ковалко також акцентує, що такі права реалізуються виключно 

групою осіб, певною спільнотою в міру усвідомлення нею своїх специфічних 

інтересів, отже, не є природними [3, с. 211]. 

М. Антонович відносить до цієї групи шість солідарних прав. Три з 

них (право на незалежність, самовизначення, територіальну цілісність і 

суверенітет) відображають появу держав третього світу та боротьбу народів за 

незалежність, а також їх вимогу змінити розподіл влади, багатства та інших 

цінностей. Виникнення інших трьох прав цього покоління – на мир, здоров’я 

та безпечне довкілля, а також на гуманітарну допомогу – зумовлене безсиллям 

національних держав у відповідних сферах. Перелічені права є колективними 

постільки, поскільки їх реалізація вимагає зусиль усіх соціальних груп як 

всередині держави, так і за її межами. Водночас, ці права виражають й 

індивідуальні потреби людства, наголошує науковець [1, с. 138]  

Право народів на самовизначення вперше реалізували 13 штатів 

Північної Америки, які на той час були колоніями Великої Британії. Штати 

вимагали від короля права самим вирішувати свою долю, формувати 

державний устрій, бути єдиним представником на міжнародній арені та мати 

відносини з іншими народами на рівних правах. 

Становлення цього права розпочалося в період буржуазних 

революцій. За часів французької революції поняття народу та нації, народного 

та національного суверенітету ототожнювалися. Ідеї про формуванням у 

французів національної самосвідомості, визнання себе народом, який є 

єдиним носієм та джерелом суверенітету, і який повинен і може реалізувати 

своє право на самовизначення, науково обґрунтував у своїй праці «Про 

суспільну угоду, або Принципи політичного права» Жан-Жак Руссо. 

Особливого сенсу право націй на самовизначення набуло в ХІХ ст., 

коли виникали нові держави й підтвердженням їх легітимності ставала 

наявність фундаментальної основи держави – нації. До того ж, утвердження 

націоналізму розглядалося як продовження лібералізму та як одна з умов 

демократії. 

Пізніше право народів на самовизначення відіграло роль 

основоположної ідеї національно-визвольної боротьби багатьох народів. В 

середині XX ст. термін «самовизначення народів» позначав вимогу народів 

щодо їх визволення від колоніальної залежності. Під таким гаслом проходила 

антиколоніальна боротьба народів Азії, Африки, Латинської Америки. Коли 
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колоніальна система остаточно розпалася й у XXI ст. «самовизначення» стало 

гаслом окремих народів і націй у багатонаціональних суверенних державах. 

Результатом процесу становлення та обґрунтування права народів на 

самовизначення стало його трансформування в політико-правовий принцип як 

національного державного права, так і міжнародного права загалом, а також 

закріплення цього принципу в Статуті ООН. Так, у п. 2 ст. 1 цього документу 

зазначено, що ООН «… розвиватиме дружні відносини між націями на основі 

поваги принципу рівноправності і самовизначення народів...». 

У Декларації про принципи міжнародного права від 1970 р. його 

сутність розкривається наступним чином: «Через принцип рівноправності і 

самовизначення народів, закріплений у Статуті, всі народи мають право вільно 

визначати, без втручання ззовні, свій політичний статус і здійснювати свій 

економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна держава зобов’язана 

поважати це право відповідно до положень Статуту» [7, с. 25-26]. 

Права національних (етнічних) соціальних спільнот, однією з яких є 

народ, закріплені сьогодні на найвищому юридичному рівні. Колективне 

право етносів – права народів, націй на самовизначення, формалізоване у 

міжнародних документах та національних конституціях і може бути 

реалізоване в різноманітних формах, наприклад, шляхом створення автономії, 

суб’єкта федерації тощо. При цьому етнічне утворення зберігається у складі 

єдиної суверенної держави, наприклад, автономіями у складі Великої Британії 

є Шотландія та Уельс, у складі Франції – Корсика, Фінляндії – Аландські 

острови, які населені переважно шведами. У Китаї існує більш ніж 150 

автономних утворень. 

Незважаючи на те, що принцип права народів на самовизначення є 

загальновизнаним і формально закріпленим та гарантованим, у процесі його 

втілення виявляються деякі проблемні аспекти, зокрема, щодо співвідношення 

права народів на самовизначення з принципами державного, національного та 

народного суверенітету і територіальної цілісності.  

Встановлення співвідношення понять «національний суверенітет» та 

«право націй на самовизначення» призвело до наступного висновку: ці 

поняття схожі за формою, але різні за змістом. Так, національний суверенітет 

– це сукупність суверенних прав нації на вибір соціально-економічного і 

політичного ладу, цілісну національну територію, економічну незалежність, 

розвиток національної мови і культури. За умови порушення цих прав, право 

нації на самовизначення постає як гарантія її волевиявлення. З іншого боку, 

народ (нація), який реалізував своє право на саомвизначення, стає носієм 

національного суверенітету. Наразі нація є найвищою цінністю, головним 

джерелом влади і визначальним чинником соціо-політичної системи такої 

держави, отже, набуття національного суверенітету є результатом і метою 

національного самовизначення [2, с. 342].  

Державний суверенітетя як ознака багатонаціональної держави, 

повинен гарантувати суверенітет кожної з націй, що об’єдналися. Будь-яке 
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державне утворення має поважати права нації на самовизначення і 

забезпечити гарантії цього права. Нація може існувати за відсутності 

національного суверенітету, натомість держава не може функціонувати без 

верховенства влади та самостійності на міжнародній арені, тобто без 

державного суверенітету. Народний суверенітет стає національним, коли 

народ стає нацією, точніше, коли народ реалізує своє право на самовизначення 

[6, с. 120].  

Проблемним залишається і питання співвідношення принципу права 

народу на самовизначення та принципу територіальної цілісності держави, на 

території якої компактно проживає певний народ (нація). Його відокремлення 

має здійснюватися на основі відповідного національного права, а також в 

рамках міжнародного права. Слід враховувати такий важливий принцип 

останнього, як недоторканність кордонів. Як правило, саме його порушення 

стає підставою визнання такого відокремлення народу (нації) нелегітимним та 

недопустимим, тобто сепаратизмом.  

Разом з тим, у кожному конкретному випадку сепаратизм необхідно 

відрізняти й чітко відмежовувати від спроби нації реалізувати своє право на 

самовизначення. Необхідно детально проаналізувати і врахувати такі чинники, 

що можуть вплинути на остаточне ухвалення рішення про утворення 

національної держави, як: етнічний склад населення, яке бажає 

відокремитися; ступінь володіння ознаками нації; причини, що зумовили 

прагнення народу вийти зі складу багатонаціональної держави тощо. Це 

важливо з огляду на те, що тотальне порушення прав етносів, їх політична, 

економічна, культурна дискримінація, відсутність можливості повноцінно 

розвиватися в межах власних культурних надбань і традицій, загроза 

асиміляції, а також апеляція до спільних релігійних, духовно-культурних, 

світоглядних цінностей, які відрізняють одну групу від іншої, можуть 

відігравати роль мобілізаційних чинників для активізації боротьби народів за 

свої права. Яскравими прикладами наразі є прагнення Ірландії та Шотландії 

відокремитися від Великої Британії, Каталонії від Іспанії тощо.  

Доктрина і практика міжнародного права поки не дають однозначної 

відповіді на питання: «Яким чином можна повною мірою реалізувати принцип 

самовизначення народів і, при цьому, не порушити принцип територіальної 

цілісності держав?». Відсутність відповіді продовжує породжувати конфлікти, 

у тому числі з участю військових, у всьому світі. Вирішення цих конфліктів їх 

сторонам неможливе без вияву доброї волі, взаємної поваги інтересів і 

бажання знаходити компроміси на основі норм міжнародного публічного та 

гуманітарного права.  
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Термін компетентності потрапив у поле зору дослідників психології 

праці в першу чергу в таких країнах, як США, Великобританія і Німеччина, а 

з недавнього часу він використовується в Україні у зв'язку із змінами, що 

сталися на світовому ринку праці. Ці зміни, у свою чергу, пов'язані з 

небувалими темпами науково-технічного прогресу, стрімким вдосконаленням 

технології.  

У науковій літературі поняття "компетентність" отримало широке 

розповсюдження відносно недавно. Так, у кінці 1960 – початку 1970-х рр. у 

західній, а у кінці 1980-х рр. у вітчизняній літературі зароджується новий 

напрям – компетентнісний підхід в освіті. Аналіз літературних джерел щодо 

історії його становлення, показує усю складність, багатовекторність і 

нестійкість змісту досліджуваних понять "компетенція", "компетентність" й 

заснованого на них підходу до процесу і результату освіти. 

Залежно від того, як визначені ці поняття і їх співвідношення, може 

бути зрозумілий зміст і самого компетентнісного підходу.  

Передусім відмітимо, що існують такі варіанти тлумачення 

співвідношення цих понять: вони або ототожнюються, або диференціюються. 
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Згідно з першим варіантом, представленим в Глосарії термінів ЄФО (1997), 

компетенція визначається як:  

"1. Здатність робити що-небудь добре або ефективно.  

2. Відповідність вимогам, що пред'являються при влаштуванні на 

роботу.  

3. Здатність виконувати особливі трудові функції.  

У даному джерелі зазначається, що "термін компетентність 

використовується в тих же значеннях. Компетентність зазвичай вживається в 

описовому плані" [1, с.63.].  

Схожість даних понять не є легко пояснювальною, оскільки мають 

спільне походження – латиною competentia – узгодженість, відповідність, а 

competo – відповідати, бути годящим, здатним [2, с.217 ].  

А.В. Хуторський [6,с.58-64] пропонує розвести ці поняття, 

використовувати їх паралельно, але вкладаючи в них різний смисл: 

Компетенція – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості 

(знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного 

кола предметів та процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по 

відношенню до них. 

Компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, 

що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. 

Тобто, компетенцію, за А.В. Хуторським, слід розуміти як задану 

вимогу, норму освітньої підготовки учня, а компетентність – як його реально 

сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності. 

Підтримуючи другий варіант розгляду співвідношення понять 

компетенція/компетентність, ми передусім хочемо відмітити, що орієнтована 

на компетенції освіта (competence-based education – CBE) формувалася в 70-х 

роках в Америці. Базовою категорією було запропоноване Н. Хомським у 

1965 році (Массачусетський університет) поняття "компетенція" в контексті 

теорії мови, трансформаційної граматики. Н. Хомський відмітив: "... ми 

проводимо фундаментальну відмінність між компетенцією (знанням своєї 

мови що говорить – що слухає) і вживанням (реальним використанням мови в 

конкретних ситуаціях). Лише у випадку, що ідеалізується ... вживання є 

безпосереднім віддзеркаленням компетенції" [5, с.9].  

Таким чином, в 60-х роках минулого століття вже як би було 

закладено розуміння відмінностей, що розглядалися зараз, між поняттями 

"компетенція" і "компетентність", де останнє розуміється як те, що 

ґрунтується на знаннях, інтелектуально- й особистіснозумовлена соціально-

професійна життєдіяльність людини. При цьому відмітимо, що самі поняття 

"компетенція", "компетентність" і похідне "компетентний" широко 

використовувалися і раніше – в побуті, літературі; його тлумачення 

наводилося в словниках. Так, наприклад, в "Короткому словнику іноземних 

слів" (М., 1952 р.) наводиться наступне визначення: "компетентний (лат. 

competens, competentis належний, здатний) – той, що знає, досвідчений в 



149 

певній галузі; що має право за своїми знаннях або повноваженнями робити 

або вирішувати що-небудь, судити про що-небудь". При цьому помітимо, що 

коли говорять "Це не в моїй компетенції", то частіше за усього мають на увазі 

саме друге значення; коли ж говорять "Він не компетентний", тим більше, 

"професійно не компетентний", то мають на увазі відсутність знань, умінь, 

досвіду та ін. Тому доцільно в педагогічному сенсі користуватися саме 

терміном "компетентність". 

Хоча у нормативних документах поняття компетентність і 

компетенція вже набули певної однозначності, у педагогічних дослідженнях 

спостерігається надзвичайна строкатість у вживанні цих понять, їх 

ототожнення з професіограмою, професійними уміннями тощо. Наприклад, 

термін компетентність дослідники нерідко вживають як синонім таких понять 

як професійна зрілість, професійна майстерність, професійна компетентність, 

професійна здатність, професійна кваліфікація, професійна готовність.  

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття 

„компетентність” як здатність застосовувати знання й уміння, що забезпечує 

активне застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях.  

У ряді публікацій ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як 

поєднання знань, умінь, цінностей, ставлень людини, що застосовуються нею 

у повсякденному житті.  

Низка дослідників розглядають компетентність як оцінну категорію, 

що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її здатність 

успішно виконувати свої повноваження [3, с.68-75].  

У вітчизняній педагогічній науці «компетентність» визначається як 

спроможність особистості сприймати індивідуальні та соціальні потреби та 

відповідати на них, кваліфіковано будувати діяльність у будь-якому напрямі, 

виконувати певні завдання або роботу [4, с.65-69].  
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Якби замість мільярдів, що витрачаються на збройні сили,  

знайшлися мільйони на освіту і охорону здоров'я,  

то для тероризму не було би місця. 

(Сергій Капіца) 

У сучасний період поряд із проблемами війни та миру, екології, 

народонаселення, продовольчої, енергетичної, що вважаються 

«традиційними», загострилася проблема тероризму, який несе в собі всі 

ознаки глобального значення. Сучасний тероризм – це складне, багатовимірне 

та багаторівневе явище дійсності, що посягає на різні сфери життєдіяльності 

людей різноманітними способами.   

Як свідчать факти, тероризм глобалізується і його небезпека має 

тенденцію до зростання в усьому світі. Тероризм є однією з найгостріших 

проблем та загроз для світової спільноти на початку ХХІ століття, яка 

негативно впливає як на різні сфери суспільного життя всередині держави, так 

і на різні аспекти міжнародних відносин.  

За даними Глобального індексу тероризму (електронний журнал 

Мерілендського університету), у 2015 р. у списку держав, де тиск тероризму 

серйозно позначається на добробуті країн, виявилися популярні туристичні 

напрямки: Індія (8 місце), Єгипет (9), Філіппіни (12), Туреччина (14), Таїланд 

(15), Кенія (19), Китай (23), Росія (30), Ізраїль (33) та Індонезія (38). 

Розвиток тероризму посилює вплив на політичні процеси. У 

сучасному світі певні організації, збройні формування, окремі громадяни 

використовують терористичну діяльність як тактику для досягнення різних 

цілей політичного, ідеологічного та іншого характеру. Окремі держави 

використовують гасло «боротьби з тероризмом», а деякі виступають 

спонсорами тероризму в інших країнах для досягнення власних 

геополітичних, регіональних та внутрішньодержавних цілей [1]. 

На думку С. А. Буткевича головним джерелом фінансування будь-

якої терористичної діяльності є доходи, одержані злочинним шляхом. 

Наявність високоорганізованої та оснащеної військової сили забезпечує «поза 

конкурентне» становище терористичної організації в будь-якій сфері 
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організованої злочинності. У результаті терористична організація залучає до 

своєї діяльності організовану та неорганізовану злочинність, нарощуючи тим 

свої можливості і беручи під свій контроль ключові сфери кримінального 

бізнесу. Сьогодні джерелами фінансування тероризму є не лише внески 

прихильників та/або допомога терористичних держав, а, насамперед, 

контроль над торгівлєю зброєю, людьми та людськими органами, 

контрабандою, незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних 

речовин, нелегальним гральним бізнесом тощо. У той же час організовані 

злочинні формування з метою реалізації своїх задумів широко застосовують 

методи, що використовуються в терористичній діяльності: наявність 

структурних одиниць, які виконують функції розвідки та контррозвідки, 

рольова градація при розстановці сил та засобів, високий рівень згуртованості 

та конспірації [2, c. 69].  

Безумовно, що фінансування тероризму є суспільно небезпечним 

діянням, проте в міжнародному праві та законодавстві України поняття 

«фінансування тероризму» відсутнє. 

Загалом можна погодитися з С. А. Буткевич, який вважає, що події, 

які відбуваються останнім часом у світі, свідчать про загрозливу, швидко 

прогресуючу модифікацію цього небезпечного явища. Проблема набула 

особливої актуальності нині, коли відбувається ескалація тероризму у світі. 

Політичні, етнічні, екстремістські угруповання майже щоденно здійснюють 

акти тероризму, про які постійно повідомляють засоби масової інформації [2, 

с. 68]. 

На сучасному етапі терористичні операції, як і сам тероризм, стали 

великим бізнесом і політичною грою. Для більшості терористичних 

угрупувань питання віросповідання чи боротьби за свою територію є лише 

прикриттям. Ці люди вже не знають іншого життя і не мають засобів до 

існування тож тероризм став їхнім промислом за який добряче платять. 

На даний момент у терористичні організації вкладають свої кошти не 

лише держави, але й окремі компанії, корпорації та бізнесмени. А цілі країни 

ісламського світу стають просто акціонерними товариствами. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ 

УПРАВЛІНЦІВ 

 

Пантілєєва Людмила Анатоліївна 

студентка ІV курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 

 

У літературних джерелах останніх років часто підтримується і 

продовжує розвиватися точка зору більшості західних економістів про те, що 

в державних організаціях і установах майже цілком зникають окремі 

особистості. 

Формування майбутнього державного управлінця з розвиненими 

творчими здібностями з метою забезпечення його ефективного 

функціонування в суспільному господарстві і задоволення потреб суспільства 

є бажаними пріоритетами кожної країни. 

Кожна країна є сильною вмінням працювати, культурою праці і 

відпочинку. Важливими чинниками виступають світогляд і безперервне 

поновлення знань. Глобальна соціокультурна конкуренція не шкодує, що 

існують слаборозвинені країни. Центральною проблемою українського 

суспільства є ліквідація «культурного лага» в цивілізованому розвитку, щоб 

піднятися з останніх сходинок світового соціального прогресу. 

Культурологічним стрижнем для державних управлінців може стати істина, 

що не існує слабкорозвинених країн, а існують слабкоуправлінські. 

Не можна державним організаціям проявляти підприємливість і 

проводити державні реформи під впливом лише економічного інтересу та 

ігнорувати потенціал «культурного капіталу». Країни постіндустріальної 

цивілізації демонструють процес до підвищення «культурного капіталу» 

відносно економічного в структурі загального капіталу. 

Культура поведінки державного керівника обумовлює відкритість, 

доступ до основних «інтересів групи» в механізм управління, єдність і 

вірність всіх, хто працює в організації з корпоративним духом. Поява нових 

орієнтирів світогляду в процесі реформування демократичного суспільства 

звертає увагу на соціальне партнерство держави-капіталу-праці; єдності 

соціального-економічного-духовного; пріоритетів культури-організації-

управління. 

Програми й технологічні розробки антикризового управління свідчать 

про найбільш конкретні рекомендації в галузі управління фінансами, 

оподаткування, матеріальними ресурсами, діяльності по забезпеченню 

стабільності організацій за рахунок факторів зовнішнього середовища. Даний 

акцент загрожує внутрішнім, людським, культурним факторам, що здатні 

забезпечити організації досягнення більшої стійкості, ефективності і 

соціальної відповідальності. Саме духовна основа управлінських рішень 
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зумовлює інституціоналізацію – процес формування і функціонування 

соціальних інститутів, новаційних форм і типів соціально-економічних 

організаційних структур і пов’язаних з ними соціальних норм і регуляторів 

відносин, що забезпечують стабільність і стійкість суспільства [3]. 

Так, державні управлінці мають досягати балансу інтересів груп через 

механізми соціального партнерства, можливо досягнення цивілізаційних 

форм спілкування й взаєморозуміння, щоб зв’язати працівників організації в 

єдине ціле. 

Навчання і виховання державного управлінця за вимог ринку є 

складним і багатогранним процесом. Завдяки потребі людина залучається до 

виробництва матеріальних і духовних об’єктів, розробки методів цього 

виробництва, включається в історичний процес, процес створення культури. 

Потреба – не тільки початок конкретної діяльності, але іноді і її кінець 

(початок нового циклу), бо у результаті цієї діяльності нерідко формуються 

нові потреби. Причиною може бути прагнення до матеріального (наприклад, 

заробітна плата) та ідеального (наприклад, цікава робота як така), об’єктів [2]. 

Кожен керівник має усвідомлювати своє призначення, свою місію. 

Слід відмітити, що у статтях 7-8 Закону України «Про державну службу» 

визначено основні вимоги етики, поведінка державного службовця: сумлінно 

виконувати свої службові обов’язки; шанобливо ставитися до громадян, 

керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не 

допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам державної служби 

або негативно вплинути на репутацію державного службовця [1]. 

На Заході, щоб утримати висококваліфіковані кадри в державних 

установах організації займаються проектуванням паралельних моделей 

службового зростання: для керівників і для підлеглих залежно від критеріїв 

оцінки складності виконуваної роботи. 

Автори концепції Бербель і Хайнц в якості центральної ідеї обрали 

зв’язок кар’єри з успіхом. Саме орієнтація на досягнення успіху, тобто 

результату діяльності співвідносять з очікуваннями, системою цінностей, 

життєвими цілями індивіда, а також отримання позитивної суспільної і 

соціальної оцінки слугує головним мотивом просування через самопізнання й 

удосконалення своїх ділових якостей. Для цього необхідна особистісна 

концепція ділової кар’єри, що об’єктивно враховуватиме власні переваги й 

недоліки і зорієнтує на своє уявлення про успіх. Така концепція може бути 

розроблена на основі вивчення відповідей на поставлені питання: 

− які зусилля керівник ладен витратити для досягнення успіху? 

− чи ладен працювати самостійно або під керівництвом? 

− до якого ступеня ладен ризикувати заради успіху? 

− який шлях більш прийнятний – підприємницька чи службова 

кар’єра? [4]. 
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Отже, необхідні превентивні заходи щодо захисту індивідуальності, 

збереження особистої відповідальності кожного майбутнього державного 

управлінця заради власного успіху й добробуту суспільства в цілому.  
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ У СИСТЕМІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

 

Панченко Віта Олександрівна 

студентка ІІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут 

 державного та муніципального управління» 

 

На нашу думку, Українська держава сьогодні як ніколи потребує 

підвищення ефективності соціальних програм. У наш час в Україні діє 

достатньо багато недержавних громадських і благодійних організацій, які 

допомагають найуразливішим категоріям населення, проте державі необхідно 

звернути увагу на осіб, які потребують допомоги, при чому – як матеріальної, 

так і правової. Саме тому ,проблематика пошуку оптимальної моделі 

соціального замовлення стає пріоритетом питання системи соціальної 

допомоги. 

В Україні соціальне замовлення як механізм надання соціальних 

послуг різним верствам населення станом на сьогодні не впроваджено на 

належному рівні. Проте, загальноприйнята світова практика соціальної 

підтримки свідчить про необхідність його реалізації. Якщо розглядати 

соціальне замовлення як спосіб оптимізації, здешевлення та підвищення 

ефективності соціальних послуг, які держава гарантує своїм громадянам 

відповідно до законодавства, то ключовим питанням має стати розуміння 

необхідності реформування соціальної сфери із подальшим перенесенням 
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значної частини фінансування соціальних послуг з бюджетних установ на 

організації недержавного сектора. 

Впровадження соціального замовлення є необхідним та актуальним з 

огляду на необхідність оптимізації видатків бюджетів усіх рівнів розширення 

переліку соціальних послуг для осіб, які знаходяться у складних кризових 

життєвих ситуаціях. Слід навести наступне визначення поняття соціальних 

послуг – це «комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, 

медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні 

групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя» 

[1, с. 44].  

З метою надання невідкладної соціальної допомоги одержувачам 

соціальних послуг без складання індивідуальної програми та без укладення 

договору про надання соціальних послуг надаються наступні види соціальних 

послуг: 

– забезпечення одягом, взуттям та іншими предметами першої 

необхідності; 

– сприяння в отриманні тимчасового житла; 

– сприяння в отриманні юридичної допомоги з метою захисту прав і 

законних інтересів отримувачів соціальних послуг; 

– сприяння в отриманні екстреної психологічної допомоги із 

залученням до цієї роботи психологів і священнослужителів; 

– надання консультативної допомоги з питань соціально-побутового і 

соціально-медичного забезпечення життєдіяльності, психолого-педагогічної 

допомоги, соціально-правового захисту [2]. 

Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а 

також іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на 

законних підставах. 

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна 

допомога та соціальне обслуговування. 

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складних 

життєвих ситуаціях, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів 

харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, 

одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, і допоміжних засобів 

реабілітації тощо .В свою чергу, cоціальне обслуговування має полягати у 

повноцінному розвитку особистості , підтримці всіх внутрішніх спромог 

людини та сприянні гармонізації її відносин із соціумом.  

Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування регулюються 

чинним законодавством. 

Слід зазначити, що реформі системи соціальних послуг не вистачає 

загального бачення та політичної волі щодо внесення змін до бюджетного 
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законодавства. Основним завданням державних органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування нині є наступна: «модернізувати наявну 

інфраструктуру соціальних послуг та створити конкурентний ринок 

зазначених послуг шляхом впровадження механізму стимулювання суб’єктів, 

що надають соціальні послуги, до постійного підвищення рівня якості таких 

послуг та створити для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівні умови 

на ринку таких послуг» [3]. Звичайно, реформуючи сферу соціальних послуг, 

не можна допустити ситуацію, коли держава делегує лише повноваження, 

адже даний процес, має поєднуватись із забезпеченням реального 

фінансування,що дозволить донести соціальну підтримку до всіх верств, які її 

потребують.  

Система соціальних послуг є відносно новою та менш масштабною у 

порівнянні з іншими складовими системи соціального захисту та підтримки 

населення (як, наприклад, система пенсійного забезпечення, допомоги з 

працевлаштування, медичної допомоги тощо). Саме це є основним фактором 

того, що поки не вироблені необхідні принципи забезпечення безперебійного 

фінансування системи соціальних послуг як на державному, так і на 

місцевому рівнях. 

Підкреслимо,що на даний момент ,слід сповна працювати над 

підвищенням потенціалу недержавних організацій за рахунок отримання 

бюджетних коштів для надання соціальних послуг, що дозволяє забезпечити 

досягнення синергетичного ефекту, проте не має перетворитися на саму мету 

системи соціальних послуг. Отже, слід наголосити на тому, що впровадження 

соціального замовлення є необхідним та актуальним з огляду на необхідність 

оптимізації видатків державного та місцевого бюджетів та, одночасно, 

розширення переліку соціальних послуг. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Парий Богдана Богдановна 
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администрации Ягеллонского университета (г. Краков, Польша) 

 

В историческом развитии прав и свобод, присущих гражданину в 

современном понимании этого слова, можно четко выделить три 

исторических градации рассматриваемого понятия. Первая восходит к 

истокам конституционализма [1, c. 400]. В конституционных актах эпохи 

Возрождения это правовое явление фиксировались, как правило, две группы 

прав и свобод, обусловленные дуализмом гражданского и политического 

общества – личные (то есть гражданские) свободы и политические права. К 

личным правам относятся те, которые индивид приобретает благодаря факту 

своего рождения и обеспечивающих человеческое достоинство (право на 

жизнь, на имя, на физическую целостность личности, на неприкосновенность 

личности и жилища, свобода передвижения, свобода мысли и слова, свобода 

мировоззрения и вероисповедания, право на правосудие, обращения в 

государственные органы, процессуальные гарантии и т.д.). К ним также 

относятся те права, которые выражают равноправие людей, то есть запрещают 

в государственной политике и в общественной жизни дискриминации или 

предпочтения по какому-либо признаку. Политические права обеспечивают в 

результате реализации возможности участвовать в управлении государством, в 

решении важнейших вопросов общественной жизни. К данной можно отнести 

избирательное право, свободу слова, свободу собраний и печати. Процесс 

формирования оных начался с конца XVIII века и продолжался вплоть до 

Первой мировой войны [2, c. 640]. 

Ко второй волне градации исследуемого понятия относят социально-

экономические права и свободы, гарантирующие интересы человека в 

обществе и государстве (право на собственность, право на труд, право на 

благоприятные условия труда, право на отдых, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на образование, право на свободный выбор 

сферы деятельности), а также права социально-культурного характера. 

Последние обеспечивают возможность гражданина пользоваться 

достижениями отечественной и мировой культуры для личного развития и 

творчества. Эта группа прав была зафиксирована в различных национальных 

и международных документах в течение XX в [3, c. 416]. Не у всех государств 

мира она приобрела одинаковое значение. Наибольшее внимание ей уделяла 

власти стран тоталитарного социализма. Сейчас она продолжает развиваться. 

Следует отметить, что государства, которые присоединились к 

международным договорам и конвенциям о правах человека, автоматически 

берут на себя обязанность привести национальное законодательство в 
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соответствие с мировыми стандартами, которые выходят из положения, что 

внутреннее законодательство не может противоречить общечеловеческим 

ценностям, где они официально закреплены. Однако фиксирования того или 

иного положения в статье конституции или законе не означает гарантию его 

соблюдения. 

К третьему поколению [4, c. 1056] относятся права и свободы, 

которые обеспечивают качество жизни. Имеются в виду право на 

благоприятную окружающую среду и свобода информации (возможность 

собирать, хранить и распространять любым доступным способом любую 

информацию, не составляет тайны). Эти права стали одним из правовых 

инструментов борьбы человечества с глобальными проблемами - 

экологической опасностью и информатизацией жизни - в период перехода к 

постиндустриальному обществу. 

Имеющийся подход к правам и свободам человека предполагает, что 

развитие законодательства не может вести к их сужению, что является 

особенно актуальным открытым вопросом в глобализационных условиях 

современного мира. Таким образом, правовые нормы, определяя конкретное 

содержание прав и свобод индивида, не дают их исчерпывающего перечня. 

Предполагается, что объем прав и свобод может и должен расширяться. Из 

этого следует возможность изменения прав и свобод только в сторону их 

расширения, они неотчуждаемы и нерушимы, их развитие основывается на 

принципе верховенства права. 

Главным аспектом здесь является понимание свободы [5, c. 36]. Оно 

берет начало от определения ученых эпохи Просвещения и окончательно 

формируется в период Великой французской революции. Согласно этому 

определению под свободой понимается возможность каждого осуществлять 

беспрепятственное развитие личности, не нарушая прав, свобод и законных 

интересов других и выполняя предписанные законом обязанности. 

Однако абсолютной свободы быть не может. С одной стороны, 

ограничения прав и свобод, но только на основании закона, на определенное 

время и только если это вызвано необходимостью защиты интересов общества 

в целом. В каждом конкретном случае это может быть продиктовано, 

например, необходимостью сохранения общественного порядка, 

общественной нравственности и здоровья населения. С другой стороны, 

неприемлемым считается злоупотребление правами, то есть их использование 

для нанесения вреда интересам других лиц. 
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державного та муніципального управління» 

 

Сучасні умови життя диктують напрями реформування 

демократичного суспільства. Особливо актуальним є історико-економічний 

аналіз ролі кризових тенденцій в світі, а саме рівня активності суспільства в 

подоланні кризових явищ, вміння діяти в складних ситуаціях, вміння 

взаємодіяти з різними людьми, намагання продуктивно працювати на 

добробут суспільства. 

Суспільно-економічні процеси XIX–XXст. – монополізація 

економіки, транснаціоналізація економічних зв’язків, посилення економічних 

функцій держави, революційні події у світі тощо – кардинально позначились 

на розвитку економічної думки та економічної політики. Вони спричинили 

нагальну потребу в теорії, яка не лише пояснила б природу об’єктивних 

залежностей, що склались в економіці, а й стала, б теоретичною базою 

економічної і соціальної політики держави, орієнтованої на стабільний 

поступальний розвиток суспільства. Орієнтація на потреби соціуму для 

розширення меж самореалізації, потрібної як індивіду так і суспільству в 

цілому. 

Загострення нових історичних обставин та зрушення 20-30-х років 

XXст., в першу чергу «Великої депресії», що поставили під сумнів основні 

постулати неокласицизму та його вихідний принцип – принцип лібералізму. 

Остаточного удару завдали кейнсіанці, які запропонували нову концепцію 

економічного розвитку. Послаблення позицій неокласицизму як основи 

економічної політики зовсім не означало відмови від неокласичної 

методології аналізу економічних явищ [2; 4]. 

Позаекономічне тлумачення господарських процесів в ринковій 

економіці. Рушійними силами економічного розвитку вважаються явища як 

політичного, правового, етичного, морального, психологічного, технічного, 

так і економічного характеру – держава і профспілки, сім’я і традиції, звичаї і 

мораль, правові акти і етичні норми, технічний прогрес і наука, конкуренція і 
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ринкова влада тощо. Це та інші явища були об’єднані одним спільним 

терміном – інституції, що й дало назву напряму економічної думки. 

На сучасному етапі розвитку багато які держави, також і Україна 

формують власні моделі державного регулювання. Важливим є вибір 

механізмів й інструментів державного регулювання, тому що саме проблема 

вибору значно впливає на демократичний устрій в суспільстві. 

Прихильники кейнсіанства, інституціоналізму та неолібералізму 

розвивали власні економічні ідеї, на межі XIX – XXст. формували нову 

макроекономічну політику, трансформацію підходу розвитку держави до 

соціально-економічних наслідків, що були спричинені кризовими явищами. 

Реакцією на кризовий стан в певній країні; світові чи міжнародні економічні 

кризи була поява нової школи, що вирішувала проблемні питання і 

намагалась сформувати чіткій підхід вирішення даної задачі [2; 4]. 

Суттєву роль у просуванні наукових ідей в економічний процес 

відіграють кризові явища на протязі історії людства, вони підштовхують до 

нових поглядів, взаємодій, оптимізації економічних теорій та економічної 

політики. 

В період реформування демократичного суспільства ставлення до 

кризи потребує нового погляду до певних проблем. Сучасні вчені 

намагаються трактувати кризові явища, формувати нові підходи з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм 

завданням стабілізацію економіки. 

Трансформація в характері та рушійних силах світового економічного 

процесу безпосереднім чином відбилася на торгівлі – одному з важливих 

занять, що покращує наше життя. Нобелівський лауреат з економіки П. 

Кругман відмітив: «Всі могли б сказати, а я саме так і кажу, що глобалізація, 

яка рухається не милістю людської природи, а й мотивом отримання 

прибутку, принесла людям значно більше, ніж вся допомога іншим державам 

та всі надані на м’яких умовах кредити, котрі коли-небудь були зроблені 

урядами та міжнародними організаціями, що діють із найкращих спонукань» 

[1; 3]. 

Сучасний світовий ринок цілком допускає виникнення обставин, за 

яких великі держави з низьким доходом мають більші можливості отримати 

вигоди від торгівлі, ніж малі країни з низьким доходом. Якщо, наприклад, 

розширюється торгівля товарами, виробництво яких залучає зростаючі від 

масштабу зворотні потоки, то великі країни повинні мати перевагу, оскільки 

їхні ємкісні внутрішні ринки полегшують реалізацію економії від масштабу 

виробництва. 

Раніше більшість фінансистів виступали за встановлення плаваючих 

обмінних курсів, але в останні роки значна частина фахівців стали вважати 

доцільним повернення фіксованих курсів. Хоча всі розуміють, що абсолютно 

фіксований чи повністю вільний курси зустрічаються рідко, у будь-якому 
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випадку, підтримання стабільного обмінного курсу є одним з багатьох 

завдань, що стоять перед центральним банком. 

Сучасна економічна думка нагромаджена багатим досвідом 

економічної практики, яка повинна використовуватися (реалізовуватися) в 

конкретній економічній діяльності. Час від часу виникають явища, а 

талановиті вчені-економісти та вчені-практики пропонують підходи до 

стабілізації економіки, на які уряд України може звернути увагу для 

формування ефективної економічної політики. Розвиток інтеграції України в 

єдиний європейський простір призводить до розв’язання проблеми пошуку 

нових підходів, обґрунтування і впровадження новітніх технологій щодо 

розробки соціально-економічної політики країни. Це створюватиме 

передумови для реалізації прогресивної державної політики, яка має бути 

спрямована на подальший розвиток країни і забезпечуватиме формування 

нової (демократичної) суспільної свідомості та досягнення нового якісного 

стану суспільства – відкритості та багатовимірності. 
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Україна, яка є європейською державою, після проголошення 

незалежності обрала головним орієнтиром пріоритет загальнолюдських 

цінностей. Принцип свободи слова є вихідним положенням успішної 

розбудови демократичної і правової держави. Однак сьогодні в нашій державі 
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досить часто виникає потреба певного обмеження свободи слова у діяльності 

засобів масової інформації. Дані випадки потребують чіткого законодавчого 

регламентування, аби такі обмеження були правомірними і відповідали 

вимогам загальновизнаних міжнародних актів.  

 Сучасне інформаційне суспільство формується і ефективно 

розвивається в умовах правової держави, яка базується на безумовному 

застосуванні закону, повазі до прав і свобод людини і громадянина. Свобода 

слова та право на інформацію належать до фундаментальних громадянських і 

політичних прав людини. Принцип свободи слова слід розглядати як такий, 

що входить до більш ширшого за змістом – принципу свободи вираження 

поглядів. Також конституційний принцип свободи слова спрямовують у 

діяльності засобів масової інформації. Зокрема потрібно розрізняти два 

вектори свободи слова: журналістський і не журналістський. Більшість 

сучасних дослідників погоджуються з тим, що поняття „свобода" пов'язується 

з відсутністю втручання, або перешкод для виконання певних функці 

суб'єктом. [4, с. 95]. 

Сучасний зміст принципу свободи слова закріплено в низці 

міжнародних документів. Відповідно до ст. 19 Загальної декларації прав 

людини: «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-яким способом і незалежно від державних кордонів». [2, ст. 19]. Кожен 

має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово, або в інший спосіб - на свій вибір. Однак не вся 

інформація у суспільстві вільно поширюється, що підтверджується наявністю 

державної, військової, комерційної таємниць, оскільки у цьому зацікавлені 

різні державні установи, політичні, соціальні та інші суспільні прошарки і 

групи. Зокрема, інформаційні потоки в суспільстві регулюються цензурою, що 

в перекладі з латинської (censura, від censeo – оцінюю, висловлюю думку), 

означає контроль офіційної (світської або духовної) влади за змістом, 

випуском і поширенням друкованих творів сценічного та образотворчого 

мистецтва, телевізійних та радіопередач, який здійснюється шляхом перегляду 

для того, аби не допустити, або ж обмежити поширення ідей та інформації, що 

визначаються цією владою небажаними або шкідливими. Тому, важливим є 

питання правомірних обмежень свободи слова у теле - і радіо ефірі.  

Слід акцентувати увагу на словосполученні «правомірні обмеження», 

адже завжди існує небезпека втручання з боку державних органів у 

редакційну політику теле- і радіо компаній з метою недопущення поширення 

невигідної, негативної інформації щодо діяльності державних органів і їх 

представників. Обмеження прав людини встановлюються з метою 

забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального 

добробуту демократичного суспільства. Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950р. (п. 2 ст. 10) зазначає, що обмеження свободи 
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вираження поглядів можливе лише у випадках, передбачених законом, коли 

воно необхідне у демократичному суспільстві для досягнення однієї із 

законних цілей. [3, c. 61] 

Обмеження свободи слова у теле – і радіо ефірі є необхідним у 

демократичному суспільстві. Європейська комісія з прав людини вказує, що 

поняття «демократичне суспільство» охоплює такі ідеї, як плюралізм, 

терпимість і відкритість. Має бути продемонстрована загальна соціальна 

потреба, обмеження має бути пропорційним до переслідуваної законної мети, 

а причини для обґрунтування обмеження мають бути доречними та 

достатніми. [1, с. 148]. Обмеження мають відповідати цілям, які передбачені 

нормами міжнародного права. Тобто відповідно до міжнародних стандартів 

існують наступні види обмеження прав на свободу вираження поглядами. 

Таким чином, принцип свободи слова є засадничим у розбудові демократичної 

держави.  

Тобто, виходячи із вище наведеного можна зробити висновок, що ми 

маємо розуміти те, що демократія – це не вседозволеність телебачення і радіо, 

прикрита гаслами плюралізму думок, ідеологій, релігій, світоглядів, а розумні 

межі і форми державного втручання у діяльність засобів масової інформації. 

Основним регулятором цих відносин має бути закон і заснований на його 

фундаменті контроль і нагляд з боку повноважених державних орган. 
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математичних дисциплін та методик їх викладання  
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ім. В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Формування демократичної громадянськості й піднесення соціальної 

відповідальності є одним із нагальних завдань освіти і важливим чинником 

забезпечення гуманітарних прав і свобод людини в умовах демократизації 

суспільства. На цьому наголошено в Національній програмі патріотичного 

виховання, Концепції нової української школи, Законах України «Про освіту» 

та «Про вищу освіту». 

Вагомий унесок до вивчення методолого-теоретичних і методичних 

засад громадянського виховання здійснили Н. Абашкіна, Р. Алехандро, 

Ю. Алфьоров, Дж. Барта, І. Василенко, Б. Вульфсон, Дж. Гавента, 

О. Джуринський, М. Едвардс, П. Кларк, Н. Лавриченко й інші вчені. 

Організаційно-педагогічні засади громадянського виховання 

ґрунтовно опрацьовані й розроблені в педагогічній науці зарубіжних країн; на 

жаль, вивченню й узагальненню перспективного світового досвіду 

громадянського виховання українськими педагогами присвячена недостатня 

увага. У зв’язку з цим вирішено актуалізувати соціально-педагогічні засади 

формування демократичної громадянськості в Канаді з метою їх творчого 

застосування в ході реформування системи освіти України. 

Канадські науковці досліджують теоретичні засади демократичної 

громадянськості в різних аспектах. П. Рейзенберг і Д. Хітер аналізують 

історико-суспільствознавчі підвалини розвитку цього феномена; Б. Барбер, 

О. Ічілов, В. Кимліка визначають філософсько-політичні основи його 

сутності; К. Пейтмен та А. Філліпс здійснюють наукові пошуки в руслі 

феміністичного підходу до тлумачення громадянськості. 

Виховання громадянських якостей традиційно забезпечували родина, 

школа й церква. В історико-педагогічному контексті центральна проблема 

формування громадянськості – виховання терпимості, відчуття залежності й 

беззастережної відданості обов’язку. Проте в руслі сучасних соціальних змін 

доцільність такого підходу до громадянського виховання критична, оскільки 

він уже не відповідає суспільним реаліям і, відтак, актуальним завданням 

освіти [3]. 

В сучасних умовах інтеграції та глобалізації, всебічних глибоких 

контактів між найрізноманітнішими культурними групами у 

загальносвітовому масштабі громадянське виховання покликане 
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відображувати всі ці реалії в навчально-виховному процесі. Культурне 

розшарування та зростання взаємозалежності між різними навіть географічно 

віддаленими країнами зумовлює необхідність розробки сучасних підходів до 

визначення феномену громадянськості, а самé громадянське виховання 

потребує перегляду методології, теоретичних основ і методичного супроводу 

відповідно до актуальних соціальних, культурних і геополітичних змін. 

У ХІХ столітті в Канаді загострюються вимоги щодо відповідальності 

держави за освіту громадян, які є джерелом влади та визначають соціально-

економічне, політичне й культурне життя країни в цілому. Показовим у цьому 

руслі стало твердження Е. Раєрсона: «Громадянська освіта й громадянська 

свобода процвітають або занепадають разом» [2, с. 296]. 

Відтоді державну освіту в Канаді вважають засобом формування 

національної ідентичності. Разом зі становленням нації й держави головні 

наголоси громадянського виховання переносять від формальної прихильності 

до ідеальних соціальних ідей і декларативної спільності до піднесення 

енергійної участі у громадському житті [4, с. 144-149]. 

У ХХ столітті в Канаді відбувається становлення теорії 

демократичної громадянськості, головними складниками якої визначають: 

цивільний (забезпечення індивідуальних свобод); політичний (участь у 

політичній діяльності); соціальний (економічне благополуччя й безпека); 

моральний (загальна характеристика «хорошого громадянина») [2, с. 389]. 

Відмінні соціально-педагогічні підходи передбачають і реалізацію 

таких аспектів громадянськості, як критичне ставлення до суспільних 

процесів і потреба в діяльній участі в громадському житті, обізнаність із 

національною історією та культурою й ін., що знаходять послідовну 

реалізацію в освіті Канади, просвітницькій діяльності з дорослим населенням 

[1, с. 4]. 

Демократизація відносин і піднесення громадянського суспільства в 

Канаді дали початок розвиткові сутності й змістових складників 

громадянськості в різних соціальних групах і виховному процесі [4, с. 146]. 

Учені цілеспрямовано здійснюють активні теоретичні пошуки щодо 

трактування природи громадянськості й удосконалення методики її 

виховання. Так, Канадською асоціацією суспільних наук (CASS) 

започатковано Комітет ефективного громадянського виховання (Committee for 

Effective Canadian Citizenship Education); на педагогічному факультеті 

Університету Нового Брунсвіка досліджують розбіжні соціально-педагогічні 

концепції канадських і зарубіжних учених для узагальнення теоретичних 

підходів і методичних засад громадянського виховання [1, с. 5-6]. 

Узагальнення канадських соціально-педагогічних наукових концепцій 

громадянського виховання дає можливість трактувати феномен 

демократичної громадянськості як інтегровану системи знань національної 

культури та історії; критичної і відповідальної громадянської позиції, навичок 

і вмінь участі у соціальному житті; поваги до відмінностей і розуміння 
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власного покликання й міжнародних відносин у глобалізованому 

полікультурному світі. Таким чином, громадянське виховання в Канаді є 

дієвим засобом розбудови демократичної держави й реалізації соціально-

економічної і культурно-просвітницької політики в країні на засадах 

гуманізму, взаємоповаги й толерантності. 

Урахування соціально-педагогічних аспектів канадського досвіду 

формування демократичної громадянськості розширюватиме можливості 

реалізації демократичних засад громадянського суспільства у навчально-

виховній діяльності в руслі піднесення громадської активності й оновлення 

українського соціуму, стане важливим чинником реалізації гуманітарних прав 

і свобод людини в умовах демократизації суспільства й реформування освіти 

України. 

Доцільним напрямом подальших наукових пошуків є узагальнення 

методичних засад і виявлення ефективних педагогічних засобів формування 

демократичної громадянськості в системі освіти Канади. 
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Метою дослідження постає аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері 

електронного декларування та порівняння зі стандартами, що існують в 

Україні. 
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Електронне декларування являє собою оприлюднення інформації про 

свої доходи, майно, цінні папери, активи, інші корпоративні права, фінансові 

зобов’язання, видатки, правочини тощо, його правове регулювання 

здійснюється Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року. 

Аналізуючи зарубіжний досвід правового регулювання електронного 

декларування, можна відмітити, що в країнах по-різному вирішується це 

питання. В одних країнах воно регулюється загальним законом (про публічну 

службу, про конфлікт інтересів або антикорупційним законом як в Україні), а 

в інших – спеціальним, який присвячений безпосередньо декларуванню. 

Досвід країн Європи свідчить про те, що відносини, пов’язані з 

декларуванням, можуть регулюватись у різний спосіб: окремим законом чи 

актом парламенту про декларування активів та інтересів (Бельгія, Данія, 

Італія, Іспанія тощо); загальним антикорупційним законом (Болгарія, Естонія, 

Латвія, Словенія, Словаччина, Чехія тощо). 

Поки українські депутати намагались відтягнути введення 

електронного декларування, інші країни, в тому числі ті, які не вважаються 

розвинутими, це вже зробили. Приміром, електронне декларування ще у 1998 

запровадила Литва і Грузія, 2004-го – Киргизстан і Чорногорія, 2005-го це 

зробив Азербайджан, 2006-го – Таджикистан. 

Міжнародні стандарти у сфері декларування беруть свій початок із 

1990-х років у Північній Америці. У 2003 році вони стали невід’ємною 

частиною Конвенції Організації Об’єднаних Націй щодо боротьби з 

корупцією. Згодом були прийняті Технічні рекомендації до вищевказаної 

Конвенції. Разом вони лягли в основу декларування державних посадовців у 

всьому світі. Так, у ч. 5 ст. 8 вищевказаної Конвенції ООН зазначається, що 

«кожна Держава-учасниця прагне, в належних випадках і згідно з 

основоположними принципами свого внутрішнього права, запроваджувати 

заходи й системи, які зобов’язують державних посадових осіб надавати 

відповідним органам декларації, серед іншого, про позаслужбову діяльність, 

заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку з 

якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій як 

державних посадових осіб». При цьому метою такого декларування, 

відповідно до вищевказаної норми, є виявлення конфлікту його інтересів як 

державного посадовця, який може призвести до корупції, а не контроль за 

його майном. 

Натомість в Україні за подання невірних відомостей встановлена 

реальна відповідальність – аж до кримінальної (якщо подані відомості 

відрізняються від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної 

заробітної плати). Принципово новий момент в українському законодавстві: 

декларуванню підлягатиме майно, що перебуває як у власності і у 

користуванні самих чиновників, так і їхніх близьких (члени сім'ї, або особи, 

що спільно проживають). Важливим є те, що в більшості країн Європи 
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відсутня кримінальна відповідальність за помилки в електронних деклараціях, 

на відміну від України. Там установлюється кримінальна відповідальність 

саме за несплату податків. 

Іноземний досвід показує, що ті країни, що відкривають дані 

декларації для громадськості, є набагато менш корумпованими ніж ті, що 

утаємничують цю інформацію. 

Отже, підсумовуючи викладене, варто наголосити на тому, Україна 

зробила важливий крок у сфері боротьби з корупцією,  спираючись на 

європейські стандарти. Система електронного декларування є інструментом, 

який здатний підвищити ефективність і керованість нашої держави, адже така 

система сприятиме усуненню корупційних ризиків у роботі посадових осіб, 

позитивно вплине на їхню роботу й дасть змогу підвищити їхній авторитет. 

Запровадивши електронне декларування, українське суспільство матиме 

дієвий контроль за посадовими особами, що, у свою чергу, усуне їхню 

безвідповідальність. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Борьба с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии. 

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией :  достижения и 

проблемы. – OECD, 2008. 123 с. –  Режим доступу: 

https://www.oecd.org/corruption/acn/resources/41603502.pdf 

2. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання 

корупції» : поточна редакція – Редакція від 03.08.2017, підстава 2136-19. – 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page 

3. Закон України від 18.10.2006 N 251-V «Про ратифікацію 

Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції». – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/251-16  

4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : 

Ратифікація від 18.10.2006, підстава 251-16. – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/page 

 

 

СВОБОДА ЯК ФАКТОР САМОСТОЯННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Рубан Людмила Олександрівна 

професор кафедри філософських та гуманітарних дисциплін 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління», кандидат філософських наук, доцент 

 

Питання про моральну (етичну) свободу, як і про свободу взагалі, є 

одним з найскладніших в етиці.  

Під етичною свободою, в першу чергу, слід розуміти можливість 

і здатність людини бути самостійною, творчою особою, що проявляє в 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/251-16


169 

моральній діяльності достовірно людську, – як соціальної істоти – суть. 

Моральну свободу не можна розглядати у відриві від людини і від етичної 

необхідності, яка виступає по відношенню до етичної свободи визначальним 

началом (чинником). Етична свобода – це ні що інше, як розуміння 

особою моральної необхідності і співставлення з нею (необхідністю) своєї 

поведінки.  

Проблема співвідношення об'єктивних процесів суспільного 

розвитку (історичній необхідності) і свободи волі (суб'єктивній діяльності 

людей в історії) була предметом дослідження різних філософських 

напрямів.  

Міра можливої для окремої особи свободи залежить (за Гегелем) не 

тільки від її особистих зусиль і успіхів в пізнанні необхідності, а перш за 

все від того, на якій стадії історичного розвитку перебуває її суспільство. 

При цьому, підкреслював філософ, чим вище рівень економічного розвитку 

суспільства, тим вище етична свобода особи. 

В епоху буржуазних революцій XVII-XVIII століть висувалось гасло: 

“Не заважайте діяти!” Саме “свобода” інтерпретується як основна цінність 

буржуазно-ліберального суспільства. Прикладом до цього є позиція 

французького екзистенціаліста Ж.-П. Сартра: свобода – абсолютна цінність. 

Ніяка об'єктивна реальність, за Сартром, не може позбавити людину 

свободи, вона зберігається в будь-яких умовах і виражається в можливості 

вибирати, але вибирати не реальні можливості, а своє особисте відношення 

до даної обстановки. Отже, сартрівське розуміння свободи обмежується 

необхідністю зміни свого відношення до світу.  

Однією з головних особливостей етичної свободи виступає 

обґрунтованість вчинку не тільки свідомим цілеспрямованим його 

вибором, але і внутрішньою переконаністю в його необхідності і ніяк не 

під тиском зовнішнього примушення (правового або авторитарного). 

Етична свобода – це здатність індивіда без якого-небудь зовнішнього і 

внутрішнього примушення, свідомо погоджувати свою, продиктовану 

мотивами і цілями, поведінку з моральними принципами, нормами, 

відповідними вимогам суспільства. 

Отже, етична свобода похідна від соціальної. Зростання її в рамках 

розширення соціальної свободи – закономірність суспільного життя. 

Розвиток індивідуальної свободи, таким чином – найважливіший показник 

соціального прогресу. 

Сьогодні взагалі стоїть питання про виживання людства. Це означає, 

що необхідно пов’язувати свободу з відповідальністю. За класичною 

концепцією суб’єкт дії несе відповідальність за її наслідки. Як носій 

відповідальності, він повинен бути самостійним і вільним, а також повинен 

передбачити наслідки своєї дії. Це передбачення можливе лише за умови 

самостійності суб’єкта. Останній, крім усього, повинен перед кимось 

відповідати: перед начальником, суддею, Богом, або перед своєю совістю. За 
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класичною концепцією етика відповідальності – це етика вчинку, що 

здійснився (немає вчинку – немає й відповідальності). Цю етику можна також 

назвати етикою конструктивності: суб’єкт конструює свої дії, але характер цих 

дій відпочатково не заданий . 

В руслі нашої теми цікавою уявляється некласична концепція 

відповідальності: там, де суб’єкт виступає учасником групи, де через розподіл 

функцій принципово неможливо передбачити наслідки своїх дій, а тому умови 

класичної концепції не виконуються - необхідний інший, новий підхід до 

відповідальності. У техногенній цивілізації така ситуація зустрічається на 

кожному кроці. Тут суб’єкт дії відпочатково несе відповідальність за доручену 

йому справу, за успіх останньої, а не за неуспіх своїх дій в межах заданої 

організаційної структури. Відкидаючи всі невизначеності, суб’єкт вирішує 

задачу правильної організації справи; відповідальність тепер пов’язана не з 

абсолютною свободою людини, а з нормами і функціями демократичного 

суспільства.  

Таким чином, з класичною концепцією відповідальності 

співвідноситься поняття абсолютної свободи, автономної особистості. 

Некласична концепція має свою паралель – вільне суспільство, з вимогами 

якого належить рахуватись кожному. 

Україна будує демократичне суспільство, тож етика відповідальності 

тут повинна стати вершиною сучасних етичних пошуків. Немає іншого шляху 

забезпечення виживання людства, крім того, що регламентується змістом 

принципу відповідальності: слід так оперувати цінностями, щоб їх 

сполучення давало найкращий результат в проекції на максимально віддалене 

майбутнє. Абсолютизація миттєвих вигід несумісна з принципом 

відповідальності. 

Україна намагається стати рівноправним членом світового 

співтовариства, утвердити в соціальній практиці основні цінності 

демократичного суспільства в тому числі і свободу як людську цінність. В 

європейському світогляді свобода особистості нерозривно пов’язана із 

свободою суспільства. Зв’язок цей виражається, перш за все, у чіткому 

розумінні взаємообумовленості цих явищ, коли свобода людини (як певні 

права) неодмінно супроводжується наявністю обов’язків і відповідальністю по 

відношенню до суспільства. 

В нашій суспільній свідомості протягом багатьох століть свобода 

особистості і свобода суспільства протиставлялися. Свобода людини - це бунт 

проти суспільного цілого, утвердження особистого за рахунок суспільного. 

Іншого в тоталітарному суспільстві і бути не могло. Анархія, волюнтаризм і 

сваволя – саме з цими поняттями для багатьох асоціюється поняття „свобода”. 

Така обмеженість у розумінні свободи призводить лише до намагання 

бути „вільним” від чогось, тобто незалежним від інших людей, від суспільства 

в цілому. А, оскільки це неможливо у принципі, то у людини виникає відчуття 

власної несвободи. Звідси і намагання утвердити свою свободу через 
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підкорення інших. Звідси – й опір будь-яким обов’язкам. З іншого боку, 

небажання і страх бути відповідальним, звичка перекладати відповідальність 

на керівництво, на владу, на те, що панує над людиною робить свободу не 

лише небажаною, але й непотрібною – синдром, який Еріх Фромм називав 

„втечею від свободи”. 

Відсутність внутрішньої свободи, усвідомлення її як вищої цінності, 

завдяки якій людина лише й може реалізувати себе власне як людина, зводить 

нанівець усі спроби впроваджувати свободу „зверху”, оскільки не 

розкріпачена свідомість просто не в змозі її „побачити” і адекватно оцінити. 

Тому декларація свобод при недостатньо розвинутому механізмі їх реального 

втілення в соціальну практику з одного боку, і суб’єктивного розуміння 

свободи як вседозволеності – з іншого, робить проблему утвердження свободи 

як демократичної цінності у суспільній свідомості надзвичайно складною. 
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У сучасному суспільстві важко переоцінити роль річки Дніпро, яка в 

давньогрецьких джерелах зустрічається під назвою «Борисфен». За довжиною 

та площею басейну дана водоносна артерія є першою в Україні та четвертою в 

Європі. Дніпро має міжнародне значення, оскільки протікає територією 

Російської Федерації (де бере свій початок), Білорусі та України. У 
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Смоленській та Брянській областях Росії скидається значна кількість 

промислових шкідливих речовин. Через річку Сейм в Дніпро потрапляють із 

Росії стічні води з однієї із великих в Європі атомних станцій – Курської АЕС, 

додатково забруднюючи його. Окрім того, негативний вплив на екологічний 

стан Дніпро спричиняє сільське господарство Росії, Білорусії, а також 

України. 

Проте, за прогресивною інтенсивністю усі вищезазначені чинники 

забруднення Дніпра, які характерні для Росії та Білорусії, не йдуть ні в яке 

порівняння із Україною. Особливо це стосується Дніпропетровської та 

Запорізької області, що є наслідком діяльності там підприємств чорної 

металургії та комунального господарства. 

Зважаючи, що приблизно 35 млн. українців споживають дніпровську 

воду, можна зробити висновок про ухилення органами публічного управління 

виконання обов’язку щодо забезпечення умов для реалізації права кожного 

громадянина на якісну питну воду. Автоматично дана бездіяльність 

призводить до порушення права людини щодо безпечної питної води та 

санітарії, яке закріплене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 64/292 від 

28.07.2010 р. та резолюцією Ради ООН з прав людини 15/9 від 24.09.2010 р. 

«Право людини та доступ до безпечної питної води та санітарії». 

Необхідно відзначити сучасну спробу нашої держави покращити стан 

річки Дніпро внаслідок заходів, регламентованих в Загальнодержавній 

цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, яка затверджена 

Законом України від 24 травня 2012 року.  

Вважається, що прийняття цього Закону є значною подією і 

стратегічним документом розвитку водогосподарської галузі на період до 

2021 року. Необхідно наголосити, що всі напрями Програми спрямовані на 

досягнення основної мети – задоволення потреби населення і галузей 

національної економіки у водних ресурсах та запобігання і захист від 

шкідливої дії вод. Загальновідомо, що, з економічної та соціальної точки зору, 

краще попередити надзвичайну ситуацію, ніж потім її ліквідовувати! [2]. 

Нажаль, досліджуваний Закон України від 24 травня 2012 року був 

прийнятий без здійснення аналізу обґрунтування ефективності витрат 

бюджетних коштів загальнодержавних програм екологічного оздоровлення 

басейну Дніпра та поліпшення якості питної води від 27 лютого 1997 року і 

про розвиток водного господарства від 17 січня 2002 року, які втратили свою 

чинність з 1 січня 2013 року. 

Відзначимо, що проблеми щодо реалізації Загальнодержавної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року були відомі ще до 

набуття її чинності. Так, низка громадських екологічних організацій звертала 

увагу нашого керівництва на відсутність механізмів координації і системи 

моніторингу та відкритої звітності про результати виконання заходів; 
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неадекватне рівню державного пріоритету бюджетне фінансування; 

відсутність дієвих механізмів залучення додаткових інвестицій та 

співфінансування заходів покращення доступу до безпечної питної води та 

умов санітарії населення України, особливо в сільській місцевості та малих 

містах тощо [1]. 

У свою чергу, керівництво управління використання водних ресурсів 

Держводагентства України, зазначає, що відповідно до реалізації заходів 

визначених досліджуваною Загальнодержавною цільовою програмою 

планується збільшити потужності очисних споруд водовідведення на 767 тис. 

м
3
 на добу; збудувати нові або капітально відремонтувати існуючі 

каналізаційні мережі завдовжки 990 км і мережі зливової каналізації – 370 км; 

потужність споруд оборотного водопостачання довести до 597 тис. м
3
 на добу. 

Крім того, на 47 тис. га передбачено побудувати протиерозійні об’єкти і 

здійснити відповідні протиерозійні заходи; 806 тис. га особливо цінних в 

екологічному плані земель перевести до природно-заповідного фонду. Вздовж 

річок і водойм басейну будуть упорядковані прибережні смуги [4]. 

Проте, усі зазначені заходи призведуть лише до покращення якості 

води, а для того щоб відновити природне русло річки Дніпро потрібно 

ліквідувати водосховища, до чого нині ні суспільство, ні влада ще не готові 

[5]. 

У свою чергу, є противники ліквідації водосховищ, бо це не тільки 

завдасть величезних збитків економіці, а й значно погіршить санітарно-

епідеміологічний стан Дніпра внаслідок радіоактивного забруднення донних 

відкладів водосховищ (їх накопичення на гідродинамічно нестійкій масі мулу 

створює передумови до перерозподілу радіонуклідів униз за течією). 

Звільнені при цьому значні площі мілководдя з недезактивованим та 

неутилізованим радіоактивним мулом стануть причиною вторинного 

радіоактивного забруднення довкілля. Для багатьох очевидно, що шлях 

поліпшення екологічного стану Дніпра та його водосховищ полягає не в їх 

поетапному спуску, а в проведенні цілеспрямованої державної екологічної 

політики всебічного оздоровлення та оптимізації функціонування водосховищ 

[3]. 

Насамкінець, вважаємо за необхідне запропонувати посилення 

заходів, що передбачені Загальнодержавною цільовою програмою, шляхом 

розробки на регіональному рівні цільових спеціальних екологічних програм 

щодо покращення стану річки Дніпро.  
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Правовий статус особи – це сукупність юридично визначених прав, 

свобод та обов’язків, які поширюються на дану особу в певній державі. 

Відштовхуючись від цього визначення, конституційно-правовий статус особи 

– це система її прав, свобод, обов’язків, закріплених у Конституції і 

конституційних законах держави.  

Права і свободи, формалізовані в конституційному законодавстві 

держави, надають кожній людині та громадянину можливості вільно й 

самостійно обирати вид і міру своєї поведінки, користуватися соціальними 

благами в особистих та суспільних інтересах. При цьому, принципової 

відмінності між правами і свободами не існує. Їх розрізняють за характером і 

ступенем відповідних можливостей особи. 

Для позначення прав людини, які є вихідними і належать всім людям, 

держави переважно використовують такі слова і словосполучення, як: «усі», 

«кожний», «ніхто», «визнається право», «гарантується свобода». Права 

громадянина закріплюються за особою, яка має правовий зв’язок з 

конкретною державою, традиційно формулюються так – «громадянин має 

право» тощо.  

У деяких Конституціях зарубіжних держав (Греція, ФРН, Італія тощо) 

природні права людини закріплюються посередництвом вказівки на наявність 

у держави відповідного обов’язку, або пов’язуються із здійсненням державою 

своїх функцій у соціально-економічній сфері (Іспанія). В одній статті може 

бути зафіксовано взаємозв’язок і взаємообумовленість, з одного боку, 
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обов’язку держави гарантувати невід’ємні права людини, з іншого, виконання 

особою обов’язків, сформульованих як відповідні вимоги держави до особи. 

Конституційні права і свободи за сферою життя і діяльності особи, за 

змістом (характером) суспільних відносин, в які особа, реалізуючи ці права, 

може вступати, традиційно поділяють на такі види: особисті, політичні, 

соціально-економічні та культурні. 

Особисті (права людини, фізичної особи) закладають основу системи 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. У державному праві 

зарубіжних країн їх поділяють на дві групи: права і свободи, що захищають 

людину від сваволі з боку інших осіб; права і свободи, що захищають людину 

від сваволі з боку держави. Такий поділ, однак, є досить умовним хоча б тому, 

що частина особистих прав одночасно можна віднести як до першої, так і до 

другої групи. 

В Основних законах зарубіжних держав своє закріплення знайшли 

такі особисті права і свободи, як: право на життя; особиста недоторканність, у 

тому числі право на опір насильству; недоторканність житла; свобода 

приватного життя; таємниця кореспонденції (листування, телефонного зв’язку, 

свобода від посягань на інформацію приватного характеру); свобода 

пересування і вибору місця проживання; свобода думки і слова, 

віросповідання (совісті); право на вільне укладання шлюбу; заборона катувань 

і незвичайних покарань. 

Політичні права належать переважно громадянину, особі як члену 

певного політичного співтовариства. Основне серед них – виборче право, яке 

надає особі можливість обирати і бути обраним до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування і в такий спосіб брати безпосередню участь 

в управлінні загальносуспільними справами. До цієї групи також належать: 

свобода союзів (створення професійних спілок для захисту своїх інтересів); 

свобода асоціацій (створення політичних партій та інших громадських 

організацій); свобода мітингів, зборів і демонстрацій; право звертатися до 

державних органів; право брати участь в управлінні державними справами.  

Соціально-економічні права людини і громадянина визначають його 

можливості відповідно у соціальній та економічній сферах. Фундаментальним 

соціально-економічним правом у зарубіжних країнах визнано право на 

приватну власність (право володіти, користуватися, розпоряджатися 

приватною власністю). На ньому ґрунтуються інші права цієї групи, передусім 

свобода господарської діяльності та особистої ініціативи щодо її здійснення. 

Згідно з Конституціями зарубіжних країн, приватна власність захищається 

державою, разом з тим, зобов’язує. Користування нею повинно одночасно 

служити загальному благу. У своїх Основних законах держави закріплюють і 

такі соціально-економічні права: на працю, на рівну плату за рівну працю, на 

відпочинок, страйк, соціальний захист, найвищий досяжний рівень здоров’я 

(охорону здоров’я), на житло.  
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На відміну від прав і свобод, які позначають можливості особи, 

конституційний обов’язок – встановлена державою і закріплена в її 

Основному законі вимога щодо необхідності певного виду і міри поведінки 

особи. 

 У Конституціях зарубіжних держав знайшли своє закріплення такі 

обов’язки людини і громадянина: додержуватися Конституції та законів і 

виконувати їх (підпорядкуватися їм); сплачувати податки та збори, 

встановлені законом, відповідно до своїх доходів і майна; захищати Вітчизну; 

працювати, при чому даний обов’язок пов’язується із правом на працю (є 

одночасно і правом, і обов’язком); оберігати навколишнє природне 

середовище, дбайливо ставитися до природних багатств; охороняти історичну 

і культурну спадщину, не заподіювати їм шкоду; турбуватися про дітей, 

утримувати, забезпечувати навчання і виховання дітей, незалежно від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним; поважати державні символи; сприяти 

державі та суспільству у випадку, коли трапляється стихійне чи інше лихо. 

Майже у всіх конституціях знайшов своє закріплення основний 

принцип конституційного статусу людини і громадянина – свобода і рівність. 

При цьому, як юридична категорія, рівність має декілька аспектів: належність 

прав та обов’язків однаковою мірою всім особам незалежно від статі, раси, 

політичних, релігійних, інших переконань, етнічного та соціального 

походження, майнового стану тощо; рівність громадянин перед законом; 

рівність громадян перед судом.  

Закріплення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в різних державах має свої особливості. Так, вони можуть 

фіксуватися: у спеціальних розділах Основного закону, в які вміщується 

деталізований перелік прав, свобод та обов’язків; у преамбулі Конституції, в 

якій інститут основних прав і свобод визначається на найбільш загальному 

рівні; у поправках до Конституції США (Білль про права 1791р.); у судових 

прецедентах.  

Для повної характеристики конституційно-правового статусу людини 

і громадянина в зарубіжних країнах слід вказати, що практично всі 

Конституції передбачають можливості обмеження прав і свобод людини і 

громадянина, як правило, в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Такі 

обмеження не тягнуть за собою скасування самих прав, а лише передбачають 

фактичне зупинення їх дії на відповідний період. Як правило, вони не 

стосуються особистих прав. 

Невід’ємним елементом конституційно-правового статусу особи є 

відповідні гарантії. У державному праві зарубіжних країн їх поділяють на 

юридичні та судові.  

До юридичних гарантій конституційних прав у зарубіжних державах 

відносять такі, як: презумпція невинуватості; так зване «Правило Міранди» (у 

різних інтерпретаціях в різних країнах), згідно з яким, поліцейський у момент 

затримання зобов’язаний повідомити особі перелік її прав, наразі, 
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невиконання даної вимоги є формальною підставою для відмови у відкритті 

справи або виправдання цієї особи в суді; положення, згідно з якими, ніхто не 

може бути примушений давати покази проти самого себе, ніхто не може бути 

притягнутий двічі до відповідальності за одне й те саме діяння, ніхто не може 

бути притягнутий до кримінальної відповідальності за дію, яка була законною 

у момент її здійснення. 

Особливу роль щодо гарантування конституційних прав і свобод 

людини і громадянина відіграють судові гарантії, зокрема можливість 

звернення до суду за захистом свого порушеного або оспорюваного права, з 

вимогою примусового забезпечення встановлених законом суб’єктивних прав 

і свобод. Важливо, що громадянину надається таке право у випадку 

порушення його прав і свобод як державними органами, так і особами. 

 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СПРЯМОВАНІ НА ПРОТИДІЮ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ 

 

Соболь Євген Юрійович 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін та  

адміністративного права Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету імені Володимира Винниченка,  

доктор юридичних наук, професор 

 

Органи публічної влади в Україні здійснюють свої повноваження 

щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів, зокрема протидії 

дискримінації, з урахуванням норм Конституції України та розгалуженої 

системи законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів. У 

переважаючій своїй більшості останні є узгодженими між собою, виконані з 

дотриманням усіх належних юридично-технічних процедурних аспектів, а 

також піддаються постійному доповненню та зміненню, виходячи із потреб 

держави і суспільства.  

Водночас світовою спільнотою вироблено вимогу на рахунок того, 

що створення та прийняття будь-якого національного законодавчого акта, 

особливо у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, має відбивати 

зміст норм міжнародно-правових актів. Таким чином, виникає необхідність 

з’ясувати міжнародні стандарти діяльності публічної адміністрації щодо 

протидії дискримінації за ознакою інвалідності. По-перше, такий науково-

правовий аналіз сприятиме визначенню основних демократичних засад у 

вказаній сфері, історично сформованих і підтримуваних абсолютною 

більшістю держав світу. Й, по-друге, допоможе з’ясувати та в подальшому 

усунути окремі законодавчі та організаційно-практичні прогалини у 

діяльності вітчизняних органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також інших громадських і адміністративних інституцій, 
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віднесених до публічної адміністрації, щодо реалізації і захисту прав та 

свобод інвалідів. 

Не вдаючись до полеміки щодо сутності реалізації державами-

учасницями через свої органи публічної влади загальних питань захисту прав 

і свобод людини та громадянина, закріплених у базових міжнародних актах 

(Загальна декларація прав людини, Міжнародні пакти про права людини 

тощо), акцентуємо увагу виключно на спеціалізованому масиві документів, 

що присвячені особам з інвалідністю. Так, насамперед зауважимо, що 

Конвенцією про права інвалідів, 2006 р. сформовано загальнообов’язкова до 

виконання вимога, відповідно до якої держави-учасниці зобов’язуються 

забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й 

основоположних свобод всіма інвалідами без будь-якої дискримінації за 

ознакою інвалідності.  

З цією метою національні публічні адміністрації, максимально 

залучаючи наявні в них ресурси, а у випадку необхідності – удаючись до 

міжнародного співробітництва, за допомогою законодавчих, адміністративних 

та інших відповідних заходів систематично та на постійній основі мають у 

такий спосіб реалізовувати свою компетенцію:  

 забезпечувати легальними організаційними та управлінсько-

розпорядчими діями та методами здійснення та захист прав інвалідів, що 

визнаються у міжнародних актах і договорах; 

 змінювати чинне законодавство, а також громадську думку у 

суспільстві, які є дискримінаційними стосовно інвалідів; 

 враховувати в усіх стратегіях і програмах захисту прав людини 

інвалідів, а також їхню думку при створенні таких стратегій і програм, 

особливо пропозиції та рекомендації організацій інвалідів, згідно п. 12 

Декларація про права інвалідів [1], 1975 р. та п. 6 Резолюції 58/132 

Генеральної Асамблеї ООН від 22.12.2003 р. «Реалізація Всесвітньої програми 

дій відносно інвалідів: суспільство для усіх в XXI столітті» [2]; 

 вживати всіх належних заходів для усунення дискримінації за 

ознакою інвалідності з боку будь-якої фізичної чи юридичної особи, а також 

підприємств, установ, організацій різної форми власності; 

 проводити дослідну та конструкторську розробку товарів, послуг, 

устаткування тощо, пристосування яких до конкретних потреб інваліда 

вимагало б якомога меншої адаптації й мінімальних витрат; 

 сприяти використанню нового обладнання та технологій, зокрема 

інформаційно-комунікаційних, що полегшують життєдіяльність інвалідів; 

 надавати інвалідам доступну інформацію про засоби, що полегшують 

мобільність, обладнання та допоміжні технології, зокрема нові технології, а 

також інші форми допомоги, у тому числі, первинної правової допомоги, 

допоміжні послуги та об’єкти [3]. 

Розуміючи багатофункціональність та складність структури будь-якої 

національної публічної адміністрації, у Всесвітній програмі дій стосовно 
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інвалідів ООН, 1982 р. акцентується на завданнях різних елементів публічної 

влади, що у поєднанні спрямовані на досягнення однієї мети – реалізацію і 

захист прав та свобод інвалідів. Зокрема, основною керівною ланкою, що несе 

відповідальність перед світовою спільнотою є Уряди держав-учасниць та всі 

органи виконавчої влади. Вони зобов’язані запроваджувати й реалізовувати 

державну політику, програми розвитку і заходи щодо популяризації 

доцільності залучення інвалідів до всіх сфер соціального, економічного й 

політичного життя. Більше того, повинні також забезпечити, щоб особи, які 

стають залежними в результаті інвалідності мали можливість досягти 

однакового зі своїми співгромадянами рівня життя. 

Державні та недержавні організації та установи, а також місцеве 

самоврядування мають сприяти органам виконавчої влади у вирішені 

вказаних завдань шляхом виявлення потреб, пропонуванням прийнятних 

управлінських рішень й наданням додаткових адміністративних, соціальних 

та інших необхідних послуг інвалідам. Окрім того, підприємства різної форми 

власності зобов’язані створювати належні умови праці та життєдіяльності для 

осіб з особливими функціональними потребами [4]. 

Окреслені завдання публічної адміністрації є загальними та 

універсальними, однак не конкретизуються у різних сферах життєдіяльності 

інвалідів. Саме тому, наприклад, у Резолюції 48/96 Генеральної Асамблеї 

ООН від 20.12.1993 р. «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей 

для інвалідів» було викладено концепції щодо реалізації і захисту прав та 

свобод інвалідів з боку органів публічної влади відповідно до галузей 

застосування: медичне обслуговування; реабілітація; допоміжні послуги; 

освіта; зайнятість; підтримання доходів і соціальне забезпечення; сімейне 

життя та свобода особистості; культура; відпочинок і спорт; релігія [5]. 

У положеннях Європейської соціальної хартії, 1996 р. закріплено 

зобов’язання публічної влади у розробленні та реалізації загальних програм 

щодо забезпечення інвалідам орієнтування, освіти та професійної підготовки, 

а також сприяти їхньому доступові до роботи та ін. [6]. Тоді як Конвенція про 

професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, 1983 р. вимагає відповідних 

заходів від держав-учасниць з професійної реабілітації всіх категорій 

інвалідів, а також на сприяння можливостям зайнятості останніх на 

відкритому ринку праці [7].  

Вищевикладене свідчить про те, що останніми десятиліттями у світі 

вироблялися та вдосконалювалися загальнообов’язкові та рекомендаційні 

міжнародні стандарти діяльності публічної влади щодо протидії 

дискримінації за ознакою інвалідності. Основним на сьогодні з поміж такої 

діяльності є: забезпечення визнання у суспільстві рівності прав і свобод 

інвалідів з іншими співгромадянами на державному та регіональному рівнях; 

заборона дискримінації за ознаками інвалідності та впровадження 

відповідальності за такі дії; створення належних соціальних, політичних, 

правових і економічних засад життєдіяльності інвалідів; залучення всіх ланок 
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публічної адміністрації до реалізації і захисту прав та свобод інвалідів; 

активізація з боку державної влади місцевого самоврядування, недержавних 

установ і організацій до сприяння реалізації і захисту прав та свобод інвалідів.  
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СУЧАСНІ ПРІЗВИЩА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сорочан Ірина Вікторівна 

студентка ІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 

 

Прізвища людей як вагомий і суспільно важливий клас власних назв 

тривалий час перебувають у колі інтересів мовознавців. Свідченням цього є 

низка комплексних досліджень з історичної та сучасної антропоніміки 

П. Чучки, Ю. Карпенка, Р. Осташа, І. Фаріон, С. Панцьо, І. Сухомлина, 

Л. Кракалії, а також інших знаних науковців, які створили міцне теоретичне 

підґрунтя для вивчення цієї групи онімів. Водночас лінгвістична 

багатогранність сучасних українських прізвищ зумовлює необхідність їх 

подальшого вивчення, зокрема в аспекті виникнення та функціонування на 
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сучасному етапі відіменних прізвищ, які свого часу були утворені від 

християнських особових імен. Метою пропонованої роботи є узагальнення та 

розвиток наукових підходів до формування групи українських відіменних 

прізвищ у межах загальнонаціональної антропонімної системи, а також 

загальна характеристика прізвищ, утворених від християнських особових 

імен. Реалізація поставленої мети передбачає виконання низки завдань: 

1) виявити основні закономірності формування відіменних прізвищ в межах 

українського антропонімікону; 2) дослідити механізми творення прізвищ від 

християнських особових імен; 3) охарактеризувати онімну лексику, яка була 

покладена в основу аналізованих прізвищ. Джерельною базою дослідження 

послугував фактичний матеріал, зібраний на території м. Кропивницького, а 

саме прізвища містян, розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, 

зокрема на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 

та муніципального управління». У роботі подаємо всі зафіксовані прізвища у 

формі однини чоловічого роду. 

У перекладі з латинської мови термін прізвище означає «сім’я». Саме 

у такому зв’язку з поняттями родини, різними поколіннями одного роду, 

спадковістю, здатністю вказувати на приналежність особи до певного роду 

воно закріпилося в свідомості більшості українців. На сьогодні уже 

традиційним у науковій літературі є тлумачення прізвища як спадкового, 

незмінного офіційного родинного найменування, яке додається до особового 

імені або особового імені й імені по батькові людини та передається від батька 

до шлюбних дітей (від матері – до нешлюбних дітей), у шлюбі – від чоловіка 

до дружини, а також має тривалу (принаймні два покоління) традицію 

вживання [3, с. 91]. Виникнення прізвищ зазвичай пов’язують з низкою 

екстралінгвальних чинників, які мають безпосереднє відношення до першого 

носія: 1) його професія; 2) регіон проживання; 3) етнічне походженням; 4) 

зовнішній вигляд; 5) позитивні та негативні риси характеру; 6) офіційне ім’я 

або його розмовний відповідник тощо. Остання категорія є особливо 

прикметною, оскільки прізвища, мотивовані особовими іменами, складають 

значну частку в межах регіональних антропонімних систем. Аналізуючи 

механізм їхнього виникнення, можемо констатувати, що відіменні прізвища 

творилися внаслідок вторинної номінації, тобто поставали в результаті 

переходу особових імен людей в категорію прізвищ. До закріплення в такій 

ролі деякі з них були власними особовими іменами, інші – власними 

прізвиськовими іменами, спадковими чи індивідуальними прізвиськами [1, 

c. 69]. За походженням це були не лише автохтонні слов’янські наймення типу 

Собиславъ, Сулимиръ, Станиславъ, Бериславъ, від яких походять сучасні 

прізвища Собчук, Сулима, Стасюк, Берило, але й імена, запозичені із 

західноєвропейських мов (Олешко < Олег – староскандинавське, Ігорчук < 

Ігорко < Ігор – давньоскандинавське, Артурченко < Артурко < Артур – 

кельтське), а також християнські антропоніми, наприклад, Григорій, Іван, 

Михайло, Павло, Марія, Катерина. Останні були запозичені разом із 
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введенням християнського календаря й християнства на Русі в Х ст. та 

охоплюють давньогрецькі, давньоримські й давньоєврейські наймення. 

Прикладом можуть слугувати такі прізвища мешканців м. Кропивницького, як 

Вакуленко < Вакула (грецьке), Веклинець < Векла (грецьке), Гальцов < Галина 

(грецьке), Герус, Герасименко < Герасим (грецьке), Греца, Грицаєнко < 

Григорій (грецьке), Денисенко, Денисов < Денис (грецьке), Єфремов < Єфрем 

(давньоєврейське), Зінчук < Зіновій (грецьке), Іващенко < Іван 

(давньоєврейське), Ігнатьєв < Ігнат (давньолатинське), Ільяшенко < Ілля 

(давньоєврейське), Іон < Іона (давньоєврейське), Карпов < Карпо (грецьке), 

Костенко < Костянтин (латинське), Ксеніч < Ксенія (грецьке), Лук’яненко < 

Лук’ян (латинське), Луценко < Лука (латинське), Маренко, Марчак < Марія 

(давньоєврейське), Матвій < Матвій (давньоєврейське), Михайлик, Михалков 

< Михайло (давньоєврейське), Никифорук < Никифор (грецьке), Ніколайчук < 

Микола (грецьке), Остап’юк, Остапець < Остап (грецьке) тощо. 

За структурою твірної основи відіменні прізвища можна поділити на 

два типи: 1) оніми, які утворилися від повних особових імен; 2) оніми, які 

утворилися від похідних варіантів імен (пестлива або згрубіла форма 

наймення, фонетичні чи морфологічні варіанти того самого антропоніма 

тощо). До прізвищ, утворених від повних християнських імен, належать такі 

антропоніми: Вакуленко < Вакула, Денисов < Денис, Карпов < Карпо, Єфремов 

< Єфрем, Лук’яненко < Лук’ян, Матвій < Матвій, Романюк < Роман, Семенов 

< Семен. До другого типу зараховуємо прізвища на кшталт Ільяшенко < Ілляш 

< Ілля, Грицаєнко < Грицай < Григорій. 

Відіменні прізвища могли творитися як від чоловічих особових імен 

(Вакуленко, Герасименко, Карпов, Никифорук, Ніколайчук, Пантілєєв, 

Романюк, Савченко, Сидоренко, Семенов, Терещенко, Федорченко, Хоменко, 

Яшин тощо), так і від жіночих (Веклинець, Гальцов, Ксеніч, Маренко), однак 

чоловічі наймення значно переважають. Цьому сприяли кілька факторів, 

зокрема більша кількість чоловічих імен порівняно з жіночими в церковних 

святцях у період формування прізвищ, звичай називати дитину за батьком, 

виняткові причини іменування особи за ім’ям жінки. Так, за матір’ю могли 

називати позашлюбних дітей, які виховувалися жінкою без батька, а також 

дітей із тих родин, у яких мати виділялася особистими якостями – розумом, 

енергією тощо. У лінгвістичних дослідженнях також наводяться приклади, 

коли прізвища, утворені від жіночих імен, присвоювалися всій родині, якщо 

дружина була багатшою за чоловіка або походила зі знаної родини.  

З-поміж імен в основах прізвищ, виокремлюємо більш уживані та 

непродуктивні, тобто ті, від яких прізвища утворювалися рідше. Ю. Редько 

пояснює цей факт тим, що «кількість прізвищ, що походять від імені, 

залежить не лише від його популярності. Не меншою мірою на це впливає 

кількість наявних у розмовній мові варіантів цього імені, кожен із яких міг 

стати основою для творення прізвища за допомогою словотвірних засобів» [2, 

с. 10]. Зібраний фактичний матеріал дозволяє зарахувати до більш уживаних 
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чоловічі наймення Григорій, Денис, Михайло, а також жіноче Марія, які 

слугували основою для творення двох і більше прізвищ.  

Отже, відіменні прізвища становлять численну та розмаїту групу 

антропооснов. Дослідження прізвищ, мотивованих християнськими іменами, 

виявило перевагу чоловічих варіантів над жіночими, що зумовлено 

українськими традиціями та звичаями іменування. Також було встановлено, 

що в основах аналізованих прізвищ репрезентовані давні грецькі, латинські та 

єврейські антропоніми.  
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Телійчук Віталій Григорович 

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та  

спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для 

 підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,  

старший науковий співробітник, доцент 

 

Організована злочинність – складне антисоціальне явище, яке не має 

державних кордонів. Поширення організованої злочинності в Україні 

повторило шлях більшості країн післярадянського періоду, чому сприяли такі 

фактори, як розпад бюрократичних структур держави, порушення принципів 

соціальної справедливості, девальвація моральних цінностей, вихід з 

примітивного стану „безподаткової” тіньової економіки тощо.  

Транснаціональна організована злочинність є результатом діяльності 

організованої злочинності, її трансформації, виходом за межі території однієї 

держави, внаслідок чого та набула міжнародних, глобальних масштабів. По 

суті, це один із вищих рівнів кримінальної еволюції, викоренити який 

практично неможливо, але цілком реально зменшити її негативний вплив на 

сучасну світову економіку та політику[1]. 

Цілком слушною є твердження Столяровського О. В., що протягом 

тривалого часу політики й учені в СРСР заперечували існування організованої 
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злочинності. Водночас за кордоном ця проблема була предметом серйозних 

наукових досліджень. Уже із середини 1970-х рр. (з дня проведення V 

Конгресу ООН із попередження злочинності й поводження з 

правопорушниками) експерти зайнялися розробкою понятійного апарату 

організованої злочинності [5, с. 7]. У кожній державі організована злочинність 

завжди вважалася й вважається головною в професійній злочинності. 

Водночас вихід організованої злочинної діяльності за межі конкретних 

держав спричинив появу транснаціональної організованої злочинності, 

поставив її на вищий щабель порівняно з національною організованою 

злочинністю [2].  

Необхідно зауважити, що за часів СРСР питанням протидії 

організованій злочинності, у тому числі економічного характеру, приділялось 

небагато уваги, оскільки вважалося, що ця проблема не є актуальною для 

радянського права і соціалістичного ладу, відгородженого від світу «залізною 

завісою». Разом з тим відзначалось, що організована злочинність – феномен 

для пострадянського простору не новий. До середини 50-х років він 

проявлявся головним чином у вигляді організованих форм професійної 

кримінальної злочинності, діяльності так званих «злодіїв в законі». Крім того, 

значна кількість організованих злочинних груп існувала ще у перші роки 

радянської влади (до кінця 20-х років); серед них – бандитські угруповання, а 

також організовані групи у сфері економічної злочинності, що вчиняли 

розкрадання, спекуляцію, шахрайство, підробку грошових знаків, посадові 

злочини. Однак, по мірі становлення соціалістичної держави, зміцненні 

правоохоронних органів, стабілізації економічної ситуації їх діяльність 

практично припинилась [3]. 

Проблема злочинності і, зокрема, її організованих форм останнім 

часом є предметом обговорення на найвищому державному рівні, оскільки 

діяльність злочинних організацій набула надзвичайної гостроти і почала 

негативно впливати на хід перебудовчих процесів, зміцнення української 

державності, практичну реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

громадян. Виникло реальне протистояння злочинності діючій владі. 

Злочинні угруповання все активніше долають кордони, утворюють 

аналоги транснаціональних компаній, які займаються злочинним бізнесом. 

Простежується тенденція включення і організованої злочинності України в 

транснаціональні кримінальні структури. Тому криміногенну ситуацію в 

країні характеризують вкрай негативно [5]. 

Про вихід злочинності на новий транснаціональний рівень з кінця 80-

х рр. ХХ століття заговорили фахівці різних галузей науки в галузі 

юриспруденції. Щоб усвідомити сутність злочинів транснаціонального 

характеру і в кожному конкретному випадку при виявленні протиправного 

діяння діагностувати, чи відноситься воно до зазначеної групи, а також щоб 

виробити найбільш оптимальні методичні рекомендації з їх розслідування, 

виникла необхідність виділити і описати специфічні риси таких злочинів. 
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Одними з перших на пострадянському просторі безпосередньо до 

дослідження даного питання через десятиліття звернулися вчені-криміналісти, 

наприклад Г. А. Зорін, О. Н. Танкевіч, С. Е. Еркенов. Однак зазначені автори у 

своїх роботах злочини транснаціонального характеру апріорі розглядали як 

суспільно небезпечні діяння, вчинені організованими злочинними групами. 

Тому до особливим рисам зазначеної групи злочинів вони відносили дані про 

організацію та функціонування самих організованих злочинних груп і 

взаємовідносин між їх учасниками. У той же час деякі дослідники, 

констатуючи властивий конкретному виду злочинів транснаціонального 

характеру, взагалі уникають аналізу ознак, які ті набувають в такому випадку. 

Загальний огляд спеціальної літератури дозволяє говорити про недостатнє 

дослідженні питання про сутність і специфічні риси злочинів 

транснаціонального характеру з урахуванням сучасного рівня розвитку 

злочинності і теоретичних наукових поглядів у галузі криміналістики [6].  

Так, під поняттям «транснаціональна організована злочинність» 

необхідно розуміти форму міжнародної діяльності організованих злочинних 

груп (організацій) із залученням різних методів, у тому числі і примусового 

характеру, шляхом використання в своїй діяльності заборонених товарів та 

послуг. При цьому вважається, що транснаціональні організовані злочинні 

групи (організації) – це кримінальні об’єднання, злочинна діяльність яких 

виходить за межі однієї країни. 

Транснаціональні злочинні організації за низкою ознак відрізняються 

від міжнародних корпорацій, хоч і діють на одному полі та заради однієї 

мети - надприбутків. Насамперед, транснаціональні корпорації діють на 

законних підставах і порушення ними закону є швидше винятком, ніж 

правилом. На відміну від них, порушення закону транснаціональними 

злочинними організаціями є нормою та їхньою основною ознакою. 

Злочинні організації одержують доступ на іноземні ринки не 

заручившись згодою держав, намагаючись не потрапляти в поле зору 

правоохоронних органів. 

Іншою важливою ознакою є застосування насильства з боку 

транснаціональних злочинних організацій для залякування суперників у тій 

чи іншій сфері бізнесу, а також правоохоронних органів, що намагаються 

протидіяти їх операціям. Насильство є також засобом підтримки порядку і 

дисципліни всередині подібних організацій. Крім того, злочинні організації не 

лише займаються постачанням забороненої продукції, але й розкраданням 

легально виробленого товару. При цьому ступінь ризику, до якого вдаються 

злочинні організації, значно перевищує ризик корпорацій, які діють у сфері 

законного бізнесу [7]. 

Отже, злочини транснаціонального характеру як криміналістичне 

поняття охоплює ту групу суспільно небезпечних діянь, межі механізму яких 

знаходяться на територіях різних держав; місце злочину є матеріальною 

основою для виникнення закономірних зв'язків між елементами кримінально 
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караного діяння і ознакою, що визначає інші характерні риси злочинів цієї 

групи; спосіб вчинення злочинів транснаціонального характеру як комплекс 

дій, пов'язаний із взаємодією всіх елементів суспільно небезпечного діяння як 

між собою, так і з навколишнім середовищем, має строго закономірну 

організацію і прояв на ділянках територій різних держав. 

На нашу думку, знання зазначених ознак, з криміналістичної точки 

зору, є однією з основних передумов для ефективного розкриття 

транснаціональних злочинів і відповідно логічною складовою розслідування 

такого злочину, покращення діяльності правоохоронних органів нашої 

держави у протидії злочинності взагалі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИКЛАДНИХ МЕТОДИК 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

Тернавська Тетяна Анатоліївна 

доцент кафедри соціальної роботи  

ПВНЗ «Кропивницький  

інститут державного та муніципального управління»,  

кандидат педагогічних наук  

 

Якісна підготовка майбутніх соціальних працівників зумовлена 

всебічним навчально-виховним процесом, зокрема використанням 

прикладних методик у навчально-пізнавальній діяльності майбутніх 

професіоналів у соціальній роботі. Максимальна увага у процесі практичної 

соціально-педагогічної та соціально-психологічної роботи приділяється таким 

категоріям як діти та підлітки, що у свою чергу зобов’язує соціального 

працівника використовувати цікаві, жваві, ненав’язливі прикладні методики у 

своїй роботі.  

Підвищення уваги сучасного суспільства до дітей, підлітків та інших 

соціальних категорій як суб’єктів соціальної роботи, посилення соціальної 

відповідальності суспільства за успішну соціалізацію майбутнього покоління 

(зокрема дітей та неповнолітніх), створення сприятливих умов для набуття 

підростаючою особистістю позитивного соціального досвіду для якісного 

використання його упродовж всього життя, потреба постійного соціального 

супроводу дітей та підлітків в умовах швидкого розвитку сучасних світових 

технологій зумовлює актуальність використання прикладних методик у 

підготовці соціального працівника та подальшого їх використання у 

майбутній професійній діяльності. 

Проблема професійної підготовки фахівців соціальної сфери стала 

об’єктом досліджень О. Безпалько, І. Звєрєвої, О. Карпенко, А. Капської, 

Л. Коваль, Л. Міщік та ін. Аналіз соціально-педагогічної та психологічної 

літератури показав, що проблема підготовки майбутніх соціальних 

працівників та використання прикладних методик переважно для таких 

категорій як діти та підлітки і не поширюється на соціальну категорію 

дорослого населення та створює передумови для нашого подальшого 

дослідження. 

Оптимізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

відбувається у процесі формування сукупності теоретичних компетенцій 

(професійних психологічних, соціологічних, педагогічних, валеологічних, 

юридичних тощо), практичних компетенцій (комунікативних, прогностичних, 

організаторських, аналітичних, профілактичних). Гармонізується професійна 

підготовка за рахунок формування, розвитку та відшліфовування 

особистісних якостей майбутнього професіонала, що обумовлюють ефективне 
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вирішення завдань профілактичної, корекційної, реабілітаційної, 

терапевтичної роботи засобами прикладних методик соціальної роботи. 

Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки 

«Прикладні методики соціальної роботи» займає одну із базових дисциплін у 

професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної роботи та відіграє 

важливу роль у формуванні професійної компетентності особистості, що 

навчається. 

Метою викладання дисципліни «Прикладні методики соціальної 

роботи» є ознайомлення з основами прикладних технологій та методик 

соціальної роботи; підкреслення важливої ролі методик соціальної роботи, 

теорій соціального, психологічного та педагогічного менеджменту; набуття 

знань із різноманітних галузей соціальної роботи, функцій прикладних 

методик соціальної роботи на різних рівнях. 

Особливістю даного курсу є проведення лекційних занять в 

інтерактивній формі, де студент виступає не пасивним слухачем, а 

безпосереднім учасником та модератором колективної начально-пізнавальної 

діяльності. Студентам пропонується проблемно-ситуаційне завдання, яке 

вимагає теоретичного і практичного пошуку від студентів, накопичення 

фактичного матеріалу та основних теоретичних тез та положень, підкріплення 

ними розв’язання запропонованої проблеми. Процес розв’язання проблемно-

ситуаційного завдання логічно продовжується на практичному занятті, де 

студенти представляють проектні доробки, доробки практичного прикладного 

характеру та демонструють варіанти застосування певної галузі прикладних 

методик соціальної роботи у роботі з різними категоріями клієнтів. 

Прикладом теоретично-фактичного напрацювання для опрацювання 

завдань індивідуальної та самостійної роботи є перший змістовий модуль 

навчальної дисципліни «Прикладні методики соціальної роботи» під 

загальною назвою «Творча діяльність у соціалізації клієнтів». 

Другий змістовий модуль «Прикладні методики як засіб соціально-

терапевтичного впливу на особистість» передбачає розгляд та аналіз 

технологій застосування прикладних методик у роботі з сім’ями різного типу. 

Студентам пропонується провести самостійне дослідження практичного 

використання засобів мистецтва у роботі з різними типами сімей. 

Індивідуальна робота передбачає виготовлення декоративного виробу сім’єю 

студента як спосіб подолання конфліктів. Тези щодо значення прикладного 

мистецтва для розвитку творчої уяви та фантазії обдарованої дитини, 

регуляція емоційного стану дитини та її батьків виноситься на опрацювання 

на лекційних заняттях. 

Змістовий модуль під загальною назвою «Види соціальної терапії» 

розкриває сутність соціальної терапії, підходи та методи соціальної терапії, 

виокремлює види соціальної терапії. Теми «Арттерапія», «Музикотерапія», 

«Ігротерапія» поглиблюють знання студентів з практичного напрямку. 

Вивчення цих тем передбачає нашарування та узагальнення вже вивчених 
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раніше видів соціальної терапії. Студенти отримують креативні завдання на 

індивідуальну роботу, результати виконання яких поєднують у яскравий, 

творчий та унікальний проект.  

Четвертий змістовий модуль «Сучасне застосування прикладних 

методик у соціальній роботі та соціальному дослідженні» носить суто 

прикладний та емпіричний характер. 

Використання прикладних методик у соціальній роботі є гарним 

засобом для попередження та розв’язання конфліктів, оптимальним 

каталізатором якісного терапевтичного процесу, що створює об’єктивну та 

високу самооцінку студентам, закріплює почуття власної професійної 

значущості. Дисципліна «Прикладні методики соціальної роботи» розширює 

професійні здібності майбутнього соціального працівника, підсилює інтерес 

до практичного впровадження набутих компетенцій. 
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Щорічно в світі По всіх основних показниках безпеки 

життєдіяльності наша країна з провідних позицій у минулому перемістилась 

на рівень слаборозвинених країн. 

Відомо, що в системі «засоби праці – предмети праці – людський 

фактор», найбільш слабким ланцюгом є людина. Вона за психофізичними 

можливостями відстає від потреб техніки. Особливо це відставання 

характерне для сучасної України у всіх сферах економіки, науки, культури, 

освіти, соціальній інфраструктурі та ін. 
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Все це призводить до негативних показників нашої країни у 

порівнянні з розвиненими країнами по травматизму, аваріям і техногенним 

катастрофам. 

В Україні щорічно травмується близько 20 тис. людей, з яких 

приблизно 1,3 тис. – гине, близько 10 тис. – стають інвалідами, а більш 7 тис. 

людей одержують профзахворювання. 

Так, Міжнародне бюро встановило, що в світі на 100 тис. працюючих 

кожен рік припадає 6 чол. загиблих, а в Україні – 11 чол., або майже в 2 рази 

більше (і це з урахуванням слаборозвинених країн) [1; 58]. 

Рівень травматизму у Франції, яка по площі, кількості населення і 

ступеню промислового розвитку близька до України, в 10 разів нижчий за 

наш. На кожен 1млн. т. вугілля в Україні при видобутку гинуть 5 шахтарів, а в 

США – в 20-30 разів менше. 

Слід відзначити, що офіційна статистика відмічає як зменшення за 

останні роки кількості нещасних випадків (з 90 тис. до 47 тис. за рік), так і 

кількість смертельних травм на виробництві (з 3,25 тис. до 1,6 тис.). Але це не 

свідчить про поліпшення охорони праці, а лише про економічну кризу, 

зменшення обсягів виробництва чи зупинення діяльності багатьох 

підприємств. 

На думку експертів МОП, незадовільний стан з охорони праці в 

Україні викликаний такими чинниками: 

- незадовільна підготовка найманих працівників і роботодавців з 

питань охорони праці; 

- відсутність належного контролю за станом безпеки праці на робочих 

місцях і виконанням встановлених норм; 

- недостатнім забезпеченням працівників засобами колективної та 

індивідуальної безпеки; 

- повільним впровадженням прогресивних і безпечних технологічних 

процесів; 

- зносом (до 80 відсотків) технологічного обладнання; 

- недостатньою роллю держави в організації, фінансуванні і контролю 

за системою охорони праці. 

Установлено, що так званий «людський фактор» присутній у 

формуванні причин майже 90 % нещасних випадків. Уроджене почуття 

небезпеки в людини розвинене недостатньо й у ряді мотивацій її діяльності 

«безпека» стоїть на другому місці після «вигоди». Тому нещасні випадки 

частіше пов'язані зі ставленням до питань охорони праці, ніж із кваліфікацією 

працюючих або конструкцією машин[4; 39]. 

Психологи праці стверджують, що психічно нормальна людина не 

прагне до самознищення, травмування себе й оточуючих її людей. Тому 

причини порушення правил і норм охорони праці варто шукати не тільки в 

психічних властивостях особистості, характеристиках і особливостях самої 

людини, але й у впливах зовнішніх подразників, одним із яких є стрес. 



191 

В період переходу до ринкової економіки, зміною форм власності, 

суттєвим зменшенням державного сектору економіки, непродуманою 

політикою приватизації, яка супроводжувалась порушенням законодавства, 

зубожінням більшості верств населення, ростом інфляції та ін. негативними 

явищами увага до проблем охорони праці значно зменшилася. Держава, по 

суті, залишила за собою дві функції – нагляд за станом охорони праці і 

фіскальні функції до порушників діючого законодавства. 

Все це не могло не призвести до тих показників травматизму, які є 

сьогодні в Україні у порівнянні з високорозвиненими країнами. 

Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм 

та методів профілактичної роботи. Мається на увазі обов’язкове соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, яке нарешті 

закріплене законодавчо. 

Задачі 

- ввести такий механізм управління охороною праці, коли 

роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови 

виробництва; 

- забезпечити надійне фінансування витрат, пов’язаних з виплатою 

компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по 

інвалідності і у випадку смерті годувальника; 

- організувати надійну систему медичної, професійної та соціальної 

реабілітації потерпілих на виробництві; 

- значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи щодо 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням [3]. 

Україна зробила спробу впровадження методів і досвіду вивчення 

охорони праці, що відповідає Світовим стандартам. 

Ефективність вирішення проблем охорони праці у великому ступені 

залежить від якості підготовки фахівців у цій області, від їхнього уміння 

приймати правильні рішення в складних умовах сучасного виробництва, що 

постійно змінюються. 

Закордонний досвід показує, що в більшості країн - членів ЄС 

предмет «Охорона праці» включений у навчальні програми на різних ступенях 

освіти, щоправда, у різних обсягах. У більшості з них проводилися компанії за 

його введення в навчальні плани - на національному, регіональному або 

місцевому рівнях. Так само, майже у всіх державах ЄС діють законодавчі акти 

або урядові постанови, що стосуються вивчення або навчання правилам 

безпечної праці. В одних випадках потрібне глибоке знання предмета, в інших 

- навики, що здобуваються в ході навчальної практики. Використовуються і 

прогресивні методи занять, які призначають студента « представником по 

безпеці праці » або проведення ігор із залученням «міністерств», «інспекцій», 

«соціальних партнерів». У багатьох випадках, насамперед, потрібні знання 

нормативних документів. 
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У цілому ряді країн охорону праці починають вивчати зі шкільної 

лави, і мова йде про ризики в «виробничому середовищі», характерної для 

учнів, що вивчають, як уникати небезпек у школі і будинку. 

Уряд Данії, який розробив і здійснює програму «Чисте продуктивне 

середовище, у розділі, присвяченому охороні праці молодих працівників, 

включає і школярів. У неї включені рекомендації, що стосуються школи і які 

дають можливість учням вносити в неї свій внесок. За допомогою 

Міністерства освіти, профспілок, об’єднання промисловців і підприємців, 

організацій вчителів і батьків для телебачення був створений 

мультиплікаційний серіал. Його герої (два тролі по імені Ар і Мі), 

розповідають школярам про правила поведінки, чому в класах потрібно 

підтримувати чистоту і порядок, а на перервах уникати ігор, у яких можна 

нанести один одному травму. Ці серіали доповнюються поясненнями учителів, 

що введені в текст занять по різних предметах. У Данії прийнятий Закон «Про 

викладання проблем навколишнього середовища школярам і студентам», що 

закріпив обов’язковість їхньої підготовки в області охорони праці. 

В Італії Національний інститут запобігання травматизму і безпеки на 

виробництві розробив і створив телевізійний мультфільм «Вдома у Луки», у 

якому за допомогою хлопців і анімації роз’яснюється всій малечі, як треба 

поводитися у будинку і на вулиці, щоб уникнути різного роду нещасних 

випадків. За допомогою ігор дитина поступово призвичається дізнаватися і 

запобігати небезпечних ситуацій. З цим фільмом змагається програма 

«Окуляри, за допомогою яких можна бачити все». У ролі окулярів виступає 

дідусь, що відповідає на запитання хлопців і рекомендує, як поводитися в 

різних ситуаціях. 

Професійно-технічна освіта обов’язково включає навчання 

практичним навикам безпечної праці, умінню оцінювати ризики, а також 

розумінню необхідності підвищення кваліфікацій і рівня майстерності, 

ознайомлення з принципами і системою охорони праці. 

Оскільки професійні ризики не сприймаються викладачами інших 

дисциплін кафедри, як показує практика, найважче переконати керівників 

Вузів включати в навчальні програми курс охорони праці. Однак, у ряді країн 

ініціатором цього виявляються Міністерства праці. У Великобританії, 

наприклад, Комісія зі здоров’я і безпеки праці домоглася включення програм 

охорони праці в загальну сітку навчання, починаючи зі шкільної лави і 

кінчаючи університетським - у тих закладах і факультетах, де при вивченні 

різних профільних предметів виявляється необхідність забезпечення безпеки 

праці. Важливість вивчення цього курсу була підкреслена в урядовій програмі 

«Відроджуючи охорону праці» - одну з ключових у цій області. Вона з’явилася 

передумовою до створення Стратегічного плану по запобіганню травматизму 

Великобританії, відповідно до якого травматизм повинен бути скорочений на 

10-20 %. Особливо слід зазначити, що курс охорони праці вивчається на 
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медичних факультетах, а також входять в аспірантські програми. У такий 

спосіб готуються кадри для галузі медицини. 

У Португалії, де вважають важливим привернути увагу населення до 

проблеми запобігання травматизму починаючи зі шкільної лави, діє 

Національна програма вивчення охорони праці на роботі, девіз якої говорить: 

«Безпека праці на роботі: вивчай сьогодні - застосовуй знання все життя». 

Автори програми виходять з необхідності інтеграції загальноосвітніх 

предметів з курсом по охороні праці у всіх Вузах, розглядаючи це в якості 

одного з засобів скорочення травматизму на виробництві. У Португалії 

вважають обов’язковим вивчення цього курсу в середніх, спеціальних і вищих 

учбових закладах і підготовку викладачів по цій дисципліні. 

Аналогічна робота ведеться на університетському рівні в Іспанії і 

деяких інших країнах - членах ЄС, де на регулярну основу поставлений захист 

дисертацій на одержання ступеня магістра з проблем охорони праці. У розділі, 

що відображає основні положення Стратегії, є спеціальний розділ, 

присвячений зміцненню культури запобігання травматизму ЄС в області 

охорони праці. У ньому особливо підкреслюється значення навчання в області 

охорони праці. Навчання починається не з приходом на ринок праці. Воно 

повинно бути невід’ємною частиною шкільних програм, або просто заради 

виховання в людях уваги до цієї проблеми (хоча б безпека на дорогах), чому 

учать у деяких країнах, або вивчення предмета професійно[2; 154]. 

За кордоном добре розуміють, що проблеми охорони праці мають не 

тільки соціальне, але і важливе економічне значення, а також правовий аспект. 
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У сучасних умовах, коли постає питання про підвищення якості 

професійної підготовки фахівців, зміни пріоритетів з передання знань на 

формування готовності та здатності до виконання професійних завдань, 

розуміння власної відповідальності за якість виконаної роботи постає питання 

про перехід до визначення якості підготовки фахівців через рівень їхньої 

професійної компетентності. Також професійна компетентність розглядається 

як фактор формування конкурентнтноспроможності майбутніх фахівців. 

У науковій літературі використовуються кілька понять: 

«компетентність», «компетенція» та «професійна компетентність».  

Термін «компетенція», що в перекладі з латинської «competentia» 

означає коло питань, в яких людина обізнана, володіє пізнанням і досвідом. 

Компетентнісна людина в певній галузі володіє відповідними знаннями і 

здібностями, що дозволяє їй ґрунтовно судити про цю галузь і ефективно 

діяти в ній [7, с. 108]. У свою чергу, Л. Мамчур зазначає, що «компетенція – 

це чітко окреслені знання, які повинна мати особа; коло питань, у яких вона 

має бути обізнана і які необхідні для успішної практичної діяльності 

відповідно до загальновизначених норм, законів, правил» [2, с. 55]. 

Натомість компетентність визначається як «...інтегральна здатність 

особистості, яка виявляється в її загальній здатності та готовності до 

діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання і 

соціалізації та орієнтовані на самостійну і успішну участь у діяльності» 

[5, c. 138]. 

Проблема формування професійної компетентності, розвиток 

професійних якостей майбутнього спеціаліста вивчається багатьма 

вітчизняними та зарубіжними ученими. Так, О. Олексюк розглядає 

професійну компетентність як володіння знаннями, уміннями, нормативами, 

необхідними для виконання професійних обов’язків, психологічними 

якостями, а також як реальну професійну діяльність відповідно до еталонів і 

норм [4]. 

З урахуванням складності та багатофункціональності поняття 

«професійна компетентність» її розглядають як інтегральну характеристику 

фахівця. В. Сластьонін зазначає, що професійна компетентність стає 

інтегральною характеристикою ділових і особистісних якостей фахівця, що 

відображає не тільки рівень знань і умінь, достатніх для досягнення цілей 
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професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості [6, с. 34–

35]. Відповідно до означеного, професійна компетентність фахівця 

визначається не тільки набутими в освітньому процесі науковими знаннями, а 

й ціннісними орієнтаціями, мотивами діяльності, розумінням себе у світі і 

світу навколо, а також стилем взаємин з людьми, загальною культурою, 

здатністю до розвитку творчого потенціалу [1]. 

Згідно до поданих характеристик професійна компетентність охоплює 

п’ять компонентів: 

1. Глибоке розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних 

проблем. 

2. Наявність досвіду у певній галузі, активне оволодіння його 

найкращими досягненнями. 

3. Уміння обирати засоби і способи дії, адекватні конкретним 

обставинам місця і часу. 

4. Почуття відповідальності за досягнуті результати.; 

5. Здатність учитися на помилках і вносити корективи у процес 

досягнення цілей [3]. 

Відповідно до проведеного аналізу, під професійною компетентність 

майбутнього фахівця слід розуміти інтегральну характеристику що поєднує 

відповідний рівень знань, умінь та навичок, ціннісних орієнтацій, що 

забезпечують здатність та готовності особистості до професійної діяльності. 
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Поняття «особистість» у науковій літературі розглядається з позиції 

соціальної сутності індивіда і передбачає соціальні властивості і якості 

людини. Як зазначає В. І. Муляр, важливо чітко відрізняти поняття «індивід», 

«індивідуальність» та «особистість». Саме поняття «особистість» 

характеризує конкретні людину як соціальну істоту. Адже вона, наголошує 

науковець, живе у людському суспільстві і протягом усього життя 

соціалізується, тобто набуває ознак того соціального середовища, в якому 

здійснює власну життєдіяльність: розвиває здібності, формує потреби, 

інтереси, цілі, ідеали, реалізує художні та естетичні якості, волю тощо. Цей 

процес є, без сумніву, соціальним, а його результати виражаються в 

особистісному формуванні [3, с. 35]. 

У сучасних поглядах поступово змінюється акцент на визнання людини 

суб’єктом власного розвитку на основі задоволення потреби у її 

персоналізації. У контексті означеного важливим е визначення категорії 

«особистість» подане К. К. Платоновим, який пропонує розглядати 

особистість як людину, як носія свідомості [5], а відповідно «особистістю є 

людина зі своєю позицією в житті, до якої вона дійшла в результаті великої 

свідомої роботи» [6, с. 105]. Це відбувається завдяки тому, що «особистість» 

як основна структура людської дійсності є результат формування унікальності 

окремої людини, в якому інші люди, суспільство в цілому брали участь, і до 

такої міри, що без їх впливу унікальність і неповторність, властиві людині, 

просто б не з’явилися. Підкреслюючи нерозривність розвитку особистості та 

суспільства Х. М. Вегас зазначає, що «зараз мова піде про те, яким чином 

людський індивід приходить до повноти володіння собою на основі 

соціального вимірювання, яке йому передує і його обґрунтовує. Отже, 

спираючись на свою початкову потреба і залежність від оточення, в якому 

народжується, людина стає унікальною особистістю, що не зводиться ні до 

чого іншого, господарем самому собі. Неповторний вигляд особистості 

полягає у певній якісній внутрішній визначеності, яка, безперечно, спочатку 

приходить від інших. Цей явний парадокс пояснюється тим, що людське 

життя стає «своїм» (єдиним, невідчуженим, особистісним) за допомогою 

присвоєння життя інших, оскільки життя інших дозволяє нам створити своє 

власне життя, тобто вони, ці інші, даються мені як мої можливості» [3, с. 24].  

У цьому контексті є доречним зауваження О. О. Бодальова, який 

зазначає: «Які б жорсткі вимоги не пред’являлися, якими б вони не були по 
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своєму змісту й формі особистість однаково приймає їх і трансформує для 

себе самої відповідно до характеру й ступеню своєї суб’єктивності – рівня 

розвитку свідомості, сформованості потреб, розвитку здатностей, вихованості 

характеру. І не хтось інший, а сама особистість ставить перед собою мету, 

вибирає шляхи для її досягнення й приходить до тих або інших результатів [1, 

с. 99]. 

У персонологічному розумінні змісту поняття «особистісне» 

важливе місце посідає поняття «особа» для якого характерним є гармонійне 

поєднання двох складових: по-перше, особа характеризується через 

особливий, неповторний внутрішній світ людини з її темпераментом, 

знаннями, переконаннями, ідеалами, ерудицією, цінностями; по-друге, це 

суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків, тобто той, від кого продукуються 

соціальні дії та до кого вони спрямовані; за цією характеристикою особа 

постає у певних соціальних ролях, представником певних соціальних верств. 

Як особистість людина усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади 

та переваги і постає самодіяльною соціальною та інтелектуальною одиницею. 

Тому зазначає В. Л. Петрушенко, коли людина характеризується як 

особистість до характеристик особи додається «самість», вісь, центр, 

зосередження усіх дійових, психічних та інтелектуальних якостей; наявність у 

особи такої «самості» (дечого такого, що робить особу самою собою) 

дозволяє характеризувати її як сформовану, або розвинену, або досконалу, або 

духовну особистість [4, с. 170].  

Необхідними моментами, що визначають повноту і цілісність 

персонологічного розуміння особистості, на думку О. Б. Старовойтенко, 

стають її індивідуальне життя і свідомість, самопричинність і саморозвиток, 

самопізнання і самовираження, ставлення і творчість, діалог і буття-в-іншому, 

вироблені зміни в бутті і подолання чужорідності зовнішнього світу, 

автентичність і тотожність. Всі ці моменти повинні розкриватися через 

суперечливі, розділяючі і гармонізуючи зв’язок один з одним, утворюючи 

єдину модель «особистісного способу існування» людини [7]. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу наукових підходів 

можемо констатувати, що персонологічний підхід до розуміння дефініції 

«особистість» розкривається у визнанні людини унікальною, гармонійною, 

цілісною, свідомою, самодостатньою, самодіяльною і соціальною, здатною 

будувати власне життя та здійснювати саморозвиток. «Самість» цих процесів 

визначається у самоосмисленні власного буття; неповторності емоційної та 

вольової сфери кожної людини, темпераменту, рис характеру; рівні 

самосвідомості; системі ціннісних орієнтацій та рівні моральних якостей; 

самопізнанні, самооцінці, самоконтролі, особистісному характері думок, 

почуттів та мотивів, унікальності використання власних потенцій у 

самовдосконаленні тощо.  
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Необхідно звернути увагу на те, що продовж останніх років різко 

зросла кількість недружніх захоплень та поглинань, що суттєво вплинуло на 

умови ведення бізнесу на вітчизняному просторі. Така ситуація ускладнює 

умови для перспективного розвитку підприємств і створює серйозну проблему 

для економічної безпеки цих суб’єктів господарювання. 

За умов ринкової економіки досить поширеними способами 

раціоналізації ведення діяльності підприємств різних галузей народного 

господарства є здійснення інтеграційних процесів. Це дозволяє мінімізувати 

ризики та оптимізувати господарський процес. Але не завжди такі дії 

здійснюються за згодою сторін. Досить поширеними є випадки недружніх 

поглинань, про ефективність яких важко стверджувати однозначно.  

Особливої уваги заслуговують рейдерські поглинання через їх 

масовість та загрозливий характер для безпечного функціонування 
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підприємств. Негативний ефект рейдерства проявляється у руйнуванні 

вітчизняного бізнесу, стимулюванні банкрутства, загостренні проблем та 

конфліктності у корпоративному секторі економіки, особливим моментом є те, 

що рейдерські атаки, здебільшого, спрямовані на найприбутковіші 

підприємства, що суттєво впливає на функціонування окремих галузей та 

народного господарства загалом, ускладнюють процес захисту прав власності, 

сприяють зниженню продуктивності праці та є одним з першопричин 

поширення негативного іміджу України на міжнародній арені, крім того, 

створюють перешкоди для розвитку малого та середнього бізнесу, гальмують 

розвиток конкурентного середовища і сприяють монополізації економіки. За 

оцінками експертів тиск рейдерів на бізнес щороку знижує темпи зростання 

економіки Украни на 1-2 % [1, с. 232]. Не можна ігнорувати наслідки і для 

соціальної сфери, адже рейдерські захоплення провокують суспільне 

напруження та сприяють поширенню хаосу, що в результаті негативно 

позначаються на якості робочої сили, її вмотивованості та бажанні працювати 

на результат.  

Зазначений негативний вплив проявляються внаслідок значного 

поширення рейдерства з часів здобуття Україною незалежності, при чому спад 

за понад 25 років не спостерігається.  

У зв’язку з таким значним поширенням рейдерства постає проблема 

ідентифікації його причин. З врахуванням досліджень [1, 2, 4,] можна 

стверджувати, що передумовою рейдерства в Україні є: 

І. Економічні чинники: 

- відсутність повноцінного ринкового середовища;  

- нерозвинутий фондовий ринок; 

- активний перерозподіл власності між фінансово-промисловими 

групами; 

- недооцінка активів; 

- неефективність управління підприємствами; 

- галузева монополізація; 

- значні суми боргів; 

- бажання інвесторів контролювати суб’єкт господарювання; 

- відсутність чітких критеріїв визначення недійсних корпоративних 

рішень, механізмів відповідальності менеджерів та контролюючих акціонерів; 

- відсутність прозорості у діяльності суб’єктів господарювання; 

- відсутність високоефективних служб економічної безпеки 

підприємств; 

- корупція. 

ІІ. Юридичні чинники 

- сумнівна передісторія приватизації підприємств 

- недосконалість законодавства; 

- недостатність регламентації вимог до облікової системи ринку 

цінних паперів та процедури реєстрації юридичних осіб; 
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- відсутність важелів для створення гарантій прав власності при 

наявності рішення суду; 

- безкарність рейдерів; 

- недостатність контролю зі сторони держави; 

- неефективність судової влади; 

- тісний взаємозв’язок політики та законодавчої влади. 

ІІІ. Соціальні чинники 

- виникнення корпоративних конфліктів; 

- зовнішні конфлікти; 

- недосконала кадрова політика підприємства; 

- людський фактор; 

- неорганізованість фізичної безпеки на підприємстві. 

ІV. Технологічні чинники: 

- вміле використання інформації «агресорами»; 

- недоліки в гарантуванні інформаційної безпеки підприємств. 

Таким чином проаналізовано проблему рейдерства в Україні, яку 

варто розглядати як вагому загрозу розвитку бізнесу та ефективному 

функціонуванню суб’єктів промисловості. Подальші дослідження варто 

спрямувати у сферу протидії рейдерству та розробленні рекомендацій для 

захисту корпоративних інтересів представників промисловості від недружніх 

поглинань. 
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 Определение статуса и юридического термина беженца дано в 

Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев, которая была подписана 

и ратифицирована всеми государствами – членами Европейского союза[2]. 

Положения Женевской конвенции реализуются через национальное 

законодательство каждого государства – члена ЕС. Как правило, государства 

обладают суверенным правом контролировать въезд и длительное пребывание 

на своей территории лиц, не являющихся их гражданами. Законодательство 

ЕС устанавливает определенные ограничения на осуществление этого 

суверенного права. Существуют общие правила для государств-членов ЕС 

осуществления функций пограничного контроля и наблюдения за границами. 

Кроме того, ЕС установил правила для предотвращения незаконного въезда. В 

2004 году было создано агентство ЕС «Фронтекс» для оказания государствам-

членам ЕС помощи в управлении внешними границами Евросоюза. При 

определенных условиях государства-члены ЕС могут обратиться к агентству 

«Фронтекс» с просьбой задействовать систему групп быстрого пограничного 

реагирования. В 2013 году Регламентом о системе ЕВРОСУР (Регламент (EU) 

№ 1052/2013) была создана Европейская система наблюдения за границами. 

 В настоящее время в Европейском Союзе согласовали создание новой 

системы контроля пересечения внешних границ Шенгенской зоны 

гражданами третьих стран. Новая система будет фиксировать въезды, выезды 

и отказ во въезде всем иностранцам, которые пересекают границы Шенгена 

независимо от того имеют ли они визу или путешествуют по условиям 

безвизового режима. Кроме того, в ней будет храниться информация о лице, 

его проездные документы и биометрические данные (фотографию и отпечатки 

четырех пальцев) [1]. 

 Данные о нарушителях сроков пребывания будут храниться в течение 

5 лет, а о законопослушных путешественниках – 3 года. Центральная база 

данных будет подключена к соответствующим базам стран-участниц 

Шенгенского соглашения, а также будет обеспечено ее совместимость с 

визовой информационной системой (VIS). Доступ к новой системе получат 

пограничные и визовые службы, а также другие центральные органы власти 

государств-членов ЕС, которые имеют право проверять, выполняет гражданин 

третьей страны условия въезда или пребывания [1].  
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 В ЕС надеются, что новые правила помогут надежно 

идентифицировать лиц, пересекающих границу, уменьшить время задержек на 

границе и улучшить качество пограничных проверок. Кроме того, благодаря 

доступу к истории путешествий, компетентные органы (в том числе и 

Европол) будут иметь возможность контролировать разрешенное время 

пребывания в ЕС, а также усилить внутреннюю безопасность и борьбу с 

терроризмом. После технической доработки текста новых правил, они будут 

переданы послам ЕС для одобрения от имени Совета ЕС. После этого проект 

передадут в Европейский парламент для голосования в первом чтении, а затем 

в Совет Европы для утверждения. 

 Статья 6 Шенгенского кодекса о границах требует, чтобы функции 

пограничного контроля осуществлялись с полным уважением человеческого 

достоинства. Контроль должен проводиться без какой бы то ни было 

дискриминации в отношении людей по признакам пола, расы или этнического 

происхождения, религии или убеждений, инвалидности, возраста или 

сексуальной ориентации[4]. Создан механизм для оценки и мониторинга 

применения Шенгенского acquis (Регламент (ЕU) № 1053/2013). 

 С самого начала идея размещения бесчисленных мигрантов, 

прибывающих в Европу из азиатских и африканских государств, 

принадлежала руководству Евросоюза, которое давно придерживается 

полного безразличия по отношению к нуждам и стремлениям граждан 

европейских государств. Известно, что большинство мигрантов стремится в 

Германию или скандинавские страны. Но власти богатых государств Западной 

Европы требуют, чтобы мигрантов размещали и страны Восточной Европы. 

Еврокомиссия даже начала соответствующее расследование в отношении 

восточноевропейских государств, отказывающихся размещать мигрантов. 

Оказалось, что за последние два года, ставших наиболее напряженными по 

наплыву мигрантов, Польша и Венгрия не разместили на своей территории ни 

одного мигранта. Чехия разместила всего двенадцать человек, а Словакия – 

шестнадцать человек[3]. Конечно, это очень маленькие цифры по сравнению с 

теми нормами, которые пытался наложить на восточноевропейские 

государства Евросоюз. 

 Однако, здесь есть и еще один аспект – сами мигранты не хотят 

оседать в Польше или Чехии, в Венгрии или, тем более, прибалтийских 

странах. Даже если восточноевропейские государства согласятся на 

размещение мигрантов на своих территориях и будут стараться выполнять все 

нормативы Евросоюза, сами мигранты будут искать любую возможность 

перебраться из Польши в Скандинавию или из Венгрии – в Германию. Это 

можно объяснить – социальная поддержка в странах Восточной Европы 

развита гораздо слабее, чем в Западной Европе. Что касается рабочих мест 

(хотя большинство афроазиатских мигрантов не рвется работать), то в 

Восточной Европе существует безработица даже для своих граждан. 
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Польские, румынские, латвийские и литовские граждане давно сами стали 

трудовыми мигрантами.  

 Таким образом, для урегулирования вопросов Европейского 

миграционного кризиса требуется готовность всего мирового сообщества 

приложить максимальные усилия для разрешения конфликтов, повлекших 

массовые потоки беженцев, с целью установления мира и порядка, условий 

для соблюдения прав человека на территории тех страна, где в настоящее 

время происходят вооруженные конфликты и где ввиду сложившихся обычаев 

ущемляются права человека исходя из его сексуальной ориентации, пола, 

политических и религиозных взглядов. Лишь благодаря тесному 

сотрудничеству как отдельно государств – член ЕС, так и остального мирового 

сообщества, можно будет прийти к установлению максимального порядка и 

уважения прав человека. 
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Питання корупції на пострадянському просторі стоїть вкрай гостро. 

Масштаби цього явища в окремих державах досягли такого рівня, що таке 

ганебне явище вважається чи не «рисою ментальності» або «національною 

традицією», немов, споконвіку так було й буде. Однак, багато країн стали на 

шлях подолання корупції й досягли в цьому значних успіхів. 

Мало хто стане заперечувати, що корупція в нашій державі пустила 

метастази у весь державний механізм та є величезною проблемою. На даний 

момент Україна та наше суспільство стоїть перед великим викликом не 

просто упустити шанс стати успішною країною, ба навіть втратити власну 

державність (багато в чому саме через розмах корупції можновладці деяких 

наших сусідніх держав не втомлюються називати Україну «fail state», усіляко 

намагаючись перешкоджати реформам та прогресу. 

Наші європейські партнери постійно звертають увагу на дану 

українську проблему, тому що чудово розуміють ті ризики, що для держави 

несе це явище. Одним з фундаментальних важелів боротьби з корупцією 

постає якраз інститут декларування публічними особами власних статків. В 

питанні введення такої практики ми не одинокі на пострадянському просторі, 

оскільки багато хто з держав, які, вирвавшись з полону Радянського Союзу, 

зробили цивілізаційний вибір в сторону Західного світу з його високими 

стандартами, ідеями рівності, правової держави й нетерпимості вирішувати 

державні справи шляхом отримання неправомірної вигоди. 

Загальносвітові стандарти декларування чиновниками власних статків 

були визначені ще в 2003 році в Конвенції ООН проти корупції, яка була 

ратифікована в Україні в 2006 році. Електронне декларування для чиновників 

в Україні запроваджено згідно із законом «Про запобігання корупції». 

OECD (Організація економічного співробітницва та розвитку) 

здійснює протягом багатьох років моніторинг успіхів боротьби з корупцією в 

тому числі й на пострадянському просторі. Експерти цієї міжнародної 

організації зазначають, що в країнах з перехідною економікою 

розповсюджена думка, що декларування статків може стати потужною зброєю 

проти корупції. Грузія, Вірменія, Казахстан й наша держава це вже здійснили. 

Однак, запровадити данну практику ще не є мірилом успіху. Основна 
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проблема полягає в недосконалості або взагалі відсутності контролю над 

інформацією, яка надається в декларації: такі декларації чиновників не 

перевіряються будь-яким державним органом та інформація не є достатньо 

відкритою для проведення громадського контролю. В деяких країнах 

правоохоронні органи не мають доступу до декларацій, в деяких декларації 

мають вкрай обмежений обсяг інформації, що не дає можливості довести 

незаконне збагачення чи наявність конфлікту інтересів [3, с. 84]. В цілому 

вважається, що така практика є вагомим елементом боротьби з незаконним 

збагаченням чиновників. 

Організація здійснила аналітичну роботу щодо стану боротьби з 

корупцією в Східній Європі в 2013–2015 роках й вказала моделі використання 

електронних декларацій в різних країнах. В Грузії декларуванню підлягають 

лише вищі державні посадовці (5600 чиновників), існує спеціальний орган 

Департамент Бюро по справам цивільної служби, де є лише 5 осіб, які 

займаються перевіркою електронних декларацій, а самі декларації не 

знаходяться у відкритому доступі. В Латвії електронному декларуванню 

підлягають усі державні чиновники, окрім медиків та вчителів, усього 70800 

осіб, а займаються перевіркою Департамент Служби державних доходів та 

Бюро по протидії й борьбі з корупцією (усього 66 осіб). В Словенії 

декларуванню підлягають лише найвищих рангів чиновники виконавчих та 

виборних органів влади,суддівські та прокурорські співробітники. Усього це 

5264 особи. Займається перевіркою комісія по протидії корупції, а 

безпосередньо перевіряють декларації дві особи [2, с. 219–221]. 

Наприклад, в Азербайджані закон про боротьбу з корупцією був 

прийнятий ще в далекому 2004-му році, який зобов’зував чиновників 

надавати декларації про майно, однак уряд не розробив правила й форми 

декларацій.. Підчас моніторингу 2013–2015 років ситуація знаходилася на 

тому ж місці, оскільки уряд так і не затвердив форму декларації. В Казахстані 

чиновники повинні декларувати власні статки та надавати інформацію 

податковій інспекції, однак така інформація публічно не розповсюджується, 

що по суті зводить нанівець саму ідею декларування [2, c. 164].  

На основі досвіду багатьох країн Східної Європи та Центральнох Азії 

було зроблено ряд експертних висновків щодо покращення ефективності дії 

інституту декларування статків публічних осіб. По-перше, принцип, за яким 

усіма деклараціями займається один орган, а члена представницького органу, 

співробітника суду чи урядовця чекає одна й та сама санкція, є неефективним. 

В західноєвропейських державах існують системи декларування доходів для 

окремих груп публічних осіб, й відповідальність за збір та перевірку 

декларацій для конкретних груп несуть спеціалізовані органи. Також однією з 

головних причин неефективності інституту декларацій є відсутність чітких 

механізмів перевірки даних, часто спеціалізовані органи мають обмежений 

доступ до інформації, що робить неможливим виявлення факту корупційних 
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дій, незаконного збагачення тощо, а іноді просто відсутня будь-яка санкція за 

надання неправдивої інформації в декларації [1, с. 163–165].  

Таким чином, електронні декларації як інструмент боротьби з 

корупцією можуть діяти ефективно лише за умов виконання ряду важливих 

аспектів. Це стосується механізму перевірки декларацій, окреслення її форм, 

застосування різних підходів до окремих категорій чиновників, публічний 

доступ до декларацій а також наявність спеціалізованих органів з перевірки 

достовірності вказаної в деклараціях інформації, і, що головне, наділення 

таких органів достатнім обсягом повноважень для виконання покладених на 

них завдань і функцій.  
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Сучасна управлінська діяльність вимагає ретельного погляду на 

соціальні норми, якими керується менеджер освіти в процесі прийняття 

управлінських рішень. Зміни в суспільстві, в економіці ініціюють прийняття 

соціально важливих рішень, формування нового управлінця. На сучасному 

етапі розвитку багато держав, також і Україна формують власні моделі 

державного регулювання. Важливим є вибір механізмів й інструментів 

державного регулювання, тому що саме проблема вибору значно впливає на 

демократичний устрій в суспільстві. Проте, незначну увагу приділяють 

особистості керівника, як він на тлі соціально-політичних подій має реагувати 

на зміни в державному регулюванні, на переживання підлеглих відповідно 

власного майбутнього, дії уряду в сфері освіти тощо. 

Гуманізація управління освітніми організаціями залежить від 

духовного розвитку особистості менеджера освіти. Розвиток освітніх 

технологій є однією з основних ознак сучасного суспільства. В умовах 

ринкових відносин ступінь духовної відповідальності менеджера є 

надзвичайно важливою характеристикою трудової поведінки. Вона 

оцінюється, схвалюється чи підлягає осуду і за своєю суттю є засобом 

самоконтролю. Вона виявляється у виконанні функціональних обов’язків, 

дотримання правових і моральних норм, готовності відповідати за свої 

рішення і дії. Чим вище статус управлінця, тим більший обсяг 

відповідальності за загальні результати діяльності. Чим більші самостійність 

керівника, право приймати рішення, свобода регулювання режиму своєї 

роботи, тим більше його відповідальність за власну діяльність. Тому важливо 

приділяти увагу особистісному розвиткові менеджера. Відповідно до теорії 

Г. О. Балла, ідея гуманізації освіти орієнтує мету, зміст, форми та методи на 

гармонізацію розвитку особистості, які виявляють її різнобічні можливості 

[2]. 

На різних етапах економічного зростання і розвитку людського 

суспільства використовувалися різні принципи управління працею, 

змінювалась управлінська парадигма, яка обумовлена вимогами часу, певною 

ситуацією, стратегічними планами розвитку організації, забезпеченням її 

ефективної діяльності. В першу чергу тому, що змінювалася економіка, 

технологія виробництва, ступінь її усуспільнення, способи об’єднання 

працівників у процесі діяльності, спосіб поєднання засобів виробництва з 



208 

робочою силою, і, головне, змінювалася сама людина та вимоги до неї, як до 

учасника трудового процесу, змінювалася культура. 

Діяльність і поведінка керівника обумовлюється, не лише внутрішнім 

механізмом мотивації, взаємодії потреб, інтересів, цінностей особистості. 

Ззовні на поведінку керівника впливають існуючі у суспільстві соціальні 

норми як типовий зразок дії, еталон поведінки, що приписується індивіду, 

який діє у певній ситуації. Виходячи із власної системи цінностей та у межах 

соціальних норм, що ззовні регулюють поведінку керівника, визначають 

спрямованість своїх дій, свою активність. Соціальні норми регулюють 

соціальні взаємодії, існують об’єктивно стосовно керівника. У процесі 

соціалізації особистості соціальні норми інтеріоризуються в елементи системи 

саморегуляції поведінки, формують рівень культури особистості. 

Об’єктивна оцінка керівником виконаного завдання спрямовує 

підлеглого на нові досягнення, в той же час недооцінка роботи негативно 

впливає на психологічний стан людини і на її продуктивність праці. 

Взаємовідносини людей в колективі багато в чому визначає сам керівник [5]. 

Критерієм успішності оцінки діяльності продуктивного менеджера 

освіти є оціночна діяльність особистості менеджера освіти в процесі 

прийняття рішень, що піддається соціальному впливу, маніпуляціям з боку 

оточуючих і проявленню соціальної ізольованості.  

Можна відмітити, що сучасні менеджери потребують ретельного 

погляду на аспект особистості – духовність, навіть вчені-практики дійшли 

висновку про дотримання соціальних норм, моральних зобов’язань, 

важливість дематеріалізації цінностей, спрямованість на користь для 

суспільства. 

Менеджери освіти повинні старатися розвивати нормативно-ціннісне 

ставлення і впливати, якщо відчують прояви аморальності, несправедливості 

до підлеглих, апологетики у керівників організації. Безперечно особистість 

менеджера є безупинною в часі й просторі, яка має обрати роль згуртованості 

і відчуття ефективності [1; 4]. 

Результати дослідження виявили, що два критерії впливають на 

потенційну ефективність рішень – об’єктивна якість рішення та прийняття 

його стосовно тих, хто буде виконувати. 

Такі управлінці можуть сформувати новий погляд щодо розвитку 

особистості, її самореалізації, системи освіти в цілому. Але при цьому, 

потрібна трансформація вимог до роботи керівників різних ланок управління, 

наприклад, пропонуємо наступні: не тривало працювати на одній керівній 

посаді чи в одному підрозділі; зосередження на автономії, що пов’язані з 

дисципліною праці - час роботи й специфічні вимоги; можливості розвитку, 

самостійного управління організацією власної праці, самореалізації й вчитися 

у інших; прагнути поваги й виконувати роботу за високої культури праці [3]. 
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НІМЕЦЬКИЙ ВЕКТОР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНАТУ 

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

 

Шевченко Борис Леонідович 

старший викладач кафедри філософських  

та гуманітарних дисциплін  

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління» 

 

Аналіз принципів побудови зовнішньополітичних стосунків 

новоутвореної у 1918 р. Української держави з Німеччиною, та конкретних 

заходів її уряду в цій сфері, дає змогу наблизитися до розуміння політичної 

сутності гетьманського режиму та відійти від усталеної дефініції, що 

характеризує його як «маріонетковий». 

Головним напрямком зовнішньої політики гетьманської держави від 

самого початку її існування були стосунки з державами Центрального блоку, 

насамперед із Німеччиною, які визначалися умовами Брест-Литовської мирної 

угоди від 9 лютого 1918 р. Ц я угода також зумовила вихід гетьманату на 

світову арену, як повноправного суб’єкта міжнародних відносин. З перших 

днів своєї державотворчої діяльності гетьман Павло Скоропадський встановив 

тісні дипломатичні стосунки з представниками Німеччини в Києві. Водночас 

гетьман зумів певною мірою більш чіткіше, ніж Центральна Рада, окреслити 

повноваження та правовий статус німецької адміністрації на території 

України. Як далекоглядний політик з глибоким розумінням часу і військова 

людина Скоропадський одним із пріоритетних внутрішньополітичних 

напрямків своєї діяльності вважав створення власних військових сил. Однак у 
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військовій політиці гетьман діяв із «зв’язаними руками», йому довелося 

докласти чимало зусиль, щоб домогтися згоди німецької адміністрації на 

втілення в життя власної програми військового будівництва, оскільки Берлін 

не допускав створення значної військової сили в Україні, вважаючи її 

наявність у руках гетьмана загрозою для своїх планів. Але завдяки 

дипломатичним заходам 

П. Скоропадському вдалося, в умовах іноземної присутності, 

розпочати створення власних військових сил, що в майбутньому мали б бути 

важливим атрибутом та запорукою остаточного утвердження Української 

держави. 

У серпні 1918 р. в Берліні пройшли українсько-німецькі переговори. 

Українську делегацію очолював голова уряду Федір Лизогуб. Гетьман з цього 

приводу писав: «Лизогуб і його супутники (О. Палтов та В. Кочубей – авт.) 

були дуже добре прийняті у Берліні, разом з тим їм ніяких нових вимог не 

пред’явили…». У столиці Німеччини Лизогуб зустрічався з представником 

міністерства закордонних справ фон Гінце. На дипломатичних переговорах з 

німецькими колегами українські урядовці на порядок денний ставили питання 

про приєднання до України Криму, передачі останній Чорноморського флоту, 

також обговорювалися проблеми кордонів, укладення мирного договору з 

Радянською Росією. Крім того, важливе місце в перемовинах займало 

врегулювання проблеми пов’язаної з Холмщиною та Підляшшям. Українські 

дипломати прагнули заручитися підтримкою німців у конфлікті з Австро-

Угорщиною, котра відмовилися виконувати Брестську угоду про передачу цих 

земель гетьманській державі. Німеччина підтримувала домагання України 

щодо Чорноморського флоту, який вона розглядала «як майно 

загальноросійське». Тому для початку переговорів із цього питання Берлін 

вимагав від України виплатити за свою частку флоту близько 200 мільйонів 

золотих рублів. Різко негативну позицію зайняли українські делегати, 

стосовно намагань німецької сторони відокремити Крим від гетьманської 

держави. 

У результаті дипломатичної діяльності міністерства закордонних 

справ Української держави на початок вересня 1918 р. був остаточно 

підготовлений офіційний візит П. Скоропадського до столиці Німеччини, де 

він мав зустрітися з імператором Вільгельмом ІІ і рейхсканцлером 

Г. Гертлінгом. Прибувши 

4 вересня до Берліна, український гетьман прийнявши усі належні для 

глави держави протокольні почесті, розпочав низку переговорів із вищим 

керівництвом Німеччини. Під час дипломатичного візиту, який тривав з 4 по 

18 вересня 1918 р. П. Скоропадський погодив ряд питань стосовно українсько-

російського кордону, визнання Криму як автономної одиниці Української 

держави та остаточно врегулював проблему передачі Україні залишків 

Чорноморського флоту. 
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Отже, хоча зовнішньополітичний курс Української держави був 

суворо регламентований умовами Брестської мирної угоди та присутністю 

німецьких військ потрібно відзначити, що П. Скоропадський не тільки не 

поступався Німеччині у важливих державних питаннях, а й послідовно 

втілював в життя свою програму по розбудові держави, долаючи подекуди 

значний опір німецької адміністрації. 
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кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Сучасна ситуація в регіонах України в цілому характеризується 

високим рівнем конфліктності та соціальної напруженості, що 

супроводжуються загостренням криміногенної обстановки, зростанням 

сепаратистських настроїв, нагнітанням невпевненості і страху. Відносини між 

центром країни і регіонами є одним з ключових напрямків державної 

політики. В рамках реформ місцевого самоврядування регламентуються 

взаємозв'язки між центром і регіоном, визначаються права і повноваження 

адміністративних одиниць, складається практика впливу центру на регіон, 

укладена в стабільні або мінливі правові рамки [1]. Розгляд політико-

правових інституційних аспектів регіональної політики необхідний для 

встановлення рівня розподілу повноважень між органами державної влади, 

що діють на рівні країни в цілому і на рівні регіону. 

Розглядаючи регіони України в геополітичному ключі, не можна 

ігнорувати фактори, які не є за своєю природою політичними, але здатні 

зробити сильний вплив на політику і геополітику регіону. В першу чергу, це 
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фактор історичної спадщини та фактор територіальний, що взаємодіють один 

з одним. 

 Суспільно-політичні зміни накладають відбиток на специфіку 

функціонування свідомості і поведінки в суспільстві. Свідомість людей 

піддається значному впливу нових соціальних потреб та зміненої парадигми 

соціально-економічного та політичного розвитку. Відтак зміна геополітичних 

орієнтирів розвитку України призводить до переоцінки раніше сповідуваних 

ідеалів та зміни політичних цінностей. У той же час в силу великої 

інерційності політичної свідомості продовжують зберігатися старі переваги і 

системи політичних цінностей, які можуть вступати в протиріччя з 

цінностями, запропонованими новим політичним режимом. 

Політичні цінності в Україні формуються і функціонують під 

впливом особливих соціокультурних, історичних та геополітичних умов її 

регіонів. Під впливом "постмайданних" процесів, громадянського воєнного 

конфлікту на Сході України, відбуваються істотні зміни сенсу політичних 

цінностей, декларованих нашою державою на початку її становлення. 

Різноманітність і різноспрямований вплив факторів як внутрішнього так і 

зовнішньополітичного характеру зумовлюють різновекторне спрямування та 

формування політичних цінностей молоді в різних регіонах України. 

Факторами внутрішньополітичного характеру виступають процеси так 

званого реформування українського суспільства, що породжують неординарні 

ситуації економічного, політичного, адміністративно-територіального, 

культурно-історичного плану, а факторами зовнішньополітичними є 

протистояння між провідними державами світу, в якому Україні відведена 

вкрай невдячна роль статиста і поля зіткнення інтересів. 

Ці численні колізії, пов'язані з ситуацією, що трансформується, 

посилені неврегульованістю міжетнічних, міжконфесійних відносин в 

багатонаціональній державі. 

Все це, так чи інакше, виявляється в сформованості політичних 

цінностей регіонів України, підточує основи державності, нівелює повагу до 

таких соціально-політичних цінностей як правова держава, свобода, 

демократія, громадянське суспільство. У суспільній свідомості зріє 

необхідність відновлення авторитарної держави часів "розвиненого 

кучмізму", здатної забезпечити порядок і безпеку громадян, проводити 

справедливу національну політику, створювати правові основи гідного життя. 

Усвідомлення загрози для української державності вносить в 

структуру політичних цінностей регіонів України нові акценти. Враховуючи 

кризові часи існування держави, особливого значення набувають такі цінності 

як безпека держави, єдність і цілісність країни, державний суверенітет, 

громадянський мир, патріотизм в його морально-політичному вираженні. 

Стан публічної сфери в регіоні залежить від регіональних еліт. 

Політичні процеси в регіоні показують, що в більшості випадків вони носять 

недемократичний характер і блокують розвиток публічної сфери. При цьому 
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йде інтенсивна адаптація до "авторитарної" або "напівавторитарної" ситуації. 

Формування регіональної публічної сфери може вести тільки центральна 

влада, реалізуючись у державній стратегії демократизації. В даний час 

центральна влада далека від проведення подібної стратегії в регіонах. Зміни, 

що відбулися в політичній культурі України, спричинили за собою не 

демократизацію регіональних еліт, а зміцнення недемократичних тенденцій в 

регіонах України. 

Так, політичні цінності, їх зміст у громадян Південно-Східної 

України зумовлені наявністю серйозних протиріч у сфері майбутнього 

національно-державного устрою, етнічних відносин на основі зіткнення 

етнічних і політичних сил за відсутності цілеспрямованої стратегії політики 

центру, котрий не може остаточно визначитися зі стратегією повернення під 

контроль України деяких районів Донецької і Луганської областей. 

На тлі відносного зниження рейтингу цінностей правової держави, 

свободи, демократії та громадянського суспільства, що мають місце 

практично в усіх регіонах України, цінності національного єднання 

продовжують зберігати своє місце в системі політичних цінностей молоді 

західних регіонів України. Завданням влади на державному і місцевому 

рівнях є забезпечення всіх необхідних умов для закріплення ціннісних 

установок позитивного характеру, для переведення цих установок зі сфери 

свідомості у сферу реального практичної участі широких мас в політичному 

процесі. Українська держава є базовою одиницею геополітичних систем. Вона 

міцно і нерозривно пов'язано з тією територією, на яку поширюється її 

суверенітет. Кожна держава вважає свої кордони священними, а когорти 

науковців зображують охоплюваний рідною державою простір дарованим 

Богом, майже трансцендентальним. Тими ж принципами керується і право, 

що регулює міждержавні відносини, що виключає, на думку Н. В. Пронюк, 

абсолютно добровільну, не пов'язану хоча б з мінімальним зовнішнім тиском 

поступку частини території однієї держави іншій [2]. Можливості адаптації до 

тиску місця значно обмежуються через те, що держава не може без звернення 

до сили змінювати свої просторові обриси, а переважна більшість її функцій 

мають жорстке і конкретне територіальне районування. Для того, щоб 

поширити свої функції за власні межі, державі необхідно за рахунок 

структурної перебудови всієї або частини системи суспільних відносин, 

зменшити негативний ефект позиційного тиску, тобто здійснити внутрішню 

реадаптацію даного геополітичного об'єкта до простору або максимально 

розвивати і використовувати взаємовигідні зв'язки з іншими геополітичними 

об'єктами. 

Ці два напрямки наштовхуються на серйозні перешкоди. Одна з них 

обумовлена множинністю суб'єктів політичного рішення, що мають різне 

бачення стратегій розвитку. Конфлікти між ними виникають на регіональному 

і глобальному рівнях. 
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Розглядаючи регіони України в геополітичному ключі, не можна 

ігнорувати фактори, які не є за своєю природою політичними, але здатні 

зробити сильний вплив на політику і геополітику регіону. В першу чергу, це 

фактор історичної спадщини та фактор територіальний, які не скасовані 

разовим актом політичної волі або політичним конструюванням, що 

поєднуються між собою, взаємодіють один з одним. 
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Зазвичай питання регулювання (моніторингу, контролю) 

інформаційного простору викликає бурхливі дискусії в масовій свідомості та, 

небезпідставно, сприймається громадянами як наступ на сферу їхніх прав і 

можливостей. Визнаючи ці перестороги як обґрунтовані, зупинимось на 

одному аспекті, що, на наш погляд, виводить питання ролі держави в 

інституалізації інформаційного середовища з безапеляційної в дискусійну 

сферу. Зокрема, аргументом на користь державного регулювання 

інформаційної діяльності є введення, підтримка та розробка стандартів. 

Останні забезпечують стабільність і надійність інформаційних системи, а 

також довіру до них. І хоча корпорації масштабу Apple, Google, Facebook 

намагаються впровадити власні стандарти безпеки, звітності, аутентифікації 

та, навіть, грошові одиниці, за потреби держава без особливих втрат здатна 

відмежуватися від цих систем. 

Означене провокує заклики деяких політиків до закріплення за 

державою функції контролю за інформаційним простором. Слід визнати, що 

такі ідеї мають раціональну основу в контексті реалізації інформаційної 

безпеки соціальних агентів. Проте деструктивні інформаційні впливи у формі 

пропаганди, маніпуляції, дезінформації орієнтують органи влади не стільки на 

розвиток мережевої архітектоніки, скільки на її захист. На жаль, останнє 

нерідко перетворюється на засіб контролю та управління суспільними 
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групами й електоратом, а також метод формування їхньої колективної думки. 

Очевидно, сприйняття інформаційних мереж та масмедіа як зброї звужує 

соціальні потенції даних інноваційних продуктів. Внаслідок цього ми 

опиняємося перед складною та неоднозначною проблемою визначення місця 

державного управляння в просторі глобальних інформаційних мереж. 

Узагальнюючи напрацювання значного кола дослідників, В. Ананьїн 

та О. Пучков використали системний підхід до вирішення даної проблеми. Це 

дозволило їм виокремити кілька аспектів інформаційної безпеки [2, с. 196]. 

Найбільш важливими з них, на наш погляд, є такі: захищеність інформаційних 

ресурсів; надійність функціонування інформаційно-комунікативних систем; 

протистояння негативним інформаційним впливам на суспільну й 

індивідуальну свідомість; готовність до інформаційного захисту. І хоча в світі 

існує незначна кількість глобальних інформаційних мереж, відсутність яких 

реально могла б відчутно негативно вплинути на життєдіяльність і добробут 

соціуму, кожен відчуває дискомфорт без доступу до Інтернету, систем 

навігації і т.п., які можуть стати об’єктами інформаційного нападу. 

Так, якщо розглянути засоби, які використовують провідні держави у 

випадку накладення санкцій на ту чи іншу країну, то перш за все обмеження 

стосуються торгівельно-фінансового обороту, видобутку корисних копалин і 

співробітництва у військовій сфері. Згортання інших програм, у тому числі й 

цифрових мережевих сервісів, віртуальних соціальних мереж, майже не 

застосовується. Навпаки, залучають всі можливі засоби для недопущення 

згортання означених систем на території окремої країни. Потенціал 

глобальних інформаційних мереж виявляється достатнім для згортання 

конфлікту або десантування ідей, прихильники яких будуть із середини 

сприяти запланованому сценарію розвитку подій. 

З цього слідує, що на даному етапі цивілізаційного розвитку держава 

як основний політичний інститут має підстави втручатися в інформаційні 

відносини та інформаційні процеси, що відбуваються або проходять її 

територією. Цей висновок корелює з процесом становлення світових правових 

систем, в якому чітко визначені різновиди інформаційних відносин, що 

потребують соціокультурної оцінки та правового захисту. По-перше, це 

відносини, зв’язані з функціонуванням Інтернету і доступом до нього. Саме ці 

відносини характеризують взаємодію споживача і тих служб, які 

забезпечують доступ до інформаційних мереж. По-друге, відносини у сфері 

електронної комерції стають домінантними, оскільки несуть користь як 

споживачу, так і виробнику. По-третє, відносини щодо захисту авторських та 

інших виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності, які розміщені в 

інформаційному просторі. По-четверте, відносини, що виникають стосовно 

захисту конфіденційності інформації, запобігання розповсюдження 

інформації приватного змісту. Для нас вагомим є те, що об’єкти 

інформаційної діяльності є неоднорідними за своєю соціокультурною 

природою. Через це не просто віднайти критерії, які б дали вичерпну 
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класифікацію інформаційних відносин. Усе ж успішна організація 

інформаційної діяльності можливі лише через зміну пізнавальних стратегій на 

рівні суспільної свідомості. Оновивши когнітивні установки та прийнявши 

інноваційно-комунікаційні практики, суспільство здатне розгорнути весь 

спектр соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж та 

реально, а не теоретично, перетнути рубікон інформаційного суспільства.  

На безпосередню залежність укладу соціального життя та 

технологічних новацій вказували майже всі автори теорій сучасного 

суспільства. Але, якщо 20-30 років тому це стосувалося зовнішнього контуру 

соціального життя, то нині інноваційно-комунікаційні технології прямо 

визначають не лише стиль життя соціуму, а й спосіб і форму прийняття 

рішень окремими соціальними агентами. Разом з тим, беручи до уваги 

висновки Н. Лумана та логіку розвитку суспільства початку ХХІ ст., ми 

схильні підтримати підхід до розуміння суспільства як системи, основу якої 

складають соціальні мережі. У даному контексті небезпідставним є висновок 

І. Чайки: «Звернення окремих суб’єктів до інформаційних потоків не є 

повноцінним, що породжує ситуацію викривлення їхнього змісту в процесі 

інтеріоризації інформації» [3, с. 142]. Утім, яким би не був характер 

інформаційної діяльності, на початку ХХІ ст. відбулися радикальні зміни в 

осмислення її як соціокультурного феномену.  

Соціальні, культурні, економічні, правові відносини перетворилися на 

різновид інформаційних взаємодій. І якщо в попередні епохи уміння читати, 

писати, працювати з комп’ютерною технікою були ознаками високого рівня 

знань і навичок, гарантом індивідуальної свободи, поваги та авторитету, то 

нині використання інноваційних технологій, програмних комплексів, 

електронної пошти, web-серфінгу стало неодмінною умовою готовності 

людини до виконання нею як професійних, так і особистих завдань. 

М. Фуллер щодо цього пише: «Вся інтелектуальна діяльність є дослідженням 

програмного забезпечення, в якому програмне забезпечення надає їй і 

середовище, і контекст» [1]. Співвіднесення соціальних реалій (а не 

віртуальних можливостей) з потенціалом інформаційних технологій 

виявляється на даному етапі цивілізаційного поступу однією із найбільш 

складних, амбівалентних завдань як на індивідуальному, так і на державному 

та геополітичному рівнях. 

І хоча нам видається дискусійною позиція щодо безперспективності 

набуття світовою спільнотою форми ієрархізованої структури з чітко 

визначеними способами управління, пошук принципів і шляхів формування 

інформаційної єдності людства є необхідною (хоча й не достатньою) умовою 

розкриття потенціалу глобальних інформаційних мереж навіть в умовах 

державного контролю за цим ресурсом. 
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У будь-якої держави, починаючи зі Стародавнього Египту, 

трапляються періоди політичної нестабільності, які здійснюють величезний 

вплив на регіональну, а, інколи, і на світову історію. У повній мірі це 

відносится і до Російської держави. Є загальновизнаним, та не підлягає 

сумніву, що подвійна Жовтнева та Лютнева революції 1917 року вплинули, 

значним чином, на весь світовий розвиток.  

Російські революції 1917 року були одним із вирішальних чинників 

вибору нами напрямку досліджень, пов’язаних з вивченням політичної 

стабільності-нестабільності саме як відокремленого політичного феномену [1, 

2, 3, 4]. 

При цьому майже на самому початку досліджень виникло важливе 

питання методологичного плану. А взагалі, чим є політична стабільність-

нестабільність у “родовому” сенсі? До якого класу чи типу політичних явищ 

слід її віднести? Де знаходиться лінійка однотипних з нею явищ? 

Формулювання питання саме у такому сенсі є важливим для 

правильного розуміння напрямку досліджень політичної нестабільності як у 

Росії у 1917 році, так і взагалі, як політичного феномену. 

На думку автора, трактувати політичну стабільність-нестабільність 

саме як політичний феномен у науковому плані є можливим, але з певними 

допусками. А саме, коли політична стабільність-нестабільність не є 

предметом самостійного наукового аналізу, а слугує лише одним з базових 

елементів на яких розгортається сам науковий аналіз якихось інших проблем.  

Однак термін “феномен” досить широкий та охоплює майже все, що 

можливо описати політичною наукою. Тому вважати політичну стабільність-

нестабільність політичним феноменом можливо лише за умови відсутності 

заглиблювання у тему. 
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Розподіл всіх політичних феноменів на більш дрібні однорідні явища 

у політичній науці відбувається на політичні інститути та політичні процеси. 

Для політології значения цих понять трудно переоцінити, фактично 

вони є базисом, на засадах якого відбувається перша діференціація політичної 

системи на більш дрібні таксони.  

Для того, що б оцініти можливості логічної операції співідношення 

цих понять з подвійним поняттям “політична стабільність-нестабільність”, 

стисло розглянемо, що саме у сучасній політології мається на увазі под 

“політичним інститутом” та “політичним процесом”. 

Є велика кількість визначень того, чим є політические інститути та 

політичні процеси. Так, наприклад, підручник з політології, створений 

колективом московських авторів у 2008 році [5], політичний інститут 

характеризує наступним чином: "Інститут політичний - елемент політичної 

системи, що існує у вигляді організації, установи, об’єднань громадян та 

виконуючий спеціальні функції у суспільному житті. … До політичних 

інститутів відносять державу, політичні партії, суспільні організації та рухи” 

[5 с. 106]. Стосовно політичного процесу надається таке визначення: "Процес 

політичний - сукупність видів діяльності суб’єктів політичних відносин, що 

відображають стадії зміни політичної системи, та спрямовані на досягнення 

політичних цілей [5, с. 201]. 

 Як бачимо, політичну стабільність-нестабільність неможливо 

віднести ні до політичних інститутів, ні до політичних процесів, але цей 

феномен присутній у будь якому політичному явищі, більш того, будь яке 

політичне явище можливо проаналізувати крізь призму його стабільності. 

Тому на думку автора, наряду з двома головними елементами поділу 

політичної системи на політичні процеси та інститути слід виділити третю 

складову – «політичні стани» («состояния» російською).  

Таким чином, політичну систему суспільства можна представити у 

вигляді іерархично побудованої структури, де її першим поділом буде поділ на 

політичні інститути, процеси та стани, а другим – вже на окреми політичні 

інститути, політичні процеси та політичні стани. Стосовно політичних станів 

одним з головних станів суспільства буде його характеристика за ознакою 

стабільності. Іншими політичними станами можна буде вважати, наприклад, 

хакрктеристику політичного суспільства за ознакою його агресивності, 

комфортності життя, здатності до іновацій та інші. 

На нашу думку опис політичной системи російського суспільства 

1917 року саме за трьохчленою структурою «інститути-процеси та стани» є 

найбільш доцільним. 
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Як відомо, однією з найважливійших функцій політичної науки є 

інструментальна. Вона полягає в тому, щоб надати всім зацікавленим 

суб’єктам необхідний інстументарій для досягнення поставлених перед ними 

завдань. Фактично вся політична наука прямо чи опосердковано ставить перед 

собою одну кінцеву мету – навчити людей діяти ефективно у політичній 

сфері. Саме на це спрямована велика кількість складних схем та теоретичних 

розбудов суспільних наук. 

Але інколи спостерігається цікава зворотня ситуація. Коли теоретичні 

концепції розробляються та готовляться для втілення у практику на певному 

етапові розвитку людства, але ще задовго до цього певні політичні сили 

використовюють на практиці ті прийоми політичної дії, які отримують своє 

теоретичне осмислення та навіть назву набагато пізніше. Політичні сили 

інтуітивно знаходять оптимальні форми поведінки та роблять це настількі 
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успішно, що складається враження, що вони читали підручники з 

майбутнього. 

В повній мірі це стосується дій більшовіків під час та, особливо, 

перед Жовтневою революцією. Уявлення про політичний менеджмент як 

невід’ємну складову менеджменту взагалі з’явилося лише через декілька 

десятирічч, але чітки, послідовні дії більшовіків на протязі березня-грудня 

1917 по захопленню та утриманню влади, дають підстави вважати, що хоча 

лідери більшовіків, звичайно, не обладали теоретичними уявами про те, що 

таке “політичний менеджмент”, але дуже ефективно використовували його 

інструментарій de facto. 

Що б підтвердити це твердження відокремимо поняття політичний 

менеджмент як у площині політичної науки, так і через призму загальної 

теорії менеджменту. Це дозволить нам проаналізувати революційні дії 

більшовіків за допомогою інструментарію сучасної теорії менеджменту. 

Що таке політичний менеджмент з точки зору політичної науки? 

Тезисно це один з трьох та дуже спеціфічний тип управління. 

Взагалі, у політиці управління як суб’єктно-об’єктні відносини існує 

у трьох основних видах. 

1. Управлінські відносини, що виникають між державними 

посадовими особами та державними органами, які виступають у ролі суб’єкта 

управління, з однієї сторони, та населенням (або його окремими групами) – з 

іншої. Цей вид управління зазавичай називають державним управлінням. 

Головною особливістю державного управління є те, що воно спирається на 

право “легитімного насильства”. 

2. Управлінські відносини внутри державних та політичних 

організацій. 

3. Управлінські відносини, де суб’єкт не може спиратися на право 

«легитимного насильства» та на свої статутні ресурси задля досягнення 

політичних цілей. Він повинен укріплювати власний авторитет, створювати 

благоприятні умови, розширювати число прихільників, формувати 

електоральні настрої населення, створювати політичні союзи та блоки, 

здійснювати вплив на осіб, які приймають державні рішення, мобілізувати 

маси для політичної підтримки [1, с. 6–7]. Саме це і є політичним 
менеджментом як специфічним типом політичного управління. 

Також політичний менеджмент можливо охарактеризувати з позицій 

загальної теорії менеджменту.  

Складність і розмаїтість управлінської діяльності дозволяє, за 

підрахунками спеціалістів, виділити до 80 різновидів управління. Як правило, 

види менелджменту характеризують залежно від об'єкту управління і 

технології управління.  

В даний час прийнято говорити про наступні основні види 

політичного менеджменту [2, с. 3]: 
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- Іміджмейкінг – створення образу, іміджу державного, політичного 

діяча, привабливого для широких мас; 

- Корпоративний політичний іміджмейкінг – формування в масовій 

свідомості пізнаваного позитивного образу державної установи, політичної 

організації, партії; 

- Електоральні технології – системна організація передвиборчої 

кампанії; 

- Політичний брендінг – внесення в масову свідомість впізнаваних 

символів, значень, образів, здатних у відповідності з цілями суб'єкта політико-

технологічного управління згуртовувати, об'єднувати людей або, навпаки, 

роз'єднувати їх на конкуруючі групи; 

- Технології політичних союзів – діяльність, орієнтована на залучення 

до вирішення поставлених завдань своїх політичних союзників і опонентів; 

- Технології регулювання та вирішення політичних конфліктів – 

пошук шляхів і засобів зниження політичного протистояння і політичної 

напруженості в суспільстві; 

- Технології лобізму – діяльність, спрямовану на надання впливу на 

державних посадових осіб, які беруть управлінські рішення. 

Таким чином, види політичного менеджменту спрямовані створення і 

просування іміджу певного діяча та безпосередньо технологій організації 

створення суспільної думки залежно від поставлених цілей та етапів 

передвибочої кампанії. 

Аналіз дій більшовіків у 1917 році можна проводити з різних позицій. 

Але ми, на нашу думку, обрали цікавий та у багатьох аспектах новий погляд 

на ці події. Проаналізувати поступовий перехід типу управління більшовіків 

від чистого політичного менеджменту, тобто тоді, коли вони ще не мали 

владних повноважень до типу управління, який спирається на “легитимне 

насильство”. І, головне, порівняти ефективність управління більшовіків як на 

засадах політичного менеджменту, так і на засадах “легитимного насильства”, 

державного управління першого типа з наведеної вище класіфікації. 

Проведенне дослідження висвітлює декілька етапів поступового 

переходу типу управління більшовіків від чистого політичного менеджменту 

до такого ж чистого державного насильства де про утримання влади через 

зростання популярності мова вже принципово не йшла. 

Але перші стадії більшовицького політичного управління на засадах 

саме політичного менеджменту, з березня по листопад 1917 року розкривають 

неабіякі таланти лідерів більшовіків. Невелику та не саму впливову партію у 

березені 1917 року перетворити на першу-другу за популярністю на листопад 

1917 року – це могло видбутися лише за умови, що більшовики не зробили 

жодної помилки, причому за критеріями сучасних підручників політичного 

менеджменту. 
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Але на які моральні цілі була спрямована ця бездогана, з точки зору 

ефективності, діяльність – це вже інший напрямок досліджень, який в більшій 

мірі спирається на альтернативні та не сумісні між собою цінностні підходи. 
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Транзитивное и гетерогенное украинское общество тяжело и 

болезненно переходит от тоталитаризма и воинствующего атеизма к 

демократии, цивилизованности и воцерковлению. Актуализируется 

реставрация ценностей, доминировавших до 1917 года: гуманность, 

соборность, добротолюбие, смирение, милосердие, добродетель, православие. 

Как в ракурсе православных ценностей рефлексируется гуманизм? Гуманизм 

(от лат. humanitas – образованность, человечность), полисемантический 

философский и культурно-исторический термин понимания человека: в 

педагогике – воспитание и образование гармонически развитой 

индивидуальности, свободной и благородной личности; в нравственности – а) 

любовь к человечеству или к определённому «идеальному» типу человека; б) 

милосердие, сострадание и сочувствие к несчастному и униженному; в) 

«гуманное» отношение к природе; в области идей – а) ориентированный на 

природное достоинство человека тип социально-психологического и 

исторического мировоззрения; б) ряд философских учений, полагавших в 

качестве своей основы антропоцентризм; в) разновидность богоборческой 

идеологии; в истории – направление и характер культуры эпохи Возрождения 

и некоторых других культур; в социально-политической сфере – 

«очеловечивание» или «гуманизацию» политических, общественных и 
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экономических отношений; в юриспруденции – справедливость, законность, 

верховенство человечности и высокой моральности правовых норм и 

правовой системы. Принципы гуманности в культурно-историческом развитии 

изменялись: современные формы гуманизма, основывающиеся на атеизме, 

легализируют поведение и социальные отношения, которые христианством 

всегда осуждаются как греховные. Современному украинскому обществу 

актуально воцерковляться, отказываясь от форм гуманизма эпохи 

воинствующего атеизма. Пока же оно бездарно, бесперспективно и крайне 

опасно дрейфует в условиях лже-демократии, охлократии и тоталитаризма. 

Такой бесперспективности есть ясная и однозначная альтернатива – высокое 

историческое призвание народа-труженика, утверждающего и развивающего 

православные гуманистические приоритеты и свободу. Практически 

актуализируют возможность достичь цивилизованного качества жизни и 

человеческого достоинства – политики. Но любой ветер не будет попутным 

капитану, не знающему курса и руководствующегося 15-й Статьёй 

Конституции Украины: «Никакая идеология не может признаваться 

государством как обязательная». Т.е., отмечая на госуровне православные 

праздники, гражданам не обязательно руководствоваться православными 

идеями, ценностями и императивами в своей практической жизни! 

Православие – это маяк, но его свет в практической навигации можно 

игнорировать! Православие – это неактуальная традиция, украшение из 

прошлой жизни! Чтобы общество стало гражданским, социальным, правовым, 

демократически, цивилизованным и экологическим, его граждане должны 

иметь правильное состояние ума, т.е. быть компетентными! Эпоха, 

называемая Возрождение, Ренессанс, Гуманизм, Реформация, была в первую 

очередь эпохой секуляризации, генерировавшей богоборческую идеологию. 

Она возродила античные (языческие) ценности, на фундаменте которых 

обосновала и актуализировала: антропоцентризм, натурализм, пантеизм, 

деизм, утопизм, либерализм, протестантизм, гелиоцентризм и магико-

алхимическое понимание природы. Эта эпоха удалила человека от Бога, а 

Новое время и Просвещение это удаление закрепили, обосновав сциентизм, 

построенный на механицизме, математическом естествознании, теориях – 

естественного права, гражданского общества и правового государства. 

Немецкие классики это удаление приостановили, системно-диалектически 

обосновав верховенство христианских ценностей и энциклопедичность 

философских наук. Современность решает сложную задачу: в дискурсах 

рационализма, иррационализма, религиозности и секулярности, совместно с 

искусством, религией, наукой и моралью, – рефлексировать: 1) динамику 

духовности Богоподобного человека, который распял Бога и всё дальше от 

Него удаляется, погрязнув в грехах, войнах, конфликтах, разврате и 

преступлениях; 2) мировоззренческую многополярность современности, в 

которой есть всё: сциентизм и антисциентизм, модернизм и традиционализм, 

потребительство и аскетизм, мировые и немировые религии и т.д. К какому 
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полюсу или берегу пристать – личность решает сама. Мы лишь повторим: 

самое главное в жизни – религия, а идея Бога – наиглубочайшая идея 

человечества. Поэтому по большому счёту на свете есть лишь одна беда – не 

повстречаться с Богом. Об этом очень изящно написал в 2003 г. иеромонах 

Роман (А. И. Матюшин-Правдин):  

«Мы засорили суетой 

И головы и души, 

И видим–слышим только то, 

Что жаждем видеть–слушать. 

И все идет наперекос, 

И жизнь копейкой стала, 

Забот и дел не мерян воз, 

А нам всё мало, мало.  

И только охаем–кряхтим, 

А жизнь всё хуже, хуже, 

Расстаться с возом не хотим, 

И надрываем души. 

А нам вобрать бы навсегда, 

Чтоб не жалеть о многом: 

На свете есть одна беда – 

Не повстречаться с Богом». 

Этот же автор в 1990 г. написал:  

«Без Бога нация – толпа, 

Объединённая пороком, 

Или слепа, или глупа, 

Иль, что ещё страшней, – жестока. 

И пусть на трон взойдет любой, 

Глаголющий высоким слогом, 

Толпа останется толпой, 

Пока не обратится к Богу!» 

«Без Бога нация – толпа» – это одна из ключевых идея всей русской 

религиозной философии. Игнорирование этой идеи привело к трагедии 1917 

года, обернувшейся глупостью, криминалом, беспрецедентным разгулом 

злодейства, геноцидом. 100 лет, с короткими оттепелями, эта трагедия 

продолжается, а правильное состояние ума не просматривается. Наоборот – из 

вузовских программ изъяты религиоведение и логика, этика и эстетика, 

социология, народ усилено откармливается агрессивной рекламой, порно 

сайтами, макдональсами, пепси-колами, шопингами и диспутами о 

национальной идее, которую с вульгарной поспешностью сватают за евро-

американские стандарты-стереотипы, «забыв» об исторической памяти и 

традициях православно-славянской ментальности и самобытности. Конечно, 

можно утешиться тем, что не только отдельные социумы, но всё человечество, 

особенно за последние 500 лет, – удалилось от Бога на критически опасное 
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расстояние и это удаление продолжается. Но такое утешение ложное, т.к. 

однозначно – все годы своей госнезависимости Украина декларирует 

транзитивный вектор развития, став фактически – нестабильным и 

неблагополучным обществом. 
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Научное исследование должно начинаться с определения понятий. 

Очень сложно изучать какое-либо явление, не поняв его дефиницию. 

Особенно когда это касается такого понятия как «революция». Данное 

понятие многогранно и может применяться в различных отраслях знания – и 

прежде всего оно относится к науке как виду деятельности и условия 

общественного прогресса. Промышленная революция, научно-техническая 

революция, революционное открытие – вот показательные примеры 

применения понятия «революция» в науке, как особом социальном институте. 

Очень важно понять, могут ли дифференцироваться между собой понятия 

«социальный» и «революция», применительно к развитию общественного 

целого в истории. Может ли вообще быть одно универсальное определение 

«революции», применимое и в науке, и в историческом развитии общества?  

Революция – это нечто, коренным образом меняющее текущее 

состояние развития общества, меняющее во всех сферах – политике, 

экономике, культуре, образовании и т. д. Революция связана с 

мировоззрением человека – нельзя менять окружающий предметный мир без 

изменения взглядов на него. Революции может предшествовать долгий 

процесс идеологического созревания – причем созревания не самих идей, но 

общества, готовность этого общества воспринять новые идеи, принять их для 

себя в качестве основного пути развития. Ход революции по историческим 

меркам – стремителен, и, как правило, сопровождается большими жертвами 

среди населения. Если говорить шире, то любой совершающейся в 

исторической проекции революции, предшествует коренное изменение 

мировоззрения на окружающую действительность. Определяющее значение 

имеют идеи, которые являются импульсом революционного действия. По 

сути, революция это антагонизм, но не просто между классами, как отмечал 

Ленин, но между существующим порядком вещей и новым направлением 

развития. «Исчерпанность одного типа производственных отношений 
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приводит к их замене на другой тип», - отмечает Г. Завалько, - «Кульминация 

этого процесса, выраженная в переходе власти, и есть социальная революция, 

меняющая способ производства и тем самым – все общество» [1, с. 255]. 

Когда старое не отвечает новым условиям развития – происходи 

коренная ломка этого старого. Не просто смена политического режима, 

правящей партии или экономической системы – это называется 

«переворотом», а именно коренной заменой старого новым. Весь прежний 

уклад отходит в прошлое, так как перестает соответствовать научно-

техническому развитию, новому мировоззрению человека и т.д. Именно в 

этом проявляется диалектическая особенность общественного развития, когда 

возникающее противоречие кардинально решается революционным путем. 

«Социальная революция» - совершенно особый вид революционной 

активности, кардинально отличающийся от других «революций», например, 

«научно-технической». В последнем случае подразумевается введение новых 

технологий и методов исследования, выдвижение гипотез и формирование 

теорий. Социальная революция предполагает кардинальный слом 

существующей общественно-политической системы, что отражается на всех 

остальных формах жизни социума – экономике, культуре и т.д. Как 

подчеркивает Х. Арендт, «социальный вопрос начал играть революционную 

роль только тогда (причем не раньше Нового времени), когда были 

поставлены под сомнение следующие соображения: будто бы бедность 

принадлежит к числу непременных условий существования человека на 

земле…» [2, c.21]. Поэтому понятие «социальная революция» сложно 

применить к предшествующим периодам истории. 

Интересен вопрос о том, являются ли революции объективным 

явлением, или они представляют собой искусственно смоделированную 

ситуацию? Ответ не будет однозначным, так как, с одной стороны, революция 

есть ответная реакция на то, что существующий порядок вещей не отвечает 

новым тенденциям развития; а с другой стороны, каждая революция есть 

определенный «проект», реализуемый заинтересованными лицами. 

Революция как «проект» берет начало с Великой французской революции, 

потому как нельзя назвать «проектами» стихийные революционные действия 

в древнем Китае или крестьянские революции эпохи Средневековья. 

Революция – это и сложившиеся исторические условия, и искусственно 

сформированное событие. Такое диалектическое понимание революции 

позволяет подойти объективно к рассмотрению данного феномена 

общественно-исторического развития. 

XXI век только наступил, и пока в нем не произошло ни одной 

социальной революции, тем более революции мирового масштаба. То же, что 

называют «революциями» (или «цветными революциями») представляет 

собой локальные государственные перевороты (Грузия, Кыргызстан). Эти 

перевороты не имели мультипликативного эффекта, не несли серьезной 

идеологической нагрузки. Это была смена одного политического режима 
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другим, просто для героизации этих событий и их легитимизации в 

общественном сознании, эти перевороты были гордо названы 

«революциями».  

Справедливости ради, следует отметить возможность в будущем лишь 

одной значимой в мировом масштабе революции – против «золотого 

миллиарда», транснациональных компаний и олигархических кругов. Вряд ли 

эта революция будет иметь локальную принадлежность.  

Социогенез есть совокупность множества факторов, которые являются 

источником противоречий. Социальная стратификация и вытекающие из нее 

классовые отношения, экономическое развитие в условиях господствующей 

системы товарно-денежных отношений и многое другое – вот что необходимо 

учитывать при диалектическом рассмотрении общества. Накопление 

противоречий и их разрешение есть залог общественного прогресса (в 

отдельных случаях – регресса), даже если это разрешение происходит 

революционным путем. Таким образом, революция есть неотъемлемый 

элемент диалектического развития общества.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Завалько Г. А. Понятие «революция» в философии и общественных 

науках: проблемы, идеи, концепции. М.,2005. 

2. Арендт Х. О революции. М.,2011. 

 

 

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ МАС 

 

Косенко Володимир Дмитрович 

завідувач кафедри соціальної роботи  

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління»,  

кандидат філософських наук 

 

Людство поза контекстом інтелігентності, – поза її культивуванням та 

цілеспрямованим насадженням, – приречене на загибель, адже мірилом 

інтелігенції є відданість суспільному благу. У кожній конкретній людині 

високий рівень інтелектуального розвитку не завжди поєднується з такою ж 

високою моральністю, відповідністю практичної діяльності втіленню ідеалів 

гармонії та краси, так само як і наявність певних етико-естетичних якостей 

може не сполучатися з актуалізованим інтелектуальним потенціалом. У 

людині інтелігентній ця опозиція знімається: інтелектуальні, етичні та 

естетичні якості людини об’єднуються в єдине ціле та гармонійно 

доповнюють одна одну. 

Інтелігентність – це своєрідна аскеза і навіть жертовність, яка 

передбачає прагнення й устремління до повсякденного та безкомпромісного 
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суспільного перетворення шляхом, як правило, еволюційним, але, за умови 

такого накопичення протиріч, які потребують не лише кількісних, але й 

якісних змін – також і шляхом революційним. Ґенеза інтелігентності допріч 

протікала у постійному пошуку найбільш адекватних форм взаємодії з 

суспільством, які передбачали критичне ставлення не лише до існуючої 

світобудови, а й, – навіть головне, – людини до самої себе.  

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції погляди на 

феномен інтелігентності починають розвиватися у контексті матеріалістичної 

концепції, що слугувала методологічною основою досліджень, в яких 

соціально-економічні критерії поставали на дійсно визначальне місце, 

змінюючи навіяний соціально-етичним підходом та «віхівщиною» примат 

духовних витоків його формування, базований на вірі та релігійній свідомості. 

Звичайно, ідеї практичного революційного перетворення світу, напередодні 

1917-го року, існували не лише у вітчизняній традиції, але революційна теорія 

змогла втілитися на практиці виключно на вітчизняних теренах. 

Звичайно, ставлення до Великої Жовтневої соціалістичної революції 

не було абсолютно однозначним (дана тенденція має місце і нині, коли вже 

минуло 100 років після подій, які без перебільшення визначили гуманістичні 

результати тисячолітніх устремлінь людства): частина представників 

інтелігенції залишилися в опозиції до новоствореного радянського уряду. 

З’являлися непоодинокі думки, в яких революція характеризувалася як 

виключно негативне явище, проте більше нам імпонує позиція М. Горького, 

який виразив своє ставлення наступним чином: більшовики зробили «народу 

величезну послугу, зрушивши всю його масу з мертвої точки та порушивши у 

всій масі активне ставлення до дійсності» [3, с. 387]. 

Слід зауважити, що на фоні практичної роботи з масового 

продукування вітчизняної інтелігенції, яке стало можливим саме внаслідок 

революційної практики, спостерігалось суттєве зменшення наукового інтересу 

до теоретичного осягнення феномену інтелігентності, яке стало особливо 

проявлятися починаючи з 30-х років ХХ ст. Вважаємо, що вищезгадана 

тенденція була, передусім, пов’язана зі вкрай важкою конкретно-історичною 

ситуацією, яку в ті часи В. І. Ленін описав наступним чином: «не можу 

пригадати жодного відомого мені соціалістичного твору або думки видатних 

соціалістів про майбутнє соціалістичне суспільство, в якому б указувалося на 

ту конкретну практичну складність, яка постане перед робітничим класом, що 

узяв владу… Цей досвід не забудеться... Він увійшов до історії, як завоювання 

соціалізму, і на цьому досвіді майбутня міжнародна революція будуватиме 

свою соціалістичну будівлю» [1, с. 382–383], а не з цілковитою відсутністю 

філософського інтересу до даного феномену, адже фактично весь період 

існування Радянського Союзу – це режим мобілізаційного розвитку. У 

тогочасних теоретичних побудовах, інтелігенція починає ототожнюватися з 

категорією людей, зайнятих розумовою працею. Місія інтелігенції вбачається 

у теоретичній роботі, яка має підготувати майбутню соціальну практику. При 
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цьому, формування колективу вітчизняної інтелігенції в СРСР, певною мірою, 

випереджало економічні потреби, що і визначило наступні характерні риси: 

вітчизняна інтелігенція – це великий суспільний колектив, провісник 

суспільства дійсного гуманізму, тип носія нового просвітництва.  

Події, які відбуваються в нашій країні починаючи з 1985-го року, 

звичайно, не могли не вплинути негативно як на суспільний поступ загалом, 

так і на інтелігенцію зокрема. Слід констатувати, що за нинішніх умов 

антагоністичного суспільства «Розвиток йде не по спіралі, а криво і навскіс, 

всупереч, навперейми» (В. С. Висоцький). Звичайно це не є абсолютною 

істиною, а являє швидше вираження єдності розвитку та деградації: людина 

являє себе людству лише через відношення до іншої людини, а отже коли 

людина (суспільство) приймає за свої основні цінності антигуманістичні цілі – 

досягається і відповідний результат. Це, в свою чергу, свідчить про те, що 

революція у способі виробництва, – зміна базису, – у сфері теоретичних, 

світоглядних, духовних etc. орієнтирів людства, культурних стратегій, має 

бути ґрунтовно теоретично підготовлена. Відповідно до нашої позиції, у 

створенні такої теорії і полягає одна з ключових задач інтелігенції, за 

допомогою втілення якої у життя вона зможе досягти реалізації своїх дійсних 

інтересів – наближення конституювання безкласового суспільства, 

загальнолюдства. 

Інтелігентність, визначаючи межі практичної діяльності людини, 

лише потенційно визначає ціннісні орієнтири окремого суб’єкта. Проблема 

свідомого визначення власної позиції людини постійно знаходиться у центрі 

уваги філософії. Будучи продуктом суспільства, суб’єктом праці, спілкування 

та пізнання, людина постає в мереживі суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-

суб’єктних зв’язків та відносин, завдяки яким вона втілює свою сутність, 

реалізується як людина. Інтелігент же вже софрмував свою позицію до всього 

оточуючого: до праці, до соціально-політичного ладу, до долі іншої людини та 

людства в цілому. Відповідно до позиції вітчизняного філософа Б.В. Новікова, 

дійсна інтелігентність – «це органічна сполука, високої проби сплав наукового 

розуму, високих почуттів та, – обов’язково! – практичних дій у руслі дійсного 

гуманізму та гармонійної відповідальності за все і всіх за покликом чистої 

совісті і стійких переконань» [2, с. 34].  

Інтелігент, як і людина взагалі, не народжується, а постає, твориться у 

процесі залучення до історичного досвіду людства, у кожному окремому акті 

взаємодії з іншими людьми. У постійній та безперервній творчості полягає 

сутнісна основа буття інтелігенції. Поставання ж суспільства дійсного 

гуманізму у планетарному масштабі призведе до відмирання інтелігенції як 

винятку, її «зняття» як ідеалу, та перетворення на єдино можливу форму буття 

кожного, багатьох, усіх. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: БЫЛА ЛИ ОНА В 

ПРОШЛОМ И БУДЕТ ЛИ В БУДУЩЕМ? 

 

Минаков Генрих Михайлович 

эксперт общественной организации 

 «Инновационная Россия» 

 

Когда заходит речь о социалистической революции у многих людей 

тут же возникает ассоциация: октябрь, 1917 год, Россия. Конечно, далеко не 

все на самом деле считают взятие власти большевиками социалистической 

революцией, лукавым сторонникам капитализма просто выгодно так считать. 

Чтобы разобраться с вопросом о социалистической революции, нужно сначала 

ответить на вопрос, а был ли социализм в СССР? Как известно, о построении 

социализма в СССР объявил Сталин, что-то подобное заявлял и Троцкий. Но 

мало ли кто и что заявляет. О верности тех или иных заявлений надо судить не 

по словам, а по делам, по жизни людей. Давайте разберёмся с этим. Согласно 

научному открытию К. Маркса основой жизнедеятельности людей является 

тот или иной способ производства пищи, одежды, жилища. Способы 

производства периодически меняются, на смену одному приходит другой. Это 

происходит потому, что существующий способ производства уже не может 

удовлетворить потребность людей в средствах жизнеобеспечения. Вся история 

человечества – это звенья сменяющих друг друга способов производства. 

Маркс считал, что капиталистический способ производства также будет 

заменён на новый, более совершенный способ производства. В основе способа 

производства находится тот или иной набор орудий труда, каждому способу 

производства соответствуют определенные производственные отношения 

между людьми. Как писал Маркс, ручная мельница даёт общество во главе с 

сюзереном, паровая – во главе с капиталистом. Социализм – это новый способ 

производства, который должен прийти на смену капитализму. При этом 

способе производства будут и новые, отличающиеся от капиталистических, 
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отношения между людьми. Смена одного способа производства, и 

соответствующих ему отношений, другим называется революцией. 

 Итак, был ли социализм в СССР? Поскольку орудия труда, которые 

применялись в СССР, ничем не отличались от орудий труда в 

капиталистических странах, то это означает, что в СССР был такой же способ 

производства как в Германии, Англии, Франции, США. А поскольку способ 

производства был старый, то и отношения между людьми были старые: 

общество было поделено на рабочих и их начальников-управленцев, были 

тюрьмы, в которые помещали так называемых преступников. Управленцы 

лучше обеспечивались жильем, питанием, одеждой, т.е. налицо разделение на 

классы как и положено при капитализме. В СССР совокупным капиталистом 

была государственная бюрократия, в этом и заключалось отличие по 

сравнению с другими странами (хотя та же Германия при Гитлере тоже во 

многом походила на СССР). Вот указывая на это отличие (средствами 

производства распоряжается государство) и заявлялось, что в СССР 

социализм. Но никаких разумных оснований для того, чтобы считать 

государственный капитализм социализмом, нет. Советское общество считают 

социалистическим либо по невежеству, либо из лукавых соображений. 

 Раз социализма в СССР не было, то, соответственно, не было и 

социалистической революции. Из истории известно, что буржуазные, 

капиталистические революции проходят через ряд этапов. Бывает период, 

когда инициативу в буржуазной революции захватывают радикализованные 

обездоленные массы. Так было во французской революции, когда власть 

оказалась в руках якобинцев как представителей народных низов, так было и в 

русской революции, когда недовольные массы крестьян, рабочих и солдат 

привели к власти большевиков. Что бы ни думали о себе большевики, на деле 

они осуществили задачи капиталистической революции. Сначала устранили 

помещичье землевладение, а затем начали индустриализацию. С 

большевиками произошёл метаморфоз: если в 1917-20 годах они походили на 

якобинцев, то затем образовалась «директория» – «тройка» членов 

политбюро, а с конца 20-х годов началась «бонапартизация», установился 

режим во главе со Сталиным. Те большевики, которые сопротивлялись 

установлению такого режима или хотя бы выражали недовольство, оказались 

либо расстрелянными, либо отправленными в лагеря, либо вытесненными на 

обочину политической жизни, оказались не у дел. 

Таким образом, социалистическая революция, переход от капитализма 

к социалистическому способу производства ещё только случится в будущем. 

Но это недалёкое будущее, поскольку на сегодня капитализм исчерпал 

потенциал своего развития и начал деградировать. Именно поэтому мы 

сегодня являемся свидетелями и участниками системного кризиса 

капитализма. И от того насколько верно современные люди понимают 

ситуацию в обществе зависит случится ли переход к социализму или случится 

социальная катастрофа, которая уничтожит человеческое общество. 
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НОВІ ІМЕНА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ 

РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ПЕРЕБУДОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ  

 

Чорноус Оксана В’ячеславівна 

завідувач кафедри філософських та гуманітарних 

дисциплін ПВНЗ «Кропивницький інститут 

державного та муніципального управління», 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

Окрему групу особових імен щодо їх походження становлять 

імена-новотвори. За спостереженням вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, 

такі власні назви кількісно превалюють у багатьох сучасних мовах, значно 

переважаючи обсяг зниклих пропріатів. Поповнення іменника  за рахунок 

нових одиниць може відбуватися різними шляхами. Так, у 20-х–30-х рр. 

ХХ ст. особливої популярності набуло штучне творення чоловічих та жіночих 

наймень з лексики рідної мови. Основним мотиваційним чинником появи 

таких онімів вважають соціальні, економічні та духовні зміни, що відбувалися 

в житті тодішніх українців та знайшли відображення в твірних основах їхніх 

імен. Комплексне дослідження антропонімів цього типу дозволяє поглибити 

наукові уявлення про загальні закономірності та специфіку антропонімікону 

означеного хронологічного періоду, що й зумовлює актуальність 

пропонованого дослідження. Метою нашої роботи є окреслення основних 

тенденцій в творенні нових імен у 20-х–30-х рр. ХХ ст., огляд продуктивних 

способів їхнього творення, виявлення репертуару імен такого типу в 

антропоніміконі м. Кіровограда. До аналізу були залучені алфавітні книги 

архіву міського відділу реєстрації актів цивільного стану Кіровоградського 

міського управління юстиції за 1930 р. та 1940 р. 

Проблеми складу, динаміки уживань, семантики твірних основ та 

структурних особливостей імен-новотворів перебувають у колі актуальних 

дослідницьких напрямів сучасної антропоніміки впродовж кількох останніх 

десятиліть. Різні аспекти таких номенів досліджували І. Сухомлин, 

Ю. Карпенко, П. Чучка, В. Бондалетов, О. Суперанська, Г. Суслова та інші 

знані ономасти, наукові розвідки яких слугують теоретико-методологічним 

підґрунтям нашої роботи.  

Узвичаєним в українській антропоніміці є науковий підхід, згідно з 

яким активне творення нових чоловічих та жіночих імен слід пов’язувати 

насамперед з екстралінгвальними чинниками. Одним із основних вважають 

революційні події початку ХХ ст., які призвели не лише до змін у соціально-

економічному, політичному, релігійному житті українців, але й сприяли появі 

нового фактору у сфері ім’янаречення – моди на особові імена. Її активний 

вплив відзначається вже з 20-х рр. ХХ ст. у зв’язку з обмеженням 

повноважень церкви й проголошеним курсом дехристиянізації антропонімії, її 
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демократизації [1, с. 128]. Номінатори отримали можливість обирати ті імена 

для новонароджених, що відповідали їх особистим уподобанням. А оскільки 

фактор свободи вибору поєднався з новими реаліями життя, то в 20-і рр. чітко 

окреслюється мода на імена-неологізми, які надавалися дітям для нового 

життя [2, с. 76]. Особливу популярність одразу ж здобувають оніми, що 

відображають революційні події, ідеологію, настрій та атрибутику революції, 

наприклад, Майя, Слава, Революція, Ідея, Новомир тощо [2, с. 67].  

Авторитетний український лінгвіст І. Сухомлин конкретизує основні 

тенденції в творенні нових імен 20-х–30-х рр. ХХ ст. у Наддніпрянщині [4, 

с. 66–67, 83] :  

1) відображення в семантиці власних назв революційних подій, 

революційної ідеології, індустріалізації тощо: Ревдит – «революційне дитя», 

Ревмир – рос. «революция мировая», Новомир – рос. «новый мир», Піонер, 

Ідеал, Авангард, Нікель, Мартен, Октябрина;  

2) творення імен на пошану В. Леніна та його соратників, на честь 

солідарності з трудящими інших країн тощо: Владилен, Владлен, Вілен, Віль, 

Ленінслав, Марат, Нінель.  

Російський антропонімікон значно багатший на нові особові імена 

аналізованого типу. У наукових розвідках відомої російської дослідниці 

Г. Суслової наведено численні приклади наймень, пов’язаних з ідеологією 

того часу, політичними подіями минулого, які зазвичай не потребують 

спеціального лінгвістичного тлумачення: Гарибальда (італійський 

революціонер Джузеппе Гарібальді), Марксина, Енгельсина, Спартак, 

Бебеліна (видатний діяч німецького і міжнародного робітничого руху Август 

Бебель), Бланкина (французький революціонер Жером Адольф Бланки), 

Лассаліна (лідер німецьких соціалістів Фердинанд Лассаль), Плехан (діяч 

соціалістичного руху Г. Плеханов) [3, с. 306]. Курс на перебудову суспільного 

життя відображали такі наймення, як Гармонія, Заря, Зарниця, Ідея, 

Коммунара, Революция, Свобода, Республіка, Коллекта, Федерат, Соціала, 

Інтерна, Декретина, Нот, Неп, Пролеткульта, Рабфак. У багатьох 

особових іменах було втілено пафос революційних ідеалів: Воля, Агіта, 

Бунтар, Барикада, Епоха, Ера, Протеста, Трибун, Правда, Красарма тощо. 

 Основна маса таких онімів творилася морфологічним способом у його 

різновидах (афіксація, складання, абревіація, абревіація + складання, 

абревіація + афіксація, абревіація + складання + афіксація) [1, с. 132]. Як 

приклад, В. Бондалетов зазначає такі оніми: Леніна, Міра, Генія, Октябрин і 

Октябрина, Ноябрина, Декабрин і Декабрина, Краснослав, Марлен і 

Марлена (від Маркс, Ленін), Рем і Рема (від рос. «революция мировая»), 

Ренат і Рената (від рос. «революция, наука, труд»), Рікс (від рос. «рабочих и 

крестьян союз»), Пятвчет (від рос. «пятилетка в четыре года»), Владилен і 

Владилена, Владлен і Владлена (від поєднання Володимир Ленін), Нінель 

(прочитання Ленін у зворотному порядку), Долкап (від рос. «долой 

капитализм») тощо. Модними в новий час вважалися імена абревіатурного 
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типу на кшталт Кім (від рос. «Коммунистический интернационал молодежи»), 

Ор (від рос. «Октябрьская революция»). 

Антропонімна система м. Кіровограда радянського часу також 

засвідчує кілька імен-новотворів аналізованого типу. У межах чоловічого 

іменника фіксуємо такі наймення пореволюційного періоду, як Вілій, Віль 

(від рос. Владимир Ильич Ленин), Владлен (від рос. Владимир Ленин), Зарем 

(від рос. «за революцию мира»), Кім (від рос. «Коммунистический 

интернационал молодежи»), Красноармін (від рос. «Красная армия»), Слава. 

Найбільш уживаним з-поміж них є ім’я Віль, яким було іменовано чотирьох 

новонароджених хлопчиків у 1930 р. Інші оніми трапляються значно рідше: у 

1930 р. – Вілій, Зарем, Кім (1 носій), Слава (2 носії); у1940 р. – Слава (2 

носії), Кім (1 носій), Владлен (1 носій). 

Репертуар жіночих особових імен репрезентовано більшою кількістю 

одиниць: Вілена, Владлена, Гертруда (від рос. «Героиня труда»), Леніна, 

Людгарда, Люція, Маїна, Мира, Нінель, Сталіна. Більшість таких 

«оригінальних» імен так само були одиничними, тобто мали одного носія й 

фіксувалися лише на одному хронологічному зрізі. Виняток становлять імена 

Неля, Нінель, обрані батьками для 7-ми дівчаток у 1930 р. 

Результати аналізу дозволяють стверджувати, що регіональний 

іменник м. Кіровограда відображає загальні тенденції, які панували у сфері 

іменування та творення антропонімів за радянських часів, однак кількісні 

показники та склад онімів такого типу засвідчують, що вони здобули 

прихильність містян значно пізніше (30-40-і роки ХХ ст.) та не набули 

масовості, поступаючись традиційним християнським найменням.  
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«Жить нужно, глядя вперёд, но понять жизнь можно, только 

оглянувшись назад» (Сёрен Обю Кьеркегор) 

 

Развитие демократии / народовластия и кардинальное усложнение 

материально-технической базы производства общественной жизни требует 

адекватного изменений всего социального пространства, всей общественной 

среды ойкумены, реактуализируя и оценку величайших трансформаций 

прошлого, и выработку представлений о путях грядущего. Постсовременная 

же продуктивность формируется вокруг творческих возможностей и 

интеллектуального потенциала человека, их организации и использования. 

Таким образом, исподволь готовится качественное изменение восприятия 

средств и целей исторического процесса. 

Люди создают историю в конкретных условиях места и времени, при 

определенном социальном наследии и национальном характере, сложившихся 

нормах и правилах жизни, влияющих на эффективные комбинации политико-

экономических и духовно-ценностных причин, рисков и возможностей 

достижения соборного единства общества. Смысл соборности в организации 

стратегического управления процессами гуманизации общественных 

отношений – консолидация социума, позволяющая реализацию различных 

социальных интересов без их антагонизма и подавления. И в этом 

направлении разрешается основная проблема постмодерна: если 

аутсайдерство – норма с необъятным диапазоном собственных моделей 

социогенеза, а вовсе не отставание на общей (единой для всех) дороге, то 

люмпены, маргиналы (люди и страны) имеют право на собственный выбор – 

пока не покушаются на выбор других. В этой связи и содержание понятия 

«развития», «прогресса», «социогенеза» нуждается в обновлении: помимо 

стабильного и сбалансиpованного pоста оно должно ориентироваться на такие 

этические ценности, как справедливость, свобода выбора, терпимость. 

Постсовременное взаимопересечение признаков постиндустриальности и 

постглобализма и восстанавливает уже во всемирном масштабе эффект агоры, 

и усиливает искус задействования манипуляций для получения результата и 

обеспечения трансформаций, расцениваемых как выгодные. Накопление 

человечеством предпосылок и потребности в комплексной гуманизации 

общественной жизни делают расширение социальной базы управления такой 

же неотъемлемой частью роста творческой активности, как и участие в 

созидательной деятельности. Важнейший для хода и результатов 
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исторических трансформаций вопрос, требующий научного обеспечения, – 

активизация потенциала, прежде всего – человеческого (личного, 

субъективного) фактора жизнедеятельности общества в целом и обеспечение 

вектора разумной инициативы. Безопасность и развитие общества 

обеспечивается функционированием контуров координации и 

самоуправления, качество которых предопределяет характер ответов 

социальной целостности на внутренние и внешние вызовы. При этом 

децентрация управления как соответствующая процессам нарастания 

диффузии знаний, умений и навыков повышает устойчивость не только 

системы управления, но и всей общественной целостности, вызывая 

активизацию иммунных сил социального организма [2; 3; 5]. 

Одновременно страны, которые демонстрировали высокие 

достижения во всех областях социального общежития, как правило, 

основывались на широком объединении усилий различных слоёв населения на 

задачах гражданского согласия и достижения соборности общественного 

устройства. Предпосылкой для этого выступает слом административно-

бюрократического панциря, преодоление милитаристского окостенения, 

глубокие демократические преобразования, позволяющие широким кругам 

народа участвовать в выработке общественно значимых решений, в развитии 

и осуществлении гражданами своих дарований при формировании 

государственной политики. Важным оказывается умение государства 

удерживать баланс решений между интересами экономически «сильных» и 

«слабых», лидеров и аутсайдеров, готовность предотвращать произвол и 

ошибки своих представителей и создавать среду, поддерживающую 

позитивные инновации и предотвращает негативные. Это, собственно, и 

характеризует формирование собственной модели успеха как обновление 

общественного каркаса реализации базовых ценностно-смысловых 

комплексов нашего культурно-цивилизационного мира. Можно 

констатировать, что появление «турбулентных завихрений» в истории, 

революций, объективно – как объективны и реформы. Другое дело, что 

качество самого духа революционности как локомотива истории давно 

перешло к отношениям другого плана, и диктатура любой группы становится 

регрессивной, контрпродуктивной. 

Так реализуется соотношение устойчивости и изменчивости, 

цивилизации и личности. Природа рефлексивного регулирования процессов 

общественной жизни требует внимания и учта качеств не только объективной, 

но и субъективной составляющей исторического процесса, в частности, – 

деятельных участников и колеблющихся, актива и пассива происходящего, 

союзников и противников, их структурной и функциональной 

опредёленности. Тем самым оптимальное развитие социально-политических 

процессов предполагает вызревание как самой общественной среды, так и 

кластеров будущего как звеньев цепи, потянув за которые можно изменить 

положение всей цепи общественного организма. Осуществление рефлексии в 
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себя и рефлексии в иное сопряжено с повышением глубины и диапазона 

знания как предпосылки эффективного воздействия. Реализация инобытия – 

это и взаимоадаптация, причем не только функциональная, но и сущностная. 

Качество рефлексивного управления тесно связано с доминантными формами 

рациональности. Если душевное / духовное здоровье общества предполагает 

высокое напряжение его сил в осуществлении Сверхпроекта развития, 

позволяющее поддерживать тонус общественной идеологии и психологии, то 

упадок нравственности способствует развитию разнообразного шарлатанства, 

подрывающего базовые ценностно-смысловые комплексы культурно-

цивилизационного мира [1; 4; 6; 7]. 
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при Президентові України 

 

Розглядаючи історичні етапи трансформації держави та 

громадянського суспільства слід відзначити, що для останнього характерною 

є особистість орієнтована на творчість, саморозвиток, свідомість якої дійшла 

до рівня усвідомлення загальнолюдського в кожній людині. В якості 

управлінця, за таких вихідних умов, може постати саме інноваційний 

політичний лідер. Загалом, формуванню цінності особистості, відокремленню 

індивідуального «я», яке вміщує принципи вільного, незалежного стану 

людини у суспільстві, сприяла легітимізація правової державності, яка 

реалізовувалася в якості влади інструментального типу. 

Важливим є розуміння того, що конституювання держави, навіть 

демократичної, зовсім не гарантує автоматичного формування 

громадянського суспільства. Дану тезу підтверджує і вітчизняний науковець 

В. М. Козаков: «наявність демократичної форми правління не є достатньою 

для виникнення громадянського суспільства в його сучасному розумінні… 

Лише дихотомія державної та економічної влади (державних і пануючих 

господарських практик) породжує в добу Нового часу цей феномен, тоді як 

античність не порушує первісного синкретизму соціальних форм, де державне 

пронизувало усі форми людських відносин» [1, с. 27]. 

Надмірна концентрація влади в руках держави може мати наслідком 

деспотію, авторитаризм, олігархію, що призводить до постановки наступного 

питання: чи можливе взагалі громадянське суспільство під пануванням 

держави? Вирішення даної проблеми було запропоноване К. Марксом, який 

тлумачив процес утворення громадянського суспільства не як суспільний 

договір з владою, а як вивільнення соціуму від пут держави. 

Політичним суспільством постає включена до політичних процесів 

частина суспільного цілого, що формує владу та її апарат і приймає участь у 

державному управлінні, на відміну від громадянського суспільства. 

Залежність державної влади від класової, – у відповідності до позиції 

К. Маркса, – є більш точним вираженням залежності держави від суспільства. 

Вивільнення від держави, разом із її подальшим зникненням, має сприяти 

поверненню суспільства до античного стану асоційованих, непідконтрольних 

зовнішній владі, громадян [2, c. 71]. Безумовно, ані влада, ані право не можуть 

бути реальними гарантами виконання законів, якщо право не легітимізоване 

суспільством. Соціум же стає спроможним зробити це виключно досягнувши 
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достатньо високого ступеню цивілізаційного, матеріального, інтелектуального 

розвитку, тобто: рівня громадянського суспільства.  

Сучасним вітчизняним дослідником Г. Б. Новіковим підкреслюється 

те, що «та форма організації суспільства, яку багато хто помилково вважає 

вічно сущою, а саме – держава, є форма історична. Хоча і допріч багато хто 

стійко помиляються як з приводу її ретроспективи, так і перспективи. 

Держава – це не погано і не добре; це – конкретна історична форма організації 

суспільства, яка одного разу не довільно, а з необхідністю виникла, як якісно 

нова і відмінна від попередньої, общинно-племінної (протодержавної) форми» 

[3, с. 246]. Підкреслимо, що саме з розвоєм громадянського суспільства 

можна пов’язувати і той, – майбутній, потенційний, – етап суспільного 

поступу, основні параметри якого у наукових пошуках вищезгаданого автора 

названі «постдержавністю». 

На відміну від субстанціальної версії державності, характерної для 

більшості східних деспотій, де відбувається сакралізація верховної влади, 

інструментальний тип владних відносин реалізує таку форму державної 

участі, за якої механізм здійснення влади пов’язаний з її релятивізацією. 

Державно-управлінські інституції підтримуються в залежності від успішності 

виконання службових обов’язків конкретними посадовцями. У разі ж якщо 

влада зловживає повноваженнями, порушує закон, пронизується 

корумпованістю, народ має право на боротьбу проти свавілля. Вітчизняне 

суспільство лише за останні чверть століття було вимушене тричі 

скористатися даним правом. Студентська революція на граніті (жовтень 

1990 р.), Помаранчева революція (листопад – грудень 2004 р.) та Революція 

гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) хоча й мали достатньо різні 

передумови, проте метою основної маси їх учасників була саме боротьба з 

тиранією, або ж – її недопущення. 

У рамках теорії державного управління нині активно 

обґрунтовуються ідеї про народ як головний суб’єкт і джерело влади: саме 

громадянське суспільство має право усувати тиранічну владу, яка зневажає 

його інтереси, нездатна підтримувати суспільний порядок і захищати 

громадян, зловживає своїми повноваженнями або демонструє відверту 

некомпетентність.  

Інструментальна версія державності привнесла в суспільну свідомість 

принцип, у відповідності з яким держава являє собою сферу (механізм) 

обслуговування населення. За умов громадянського суспільства кожна 

людина постає по відношенню до держави рівноправним партнером. 

Самодостатній, володіючий повноцінними правами суб’єкт соціальних 

відносин, що активно реалізує власні інтереси – необхідна, проте недостатня 

умова формування вільної особистості, яка складає основу громадянського 

суспільства. Обов’язки громадян перед спільнотою закріплюються 

законодавчо, але дотримання індивідом вимог суспільства обумовлено не 

тільки і не стільки юридичними нормами, скільки – мірою відповідальності за 
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власні дії перед співгромадянами, внутрішнім бажанням виступати 

повноцінним учасником суспільного життя. 

Розвиток концепції громадянського суспільства призвів до розуміння 

того, що активно формує образ людини, визначає основи її діяльності, 

конкретно-історичний тип колективності, що сформувався у соціумі. Сім’я, 

громадянське суспільство, держава – соціальні інститути, що визначають 

основні механізми, за допомогою яких особистість соціалізується, проте сім’я 

реалізує м’яку, а держава – жорстку технологію включення індивіда до 

колективної діяльності. Сім’я та держава в своєму логічно завершеному 

вигляді виступають формами відчуження: перша відчужує «одиничне» від 

«цілого», тоді як друга, – у свою чергу, – відчужує загальне від «частини». 

Цілковите поєднання індивіда з державою, частини з цілим неможливе. Ідеал 

же суспільного буття можна пов’язувати з досягненням певного балансу, що 

визначається мінімальною, – втім: оптимальною, – участю держави в житті 

кожного громадянина, що може бути досягнуто виключно за умов 

розвиненого громадянського суспільства. 

Категорії «держави» і «суспільства» в ідеалі ідентичні за обсягом, 

проте сучасні реалії вимагають констатації того факту, що в умовах наявності 

приватних, – корпоративних, – інтересів владної верхівки, які вступають у 

протиріччя з інтересами соціального цілого, слід розділяти державу та 

суспільство. При вирішенні проблеми балансу частини та цілого, а в контексті 

нашого дослідження, – ролі інноваційних лідерів у соціальних процесах, – 

слід виходити з того, що раціональні суспільні інтереси не можуть бути 

реалізовані без вирішення тих сутнісних протиріч, наявність яких 

продиктована самим нинішнім суспільним устроєм. Інноваційний лідер – це 

без перебільшення взірець, на діяльність якого орієнтуються широкі маси, 

громадянське суспільство. І той рівень здійснення гуманізму, що стверджує та 

втілює лідер власними практичними діями, у підсумку, може слугувати 

загальносуспільним показником (виміром) гуманістичності. 
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