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СУЧАСНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА – ЄС 

 

Аналіз економічного співробітництва Україна – ЄС свідчить, що цей процес відбувається в умовах 

певних ризиків, які виникають як в результаті внутрішніх українських проблем, так і в контексті 

геополітичних змін. 

До внутрішніх проблем, які суттєво впливають на розвиток економічного співробітництва між Україною 

та ЄС, слід віднести, в першу чергу, дестабілізацію політичної ситуації та проведення військових дій на 

території Луганської та Донецької областей, що негативно відбилися на обсягах експортних поставок із 

зазначеного регіону продукції хімічної промисловості, добувної промисловості, текстильного виробництва, 

виробництва одягу, харчової промисловості та сільського господарства. Скорочення промислового 

виробництва на Донбасі дало 42% загального зменшення експорту до ЄС у 2015 р. 

Крім цього, розвиток економічного співробітництва між Україною та ЄС може супроводжуватися 

такими ризиками, як: 

– подальше спрямування економіки держави на експортну модель розвитку, яка об'єктивно означає 

випереджаюче збільшення обсягів реалізації продукції національних підприємств на зовнішніх ринках 

при незначному позитивному впливі на економічну ситуацію всередині країни; 

– погіршення структури експорту внаслідок збільшенню його сировинної та низькотехнологічної 

складової з низькою доданою вартістю через спрощення доступу такої продукції на зовнішні ринки; 

– обмеженість технічних, у першу чергу інфраструктурних (особливо транспортних) можливостей 

для забезпечення експортної активності; 

– недостатня активність державних інститутів до послідовного і жорсткого захисту інтересів 

вітчизняних експортерів на міжнародному рівні; 

– збільшення на внутрішньому ринку низькоякісної, небезпечної для споживачів імпортної продукції 

[2, c. 135]. 

Автори наукової доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні 

виклики та нові можливості» зазначають, що зі зняттям ЄС тарифних бар’єрів доступ промислових 

товарів на європейський ринок залишається утрудненим через наявність технічних (нетарифних) бар’єрів 

та неповністю сформовану систему технічного регулювання України. Оскільки при підписанні Угоди 

АСАА умовами Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції передбачено, що 

торгівля товарами між Україною та ЄС в охоплених цією угодою секторах буде здійснюватися на тих 

самих умовах, що застосовуються в торгівлі товарами між країнами-членами ЄС, то доцільно включити 

до неї широке коло товарів українського експорту. Це стимулюватиме модернізацію промислових 

потужностей, застосування новітніх стандартів, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

промислової продукції. На жаль, через збільшення питомої ваги низько технологічних виробництв у 

структурі вітчизняної економіки частка високотехнологічної продукції в загальному обсязі експорту 

продукції переробної промисловості до країн ЄС, починаючи з 2013 р. не перевищувала 3,8% [1, c. 10]. 
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Важливо розуміти, що одним з ризиків економічного співробітництва є те, що велика частина 

вітчизняних суб’єктів господарювання не поінформована про можливості, що відкриваються для них на 

європейських ринках, не всі підприємці в повній мірі володіють ситуацією щодо входження України в 

зону вільної торгівлі. Зокрема, багато з них не робили спроб аналізувати текст Угоди про асоціацію або 

принаймні звернутися до професійних консультантів і прорахувати економічний ефект від переорієнтації 

власного бізнесу на ринок Євросоюзу. 

Іншою проблемою, що має значення як для малих, так і для великих підприємств, є складнощі з 

пошуками торгових партнерів у ЄС, оскільки представники вітчизняного бізнесу не надто активно беруть 

участь в роботі семінарів, виставок та ярмарків, що проводяться в ЄС та за його межами. Тому так 

важливо, щоб активно працювала Рада експортерів та інвесторів при МЗС і українські представництва за 

кордоном сприяли встановленню торгівельно-економічних зв’язків для українських експортерів. 

Серед інших ймовірних ризиків: зростання втрат для окремих галузей промисловості України через 

їх низьку конкурентоспроможність; відсутність коштів і необхідність пошуку партнерів та інвесторів для 

цілей модернізації наявних виробництв; зниження конкурентоспроможності національних 

сільськогосподарських продуктів на внутрішньому ринку у зв’язку з наявністю потужної системи 

державної підтримки сільського господарства в ЄС та інших країнах [2, c. 138]. 

Існує ризик того, що економіка країни не зможе повністю і своєчасно перейти на нові правила, навіть, 

з урахуванням перехідного періоду, наданого цією Угодою. Це тягне за собою збільшення витрат 

домогосподарств через запровадження європейських стандартів, адже вищий рівень безпеки означає, що 

товари, які не відповідають вимогам безпеки, але є, ймовірно, дешевшими, будуть витіснені з ринку. Це 

стосуватиметься як товарів національного виробника, який не зможе адаптуватись до нових вимог, так і 

менш безпечних імпортних товарів. 

Для активного впровадження економічної співпраці необхідна активна державна фінансова 

підтримка, адже для розвитку виробництва за європейськими стандартами потрібні, як правило, додаткові 

кошти, отже актуальними є вирішення питань щодо доступу українських експортерів до кредитних 

ресурсів на прийнятних умовах, доступ до закупки сировини та матеріалів належної якості для можливого 

нарощування експорту. 

Також до фінансових ризиків слід віднести необхідність залучення значних фінансових ресурсів для 

адаптації та реалізації нових актів законодавства. 

Однією з фінансових проблем, яка зашкоджує фінансовим інтересам українських експортерів 

залишається непрозора та, часто, несвоєчасна система повернення ПДВ. Хоча на даний час ця проблема 

частково вирішена шляхом системи автоматичного повернення ПДВ, залишаються проблеми з раніше 

накопиченою заборгованістю з повернення податку, а реінвестування прибутку як джерело внутрішніх 

інвестицій не в повній мірі використовується на потреби модернізації. 

Щодо іноземних інвестицій, оскільки Україна отримує різні варіанти фінансової допомоги ЄС, 

потрібна більш прозора система державного розподілу цих коштів, адже, незважаючи на антикорупційні 

заходи, залишаються певні корупційні схеми і є приклади, коли державна підтримка розподіляється 

несправедливо [2, c. 137]. 

1 жовтня 2017 р. набув чинності Регламент ЄП та Ради ЄС щодо надання Україні додаткових 

торговельних преференцій (далі – ДТП). Зазначені преференції будуть діяти три роки і 

застосовуватимуться до продукції, яка відповідає правилам походження товарів, передбаченим 

положеннями Протоколу № 1 до Угоди про асоціацію, та за умови дотримання українською стороною 

відповідних положень Угоди про асоціацію щодо адміністративного митного співробітництва. 

У рамках ДТП запроваджено додаткові нульові тарифні квоти на імпорт української агрохарчової продукції 

(мед – 2500 тонн, оброблені томати – 3000 тонн, виноградний сік – 500 тонн, овес – 4000 тонн, пшениця – 65000, 

кукурудза – 625000, ячмінь, ячмінне борошно – 325000 тонн), а також додаткове зниження увізного мита ЄС на 
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імпорт української промислової продукції (добрива, взуття, пігменти і препарати на основі діоксиду титану, 

мідні та алюмінієві вироби та електронну апаратуру для відтворення зображення) [3]. 

8 липня 2019 року відбувся 21 саміт Україна – ЄС. Сторони підтвердили намір повною мірою 

використати потенціал Угоди про асоціацію (УА) та підкреслили важливість продовження виконання 

Україною своїх зобов’язань. Підтверджена важливість підтримати макроекономічну стабільність в 

Україні, зберегти незалежність Нацбанку та стабільність фінансового сектора, виконати програму МВФ 

та усі заходи у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС. При цьому ЄС готовий виділити 500 млн. 

євро макрофінансової допомоги, щойно Україна виконає узгоджені раніше умови. 

Україна та ЄС привітали схвалення Радою оновленого «енергетичного» додатка до Угоди про 

асоціацію та домовилися про необхідність завершення реформи ринку газу та електроенергії, підтвердили 

роль України як стратегічного транзитера газу до ЄС, а також готовність до тристоронніх переговорів 

щодо транзиту газу до ЄС після 2019 року. Згаданo очікування щодо подальшого посилення економічної 

інтеграції та регуляторного зближення у сферах цифрової економіки, сприяння торгівлі, митного 

співробітництва та юстиції і внутрішніх справ [4]. 

Подальший розвиток зовнішньоторговельних відносин з ЄС ускладнюється синергетичним впливом 

проблем макрорівня в умовах зовнішньої військової агресії в Україні, анексії Криму, «газової війни» 

проти України тощо. Ці ризики уповільнюють темп реалізації реформ, не сприяють розвитку найбільш 

вразливих галузей економіки, породжують бідність населення, активну трудову міграцію з України. 

Література: 

1. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : економічні виклики та нові можливості : 

[наукова доповідь / За ред. В. М. Гейця, Т. О. Осташко]. Київ : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2016. 184 c. 

2. Паянова Л. В. Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління. К., 2019. 236 c. 

3. Питання щодо функціонування вільної торгівлі між Україною та ЄС. URL: http://www.me.gov.ua/ 

Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvan 

niaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas. 

4. Підсумки саміту Україна – ЄС : що згадали та про що «забули» у рішенні президентів. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/07/10/7098307. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Ступінь участі держави в регулюванні економіки являє собою одну з найбільш актуальних і дискусійних 

проблем. Діапазон думок з цього питання неймовірно широкий – від повного невтручання держави в економічні 

процеси до жорсткого контролю над економікою через державне управління. Зазначена проблема характерна 

для всіх галузей економіки, але найбільш гостро проявляється в аграрному секторі. Отже, досить актуальним є 

дослідження історичних аспектів державного регулювання сільського господарства. [3] 

Державно-правове регулювання сільського господарства становить собою сукупність заходів щодо 

визначення системи органів державного управління в аграрній сфері, прийняття й виконання аграрно-

правових актів, закріплення певних повноважень цих органів. 

http://www.me.gov.ua/%20Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvan%20niaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
http://www.me.gov.ua/%20Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvan%20niaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
http://www.me.gov.ua/%20Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvan%20niaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/07/10/7098307
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Мета державного регулювання полягає в досягненні с/г максимальної ефективності для задоволення 

попиту населення в сировині, продуктах харчування. Завданнями державного регулювання є координація та 

розвиток міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв'язків, регулювання попиту і пропозицій на товари, 

стимулювання виробництва нової продукції, бюджетне фінансування, охорона навколишнього середовища. 

Здійснюються вони за допомогою економічних важелів, інтеграції та кооперації виробничих процесів. [2]           

У порядку державно-правового регулювання агропромислового комплексу приймаються і 

застосовуються відповідні законодавчі акти, що базуються на відповідних принципах державного 

регулювання сільського господарства. 

Одним із таких принципів є створення однакових умов для розвитку всіх форм власності. 

Законодавство встановлює як рівність суб'єктів права власності, так і паритет форм господарювання, 

організованих на базі різних форм власності. 

Усі суб'єкти сільськогосподарського виробництва мають право провадити виробничу діяльність з 

метою одержання прибутку, який формує принцип волі підприємницької діяльності. Однак воля 

підприємницької діяльності передбачає не тільки незалежну практичну реалізацію цілей 

сільськогосподарських товаровиробників, але й визначення певних прав і обов'язків цих виробників, 

також визначення статусу органів влади і управління в сфері сільськогосподарської діяльності. [1] 

Крім наведених, велике значення мають принципи законності, поєднання галузевого й 

територіального розвитку, єднання і диференціації у підході до суб'єктів сільськогосподарської 

діяльності, у взаємодії і взаємоузгодження діяльності всіх підприємств агропромислового комплексу, 

принцип досягнення кінцевих результатів у сільськогосподарському виробництві. Вони не є вичерпними 

у зв'язку з розвитком як аграрного сектора економіки загалом, так і самої системи державного 

регулювання сільського господарства зокрема. 

Отже, державне регулювання відносин у сфері виробничої, господарської діяльності в умовах переходу 

до ринкової економіки, з одного боку, виходить із принципів невтручання державних органів безпосередньо 

в діяльність суб'єктів господарювання, крім випадків, передбачених законодавством, а з другого — держава 

не може стояти осторонь організації, впорядкування господарської діяльності та контролю за нею. 

Список використаних джерел: 

1. Дзядук Г. О. Необхідність державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в 

Україні. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХаРІ НАДУ «Магістр», 

2018. Вип. 2 (61). С. 134–139. 

2. Застрожнікова І.В. Підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства 

України: дис. … канд. наук з держ. упр. К., 2011. 187 с.  

3. Застрожнікова І.В. Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України / 

Міністерство фінансів України, Академія фінансового управління, науково-дослідний інститут. Наукові 

праці НДФІ, науковий збірник, випуск 4 (61) 2012. – с.37-40. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Виробництво продукції є основою життєдіяльності суспільства, суб’єктами виробництва виступають 

підприємства, які створюють певні товари та послуги, що задовольняють потреби споживачів. У всій кількості 

підприємств різних рівнів та типів мале підприємництво становить найбільшу питому вагу невеликих власників, 

які складають більшість населення, і є як виробниками, так і споживачами продукції одночасно. Так, наприклад, 

у Євросоюзі існує більш ніж 20 мільйонів підприємств малого й середнього бізнесу, де зайнято близько 70 

відсотків усього населення Європи [1, с. 100]. Тому мале підприємництво має значний вплив на суспільне 

виробництво, де ефективність його діяльності визначається формою управління підприємством.  

Статистичні дані, що наводить Державна служба статистики, демонструють збільшення кількості 

малих підприємств серед загальної кількості усіх підприємств, що зареєстровані на території України, як 

у абсолютному так і у відносному значенні [2]. Питома вага зайнятих на малих підприємствах трохи 

перевищує величину питомої ваги кількості малих підприємств, що є позитивною тенденцією, бо на 

малих підприємствах в середньому працює всього 24 чоловіка[3]. 

Сучасна теорія та практика менеджменту на малих підприємствах стає особливо актуальною, бо 

однією з причин негативних результатів у бізнесі є незадовільне управління колективом, недоліки в 

управління. Стадія становлення ринкових відносин, де сприймалися усі рішення, що пропонували 

підприємці, уже минула. На сучасному етапі розвитку конкуренції результативність функціонування 

підприємства залежіть від якості управління, від можливості прогнозувати діяльність бізнесу наперед. 

Сьогодні значний прорив у соціально-економічному житті можна здійснити виключно за рахунок 

нововведень в цілому та нову управлінську політику зокрема, вміння виявляти причинно-наслідкові 

зв’язки та будувати нові бізнес-моделі.   

Управлінська діяльність малих підприємств має певні особливості, які обґрунтовані: невеликим 

масштабом діяльності, мобільністю підприємств, недовгим строком існування, суттєвим впливом на 

підприємство з боку зовнішньої середи, значним ступенем ризику. На малих підприємствах функцію 

власника та керівника зазвичай виконує одна й та сама людина, тому управлінський штат невеликий, що 

призводить до переважання неформального спілкування серед працівників та використання простих форм 

управління без зайвої документації, певних процедур та формалізації процесу. Але при керуванні 

підприємством одноосібно управління може перетворитися на авторитарне. На малих підприємствах 

переважають горизонтальні зв’язки, бо на них, зазвичай, не існують відділи та підрозділи з великою 

кількістю працівників. Ефективній структурі малого бізнесу притаманні маленькі підрозділи з професійними 

працівниками, маленька кількість рівнів управління, направленість діяльності підприємства виключно на 

споживачів, швидка реакція на зміни, велика продуктивність праці. Обмеженість фінансів та ресурсів на 

малих підприємствах призводить до відсутності планування виробничої діяльності та маркетингових 

досліджень, які необхідні для результативного функціонування підприємства. 

Останнім часом менеджмент малого бізнесу поетапно відмовляється від ідей класичної школи, де 

результативність діяльності в першу чергу залежить від ефективної організації виробництва, спрямованої 

на зниження витрат та максимізацію прибутку, тобто управлінням внутрішніх показників діяльності. 

Сучасне управління підприємством більш потребує гнучкості та пристосування до мінливого 
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зовнішнього середовища. Таким чином на перший план виходить ситуаційний підхід до управління, коли 

внутрішня організація діяльності підприємства є відкликом на зовнішні фактори.       

Ефективність діяльності малих підприємств в першу чергу залежить від ступеня підготовки 

підприємців до керування бізнесом. В сучасних умовах високої конкуренції для ефективного ведення 

бізнесу необхідно постійно підвищувати рівень знань та вмінь управління, що б уникнути банкрутства 

підприємства. Із-за незначної кількості управлінців на малих підприємствах керівник повинен 

об’єднувати у одній особі декілька функцій: він повинен бути і економістом, і фінансистом, і 

маркетологом, і менеджером та змушений самостійно приймати рішення про функціонування 

підприємства на свій ризик, та відповідати за результати такого рішення. Тобто у менеджерів на малих 

підприємствах не існує чітко визначених посадових функцій, тому вони мають бути універсалами.  

Малий бізнес має певні переваги перед середніми та великими підприємствами: 

- вдале місцезнаходження підприємства; 

- швидкість прийняття рішень; 

- позитивні результати роботи працівників більш помітні; 

- працівники можуть брати участь у прийняті рішень, тобто зростає ступінь їх залученості у виробництві; 

- оплата праці іноді не відрізняється від оплати праці на середніх та великих підприємствах; 

- зростає ймовірність реалізувати власні ідеї; 

- можливість працівників стати співвласником підприємства та брати участь у розподілі прибутків. 

Малий бізнес на сучасному етапі має певну низку проблем: 

1) не розраховуються фінансові показники діяльності підприємства, тому неможливо здійснювати 

аналіз діяльності підприємства та прогноз на майбутнє; 

2) не розробляють стандартів пропозиції товарів та послуг, що мінімізувало би помилки працівників 

під час роботи із клієнтами та зекономило час на навчання нових працівників; 

3) не має попереднього тестування товарів та послуг, що б розуміти потребу в даній продукції на ринку; 

4) керівник має вирішувати поточні проблеми замість стратегічних; 

5) не формується та не структурується клієнтська база; 

6) відсутність бажання змін в управління підприємством. 

Останнім часом швидкість впровадження нових технологій та нових знань значно зростає, тобто нові 

знання швидко старіють, тому необхідно постійно вивчати позитивний світовий досвід управління 

підприємством, адаптувати його під українські реалії. На сьогодення для ефективного працівника вміння 

логічно й аналітично мислити, з’ясовувати причини та планувати наслідки, активно здобувати нові знання 

та вміння є першочерговою задачею. 
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С. 100-104. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2016/6/25.pdf (дата звернення: 20.12.2019). 

2. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами  за 2010 – 

2018 роки. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.12.2019). 

3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Щорічна оцінка ділового клімату. 

URL: http://www.lev.org.ua/abca.html (дата звернення: 20.12.2019). 
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Бусарєв Д. В. 

к.е.н., докторант 

Державної науково-навчальної установи «Академія фінансового управління» 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Необхідність дати кількісну характеристику загроз економічній безпеці на макрорівні складне 

завдання, яке не має загальновизнаного розв’язку. З одного боку дослідники не полишають спроб 

розраховувати ефективність забезпечення економічної безпеки й, відповідно, якогось умовного прибутку 

від дії суб’єктів безпеки. З іншого боку робляться спроби визначити ефективність забезпечення 

економічної безпеки шляхом розрахунку сумарної величини очікуваних втрат, яким вдалося запобігти 

завдяки діям суб’єктів безпеки. У будь-якому випадку найбільш правдоподібна оцінка можлива тільки 

тоді, коли результати отримані з врахування оцінки ситуаціями експертів з конкретної проблеми.  

У нашому випадку робиться спроба запропонувати підхід, що робить можливою кількісну 

характеристику загроз економічній безпеці паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). 

Визначення інтегрального показника здійснюється у певній послідовності: 

на першому етапі здійснюється оцінка факторів зміна, яких може створити загрози економічній 

безпеці ПЕК;  

на другому (ґрунтуючись на результатах попереднього етапу) характеристика рівнів загроз; 

далі здійснюється оцінюється вплив зовнішніх і внутрішніх загроз на економічну безпеку ПЕК;  

останнім етапом є розрахунок інтегрального показника, що характеризує рівень загроз економічній 

безпеці ПЕК.  

Графічно сукупність факторів зміна, яких може створити загрози економічній безпеці ПЕК, які у свою 

чергу групуються на зовнішні та внутрішні бачимо на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Загрози економічній безпеці паливно-енергетичного комплексу, 

узагальнено автором 
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Методика формування інтегральної оцінки загального ефекту від комплексного забезпечення 

економічної безпеки підприємства заснована на методології формування комплексних оцінок, яка 

визначає систему формальних та експертних процедур.   

За обраною для оцінки шкалою (1 – «відсутня»; 2- «суттєва»; 3 – «велика»), ситуація на кінець 2019 

року характеризується наявністю суттєвих загроз економічній безпеці ПЕК, тобто у кількісному 

визначенні на рівні 2,99. Потрібно наголосити, що дані для оцінки збиралися протягом IV кварталу 

2019 року. Зрозуміло, що основною подією цього часу, що визначила наявність загроз економічній 

безпеці ПЕК стало досягнення наприкінці 2019 р. принципової угоди про продовження на найближчі роки 

транзиту російського газу територією України. Ще раніше аналогічної угоди булу досягнуто щодо нафти.  

Запропонований методичний підхід принципово уможливлює отримання кількісної характеристики 

(інтегральний показник) загроз економічній безпеці ПЕК, що спирається на оцінку вірогідності 

виникнення тих чи інших загроз, визначення ситуації на різних рівнях, що у свою чергу згруповані у 

зовнішні та внутрішні загрози, що в загальному може бути використано для розроблення тактики й 

стратегії управління економічною безпекою ПЕК. Необхідно також відзначити, що вихідні фактори 

можуть змінюватися в залежності від часу коли здійснюється оцінка. Можливе також застосування іншої 

шкали оцінки, наприклад, п’ятибальної.  

 

 

Верещагін Д.Р., 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,  

спеціальності 051 «Економіка»  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 

 

Останнім часом зустрічається зміна головних пріоритетів в управлінській діяльності організацій. 

Більшає уваги вчених та науковців сучасного функціонування приділяється управлінню працівниками 

адже працівники є одним з основних чинників реалізації конкурентоздатності організації. Нині однією з 

суттєвих проблем для керівництва організацій є створення та реалізація функціонування комплексної 

організаційно-економічної основи управління працівниками. 

Загальновідомого поняття, котре описує вираз «організаційно-економічний механізм керівництва 

працівниками», на сьогодні відсутнє, що досить уповільнює процедуру його покращення на побутових 

організаціях. Переважно відсутні публікації відносно створення особливостей організаційно-

економічного процесу керівництва працівниками. З метою, щоб виокремити особливість та створити 

систему даного механізму, варто вивчити поняття вислову «організаційно-економічний механізм 

управлінської праці» загалом. Суттєвою точкою є визначення «механізм» котре в сьогоднішній 

економічній теорії вивчається двозначно, як сукупність відповідних станів, процедур, котрі закріплюють 

собою певну дію, процес та, як організаційна структура, котра визначає порядок певного виду діяльності.  

В економічній теорії є способи систематизувати теорії до закріплення організаційно-економічного 

механізму керівництва. Наприклад, І.Юрченко в праці зазначає функціональний, цілеспрямований та 

структурний підходи, на противагу йому А. Малицький зазначає вивчити поняття організаційно-

економічного процесу управління організації з концептуальної, інституціональної, функціональної 

сторони [1]. Дана позиція є досить обмеженою, адже на досвіді складно одноголосно віднести тлумачення 

даного визначення окремими вченими до того чи іншого методу. 
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Певна кількість українських науковців вивчає організаційно-економічний процес керівництва 

організацією як «число організаційних та економічних впливів (кожному з котрих характерні свої форми 

управлінського впливу), котрі відображають відношення на економічні й організаційні характеристики 

структури керівництва підприємством, що дозволяє створювати та покращувати організаційно-

економічного потенціалу, одержанню конкурентних переваг та раціональності функціонування 

діяльності організації загалом».  

В цьому випадку теорія до реалізації керівництва описується тільки через організаційні та економічні 

впливи. С. Бойда показує в даному визначення «кількість конкретних методів, форм та механізмів впливу 

основи керівництва на предмет керівництва або як взаємовідношення керівною структури з керованою» [2].  

Науковець Н. Слободян під організаційно-економічним механізмом діяльності організації зазначає 

«число важелів, котрі закріплюють ступінь взаємовідношення структур менеджменту, виробництва, 

маркетингу, логістики, раціональність діяльності котрих в залежності від вибраних способів управління 

економічними продуктів, що в результаті закріплює становище організації та ступінь досягнення ним 

визначених завдань» [3].  

Водночас з’ясовано, що:  

1) ефективне управління якістю трудовим потенціалом персоналом (на основі його об’єктивної 

оцінки) є однією із ключових умов, що визначає успіх підприємства; 

 2) керівники підприємства (управлінський персонал) несуть відповідальність не тільки за підвищення 

трудової активності працівників (виробничого персоналу) у цей час, але й за планування їхнього 

професійного зростання як резерву на перспективу [4]. 

Водночас з’ясовано, що професійний розвиток персоналу включає у себе процес: 1) первинної 

професійної підготовки персоналу; 2) виробничої адаптації персоналу; 3) оцінювання й атестацію 

персоналу; 4) планування трудової кар’єри персоналу; 5) перепідготовку та підвищення кваліфікації 

персоналу; 6) службово-професійно-кваліфікаційне просування керівників, фахівців і робітників; 7) 

формування резерву керівників [5].  

Метою цього процесу є забезпечення якості трудового потенціалу промислових підприємств, тобто 

створення необхідних умов для ефективного і результативного виконання діючих і/або нових 

управлінських та виробничих функцій, завдань і обов’язків працівниками тощо. 

В даному визначенні не правильно окремо відокремлена структура маркетингу та логістики, 

водночас, як на організаціях є досить більше функціональних структур. А. Малицький вказує 

організаційно-економічний механізм як «сукупну кількість раціональних управлінських заходів, котрі 

зумовлюють реалізацію сьогоднішніх управлінських технологій, структури методів, основ, 

інструментарію та моделей, організаційних та технічних способів керівництва, а також у певному 

відношенні ресурсів для вдосконалення завдань функціонування організації» [1].  

Правильною ознакою рисою є те, що дане поняття показує динаміку структури керівництва 

організації, а також показує на основу ціль його діяльності – реалізація досягнення завдань 

функціонування організації. Проте для того, аби процедура керівництва діяла правильно, варто поєднання 

бажання та досягнення завдання усіх зацікавлених сторін. Варта уваги позиція О. Грішнової, котра, 

вивчаючи організаційно-економічний механізм керівництвом інтелектуалізацією трудової діяльності, 

виконує структурний метод та закріплює дану процедуру як «метод організації взаємодії структурних 

елементів організаційного та економічного впливу на управлінський процес, в котрій здійснюється 

конкретне перетворення дії елементів керівництва на потрібний стан або відношення об’єкта управління 

та має своє умови та власне відношення у вигляді соціального та економічного ефекту» [6].  

Вищезазначені поняття дали нам можливість підсумувати, що більшість вчених розглядають даний 

механізм з двох точок зору: процедурного та структурного, які раціонально доповнюють один одного. 
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Організаційно-економічна процедура керівництва, як цілісна система, має базуватись на науково 

обґрунтованих основах, характерних схожим структурам. 

Література: 

1. Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного 

управління підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 

253–258. URL: http://economy.kpi.ua/ru/node/376  

2. Бойда С.В. Концепція побудови організаційно-економічного механізму формування стратегічного 

потенціалу промислових підприємств. Інноваційна економіка. 2011. №6 (25). С. 130-134  

3. Слободян Н.Я. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування підприємств. 

URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4484/1/THEORETICAL%20ASPECTS.pdf  

4. Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної 

привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2009. С. 21–26. 

5. Ткаченко, А. М., Марченко, К. А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання 

сьогодення. Економічний вісник Донбасу. 2014. С. 194–197. 

6. Грішнова О. А., Василик А.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією 

трудової діяльності. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2008. Вип. 6. С. 159-166.  

 

 

Вінтоняк М.Я., 

Яроміч С.А. 

кандидат економічних наук, професор 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

ПОНЯТТЯ ТА ПОГЛЯДИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 

 

Термін «мерчандайзинг» виникло від англійського слова «merchan-dis» - торгувати. Дослівно 

«merchandising»  - мистецтво торгувати. 

Протягом довготривалого часу технології мерчандайзингу використовувалися здебільшого 

виробниками, що були зацікавлені в продажі власної продукції на ринок. Поступово у процесі 

розвитку роздрібної торгівлі відбулося змінення системи розподілу, почали застосовувати методи 

самообслуговування для клієнтів, унаслідок чого роль продавця стала менш важливою. Зміст поняття 

«мерчандайзинг» можна розглядати з різних сторін. 

У США, наприклад, поширено визначення «мерчандайзинг» у тлумаченні Кеппнера: «Потрібний 

товар, у потрібному місці, в потрібний час, за потрібною ціною, в потрібній кількості.» [2] 

Американська маркетингова асоціація дає таке визначення «мерчандайзинг - планування та 

контроль маркетингу окремого торговця за часом, місцем, ціною та якістю товару, що найкращим 

чином відповідає маркетинговим завданням бізнесу». В «Оксфордському тлумачному словнику 

бізнесу» мерчандайзинг має визначення як «збутову політику роздрібного торговця, просування та 

збут у власному магазині певних товарів» [1]. 

Відповідно до французької концепції, мерчандайзинг тлумачиться як: 

- нова форма продажу, основою якої є поняття асортименту, представлення, анімації та 

управління; 

- сукупність дій, що представляють товар покупцю з найвигіднішої сторони; 

- підтримка товару, що реалізуються у системі вільного вибору і який повинен «захищати сам 

себе» в місцях продажу; 

http://economy.kpi.ua/ru/node/376
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/
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- застосування методів торгівлі, що відповідають швидкому розвитку систем розподілу товарів, що 

передбачає ефективну співпрацю між виробниками та магазинами. 

Французька академія комерційних наук визначає мерчандайзинг як «сферу маркетингу, що включає 

методи продажу, що дозволяють представити товар або послугу потенційному покупцеві в найбільш 

вигідних матеріальних і психологічних умовах. Мерчандайзинг намагається замінити пасивне 

представлення товару або послуги активним, використовуючи всі засоби, що дозволяють посилити 

привабливість продукту, а саме: оформлення, упакування, викладка, розміщення на вітрині тощо» [3]. 

Французький інститут мерчандайзингу визначає мерчандайзинг як «сукупність досліджень і 

прикладних методів, що застосовуються спільно або окремо ретейлорами та виробниками з метою 

підвищення рентабельності торговельної точки та збільшення збуту за рахунок постійної адаптації 

асортименту до вимог ринку й адекватного представлення товарів». 

У російській практиці широко росзповсюджене тлумачення мерчандайзингу є таким: 

«Мерчандайзинг - это маркетинг у розничной торговой точке, разработка и реализация методов и 

технических решений, направленных на совершенствование предложения товаров, у том месте, куда 

потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку» [4] 

Українські фахівці трактують мерчандайзинг як напрям торговельного маркетингу, комплекс заходів, 

спрямованих на просування деякого товару, марки, виду чи упакування, тобто збільшення обсягів 

продажу в роздрібній торгівлі. Він полягає у проведенні спеціальних робіт з розміщення й викладки 

товару на прилавку, оформленні місць продажу, контролю складських запасів і націлений на формування 

лояльного ставлення продавців до виробників товару, що продається та її торговельних марок. 

Таким чином, у широкому розумінні мерчандайзинг охоплює питання, пов'язані з аналізом попиту 

споживачів; плануванням закупівель; закупівлею товарів і забезпеченням доступу споживачів до місць 

продажу; заохоченням споживачів до купівлі товарів, ефективним представленням товарів на полицях; 

просуванням нових товарів; збільшенням кількості імпульсивних покупок і зменшення часу перебування 

покупців у магазині й ін. 

Основна мета мерчандайзингу полягає у просуванні товарів та послуг, підвищенні лояльності 

споживачів, концентрації уваги покупця на продукті чи бренду безпосередньо в точці кінцевого продажу 

(за визначенням американських спеціалістів, POS-point of sale - магазин і його внутрішній простір). 

Основна мета мерчандайзингу тісно пов'язана з цілями, що ставлять перед собою роздрібні точки 

продажу, серед яких основними є: 

- стимулювання продажу в магазині; 

- створення конкурентних переваг магазину й окремих торговельних брендів; 

- формування прихильності споживачів до магазину, збільшення кількості лояльних і нових покупців; 

- удосконалення рекламної та комунікативної політики магазину; 

- вплив на поведінку споживачів для стимулювання купівлі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РОЗУМНА БУДІВЛЯ 

 

Сучасний ритм життя вимагає від людини набагато більше зусиль і витрати внутрішніх резервів ніж 

раніше. Тому легкий в управлінні, комфортабельний куточок в цьому бурхливому світі не розкіш, а 

просто необхідність. Цим і пояснюється стрімке зростання кількості шанувальників розумних будинків. 

Саме тому система розумна будівля формує актуальність даної теми. 

Метою є характеристика системи розумна будівля, виділення переваг та недоліків системи розумна 

будівля, необхідність запровадження та перспективи розвитку системи розумна будівля. 

Питанням перспектив розвитку системи розумна будівля займалися такі науковці як: М. Жиленков, 

Д. Черкасов, Джоєль и Рут Спир, Скотт и Рослин Миллер та інші. Але й сьогодні дана тема являється дуже 

важливою та потребує подальшого вивчення з урахуванням важких умов сьогодення. 

Розумний будинок - затія, яка повністю себе виправдовує. Система розумна будівля - це 

інтелектуальна проводка, яка управляє відповідним будинком (квартирою або офісом) заощаджує час, 

кошти на опалення та електроенергію. Тепер вся робота дома робиться дуже швидко та легко в результаті 

чого отримуємо максимальний комфорт, затишок і безпеку [1]. 

Концепція розумного будинку цікава і перспективна. На даний момент велика кількість компаній, у 

тому числі в Україні, пропонують послуги зі створення таких диво-будинків.  

Важливо виділити основні пріоритети, перетворення будь-якого будинку в розумний будинок: 

1. Безпека. Система розумного будинку може зробити будинок більш безпечним, дозволяючи нам 

знати про можливі зломи та ризики. Можна додати датчики до дверей і вікон, які повідомлять через 

смартфон, про відкривання. Датчики можуть включати камери безпеки, щоб показати надзвичайну 

ситуацію в режимі реального часу на екрані смартфона.  

2. Ефективність. З автоматизованим розумним будинком є можливість запрограмувати час 

включення світла, наприклад на вашому будинку світло буде включатися за 15 хвилин до заходу сонця і 

багато інших корисних шляхів зробити будинок більш ефективним. Деякі розумні домашні пристрої 

також можуть обмежувати кількість використовуваної енергії. Наприклад, вони можуть визначити 

відкриті двері або вікно і автоматично знизити обрану первісну температуру. Система розумного будинку 

може зробити щоденний режим більш ефективним, зберігаючи час та гроші. 

3. Простота у використанні. Розумні пристрої та системи стали простіше у використанні та 

налаштуванні. Після налаштування, розумний будинок готовий, тобто можна все активувати, відключити 

або регулювати різні пристрої, світло, замки, гаражні двері і так далі. Це можна робити за допомогою 

смартфона, вимикача або вашого нового автоматизованого контролера. 

4. Економічна ефективність. Інвестиції в створення розумного будинку можуть допомогти скоротити 

рахунки на електроенергію. За допомогою технології можна збільшити ефективність споживання енергії 

шляхом програмування і контролю світла, обігрівальних та інших приладів так, що вони будуть працювати 

тільки коли необхідно. Датчики, які виявляють присутність і рух, вимкнуть світло, коли в кімнаті нікого немає, 

розумні термостати зроблять системи опалення ефективними, що підтримують комфортну температуру. [2] 

Переваги системи починаються з забезпечення безпеки житла. У це поняття входить і охорона 

приміщення, і відеоспостереження, і протипожежний контроль.  
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Обладнаний системою будинок постійно знаходиться під відеоспостереженням з боку своїх господарів, 

які при цьому можуть перебувати за сотні кілометрів, охорона власності від несанкціонованого проникнення 

сторонніх осіб, швидке інформування власників про вторгнення в будинок. 

Інтелектуальне програмне забезпечення здатне імітувати в будинку присутність людини, включаючи 

світло в кімнатах, відтворюючи звук роботи телевізора або іншої техніки, а за допомогою прожектора у 

вікнах можуть відображатися силуети людей. 

Протипожежна безпека, розумний контроль приладів, значне заощадження коштів, тому що 

розумний будинок контролює витрати електроенергії, відключаючи всі споживачі електричного струму, 

які не використовуються в будинку, в даний момент [3]. 

Недоліки системи розумний будинок: 

- Головний недолік це звісно ціна, яка стартує від 18 тис. грн. і вище.  

- Розумний будинок створює електромагнітне поле в дії якого перебувають мешканці будинку постійно. 

- Людський фактор, а саме в майстерності та професіоналізмі людей, які будуть встановлювати 

систему в будинку. 

Отже, система розумна будівля - це інтелектуальна проводка, яка управляє будинком (квартирою або 

офісом) заощаджує час, кошти на опалення та електроенергію. Загалом, розумний будинок - затія, яка 

повністю себе виправдовує. Саме велика пріоритетність системи розумна будівля формує її майбутню 

інноваційну перспективу та ефективний економічний розвиток.  
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«ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОЛОГІЇ КРИПТОВАЛЮТ» 

 

В даний час комп'ютерні фахівці застосовують криптографію для використання різними способами. 

Одним із таких способів є створення криптовалют.  

Блокчейн об'єднує три основні типи криптовалюти. Біткойн був першим блокчейном. Після Bitcoin 

було створено багато нових блокчейнів - вони називаються альткоїнами. NEO, Litecoin і Cardano - 

найпоширеніші приклади альткоїнів.  

Зараз існує понад 3000 криптовалют, кожна з яких належить до однієї з трьох основних категорій: 

альткоїни, токени та біткойни. 

Bitcoin 

У 2008 році була розкрита ідея Bitcoin. Хтось на ім'я Сатоші Накамото опублікував посилання в 

Інтернеті. Однак, пізніше було виявлено, що Сатоші Накамото не є справжнім іменем цієї людини. Навіть 

сьогодні ніхто не знає справжнього імені творця Bitcoin. У той час ніхто не знав, що біткойн стане таким, 

яким він є сьогодні. Ніхто не знав, що це буде початком величезного технологічного руху… але він став. 

Це був початок криптовалюти - початок нової ери. 

http://intellhouse.ru/ru/catalog/?catalog=378
http://sirius93.com.ua/preimuschestva-umnogo-doma-news
http://www.legrand.com.ua/
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Біткойн часто розглядають як цифрову альтернативу як фіатним валютам, так і золоту. Це тому, що 

біткойн можна витрачати і економити так само, як традиційні гроші, але також тому, що він є обмеженим 

ресурсом і, таким чином, хорошим сховищем вартості, як золото. 

Altcoins 

Випуск Bitcoin та його відкритого коду у 2008 році проклав шлях для створення тисяч інших 

криптовалют. Ці нові монети отримали назву "альтернативні монети" або "альткоїни", оскільки вони є 

альтернативами біткойна. 

Хоча деякі виконують подібну мету до біткойна, інші типи криптовалют, такі як альткоїни, насправді 

охоплюють широкий спектр різних цілей використання. Наприклад, Ethereum (ETH), перший у світі 

програмований блокчейн, дозволяє розробникам створювати та розгортати децентралізовані програми 

(DApps) та смарт-контракти. 

Як і Bitcoin, усі альткоїни можуть працювати самостійно в власних мережах, використовуючи 

технологію реєстрів (DLT). Найвідоміший і найпоширеніший тип DLT - це технологія blockchain, яка була 

представлена в світі Сатосі Накамото через Bitcoin. Хоча всі монети використовують DLT, зміни базового 

коду кожного протоколу - це те, що дає альткоїнам свої унікальні атрибути. 

За даними CoinMarketCap існує щонайменше 856 альткоїнів, а першими п'ятьма альткоїнами за 

ринковою кришкою є Ethereum, Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin та EOS.IO (EOS). 

Tokens 

На відміну від Bitcoin та Altcoins, токени не здатні працювати самостійно і залежать від мережі іншої 

криптовалюти. Це означає, що у них немає власного базового DLT або blockchain, але натомість вони 

побудовані на основі існуючого блокчейна криптовалюти. 

Дані CoinMarketCap показують, що існує щонайменше 1496 токенів, які розгорнуті на блокчейн-

платформах 24-ох криптовалют. Деякі видатні приклади різних типів криптовалют, в яких розміщуються 

токени включають: 

1. Ethereum - На платформі Ethereum на даний момент найбільше розміщених токенів. Ті, що 

працюють на Ethereum, включають базовий токен уваги (BAT), Chainlink (LINK), Huobi Token (HT), USD 

Coin (USDC) та сотні інших. 

2. NEO - NEO часто називають китайським конкурентом Ethereum, і як платформа для розумних 

контрактів і DApps на ньому розміщено багато токенів. Основними прикладами токенів NEO є Nash 

Exchange (NEX) та Gas (GAS). 

3. TRON - Як провідна платформа для DApps, TRON має в своєму розпорядженні численні токени, в 

тому числі BitTorrent Token (BTT), які можна використовувати для швидшого завантаження в протоколі 

обміну файлами BitTorrent. 

Токени набагато простіше створити, оскільки вам не потрібно складати блокчейн з нуля. Можливо, 

ви чули фразу "маркувати світ", яка позначає здатність токенів представляти практично будь-який актив. 

Це завдяки використанню розумних контрактів, і ми вже бачили токенізовані версії акцій, товарів, 

фіатних валют, інших криптовалют, майна тощо. І, швидше за все, ми ледве не подряпали поверхню щодо 

того, що ще можна поставити під увагу. 

Загальні терміни, що використовуються для категоризації криптовалют 

Поки ми розглядаємо тему різних типів криптовалют, ми можемо також розглянути деякі з різних 

підтипів, на які ви, швидше за все, зіткнетесь у криптовалюті. 

Ось чотири терміни, які зазвичай використовуються для категоризації криптовалют, які мають 

специфічні характеристики: 

1. Монети конфіденційності - криптовалюти, орієнтовані на надання приватних транзакцій, таких як 

Monero, Zcash та Dash. 
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2. Stablecoins - криптовалюти, прив’язані до "стабільних" активів, таких як фіатні валюти, щоб різко 

знизити коливання цін. Основними прикладами є Монета Tether, Dai, USD і Paxos. 

3. Обмінні токени - криптовалюти, створені криптовалютами, які використовуються в основному на 

власній торговій платформі та послугах. Основними прикладами є монета Binance, токен Huobi і KuCoin. 

4. Цифрові валюти центрального банку (CBDC) - криптовалюти, які створюються або підтримуються 

центральним банком. Народний Банк Китаю (PBoC) наразі розробляє свій цифровий юань, і, як 

очікується, більшість країн у майбутньому оцифруватимуть свої національні валюти. 
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«НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ БЛОКЧЕЙН» 

 

Протягом останніх років блокчейн був величезним досягненням.  Особливо після популяризації 

криптовалюти 2017 року організації переконалися, що їм потрібно щось робити на блокчейн-платформах. Він 

має потенціал кардинально змінити галузі.  Кожна організація може отримати вигоду від технології блокчейн. 

Блоки в цій технології складаються з цифрових фрагментів інформації. Зокрема, вони мають три частини: 

1. Блоки зберігають інформацію про транpакції, такі як дата, час та сума долара вашої останньої 

покупки від Amazon. 

2. Блоки зберігають інформацію про те, хто бере участь в операціях. Блок для вашої закупівлі в 

Amazon записуватиме ваше ім’я разом з Amazon.com, Inc. Замість використання власного імені ваше 

придбання записується без будь-якої ідентифікаційної інформації, використовуючи унікальний 

"цифровий підпис", подібний до імені користувача. 

3. Блоки зберігають інформацію, яка відрізняє їх від інших блоків. Так само, як ви і у мене є імена, які 

відрізняють нас один від одного, кожен блок зберігає унікальний код під назвою "хеш", який дозволяє нам 

розказувати його, крім кожного іншого блоку.  

Будь-хто може переглядати вміст блокчейну, але користувачі також можуть вирішити підключити 

свої комп’ютери до цієї мережі. Роблячи це, їхній комп’ютер отримує копію всього реєстру, яка 

автоматично оновлюється щоразу, коли додається новий блок, на зразок FacebookNewsFeed, який дає 

актуальне оновлення кожного разу, коли публікується новий статус. 

У кожного комп’ютера в мережі blockchain є своя копія, тобто це означає, що є тисячі, або у випадку 

з Біткойн, мільйони копій одного і того ж блокчейн-протоколу. Хоча кожна копія блокчейна однакова, 

поширення цієї інформації по мережі комп’ютерів ускладнює маніпулювання інформацією. У блокчейну  

немає єдиного остаточного опису подій, якими можна керувати. Натомість хакеру потрібно було б 

маніпулювати кожною копією блокчейна в мережі 
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Однак, переглядаючи блокчейн Bitcoin, ви помітите, що у вас немає доступу до ідентифікації інформації 

про користувачів, які здійснюють транзакції. Хоча транзакції на блокчейнах не є повністю анонімними, 

особиста інформація про користувачів обмежується їх цифровим підписом або іменем користувача. 

 Однак цю систему не можна використовувати в кожному процесі чи ситуації. Блокчейн корисний у тих 

випадках, коли виникає проблема довіри, і відбувається якась транзакція.  Наприклад, блокчейн буде дуже 

актуальним для ланцюжка поставок, оскільки для здійснення транзакцій потрібно багато організацій, яким 

потрібне довірене середовище.  Однак, якщо одного з двох немає, блокчейн не є рішенням. 

Недоліки технології Blockchain 

 Незважаючи на те, що існують значні переваги блокчейна, існують також значні проблеми з його 

прийняттям. Справжні причини його застосування здебільшого - політичні та регуляторні, не кажучи вже 

про тисячі годин розробленого на замовлення програмного забезпечення та бек-енд програмування, 

необхідних для інтеграції блокчейну у поточні бізнес-мережі.  Ось деякі виклики, що стоять на шляху 

поширення блокчейна. 

1. Вартість технології 

 Незважаючи на те, що блокчейн може заощадити користувачеві на оплаті транзакцій, технологія далеко 

не безкоштовна.  Наприклад, система «proof of work», яку біткойн використовує для перевірки транзакцій, 

споживає величезну кількість обчислювальної потужності.  У реальному світі потужність від мільйонів 

комп'ютерів у мережі біткойн близька до того, що Данія споживає щорічно.  Вся ця енергія коштує грошей, 

і згідно з недавнім дослідженням  компанії EliteFixtures, вартість видобутку одного біткойна різко змінюється 

залежно від місця розташування - від всього 531 долара до приголомшливих $ 26 170. 

 Виходячи із середніх витрат на комунальні послуги у Сполучених Штатах, ця цифра наближається 

до $ 4,758.  Незважаючи на витрати на видобуток біткойна, користувачі продовжують заряджати свої 

рахунки електроенергію, щоб перевірити транзакції на блокчейні.  Це тому, що, коли робітники додають 

блок в блокчейнбіткойна, вони отримують винагороду достатньою кількістю біткойна, щоб зробити свій 

час та енергію - вартістю.  Що стосується блокчейнів, які не використовуються у криптовалютах, потрібно 

буде платити чи іншим чином стимулювати їх для перевірки транзакцій. 

2. Неефективність швидкості 

Біткойн - це ідеальне тематичне дослідження можливої неефективності блокчейна.  Системі «proof of 

work» Bitcoin потрібно близько десяти хвилин, щоб додати новий блок в блокчейн.  За такою швидкістю 

підраховано, що блокчейн-мережа може управляти лише сім транзакціями в секунду (TPS).  Хоча інші 

криптовалюти, такі як Ethereum (20 TPS) та BitcoinCash (60 TPS), працюють краще, ніж біткойн, вони все 

ще обмежені блокчейном.  Спадковий бренд Visa для контексту може обробити 24000 TPS. 

3. Незаконна активність 

 Незважаючи на те, що конфіденційність мережі блокчейн захищає користувачів від злому і зберігає 

конфіденційність, вона також дозволяє незаконну торгівлю та активність в цій мережі.  Найбільш 

цитованим прикладом використання блокчейна для незаконних транзакцій є, мабуть, SilkRoad, інтернет-

ринок «темної павутини», який діяв з лютого 2011 року до жовтня 2013 року, коли його було закрито ФБР. 

Веб-сайт дозволив користувачам переглядати його, не відстежуючи і здійснюючи незаконні покупки в 

біткойнах.  Поточне американське регулювання запобігає повній анонімності користувачів онлайн-бірж, як 

і побудованих на блокчейнах.  У Сполучених Штатах онлайн-біржі повинні отримувати інформацію про 

своїх клієнтів, коли вони відкривають рахунок, підтверджують особу кожного клієнта та підтверджують, що 

клієнти не фігурують у жодному списку відомих або підозрюваних терористичних організацій. 

4. Проблеми центрального банку 

 Кілька центральних банків, включаючи Федеральний резерв, Банк Канади та Банк Англії, розпочали 

розслідування цифрових валют.  Згідно з доповіддю про дослідження Банку Англії від лютого 2015 року, 

«подальшим дослідженням також буде потрібно розробити систему, яка могла б використовувати 
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технологію резервів, не порушуючи можливості центрального банку контролювати свою валюту та 

захищати систему від системних атак». 

5. Сприйнятливість до злому 

 Більш нові криптовалюти та блокчейн-мережі піддаються 51% атак.  Ці атаки надзвичайно важко 

здійснити через обчислювальну потужність, необхідну для отримання більшості контролю над блокчейн-

мережею, але дослідник інформатики Нью-Йоркського університету Джозеф Бонно сказав, що це може 

змінитися.  У минулому році Бонно випустив звіт, в якому оцінив, що 51% атак, ймовірно, збільшаться, 

оскільки хакери тепер можуть просто орендувати обчислювальні сили, а не купувати все обладнання. 

«Blockchain» - це фундаментальна технологія, яка принесе зміну парадигми у взаємодії організацій.  

Однак це не вирішення всіх ваших проблем.  Якщо ви хочете скористатися технологією блокчейну, важливо 

чітко розуміти, як ця технологія може допомогти вам вирішити ваші бізнес-проблеми.  Тим більше, оскільки 

технологія все ще така нова, рекомендується знати, коли використовувати блокчейн, а коли ні. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

The given work is devoted to the problems of forming the image of a modern specialist. Image is an image or 

impression that an object makes on surrounding people. It is characterized by the qualities or properties inherent 

in this object. It helps an individual to realize his own potential in a particular field of activity, which allows him 

to maximize his or her individual abilities and all potential. In modern conditions, the image is one of the main 

aspects taken into account during employment and it becomes the basis for the trust of a specialist. 

Актуальным рассмотрение этого вопроса является потому, что за последние полвека человеческое 

общество перешло от тенденции индустриального к информационному обществу. В следствие этого 

социальные взгляды на имидж современного специалиста меняются. Людям стало легче получать, 

хранить и передавать информацию, что дало возможность работать даже не выходя из дома или не 

обучаясь специальности в высшем учебном заведении. Поэтому возникает вопрос: каким должен быть 

имидж современного специалиста. 

Целью данной работы является исследование аспектов, влияющих на формирование имиджа 

человека, качеств, которые должны присутствовать у него и стереотипов, мешающих адекватно оценить 

человека при трудоустройстве. 

Внешний вид специалиста представляется одной из структурных частей имиджа. Имидж социального 

субъекта и объекта складывается из множества универсальных единиц, отображающих расовую, 

возрастную, половую, профессиональную, социальную и даже лингвистическую принадлежность, что в 

совокупности определяют имиджевую карту объекта. Если говорить о работе в Интернете, то 

https://www.coinbase.com/price
https://www.investopedia.com/cryptocurrency-strategy-and-education-4689762
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
https://coinmarketcap.com/
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показательным качеством будет возможность ответа на все вопросы заказчика, грамотное письмо, 

вежливое обращение и соблюдение пунктуации [1]. 

Один из ведущих специалистов в области имиджмейкинга В.М. Шепель [2] выделил три группы 

качеств, способствующих успешному формированию позитивного профессионального имиджа 

современного человека. Во-первых, коммуникабельность, способность сопереживать, способность 

понять другого человека, красноречивость. Во-вторых, устойчивые моральные ценности, 

психологическое здоровье, умение работать в критических и стрессовых ситуациях. В-третьих, 

жизненный и профессиональный опыт личности и интуиция. 

В имиджмейкинге также принято выделять такие важные и необходимые качества индивидуума для 

создания эффективного профессионального имиджа, как: психофизические – настойчивость, 

инициативность, высокая деловая активность; психологические – креативность, уровень 

интеллектуального развития, склонность к аналитическому складу ума; социально-психологические – 

независимость, самостоятельность, решительность, а также уверенность индивидуума [3]. 

Основными проблемами в составлении имиджа может быть стереотипное мышление, которое бытует 

в социуме при оценке способностей данного человека и предвзятое отношение к нему или профессии. 

Основными стереотипами могут быть: гендерный стереотип, эйджизм (стереотип, основанный на 

возрасте), лукизм (стереотип, основанный на внешнем виде), этностереотип, рассовые стереотипы и т.д. 

Эта совокупность есть бичем современного общества. Так как имидж сам по себе имеет вес только в 

обществе других людей и при коммуникации, то изменение имиджа конкретного субъекта не возымеет 

должного эффекта по отношению всей социальной группе к данной профессиональной специальности, 

поэтому меры для решения данной проблемы должны охватывать значительную группу людей, 

например, по средствам СМИ.  

Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо развивать толерантность в воспитании 

человека, как в раннем, так и в зрелом возрасте, чтобы избавиться от необоснованных предрассудков о человеке 

или группе людей по качествам, не присущим им лично. Также развитие коммуникабельности поможет 

взаимодействовать с людьми и отслеживать различные точки зрения для решения стоящей перед специалистом 

проблемы. Современный специалист должен непрерывно учитывать новые тенденции и изменения, а также 

уметь анализировать и прогнозировать интересы и потребности целевой аудитории в будущем 

По мнению Панасюка А.Ю. [4] лучше всего использовать следующие стратегии для построения 

имиджа: стратегия универсального имиджа, формируемая на базе социальных стереотипов и 

коллективных образов; стратегия целевого имиджа, который ориентируется на конкретную имиджевую 

аудиторию; стратегия креативного взрыва, которая отбрасывает все стереотипы. 

Итак, в заключение можно сказать, что для обеспечения профессионального имиджа современного 

специалиста необходимо не только обладать достаточными навыками своей специальности, но и 

личностными качествами, способствующими созданию доверительных отношений между клиентами и 

специалистами. В данный момент не был достигнут достаточный уровень квалификации в сфере 

производства и услуг, что ставит перед людьми задачу по работе над собственным имиджем. 
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ФУНКЦІЮВАННЯ СПІЛЬНИХ ПОЛІТИК ЄС У РІЗНИХ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ 

 

Європейська інтеграція базується на спільних політиках, які розвиваються та примножуються завдяки 

особливій процедурі прийняття рішень Співтовариства, що є ознакою такої інтеграції. У дослідженні 

процесів європейської інтеграції важливого значення набувають питання формування та реалізації спільних 

політик ЄС та напрямів його діяльності. Дедалі більшу увагу приділяють можливості проведення спільних 

заходів у різних сферах і вдосконалення інституційних механізмів функціонування ЄС.  

Сучасна економічна діяльність в ЄС пов’язана з реалізацією Стратегії «Європа 2020», прийнятої у 

2010 році та сформованої під впливом неоліберальних ідей. Її прийняття стало наслідком визнання 

Лісабонської стратегії, яка діяла до цього, неефективною, оскільки вона не змогла запобігти кризовим 

явищам кінця першого десятиліття ХХІ ст. 

Європейська Комісія впровадила вираз «стала промислова політика Європейського Союзу», а Рада ЄС 

розширила його до «нова європейська промислова конкурентна політика». У 2012 році Єврокомісія 

запропонувала партнерство в промисловій політиці, що передбачало її зосередження на інвестуванні та 

інноваціях в 6 пріоритетних видах діяльності: провідні обробні технології, ключові технології, біологічні 

продукти, стала промислова та будівельна політика, екологічно чистий транспорт та розумні  мережі. При цьому 

було заплановано збільшити частку обробної промисловості, яка стабільно зменшувалася, з 16 до 20 % ВВП. 

Цього очікувалося досягти за рахунок збільшення обсягу інвестицій, розширення торгівлі товарами на 

внутрішньому ринку та значного збільшення малих і середніх підприємств-експортерів у треті країни. Ця 

концепція, своєю чергою, не позбавлена недоліків: зокрема, централізоване планування цих заходів не 

враховувало відмінностей у структурах національних економік, якості робочої сили, сировини та матеріалів. 

Європейська модель промислової політики ґрунтується на рівноправному партнерстві держави та 

бізнесу. Вона є прикладом так званої «горизонтальної» промислової політики, яка базується на створенні 

рівних умов для розвитку усіх галузей економіки. Промислова політика передбачає ряд виключень для 

галузей, що становлять стратегічний інтерес Європи, зокрема, для суднобудування, сталеливарної та 

алюмінієвої галузей, вугільної промисловості. Для них передбачені субсидії, а також застосовуються інші 

протекціоністські інструменти – квоти, мита тощо. 

Таким чином, модель промислової політики Європейського Союзу все більше орієнтується на 

виклики глобалізації, поглиблюючи ліберальні основи функціонування підприємств, галузей і ринків. 

Фокус стратегії промислового розвитку зосереджений на створенні сприятливих умов для забезпечення 

конкурентоспроможності, а саме – на вільному трансфері технологій і знань, розвитку інновацій, 

цифровізації економіки, екологізації виробництва тощо. Такий дизайн промислової політики найбільш 

наближений до стратегії індустріалізації через інновації, яка ґрунтується на зміцненні конкурентних 

позицій підприємців, закріпленні на нових ринках завдяки конкурентним перевагам. 

Перевагами моделі європейської промислової політики є те, що її цілі синхронізовані із цілями 

соціального та екологічного розвитку країн ЄС; вона є гнучкою та використовує конкурентний механізм 

задля забезпечення модернізації структури економіки, що сприятиме підвищенню її 

конкурентоспроможності. 
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РАМКОВІ УМОВИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА БРЕНДИНГУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на засадах 

децентралізації є однією з найрезультативніших. Ця реформа є питанням цивілізаційного вибору, політичної 

культури та складовою частиною європейського та євроатлантичного курсу держави. Реформа 

децентралізації має стимулювати розвиток регіонів, а отже і розвиток всієї країни. Разом із тим, вона ставить 

нові завдання не лише перед державою загалом, але і перед об’єднаними територіальними громадами (ОТГ). 

Звісно, фінансово-економічні чинники не втрачають своєї актуальності, однак не менш значущими наразі є 

нематеріальні, зокрема репутаційно-ціннісні рамкові умови формування і зміцнення ОТГ.  

Під позиціонуванням ОТГ розуміється здатність ОТГ чітко, лаконічно та привабливо описати свій образ, 

передаючи необхідні смисли текстовими, візуальними та мультимедіа-засобами. Завданням місцевої влади 

є сформувати такий образ громади, перш за все, для своїх мешканців, який вони б охоче транслювали назовні 

через неформальні зв’язки.  У перспективі образ території та громади можуть оформитися у повноцінний 

бренд, який стане об’єднуючим елементом для всіх комунікацій ОТГ. Чітка ідентичність та бренд ОТГ може 

позитивно впливати не тільки на зовнішні аудиторії, але і на мешканців, підвищуючи: - лояльність до свого 

рідного села, селища чи міста - залученість до справ громади - згуртування громади навколо спільних 

смислів, образів [1]. Створення бренду, у свою чергу, не передбачає тематизацію простору ОТГ, а скоріше 

стосується тотожності з притаманними/сформованими ОТГ цінностями. 

Які рамкові умови, створені в Україні, наразі визначають простір позиціонування і брендингу ОТГ? 

На жаль, слід констатувати, що такі умови здебільшого тяжіють до визначення перешкод.  

Перший фрейм – неузгодженість, яка спричиняє ціннісну дезорієнтацію: регіональні стратегії та 

інструменти стимулювання регіонального розвитку, державні цільові програми та регіональні програми 

змістовно майже не пов’язані між собою.  

Другий фрейм – диспропорційність розвитку, яка суттєво посилилася внаслідок тимчасової окупації 

економічно розвинених (до 2014 року) територій.  

Третій фрейм – повільна і слабка диверсифікація зовнішньої торгівлі регіонів, що уповільнює 

формування ринкового мислення мешканців ОТГ. 

Контраверсійно, але важливу роль у подоланні негативного впливу зазначених фреймів має 

упровадження змін в організації діяльності громад задля підвищення їх фінансової спроможності [2]: 

«збільшення кількості ОТГ без пропорційного збільшення обсягу субвенції на розвиток інфраструктури. 

У 2016 році державна субвенція на розвиток інфраструктури громад склала 1 млрд грн і була розподілена 

між бюджетами 159-ти ОТГ пропорційно до площі громади та кількості сільського населення, що становило 

1107 грн/рік на одного жителя. У 2017 році – 1,5 млрд грн на 366 ОТГ, що становило 764 грн/рік на одного 

жителя), у 2018 році – 1,9 млрд грн на 665 ОТГ, що становило 536 грн/рік на одного жителя), а вже у 2019 
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році субвенція передбачена у розмірі 2,1 млрд грн на 806 ОТГ, що становить лише 495 грн/рік на одного 

жителя) . Зменшення обсягу субвенції у розрахунку на одного мешканця призводить до зниження мотивації 

громад до об’єднання та реалізації їхніх можливостей щодо соціально-економічного розвитку. 

Недостатній рівень підготовки персоналу для роботи в утворених об’єднаних територіальних 

громадах щодо питань управління громадами, особливостей оподаткування, освоєння інвестицій, 

інновацій, проектного фінансування, що призводить до неефективного використання фінансових ресурсів 

територіальних громад, неспроможності освоїти кошти державних субвенцій на розвиток. 

Бракує стимулів у великих міст, що мають значні фінансові надходження, та громад, на території яких 

розташовані прибуткові підприємства, брати участь в об’єднанні. У даному випадку йдеться про 

створення об’єднань громад міст та сіл і про приєднання сіл до міст. Позитивні зрушення у приєднанні 

сприятимуть отриманню додаткових державних субвенцій такими громадами на формування 

інфраструктури ОТГ, а також вони отримають переваги (стимули) у залученні інвестицій і тим самим 

забезпечуватимуть сталий розвиток громад, оскільки розшириться їхня ресурсна база (природно-

ресурсний, трудовий потенціал). Із часом, завдяки раціональному використанню ресурсів та новаторських 

ідей щодо ведення господарювання, збільшуватимуться доходи таких громад». 

Позитивним чинником дорадчого типу слід також вважати Указ Президента України №909/2019 

"Про Раду розвитку громад та територій" [3], виданий з метою сприяння налагодженню ефективної 

взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях вироблення пріоритетів 

державної регіональної політики та механізмів сталого розвитку територіальних громад з урахуванням 

стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування та новітніх підходів у сфері регіонального 

розвитку, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. Відповідно до змісту цього Указу обласним і Київській міській державним 

адміністраціям визначено утворити в установленому порядку ради розвитку громад та територій як 

консультативно-дорадчі органи на чолі з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. 

Не менш значущим також є те, що Міністерство розвитку громад та територій спільно з Асоціацію 

міст України відстояли інтереси об'єднаних громад, які ризикували не перейти на прямі міжбюджетні 

відносини в 2020 році. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив заступник Міністра розвитку громад 

та територій В'ячеслав Негода. Він уточнив, що мова йде про 108 ОТГ та 68 приєднань до ОТГ, які були 

поза проектом Державного бюджету на 2020 рік.  

Таким чином, інструментами формування локальної ідентичності ОТГ можуть бути: територіальний 

маркетинг; соціальна політика; символьна політика; формування економічної грамотності.  

Стратегічний процес брендингу ОТГ має спиратися на глибокі комплексні дослідження ідентифікації 

й позиціонування. Філософія брендування ОТГ має бути побудована на тому, що говорять зовнішні, а не 

внутрішні  стекхолдери про громаду.  

Комплексні дослідження ідентифікації, позиціонування та формування бренду території мають 

включати:  ідентифікацію потреб, визначення позиціонування та чітко сформульованого технічного 

завдання щодо створення бренду ОТГ; управління створенням і просуванням бренду ОТГ; моніторинг 

ефективності бренду ОТГ; створення механізму бенд-менеджменту території.  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу та перехід до цифровізації зумовлює необхідність 

підприємств змінювати підходи до управління бізнес-процесами, поглиблюючись у діджиталізацію та 

новітні технології, що обумовлює актуальність даної теми. 

На сьогоднішній день існує таке поняття, як перевантаженість інформацією, коли обсяги корисної 

інформації перевищують можливість людини до її сприйняття [2]. Беручи до уваги той факт, що навіть у 

межах однієї компанії інформаційні потоки дуже великі, менеджер має витрачати більшу частину свого 

робочого часу на її аналіз задля прийняття рішень.  

Критичним є вчасне прийняття правильного рішення, що, інколи, може буди неможливим, 

спираючись на людський фактор. Наслідком цього може стати виникнення ризиків та непередбачуваних 

форс-мажорів. Шляхом запобігання даної проблеми може бути імплементація штучного інтелекту для 

аналізу інформації та прогнозування можливих ризиків.  

Штучний інтелект (англ. Artificial intelligence, AI) – наука і технологія створення інтелектуальних 

машин та комп'ютерних програм [4]. Це новий напрямок розвитку великих компаній, які впроваджують 

AI для оптимізації бізнес-процесів. 

Найбільш прогресивною та інноваційною галуззю у питанні розвитку та впровадженя технологічних 

рішень вважається IT-сфера. Інформаційно технологічні компанії мають певну специфіку діяльності, яка 

полягає у великому та безперервному потоці задач для спеціалістів різних напрямків. Відокремивши 

компанію по розробці web-ресурсів можна виділити різнобічний склад команди, представниками якого є 

дизайнери, програмісти, веб-розробники, тестувальники, проджект-менеджери, SCRUM-майстри та інші.  

Спілкування з клієнтами та комунікація в команді мають вкрай важливе значення. Дуже часто роль 

SCRUM-майстра недооцінюється, але саме ця людина пов’язує зовнішнє та внутрішнє середовище команди. 

Згідно спостережень, тижневий графік роботи SCRUM-майстра має приблизно такий вигляд (табл. 1): 
 

Вид роботи Години % від загального робочого часу 

Планування спринтів 5 12,5% 

Командні наради (meeting) 5 12,5% 

Щоденна перевірка в середині спринту 1,5 3,6% 

Аналіз та актуалізація інформації 2 5% 

Допомога із завданнями 4 10% 

Робота з іншими людьми 4,5 11,3% 

Покращення системи 4,5 11,3% 

Покращення навичок 4,5 11,3% 

Інші задачі 9 22,5% 

Всього 40 100% 

Таблиця 1. Графік роботи SCRUM-майстра у розрізі 1 тижня 

Джерело: виконано автором 
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Команда проекту має спільні задачі та обов’язки, які гарантують досягнення головної мети. Дуже 

важливим аспектом комунікації та контролю є загальна корпоративна система для роботи. Для забезпечення 

найвищої ефективності взаємодії команди та окремих її учасників, у світовій практиці існує, наприклад, 

американський національний стандарт ANSI PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Це зведений 

звіт знань у галузі управління проектами, котрий використовується як основний довідковий матеріал. 

У PMBoK виокремлено п'ять основних груп бізнес-процесів при управлінні проектами [1]: 

1. Процеси ініціації (запуск проекту/етапу). 

2. Процеси планування (планування дій згідно цілей). 

3. Процеси виконання (об'єднання ресурсів для виконання задач). 

4. Процеси моніторингу і управління (регулярний контроль, виявлення відхилень і коригування дій). 

5. Процеси завершення (прийняття результатів проекту, фаза фінішу). 

Дані процеси мають як послідовні, так і паралельні зв’язки, що ускладнює задачу управління 

проектом. Задля зручності та оптимізації роботи, багато компаній використовують ERP та CRM-системи. 

Такий підхід дозволяє оперувати наявними ресурсами для виконання певних робіт вчасно та якісно, 

враховуючи та запобігаючи можливим ризикам.  

Управління IT-компанією можна уявити у вигляді ланцюжка проектів, який найкраще 

підпорядковується гнучкій методиці SCRUM [3]. Загалом, управління проектом можна поділити на 

елементи: управління бюджетом, часом і термінами, комунікаціями, командою та змінами в проекті. 

Розглянемо аспекти управління на прикладі корпоративної системи управління. Такий інструмент 

дозволяє у єдиній системі вести облік та контроль кожного з вищеперерахованих елементів. 

Переваги використання CRM системи: 

 Єдина база клієнтів та партнерів з усіма даними. 

 Збереження матеріалів на безлімітному хмарному сховищі. 

 Налагоджена система комунікації в команді. 

 Контроль задач/робочого часу/термінів виконання/завантаженості. 

 Статистичні дані і облік, аналіз доходів та витрат. 

При використанні корпоративної системи значно знижуються ризики проекту за рахунок дуже 

чіткого контролю за усіма бізнес-процесами. Керівництво має змогу проаналізувати результати роботи, 

спрогнозувати можливі загрози та завчасно знайти шляхи їх вирішення/запобігання. 

В ІТ-компанії дуже важливу роль займає гнучкість та швидкість прийняття рішень. Саме тому, найкращим 

шляхом управління проектами є підходи Agile. Але навіть незважаючи на те, що такі підходи дозволяють дуже швидко 

змінювати пріоритетність, послідовність та зміст робіт, все одно ризики в управлінні залишаються надто високими.  

Рішенням, яке допоможе оптимізувати процес управління проектами та вирішити проблему 

перевантаженості інформацією на прикладі IT-компанії, може бути імплементація штучного інтелекту 

для обробки великих обсягів даних. 

В результаті роботи можна зробити висновок, що штучний інтелект дозволить швидко аналізувати велику 

кількість інформації та показники діяльності компанії, створюючи звіт за виконанням бізнес-процесів.  У 

випадку відхилення від норми, система автоматично попередить про можливі загрози, їх причини та шляхи 

подолання. Таким чином, буде зменшено навантаження на керуючу ланку, зокрема, менеджерів, скоротяться 

витрати часу на прийняття рішень, а також значно знизиться ризик людського фактору та форс-мажорів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: ПЕРЕВАГИ І 

ПРОБЛЕМИ 

З огляду на збільшення ролі і значення туризму в економіці України в сучасних ринкових умовах 

актуальною постає проблема використання управління, заснованого на конкурентних перевагах.  

Практика світового бізнесу показує, що для досягнення конкурентних переваг підприємству необхідно 

вивчати, знати і використовувати досвід своїх конкурентів, які вже досягли успіхів в різних напрямках 

діяльності.  В умовах жорсткої конкурентної боротьби найбільш затребуваними в господарської 

діяльності стають маркетингові інструменти ведення туристичного бізнесу, серед яких найбільш 

важливими є не метод збору інформації, а ведення конкурентної боротьби - бенчмаркінг. [1] 

Традиційно бенчмаркінг (benchmarking - еталонний аналіз) розуміється як постійний процес вивчення 

компаній, які є визнаними лідерами в своїх областях, як пошук кращих методів, які ведуть до поліпшення діяльності  

Великий потенціал бенчмаркінгу, на думку зарубіжних вчених, обумовлений наступним: 

- цей метод допомагає порівнювати діяльність конкретної компанії з найбільш успішними 

компаніями, щоб вибрати стратегію вдосконалення; 

- він дозволяє вчитися на чужому досвіді; 

- він допомагає усвідомити процес управління, показуючи як необхідно розподіляти ресурси і 

виконувати роботи. 

Якщо досліджувати сферу туристичних послуг в України, то можна з зробити висновок: 

- спостерігається позитивна динаміка у останні роки - зокрема, у 2019 Україна мала найшвидший темп 

зростання Індексу конкурентоздатності у сфері подорожей і туризму у субрегіоні, піднявшись на 10 місць, 

і зайнявши 78 місце у світі. 

– використання потужного наукового та техніко-технологічного потенціалу, модернізацію 

туристичної інфраструктури в регіоні;  

– розвиток суміжних щодо туризму галузей економіки;  

– повноцінне використання інформаційних, фінансових та матеріальних ресурсів окремих 

туристичних підприємств та організацій;  

– розвиток людського капіталу, ефективне управління талантами, талановитими практиками 

впровадження сучасних концепцій менеджменту у туризмі.  

Попри переваги й пріоритети розвитку туризму, спостерігається ряд чинників, що знижують темпи 

впровадження сучасних концепцій менеджменту у туризмі: наслідки колишньої технологічної структури 

економіки та недостатні структурні зміни, застаріла матеріальна база туристичних підприємств щодо 

вимог євростандартів, відсутність системності, комплексності у впровадженні фінансових механізмів 

залучення інвестицій у туризм, неефективне управління проєктами та низький рівень комерціалізації 

інновацій у туризмі. [2]. В даному випадку керівництво турфірм і туроператорів має звернути увагу на 

бенчмаркінг як на спосіб знаходження нових і ефективних можливостей для розвитку турбізнесу. 

Адже туризм як особлива індустрія господарства країни представлений на глобальному, 

національному рівнях і на рівні регіонів і конкретних секторів, з кожним роком граючи все більш помітну 

роль як в національному господарстві України, так і в цілому в світовій економіці. 

 Незважаючи на те, що за кордоном  бенчмаркінг в туризмі вже випробуваний і з успіхом 

застосовується на практиці, в Україні така практика хоч і існує, але успішне її застосування пов'язано з 

цілим комплексом серйозних проблем: 
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 1) менталітет українських підприємців,  ще з радянських часів, незмінний стійкий дух недовіри і 

підозрілості до всього нового і успішно випробуваним за кордоном, а бенчмаркінг передбачає 

формування чесних і довірливих відносин з конкурентами, які дозволяють себе вивчати; 

 2) неправильно сформоване мислення персоналу.  На жаль, переважна більшість працівників 

підприємств (в тому числі і турфірм) ставить успіхи в колективі нижче індивідуальних (звідси цілком 

природно, що типовий штат української турфірми - не більше 5-6 чол.), в той час як бенчмаркінг передбачає 

об'єднання всіх  співробітників в єдиний процес, де працює колективний (командний) принцип.  

 3) підвищена амбітність працівників туристичної індустрії.  У сфері туризму поширений принцип: 

«ми давно на ринку, ми все знаємо і вміємо».  І не дивлячись на те, що постійно проводяться всілякі 

семінари та практикуми з різних питань турбізнесу, пов'язані з новими технологіями, вдосконалення 

менеджменту – їдуть навчатися одиниці.  

 4) «закритість» українського бізнесу.  На противагу світовій практиці «прозорості» українські 

підприємці гордо декларують «конфіденційність», охорону комерційної таємниці.  Це цілком зрозуміло: 

нестабільність національної економіки штовхає компанії все ще триматися традиційних, укорінених 

поглядів, але ряд турфірм все ж йде на перетворення корпоративної політики . 

 Підводячи підсумки і незважаючи на наявні проблеми, можна з упевненістю стверджувати, що 

бенчмаркінг як метод оцінки діяльності туристичної індустрії в цілому, її окремих ланок і підсистем дозволяє: 

 - досить ефективно оцінювати поточний стан сфери; 

 - аналізувати основні та другорядні проблеми, що стоять перед туризмом; 

 - прогнозувати основні тенденції його розвитку в майбутньому. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  АТ «УКРПОШТА» 

 

Поштовий зв’язок відіграє важливу роль для економічного і соціального прогресу суспільства. Для 

підвищення конкурентоспроможності АТ „Укрпошта” важливе значення має висока якість усіх послуг, що 

надає АТ „Укрпошта”. Виходячи з цього, обрана тема дослідження є безумовно актуальною і своєчасною. 

Об’єктом дослідження є процес підвищення конкурентоспроможності АТ «Укрпошта». 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48315/19-Lobanova.pdf?sequence=1
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6274/1/kopets.pdf
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Предметом дослідження є теоретичні та практичні основи підвищення конкурентоспроможності АТ 

«Укрпошти». 

У роботі розглянуто сучасні концепції щодо визначення сутності та змісту поняття 

конкурентоспроможність;проведено аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками; 

розглянуто підходи до формування стратегій конкурентоспроможності підприємств; надано загальну 

характеристику АТ «Укрпошти» та проаналізовано його фінансовий стан; розглянуто напрями щодо 

підвищення конкурентоспроможності АТ «Укрпошти».  

Конкуренція на ринку послуг зв'язку з кожним днем зростає і являється важливим стимулом 

удосконалення матеріально – технічної бази, покращення технології та організації виробництва, 

впровадження прогресивних послуг, форм та методів обслуговування споживачів. При цьому виробники 

також повинні прагнути до скорочення та зниження на цій основі тарифів. „Укрпошта” залишила в своєму 

арсеналі деякі ексклюзивні послуги, які дають їй перевагу перед конкурентами. Це поштові скриньки, які 

розташовані по всіх населених пунктах країни; абонентські скриньки, які є в багатьох відділеннях зв’язку; 

широка мережа відділень зв’язку від селища до столиці. 

Але нажаль на сьогодні на підприємствах „Укрпошта” існую багато питань зі строками доставки і 

схоронності відправлень. Все це є наслідками недостатнього фінансування, неоптимального 

використання транспортних засобів, відсутності належної логістичної служби, втрата кваліфікованого 

персоналу, велика доля застосування ручної праці, використання застарілого обладнання. Все це 

приводить до втрати довіри з боку споживача. 

До універсальних послуг поштового зв’язку, що надає  АТ «Укрпошта», відносяться пересилання 

внутрішніх (пріоритетних та непріоритетних) та міжнародних: поштових карток (простих та 

рекомендованих); листів (простих та рекомендованих); бандеролей (простих та рекомендованих); 

секограм (простих та рекомендованих); посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг. 

Крім універсальних послуг, відповідно до Реєстру послуг, АТ «Укрпошта» здійснює розповсюдження 

періодичних друкованих видань за передплатою та вроздріб, надає послуги кур’єрського доставляння, 

виплату та доставку пенсій, грошової допомоги. 

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо сучасного стану 

конкурентоспроможності АТ «Укрпошти», послуг підприємства і напрями щодо її поліпшення. На даний 

час АТ «Укрпошта» є одним з небагатьох державних підприємств, яким у складних ринкових умовах 

вдалося зберегти репутацію, матеріальну базу, включаючи розгалужену мережу відділень, досвідчений 

трудовий колектив. Підприємство має гарні перспективи розвитку. 

Висновок. АТ «Укрпошта» повинна удосконалювати механізм державного регулювання ринку 

послуг поштового зв’язку, надання високоякісних універсальних послуг; розвивати стабільну економічну 

діяльність операторів поштового зв’язку усіх форм власності; збільшувати обсяг послуг поштового 

зв’язку; підвищувати рівень рентабельності, продуктивності праці та збільшувати розмір середньої 

заробітної плати працівників; приведення тарифів на універсальні послуги, оформлення передплати та 

доставку вітчизняних друкованих періодичних видань до рівня, що перевищує їх собівартість. 

Література 

1. Гранатуров В.М., Кораблінова І.А. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній, 

№4175. – 2012. – С.124. 

2. https://mtu.gov.ua/files/20190.pdf [Електронний ресурс]. 

3. http://allrefrs.ru/2-30063.htmt [Елетронний ресурс]. 

 

 

https://mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20190.pdf
http://allrefrs.ru/2-30063.htmt
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ПРОЦЕС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без 

логічного осмислювання фактів не може існувати ніяка наука. Хоча факти потрібні вченому, як повітря, 

але окремо взяті вони ще не наука. Факти стають складовою частиною наукових знань, якщо вони 

виступають у систематизованому узагальненому вигляді. 

Будь-яке наукове вивчення, від творчого задуму до закінченої наукової праці, здійснюється 

індивідуально. Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, вчений отримує відповідь на те, 

з чого потрібно розпочинати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом іти до висновків. При 

цьому закономірним є дотримання таких рекомендацій: 

-нічого не сприймати за істину, що не є достовірним і аксіоматичним; 

-складні питання розділяти на стільки частин, скільки потрібно для вирішення проблеми; починати 

дослідження з найпростіших і найзручніших для пізнання речей до складних і важких; 

- зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, щоб бути впевненим, що нічого не випущено; 

 Наукова робота - це перш за все чітко спланована діяльність. При цьому кожний вчений має право 

на свою точку зору, повинен мати свою думку, з якою бузумовно слід рахуватись. 

Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком та використанням. Будь-яке наукове відкриття 

є загальною працею, сумарним відтворенням людських успіхів у пізнанні світу. 

Метою наукового дослідження є всебічне, об'єктивне і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, їх характеристик, 

зв'язків на підставі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяль-

ності людини результатів, упровадження їх у виробництво для підвищення його ефективності.  

Науково вивчати - це не тільки дивитись, але й бачити, помічати окремі частковості, велике в малому, 

не відхиляючись від головної теми дослідження. 

Результати наукових досліджень тим кращі, чим вищий науковий рівень висновків, узагальнень, чим 

вища їх достовірність та ефективність. 

За цільовим призначенням до потреб практики наукові дослідження прийнято поділяти на: 

Фундаментальні (теоретичні) наукові дослідження означають: основні, головні. І наукова теоретична 

та експериментальна діяльність спрямована на пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією 

базисних структур природи, суспільства, людини.  

Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на використання 

результатів фундаментальних досліджень для різних практичних завдань, на основі яких розробляється 

нове обладнання, нові машини, способи організації виробництва, технологічні процеси та ін., з метою 

отримання безпосереднього економічного ефекту в конкретних галузях економіки.  

Розвідкові (пошукові) дослідження – найбільш простий вид конкретно наукового аналізу, оскільки вирішує 

дуже обмежені по своєму змісту  завдання, основою якого є проста програма і невеликий 

об’єм  інструментарію.       Описове дослідження передбачає систематичний якісно-кількісний опис об'єкту. Це 

більш складний вид конкретно-наукового аналізу. Згідно своєї мети і завдань воно передбачає одержання 

емпіричних даних, що дають відносно цілісне уявлення про явище, що вивчаються, його структурні елементи  

При проведенні наукових досліджень відрізняють поняття «об'єкт» і «предмет» пізнання і дослідження. 

Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це 

процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. 
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Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового 

пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення 

обраної проблеми характеристики об'єкта.  

Правильний вибір об'єкту вивчення навколишнього матеріального світу відповідно до мети 

дослідження сприяє обгрунтованості результатів дослідження. 

Відібравши об'єкт, визначивши предмет і фактори, які впливають на причинно-наслідкові результати 

стану об'єкта, визначають його параметри, тобто повноту вивчення відповідно до поставленої мети. 

Наукове дослідження повинно розглядатись у неперервному розвитку, грунтуватись на зв'язку теорії 

з практикою. 

Важливу роль у науковому дослідженні відіграють пізнавальні завдання емпіричного і теоретичного напряму. 

Емпіричні завдання вирішуються за допомогою спостереження, експерименту, вимірювання, описування. 

Теоретичні завдання спрямовані на вивчення і виявлення причин, зв'язків, залежностей, які 

дозволяють встановити поведінку об'єкта, визначити і вивчити його структуру, характеристику на основі 

розроблених у науці принципів і методів пізнання. 

Тут переважає використання аксіоматичних методів, системних, структурно-функціонального 

аналізу, математичного моделювання. 

У вирішенні емпіричних і особливо теоретичних завдань наукового дослідження важливе місце 

належить логічному методу пізнання, який дозволяє на основі умовиводів пояснити явища і процеси, 

викликати різні пропозиції та ідеї, встановлювати шляхи їх вирішення. Він будується на отриманих 

фактах і результатах емпіричних досліджень. 

Література: 
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3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с. 

2. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових дослі- джень: Курс лекцій. – 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сутність економічної безпеки держави з відкритою економікою полягає в забезпеченні економічного 

розвитку з метою задоволення соціально-економічних потреб громадян за оптимальних витрат праці, 

сировинних ресурсів і збереження навколишнього середовища [1, с. 31].  

Тему економічної безпеки держави з відкритою економікою досліджують науковці: Л.Антоненко, 

І.Бінько, Б.Бузан, О.Власюк, Б.Губський, М.Жук, Р.Зік, С.Кобер, В.Кузьменко, С.Пирожков, В.Сенчагов, 

Я.Столярчук, В.Шлемко, В.Шульга та ін. Але окремі аспекти проблеми формування системи економічної 

безпеки держави з відкритою економікою ще невирішені. 

Постає необхідність дослідження сучасного стану внутрішньої економічної безпеки України, виявлення 

викликів і загроз економічного характеру, аналіз системи індикаторів економічної безпеки та їх оцінювання. 

До визначення категорії економічної безпеки держави з відкритою економікою є багато підходів, що 

пояснюється її складністю. Протягом тривалого часу було поширене трактування економічної безпеки як 

однієї з характеристик глобального військового протистояння. Наразі, згідно Наказу «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» [6], виділяють наступні 
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складові економічної безпеки: виробничу, демографічну, енергетичну, зовнішньоекономічну, 

інвестиційно-інноваційну, макроекономічну, продовольчу, соціальну, фінансову. 

Аналіз накопичених наукових знань дає змогу систематизувати їх у найважливіші підходи до 

визначення сутності економічної безпеки, відповідно до яких економічну безпеку розглядають як процес 

задоволення потреб, з погляду захисту національних інтересів держави, з позиції економічної стійкості та 

незалежності країни, а також як сукупність умов і факторів [1; 5, 7] (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Декомпозиція поняття економічної безпеки держави 

Джерело: [1, с.35]. 
 

Аналіз існуючих визначень сутності економічної безпеки держави дозволяють виділити кілька 

підходів, а саме: 1) стійкісний підхід – характеризує здатність держави зберігати стійкість; 2) захисний 

підхід – основою даного підходу є захищеність держави або національних економічних інтересів від 

внутрішніх і зовнішніх загроз; 3) еволюційний підхід – полягає у розвитку і зміні держави; 4) 

конкурентний підхід – у межах підходу увагу акцентовано на забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної конкуренції [4]. 

Стан економічної безпеки є основним обмеженням соціально-економічного розвитку України. 

Економічні індикатори визначають параметри функціонування національної економіки. Серед них 

найбільш суттєвими є обсяг і структура валової доданої вартості, використання валового внутрішнього 

продукту (табл. 1), рівень «тінізації» економіки, участь іноземного капіталу в економіці України, рівень 

доходів і витрат населення, рівень безробіття та ін. [2]. За допомогою цих показників визначається 

поточний стан національної економіки.  

1. Динаміка обсягів і структура валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності ї 

доданої вартості у 2010-2017 рр., основні ціни, млн грн 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп 

росту, % 

Валовий внутрішній продукт 1303094 1404293 1369190 1431826 2037084 2444191 257,4 

Сільське господарство 102296 124016 131721 154090 254994 273147 430,6 

Добувна промисловість  85029 79133 68728 68173 94686 123664 300,1 

Переробна промисловість 151160 156671 150817 164491 245371 305703 221,1 

Постачання електроенергії,  39604 41945 38755 39436 53967 68798 236,2 

Будівництво 35592 34516 29632 30106 44795 59619 249,4 

Торгівля 194745 201133 182674 197356 285741 326457 247,2 

Транспорт 96677 99246 94015 98406 139208 163400 216,8 

Фіндіяльність 59294 65798 65008 55730 61168 77561 127,9 

Наукова діяльність 38909 46362 44396 41101 58561 72380 298,5 

Обслуговування 15027 16332 16621 17608 23499 29772 285,3 

Держуправління  54021 60827 72439 80799 95957 116229 256,9 

Освіта 62655 72896 75692 73679 79064 89981 194,5 

Охорона здоров'я  43929 47518 45745 45937 49886 58773 186,3 

Мистецтво,  9007 11108 11878 10738 12156 13652 266,5 

Валова додана вартість  1128347 1219129 1197981 1262027 1736239 2066730 248,4 

Податки на продукти 177360 187981 173390 171900 304258 383390 318,5 

Субсидії на продукти -2613 -2817 -2181 -2101 -3413 -5929 222,1 

Джерело: за даними Держстату  
 

Як бачимо, зростання показників відбулося за рахунок інфляційних процесів в Україні за останні 

роки, тому його збільшення позитивно не вплинуло на забезпечення стійкості національної економіки. 

Економічна безпека України на макрорівні  знаходиться на межі критичного рівня.  

Низька ефективність і несприятлива структура зовнішньої торгівлі, відсутність помітних успіхів в залученні 

до сфери міжнародних економічних відносин значного вітчизняного науково-технічного та інтелектуального 

потенціалу є факторами, які погіршують економічне становище держави, обмежують можливості структурної 

перебудови національного господарського комплексу та формування його ефективної зовнішньоекономічної 

спеціалізації, що дедалі більше загрожує економічній безпеці держави з відкритою економікою. Сьогодні 

економіка України характеризується надзвичайно високою дезорганізацією, технологічною відсталістю і 

заполітизованістю. Спостерігається значне втручання держави в економіку, великий тиск із боку влади на 

суб’єктів господарювання, масштабна керованість економічними процесами [4]. 

Висновки. Економічна безпека держави з відкритою економікою є однією з важливих якісних 

характеристик соціально-економічної системи, яка визначає її здатність до самовідтворення, сталого 

розвитку, ефективної міжнародної конкуренції, підтримування прийнятних умов життя населення, 

тривалого самозабезпечення економічними ресурсами, а також послідовної реалізації національних 

геополітичних та господарських інтересів.  

Забезпечення стійкості національної економіки та її економічної безпеки має ґрунтуватися на 

всебічному аналізі негативних наслідків від можливих зовнішніх та внутрішніх загроз. Такий аналіз 

передбачає обов'язкову ідентифікацію вразливостей, джерел загроз і, як наслідок, визначення ймовірності 

впливів, що порушують стійкість та захищеність національної економіки.  
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МІСЦЕ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 

 

Визначення Україною зовнішньополітичного курсу сприяє остаточному розв'язанню питання,  з 

якими саме провідними країнами світу Україна буде вести активну політичну взаємодію та буде прагнути 

до зміцнення взаємовідносин в усіх можливих галузях співробітництва. В преамбулі Конституції України 

на початку 2019 року було закріплено незворотність європейського та євроатлантичного курсу, а це у 

свою чергу зумовлює необхідність чітко визначити відносини з провідними суб’єктами співробітництва 

у даному напрямі – з Німеччиною, Францією, Великобританією та США. Але також необхідно зазначити, 

що азійський напрямок теж є актуальним для нашої країни, а саме розвиток відносин з  Японією є цікавим 

та корисним для України, особливо в технологічному та інвестиційному напрямках. 

 Німеччина – одна з передових країн Європейського Союзу, відносини з якою для України є 

важливими. На сьогодні взаємовідносини між Україною та Німеччиною у першу чергу ґрунтуються на 

базі політичних відносин. Німеччина для України виступає як «провідник» до Європейського Союзу та 

Північноатлантичного альянсу. Допомога Німеччини проявляється у поглибленні співпраці з реалізації 

стратегічно важливих для України реформ. Але найважливішим є те, що Німеччина нині відіграє роль 

ключового партнера у взаємовідносинах з Росією. Вона є учасником Мінських переговорів та переговорів 

у Нормандському форматі та від неї значною мірою залежить реалізація досягнутих домовленостей. 

Вважаю за потрібне відмітити, що існує потреба найближчим часом в розширенні взаємовідносин між 

Україною та Німеччиною в інших сферах життя, окрім політичної. Якщо це відбудеться, то тоді 

взаємовигідні відносини між двома країнами могли б закріпитися [1, с.44-47].  

Франція – ще одна провідна країна Європейського Союзу, політичні відносини з якою в Україні нині 

в основному будуються, як і з Німеччиною, на ґрунті вирішення російсько-українського конфлікту в 

рамках Нормандського формату.  

Дослідники зазначають, що між Україною та Францією відсутнє стратегічне бачення розвитку 

взаємовідносин. Але слід зауважити, що у  2019 році відбулися деякі зрушення в цьому питанні, а саме 

помітними є зміни у сфері торговельно-економічного співробітництва. Так, за останні пів року загальний 
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товарообіг між Україною та Францією становив 1205,5 млн дол. США (+13,2% у порівнянні з відповідним 

періодом 2018 року). Збільшення товарообігу було спричинене зростанням французького імпорту на 

15,9% (зокрема, послуг на 35,6%) та українського експорту на 5,5% [2].  Досвід Франції як в управлінській 

сфері, так у сфері туризму допоміг би Україні стати заможною та цікавою для західного суспільства 

країною. Тому уряд, парламент та МЗС повинні домовлятися із французьким керівництвом щодо 

стратегування відносин між країнами, звісно, враховуючи інтереси кожної зі сторін [1, c.54-57]. 

Великобританія є одним з послідовних партнерів України в питанні боротьби з російською агресією. 

Звісно, за наявності внутрішньополітичних проблем Великобританії (Брекзіту) відносини між країнами не 

носять постійного характеру. Але все ж не дивлячись на такі обставини Великобританія продовжує надавати 

Україні технічну допомогу (загальною вартістю понад 35 млн фунтів у 2018 р.) на підтримку реформи 

державної служби, прозорості та підзвітності, боротьби з дезінформацією та дотримання прав людини [1, 

c.34-35]. Загалом, відносини між двома країнами можна охарактеризувати як помірковані та стабільні.  

США заведено вважати одним із найважливіших стратегічних партнерів України. Ціла низка документів 

(Стратегія національної безпеки, заснованої на Хартії Україна – США, Воєнна доктрина) демонструє 

значний кредит довіри України до США, особливо в питаннях безпеки [1, с.49-51].  Хоча відносини України 

та США не можна вважати постійними та передбачуваними. Це, в першу чергу, пов’язано з впливом на 

політику суб’єктивних чинників. Але не дивлячись на це, США залишається стратегічним партнером в 

багатьох сферах, а саме політичній, дипломатичній, безпековій, фінансовій, технологічній та ін.  

Японія – це та країна, взаємовідносини з якою необхідні Україні задля прискорення інформаційно-

технологічного, енергетичного та промислового розвитку. Загалом розвиток відносин між двома країнами 

має несистемний характер. Взаєморозумінню України та Японії  мали б сприяти схожі проблеми, а саме: 1) 

нестабільна безпекова ситуація; 2) порушення територіальної цілісності держави; 3) екологічні проблеми, що 

пов’язані з аваріями на атомних станціях. Як бачимо, співробітництво між Японією та Україною можливе не 

тільки в економічній, науково-технічній сферах, але і у сфері безпеки та екології [1, с.59-61]. 

Отже, на основі зазначеного можна зробити висновок, що не дивлячись на рівень розвитку країн, 

можливе взаємовигідне співробітництво в різних сферах, але перш за все у розв’язанні безпекових питань.  

Слід зазначити, що Україна проводить багатогранну політику взаємодій з провідними країнами світу. 

Звісно, є деякі моменти, над якими необхідно працювати, це в першу чергу розширення співпраці в різних 

сферах життя з Францією, Великобританією та Японією, для того, щоб коли конфлікт на Донбасі буде 

завершеним, відносини з цими країнами не обірвалися, а могли б  перейти в іншу площину. Як бачимо, 

розвиток взаємовідносин між Україною та провідними країнами є одним з пріоритетних питань порядку 

денному, бо саме провідні країни на даний момент надають різнобічну допомогу (гроші, зброю, 

консультування тощо) у боротьбі за збереження державного суверенітету та цілісності Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Офіційно прийнято вважати, що Україна перейшла на демократичний шлях з часу проголошення 

незалежності. Саме з розпаду СРСР бере відлік демократичний транзит в Україні. Так як цей процес 

вважається тимчасовим, але у випадку України довготривалим, то беззаперечно виникає неабиякий 

інтерес та потреба до дослідження переходу України до зрілої консолідованої демократії. Українськими 

вченими, які зацікавлені в дослідженні та подальшому розвитку демократичного транзиту в Україні, є: 

Т. Бєльська, А. Колодій, М. Корнієнко, О. Марчак, О. Романюк, Г. Шипунов та ін. 

Україна належить до групи країн «третьої хвилі» демократизації згідно до теорії С. Хантінгтона. Саме 

злам соціалістичного режиму спонукав Україну до інтенсивного, а в деяких часах і «болісного» переходу 

до демократичного державотворення [2, с.246].  

Для більш детального розуміння процесу переходу до демократії доцільно поділити його на етапи. 

Всі етапи, які відбулися до сьогодення, можна персоніфікувати з особою Президента України. Так, 

перший етап можна поділити на два підетапи, це період кінця 1980-х років і до проголошення 

незалежності,  та до кінця правління першого Президента Л. Кравчука. 

Гласність та перебудова спонукали до лібералізації політичної систем країн СРСР, що проявлялось у 

відродженні національної культури та появі опозиційних рухів і розвитку громадських рухів. Низка подій 

характеризували демократичний шлях України, а саме вибори до законодавчого органу, що 

ознаменувались виходом на політичну арену національно-демократичної сили, скасування керівної ролі 

Комуністичної партії та утворення посади Президента. Відбулося проголошення незалежності, 

проведення референдуму з цього приводу та обрання першого Президента, колишнього компартійного 

ідеолога, який йшов до позиціонування себе як реформатора. Такий вибір вже продукував факт того, що  

процес зміни еліти в повному обсязі не відбувся, «нова» політична еліта не була радикально налаштована 

та вмотивована демократичною трансформацією. Наявність слабкої опозиції в обличчі національних 

демократів, регіональна обмеженість їх впливу, відсутність конкретних дій та проведення внутрішніх 

політичних ігор сприяли тому, що демократичні сили втрачали свій авторитет і асоціювалися у громадян 

як відповідальні за стан у країні, який характеризувався як занепад економіки та збіднення громадян, хоча 

від їх дій мало що залежало [2, с.248-249] .  

Другий етап характеризується 10-річним правлінням Л. Кучми, за часи якого були як і успіхи, так і 

невдачі, які відчуваються і до сьогодні. Мирна передача влади, проведення перших парламентських 

виборів (серед депутатів були комуністи), прийняття Конституції України свідчили, що в Україні 

відбувається процес розвитку демократії через утворені інституції, які, на жаль, були слабкими в своїй 

діяльності та мали низький рівень легітимності.  Головним каменем спотикання, який утворився в ті часи, 

прийнято вважати утворення т. зв. «олігархічних кланів», розвиток яких підтримувався тогочасною 

центральною владою, бо саме тоді була поширена практика інструментального ставлення до закону. 

Новоутворені олігархи стали латентно впливати на державну владу та корегувати громадську думку 

завдяки заволодінню інформаційними ресурсами по всій країні.  Саме цей період характеризується як 

олігархічно-авторитарна стадія, за якої почала свій розквіт корупція. Вдало охарактеризували  К. Дарден 

і М. Рябчук цей режим як час «шантажистської держави». Завершенню стадії т. зв. «кучмізму», який 

характеризувався олігархізацією політичної системи, сприяла Помаранчева революція [1].  

Саме події осені 2004 року характеризували, що в суспільстві існує запит на розвиток демократичного 

вектору. Звісно, обрання В. Ющенка переголосуванні другого туру сприяло у подальшому розширенню 
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свобод, змін до Конституції відносно форми правління на парламентсько-президентську. Але даний 

період в той же час характеризується системною політичною кризою, з елементами анархії, це 

проявлялось через слабкий прояв інституційного функціонування [1].  

Схильність українців до патерналізму та розквіт маніпулятивних технологій призвели до того, що 

наступним Президентом став В. Янукович.  Позиціонування  його як лідера, здатного навести порядок у 

країні, особливо в економічній сфері, зумовили в подальшому певну деградацію демократичного транзиту 

та повернення до президентсько-парламентської форми правління. За період каденції В. Януковича знову 

повернулися до олігархічно-авторитарного правління, придушення дій демократично налаштованих 

громадян. Це, у свою чергу, призвело до кривавих подій кінця 2013-2014 рр. – Революції гідності. Ці події 

були зумовлені рішенням відмови В. Януковича від курсу на Євроінтеграцію, а саме зривом підписання 

угоди про асоціацію з ЄС.  Дана революція продемонструвала усьому світові, що Україна – демократична 

країна, в якій все ж таки функціонує народовладдя та яка в кризовий час здатна змінити хід подій та не 

стати об’єктом впливу можновладців. Стрімкий розвиток подій (анексія АР Крим та початок війни на 

Донбасі) привели до влади проєвропейського Президента – П. Порошенка, президентство якого 

характеризувалося стрімким розвитком зовнішньої політики України та дипломатичними кроками. За 

словами екс-президента, за час свого правління він  вивів Україну в нову еру свободи і демократії 

відповідно до європейських стандартів. Найбільшим своїм досягненням він назвав «підсилену 

стабільність і здатність опору українського суспільства» [3]. Звісно, за останні 5 років українці стали більш 

згуртовані та свідомі в питанні національної ідентифікації. Але прояви олігархічного-авторитаризму були 

також характерні і для П. Порошенка,через його належність до касу олігархів. Суперечливість дій 

П. Порошенка та малоефективний парламент спровокував той факт, що на сьогодні є певні шанси, що 

2019 рік можна вважати наступним етапом демократичного шляху України. З’явився лідер нового 

формату для української політики, вибори якого характеризуються мінімальними порушеннями за всю 

історію Незалежної України та відносно всеукраїнською підтримкою.  

Отже, на базі зазначеного можна зробити висновок, що Україна є країною  псевдодемократичною. 

Дана риса проявляється у тому, що, не дивлячись на те, що є певні досягнення у реформуванні політики – 

існують необхідні інституційні риси, такі як багатопартійність, електоральний прояв демократії, 

багатопартійність, розвиток місцевого самоврядування  через утворення ОТГ, але їх функціонування в 

якійсь мірі  носить лише формальний характер та лише частково призводить до якісних змін. 

Повноцінному розвитку, який призведе до завершення демократичного транзиту та утворення 

консолідованої демократії, заважає: 1) олігархічна складова, 2) корупція, 3) відсутність постійного 

громадського рушія демократичних змін, 4) різновекторний інформаційний простір, який повертає нас до 

першого пункту та ін.  Розуміння наявних перепон надає шанс того, що рано чи пізно ці бар’єри буде 

подолано і Україна стане значно демократичнішою в порівнянні з постсоціалістичними країнами.  
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СУТНІСТЬ ТА РОЗУМІННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ 

 

Активна політична модернізація, яка реалізовувалася на протязі ХХ ст., вимагала від політичної науки 

нового теоретичного осмислення подій та явищ, які до того часу були невідомі. Перехід до демократії, 

який відбувався до Другої світової війни та після неї, зумовив появу нового та актуального і на сьогодні 

вектору політичного дослідження – демократичної транзитології. Основоположники вивчення даного 

напряму стали такі дослідники як Г. О’Донелл, Р. Даль, А. Мельвіль, А. Пшеворський, Д. Ростоу, 

С. Хантінгтон, Ф. Шміттер та ін. Українськими дослідниками даного питання стали М. Баймуратов, 

М. Корнієнко, О. Марчак, О. Романюк, О. Слива [2]. 

Провідною тенденцією сьогодення є перехід до демократії, бо саме цей політичний режим прийнято 

вважати фактором цивілізованості, універсальності та готовності країни до відкритого міжнародного 

співробітництва, яке ґрунтується на засадах народовладдя. Універсальним поняттям «демократичного 

транзиту» прийнято позначати процес переходу держави від тоталітарного або авторитарного режиму до 

демократичного формату реалізації влади. Для більш детального розуміння сутності демократичного транзиту 

варто розглянути визначення українського політолога Г. Шипунова, який розуміє під транзитом «процес, що 

охоплює період між початком змін і подальшим розпадом одного типу консолідованого режиму й утворенням 

на його місці іншого типу консолідованого режиму» [3]. Дане визначення потребує більш детального розуміння 

процесу реалізації демократичного транзиту в історичній ретроспективі. Саме концепція С. Хантінгтона «теорія 

демократичних хвиль» сприяла необхідності розуміння сутності демократичного транзиту в дії та детального 

дослідження в усьому світі. С. Хантінгтон виділив наступні хронологічні терміни хвиль демократизації: перша 

хвиля демократизації – це 1828-1926 рр.; перший відкат 1922-1942 рр.; друга, коротка хвиля демократизації – 

1943-1962 рр.; другий відкат 1958-1975 рр.; третя хвиля демократизації починається з 1974 р. і до сьогодення. 

Як бачимо, демократичний транзит – це тривалий та складний процес, котрий на різних етапах розвитку тієї чи 

іншої країни може призвести не лише до демократії, але і завдяки сукупності зовнішніх та внутрішніх викликів 

країни може призвести і до зворотної направленості транзиту [1,2].   

У наукових дослідженнях прийнято вважати, що демократичний транзит складається з п’яти 

складових елементів: 1) передумови політичного транзиту, 2) початкова точка транзитивних дій, 3) мета 

розвитку, 4) процес транзиту  та 5) результат. Саме розуміння причин необхідності входження в процес 

демократичного транзиту, наявності або відсутності певної ідеологічної перспективи розвитку дій та 

детальне вивчення складного та унікального досвіду для кожної країни дає змогу зрозуміти, за яких умов 

та чи інша країна знаходиться на різних стадіях транзитного розвитку [1].  

Головними структурними умовами політичного транзиту вважають: 1) усвідомлення національної єдності 

та ідентичності, 2) наявність певного стабільного економічного розвитку, 3) розповсюдження серед населення 

культурних норм, які визнають демократичні принципи як цінність. Як бачимо, для реалізації політичного 

розвитку необхідною є також наявність певних напрацювань і в інших сферах життєдіяльності [1]. 

Початкова точка саме і задає ритм розвитку транзитивного процесу держави, саме від позицій початку 

залежить подальший транзитивний рух і те, наскільки він буде вдалий. Мета демократичного транзиту – 

це те, що на початковому етапі хоче досягнути країна за час демократичних перетворень, саме від чіткості 

розуміння соціумом досягнення ідеальної моделі політичної системи залежить доля демократичного 

транзиту. Найбільш тривалим та складним є сам процес демократичного транзиту, який може 

нараховувати багато етапів різновекторного розвитку, в залежності від специфіки країни.  Г. О’Доннелл 

та Ф. Шміттер виділили класичні фази процесу демократичного транзиту, які повинна пройти кожна 



40 

країна на шляху демократичних перетворень. Фаза лібералізації має на увазі наявний розлад  старої 

системи, яка вже не здатна контролювати суспільство, в якому вже утворені опозиційні рухи, відчувається 

розкол у владній верхівці та поширюється індивідуальне громадянське право. Наступна фаза – це 

демократизація, яка свого роду інституціоналізує демократію і означає, що законотворча діяльність 

базується на головних канонах демократії, які, відповідно, ведуть країну до заданої мети демократичного 

транзиту. Остання фаза – це консолідація демократії, яка передбачає наявність рівноправних політичних 

груп, метою досягнення влади яких не є підрив демократичних цінностей та розуміння суспільством того 

факту, що усі протиріччя та конфлікти можна вирішити за рахунок демократичних процедур, відповідних 

закону. Останню фазу можна вважати завершальним етапом демократичного транзиту,  звісно, не кожна 

країна одразу доходить до неї через низку перепон, але існують приклади країн,  які досягли даного етапу 

за тривалий час та мають певні результати. Результат демократичного транзиту може не збігатися з 

кінцевою метою, заданою на початку, бо сам процес політичного носить доволі часто ситуативний 

характер, обумовлений невизначеністю процедур, та може сприяти зворотному напрямку транзиту [1].    

На базі зазначеного можна зробити висновок, що розуміння сутності процесу демократичного транзиту 

багатоступеневе та різновекторне, яке вимагає детального вивчення окремої ситуації в залежності від 

досліджуваної країни. Демократичний транзит – це не просто перехід від тоталітаризму до демократії, це 

комплексне явище, реалізація якого залежить не лише від внутрішнього політичного стану, але і від 

зовнішнього впливу, світових тенденцій, геополітичної складової , також від потреб та настроїв суспільства. 

Вважаю, що саме дослідження демократичного транзиту може сприяти розвитку політичного 

прогнозування, що буде корисним для подальшого розуміння державно-політичних кроків розвитку країни.  
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МЕХАНІЗМИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ КІНЕМАТОГРАФУ 

 

В умовах існуючої соціально-економічної ситуації у майже всіх країнах світу найбільш схильною до 

маніпуляції свідомістю є діти та молодь, що характеризується підвищеною сугестивністю і нестійкістю свідомості. 

Серед засобів маніпуляції свідомістю одним з найбільш дієвих і найменш досліджених є масовий 

кінематограф та телебачення загалом, що має неймовірне поширення у теперішній час. Виконуючи 

функції контролю над сприйняттям і мріяннями глядача мати змогу бути схожим з героями, кінематограф 

бере участь в процесі формування мотивації, типу поведінки, ціннісної системи особистості. 
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Початком даного дослідження є уявлення про екранну виразність, а також загальноприйняті 

концепції про психологічні особливості сприйняття кінематографічного і анімаційного мистецтва. У 

даній роботі розглянута специфіка оцінки глядачем сюжетно-дієвих подій деякого відеоряду, 

особистісних рис, властивих персонажу і мотивацію дій. 

Х. Хекхаузен припустив, що фундаментом мотиваційної структури особистості героїв фільму 

(загалом це відноситься до усіх героїв певного твору, що транслюється на екрані) і обгрунтованості їх 

вчинків лежить дієва ідентифікація глядача з персонажами, до цього всього додається величезний вплив 

гендерного відмінності. Істотну роль в розумінні мотивів поведінки персонажів художнього фільму грає 

досвід переживання глядачем схожого життєвого досвіду. 

Спираючись на ідеї С.М. Ейзенштейна про відображення кінофільмом не тільки сприймаючої, а й 

переживаючої, а також мислячої функції свідомості, свідомості людини, що діє, для дослідження 

розуміння глядачем мотиваційної структури персонажів розсудливо використовувати методи 

експериментальної психосемантики: для виявлення співвідношення простору соціально-рольових 

відносин твору з системою соціальних стереотипів буденної свідомості, вивчення впливу стереотипів на 

характер сприйняття персонажів кінофільму, виявлення ряду домінуючих особистісних конструктов, які 

розкривають глядацьке розуміння смислового змісту твору. 

Проведений аналіз зіставлення мотиваційної атрибуції поведінки персонажів у глядачів показав, що 

особистий досвід переживання глядачем схожих з персонажами життєвих ситуацій є одним з 

визначальних моментів при сприйнятті персонажа, а також твору в цілому [4, с. 48]. Механізм дієвої 

ідентифікації глядача з персонажами фільму, обумовлений, зокрема, гендерними відмінностями, є 

базовим як для розуміння сенсу окремих вчинків, так і для моделювання мотиваційної структури 

особистості персонажа. Дівчата схильні при перегляді фільму приділяти більшу увагу любовної лінії, а 

хлопчики роблять акцент на моральну сторону конфлікту. 

Ефективність використання маніпуляторних технологій кінематографа та телебачення загалом для 

реалізації цілей управління соціалізацією молоді не можна оцінити абстрактно - вона залежить від того 

чи прийнятна дана технологія для конкретної групи людей. Визначити це можна через відповідність 

фільму-маніпулятора і цільової аудиторії. 

Потреби людей різних вікових груп і статі лежать в основі виділених нами типів переваг. 

Таким чином кінематографічні переваги дозволяють пояснювати, моделювати і прогнозувати 

маніпулятивний вплив кінофільмів на свідомість людей. При дотриманні відповідності передбачуваного 

фільму-маніпулятора типу кінематографічних переваг глядача підвищується його здатність конструювати 

соціальну реальність. Маніпулятивний вплив кінематографа на свідомість людей постійно посилюється, 

тому що нові технології (наприклад, 3D) дозволяють збільшувати здатність кінофільмів до навіювання. 

Кінофільм, у якого сюжет, окремі ситуації, елементи не отримують оцінку глядача як «реальні» або 

«можливо реальні», тобто не відповідають критеріям реальності, залишить людину байдужою або 

засмученим. При здійсненні маніпуляції також необхідно брати до уваги пасивність глядача, яка має 

усвідомлений характер, тобто індивід хоче отримати задоволення від перегляду кінокартини за рахунок 

психологічного розслаблення, при якому не бажана глибока рефлексія. 

Важливим аспектом є рівним у пелені подій в фільмі, що включає відсутність шокуючих сцен 

(наприклад, вбивства тварин), різких змін кольору (наприклад, фарбування кожної сюжетної лінії в свій 

колір). Під час перегляду кінокартини емоційний контроль людини послаблюється, і інформація не 

проходить через внутрішню цензуру. Однак, якщо в кінофільмі показуються неприємні моменти, сцени, 

внутрішній контроль глядача прокидається, що сприяє зниженню ефективності маніпуляції. Таким 

чином, запропонована типологія кінематографічних переваг дозволяє пояснювати, моделювати і 

прогнозувати маніпулятивний вплив кінофільмів на свідомість молоді. 
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Роблячи висновок з усього розглянутого матеріалу, треба сказати, що нині й надалі є багато корисних 

фільмів та передач на телебаченні, що можуть змотивувати будь-яку людину на гарні вчинки чи на 

подолання якихось власних страхів. Впевнившись у собі та надихнувшись діями певного персонажа, 

можна зовсім по-іншому прожити життя: мати більше можливостей та більше цілей, що неодмінно 

здійсняться при повноцінній віддачі та роботі. Також, варто зазначити, що все ж таки більшість 

кінематографу та телебачення загалом спрямоване на розвагу та розраду після важкого дня, тому слід 

уважно обирати час перегляду та неодмінно відповідати на питання: «А навіщо я це дивлюся?».   
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

НА ЙОГО РІЗНИХ СТАДІЯХ 

 

На сьогодні саме наближення законодавства України до загальновизнаних міжнародних стандартів 

виступає ключовою складовою процесу її світової інтеграції. Повага до таких стандартів, знання 

загальновизнаних принципів у галузі забезпечення прав людини та норм міжнародних документів, а 

також приведення у відповідність із ними національного законодавства є необхідною умовою 

повноправного членства України у міжнародному співтоваристві та запорукою успішної побудови 

правової держави на основі створення якісно нової системи процесуальних гарантій, а також ефективного 

забезпечення прав людини і громадянина у галузі кримінального провадження [1, с. 11].  

Дискусійними у науці залишаються питання про наявність у кримінальному процесі засад, 

притаманних окремим стадіям. Взаємозалежність стадій кримінального процесу забезпечується тим, що 

їх фундамент становлять загальні засади, органічно взаємопов’язані і взаємозумовлені, а тому утворюють 

певну їх систему як основу різноманітних процесуальних дій і рішень.  

З точки зору деяких науковців, не слід вирізняти засади окремих стадій процесу. Правильнішим було б вказати, 

що на окремих стадіях провадження процесуальні засади по-різному діють, виражаються й реалізуються.  

Засадами є вимоги, що пред’являються до кримінальної процесуальної діяльності та обов’язково 

діють у кожному кримінальному провадженні.  

Слід погодитись з думкою О. М. Дроздава, що значимість засад як норм керівного й основоположного 

виду визначає їх імперативний і обов'язковий характер щодо всіх стадій, проваджень та інститутів 
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кримінального процесу. Разом з тим способи і межі дії принципів будуть обумовлені індивідуальними 

особливостями і властивостями конкретних стадій та проваджень [2, с. 88]. 

Дослідивши правову природу засад кримінального провадження та їх системну організацію, важливо 

визначити механізм реалізації засад кримінального провадження у його стадіях. Очевидно, що робота 

такого механізму розпочинається із нормативного регулювання.  

При цьому, оскільки засади кримінального провадження розглядаються виключно як правові категорії, 

саме вони забезпечують правовий характер нормативного регулювання механізму власної реалізації. 

Засади кримінального провадження не надають уявлення про конкретні дії учасників кримінальних 

процесуальних відносин, вони несуть у собі загальну ідею, на основі якої формулюються конкретні 

правила поведінки. Механізм реалізації засад кримінального провадження діє у всіх його стадіях, і за 

своєю сутністю починає діяти із прийняття закону і до його застосування у конкретній ситуації.  

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається 

лише кримінальним процесуальним законодавством України [3, с. 87]. Кримінальне процесуальне 

законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК України та інших законів України.  

Визначений нормами цих законодавчих актів порядок кримінального провадження (кримінальна 

процесуальна форма) є однаковим на всій території України. Він покликаний забезпечити на цьому етапі 

розвитку держави і суспільства найбільш оптимальні умови для виконання завдань кримінального 

провадження, а також створити умови і гарантії, які забезпечують особам, залученим до кримінального 

провадження, захист їх прав, свобод і законних інтересів [1, с. 11–12]. 

При цьому, ефективне функціонування судової системи неможливе без постійної комунікації між 

судом та суспільством, передумовою якої є забезпечення відкритості та прозорості діяльності судової 

влади. Громадськість повинна знати, хто і як ухвалює суспільно важливі рішення, як їх виконують і що є 

наслідком їх невиконання. Прозорість функціонування державних інститутів є чи не найосновнішою 

ознакою демократичного суспільства.  

Визначальною ознакою судової реформи 2016 року став, як слушно стверджує Л. М. Москвич, 

критично низький рівень довіри до судової влади [1, с. 5]. Саме тому стратегічною метою судової реформи 

було визначено підвищення суспільної довіри до судової влади, зокрема за допомогою розширення 

механізмів громадського контролю. 

Як зауважила на засіданні Ради суддів 8 серпня 2014 року Голова Ради суддів України Валентина 

Сімоненко, питання взаємодії судової влади та громадськості потребують серйозного коригування та 

системної співпраці і у питаннях широкого інформування громадян, і в питаннях постійного діалогу з 

громадськістю [2, с. 90]. Чимало проблем виникає під час намагання отримати вичерпну інформацію від 

судової гілки влади. Саме тому необхідною умовою діяльності засобів масової інформації, які мають 

вплив на формування суспільної свідомості, громадської думки, є їх свобода, політична 

незаангажованість, незалежність від монопольного впливу держави, політичних партій, фінансово-

політичних груп тощо, а також транспарентність (відкритість) судової влади.  

Аналогічної прозорості, відкритості та доступності потребують учасники судового провадження під 

час кримінального процесу. Принцип гласності відіграє неабияку роль для того, щоб кожен мав 

можливість безпосередньо бути присутнім під час слухання справ, за винятком випадків закритого 

судового засідання. А повне фіксування судового провадження технічними засобами сприятиме 

безпосередньому сприйняті інформації (наприклад, заслуховування показів свідків повторно «за межами 

залу судових засідань» під час ухвалення рішення).  

Однією з новел КПК України стало є пріоритетне право присутності під час судового засідання 

представників засобів масової інформації, яких прирівняли у цьому праві до близьких родичів та членів 

сім’ї обвинуваченого і потерпілого (ч. 2 ст. 328 КПК України). 
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Суд не зможе усно заслухати показання сторін кримінального провадження без належного технічного 

запису. А відсутність такого у матеріалах кримінального провадження безумовно стане суттєвим 

порушенням вимог закону, а відтак процесуальною підставою скасування судового рішення. Тому 

взаємодія гласності та безпосередності не викликає сумнівів.  

Аналогічний зв’язок безпосередності характерний і для засад диспозитивності й змагальності сторін 

та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.  

Диспозитивність дає змогу суб’єктам самостійно упорядковувати (регулювати) свої відносини, діяти 

на власний розсуд, вибирати оптимальний варіант поведінки з погляду власних інтересів [2, с. 94].  

Диспозитивніть у кримінальному процесі має вужчу сферу застосування, оскільки права сторін 

кримінального провадження визначені спеціально-дозвільним, як зазначає Ф. В. Веніславський, 

принципом: дозволено лише те, що прямо передбачено законом [3, с. 186].  

Межі використання прав сторін, відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення, 

вирішення слідчим суддею процесуальних питань, «вільна воля» потерпілого при кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення відмовитись від такого є тими виявами дії засади 

диспозитивності, які дозволяють вітчизняній моделі кримінального процесу дотримуватись норм 

Конституції та відповідати демократичним ідеям правової держави.  

Змагальність сторін у кримінальному процесі дає змогу учасникам кримінального провадження 

доводити свою правову позицію, є гарантією ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого 

рішення. Це засадниче положення набуло актуальності у зв’язку із прийняттям нового КПК України і 

переходом України від інквізиційної (слідчо-розшукової) до змагальної моделі кримінального процесу. 

Сторона захисту і сторона обвинувачення мають рівні права на збирання і подання до суду доказового 

матеріалу, клопотань, скарг, самостійно обстоюють свої правові позиції.  

Сторони кримінального провадження вправі вільно користуватись передбаченими процесуальним 

законодавством правами, мати рівні можливості у доведенні перед судом своїх правових позицій, тоді як 

суд, усно заслухавши показання сторін та дослідивши всі наявні матеріали кримінального провадження, 

зобов’язаний на основі внутрішнього переконання вирішити обвинувачення по суті. Без безпосереднього 

дослідження доказів суд не буде ані об’єктивним, ані неупередженим, не зможе здійснити правосуддя на 

засадах верховенства права та вирішити завдання кримінального провадження. 

Дослідження реалізації засад кримінального провадження у його стадіях дозволило сформулювати 

такий висновок: реалізація засад кримінального провадження на усіх його стадіях забезпечує можливість 

подолання прогалин кримінального процесуального права, здійснення поширювального або 

обмежувального тлумачення його норм. В окремих випадках, при виявленні суперечності кримінальної 

процесуальної норми засадам кримінального провадження, виникає необхідність у прямому 

безпосередньому застосуванні таких засад.  
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ФІНАНСОВИЙ АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Актуальність обраної теми обумовлена тими пріоритетними завданнями держави, які виникають за 

умов загострення кризових явищ у розвитку національної економіки. На наш погляд, налагодження 

ефективної системи фінансового контролю, що передбачає удосконалення форм і методів цієї державно-

управлінської діяльності, раціоналізацію процедур і правил їх застосування у тому числі органів 

державного фінансового контролю, є ключем до вирішення зазначених завдань 

 За мету цих тез ми ставили дослідження цього складного політико-економічного явища, який вимагає 

юридичного осмислення та визначення у правовому полі його категорії, ознаки, специфічні риси, 

співвідношення і взаємодію з іншими явищами, як у статичному, так і  у динамічному стані.  

Але зважаючи на формат тез і багатоаспектність цього питання, ми вирішили обрати більш вужчий 

предмет дослідження у системі фінансового контролю, а саме аудит.Провівши аналіз останніх досліджень 

і публікацій, цю тему розглядали  в своїх працях Ф. Бутинець, Л. Жук, І. Дрозд, В. Шевчук, К. Ловінська, 

І. Стефанюк, А. Монаєнко , О. Барановський С. Рябухін, В. Бурцев, В. Двуреченських, М. Демідов, О. Козирін,  

Є. Мних, Н. Погосян, М. Білуха, В. Гетьман, Г. Давидов.  

Зараз ми можемо спостерігати постійний процес зростання обсягів видатків державного та місцевих 

бюджетів для стимулювання сталого соціально-економічного розвитку країни. Нової актуальності набув 

пошук більш дієвого та ефективного інструментарію по підвищенню якості процесів управління та 

використання бюджетних коштів. На сьогодні таким інструментом, що дає змогу здійснити комплексний 

аналіз та оцінити якість управління ресурсами державного та місцевих бюджетів при реалізації бюджетних 

програм відповідними органами є державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (далі – аудит 

бюджетних програм), що проводиться Державною аудиторською службою України. 

Але у цьому контексті, на наш погляд, доцільно проаналізувати  в загальному стан та особливості 

ринку аудиторських послуг, а також деталізувати структуру по обсягу та видами запропонованих послуг, 

це дасть нам можливість зробити висновки по загальному рівню інституту аудиторства в Україні. Так по 

даним Аудиторської палати України (далі — АПУ) станом на початок 2017 року в Реєстрі аудиторських 

фірм та аудиторів (далі — Реєстр) були внесені 1107 суб'єктів аудиторської діяльності (з них 1008 

аудиторських фірм та 99 аудиторів підприємців). [1] 

Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських послуг свідчить, про те, що 

аудиторський ринок потерпає від змін, які відбуваються в країні. Так, упродовж 2016 року з Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів було виключено 249 суб'єктів аудиторсь кої діяльності, а включено лише 

28 суб'єктів аудиторської діяльності. Кількість включених до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 

(аудиторських фірм та аудиторів підприємців) за 2016 рік зменшилася в цілому по Україні на 16,5% 

(кількість аудиторських фірм — на 13,3%, а кількість аудиторів підприємців — на 39,3%), що повторює 

тенденцію до зменшення у 2015 році, в якому загальна кількість суб'єктів у порівнянні з попереднім роком 

зменшилась на 10,9% (кількість аудиторських фірм — на 7%, а кількість аудиторів підприємців — на 

31,2%). Найбільше суб'єктів аудиторської діяльності припинили свою діяльність у Луганській (на 50%), 

Херсонській (на 33,3%), Донецькій (на 32,4%) та Полтавській (на 30,8%) областях. Значно зменшилася 

кількість суб'єктів аудиторської діяльності у Сумській (27,3%), Черкаській (23,1%) та Харківській (19%) 

областях/ [2, c. 123— 126]  
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Загальна тенденція до зменшення суб'єктів аудиторської діяльності (у порівнянні з 2012 роком — на 

40,5%) свідчить про відтік суб'єктів господарювання з професії внаслідок дії низки факторів, у тому числі 

і кризових явищ у суспільстві, [6] і посиленні вимог до аудиторської професії з боку регуляторів, і змін у 

податковому законодавстві. [3, c. 89—94] 

У висновку ми би хотіли зазначити, що обрана тема дослідження є дуже складною та комплексною, 

що обумовлює наше подальше її наукове осмислення. Але вже на цьому етапі ми вбачаємо необхідність 

повернення до комплексного підходу по створенню належної нормативно-правової бази початком якого 

було б прийняття Закону України «Про державний фінансовий контроль» [4]. Причини таких кроків вже 

були прописані в Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється 

органами виконавчої влади [5].  

Проте ми можемо спостерігати, що відсутність єдиної методології по сприйняттю самої суті і 

специфічного наповнення поняття фінансово-контрольної функції держави реалізації, привело до 

відсутності реальних результатів аж до цих пір. Саме тому ми би хотіли долучитися до пошуку шляхів по 

вирішенню цього кола проблем та відпрацювання пропозицій по адекватному та поступовому розв’язанню 

поставлених завдань, початком чого може бути створення сильного інституту аудиту в Україні.  
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 

 

Криптовалюта на даний момент набирає всебічного розголосу, тому актуальність обраної мною теми для 

цієї роботи підтверджується тим, що глобалізаційні процеси у світовій економіці ставлять складні завдання для 

українського законодавства пов’язані з новим валютним явищем, який отримав назву «криптовалюта». 

Хоча даний феномен все більше привертає увагу науковців з різних сфер, серед яких Д.С. Вахрушев, 

А.Т. Хидзев, М.В. Молчанов, Є.Л. Сидоренко, Р.Й. Бачо, О.В. Ватолина, С.А. Данилов, Ю.В Солодковський, 

Д.Б. Бабаев, Г.Т. Карчева та ін., при цьому більшість авторів розглядає це питання з технічно-функціональної 

точки зору, або виключно через призму негативу для стабільності фінансової системи, що на мою думку вже на 

http://www.apu.com.ua/zvitDdoDkmu
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22398/1/224-226.pdf
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стадії  формування наукових підходів створює перешкоди для вироблення адекватних формально-

інстуціональних норм, які б в свою чергу, регулювали процес емісії та обігу цього нового виду валют. 

За мету у цих тезах я ставл. долучення до наукової дискусії у цій проблематиці та спроби 

запропонувати обрання вектору наукових розробок, який би допоміг подолати закономірний дисбаланс, 

коли економічні нововедення випереджають розвиток законодавства. 

Наукова новизна роботи полягає у виявленні нових можливостей та перспектив, що можуть бути 

пов’язані із легалізацією та створенню умов для розвитку криптовалют в Україні. 

Для подальшого викладення, в якості понятійної основи я обрав один з варіантів визначення 

криптовалюти, тож криптовалюта – це фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої встановлюється 

на підставі вільно плаваючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з пов- ною 

відсутністю контролю з боку центробанків [1, с. 63] 

Найбільш поширеним видом криптовалюти, її універсальною грошовою одиницею є Bitcoin – цифрова 

валюта з відкритим кодом, що створена і функціонує в електронній формі, є абсолютно децентралізованою, не 

має єдиного емісійного центру і, відповідно, не друкується жодною фінансовою установою світу, виробляється 

за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення і вперше введена в обіг у 2009 р. Ринкова капіталізація 

даного виду криптовалюти до середини 2014 р. досягла 7 мільярдів доларів [2, с. 16-18]. 

Описуючи сучасну позицію держави щодо криптовалюти варто почати з Листа Національного банку 

України від 08.12.2014 №29-208/72889 щодо операцій з віртуальною валютою/криптовалютой Bitcoin і 

віднесенням їх до операцій з торгівлі іноземною валютою.  

Офіційною позицією НБУ по операціями з биткоин категорично висвітлена у Роз'ясненні НБУ від 

10.11.2014 щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/кріптовалюти» Bitcoin там 

зазначено, що згідно з Конституцією України (ст. 99), ЦК України (ст. 192), ЗУ «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» (ст. 3) та Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю» (ст. 3), гривня, як грошова одиниця України є 

єдиним законним платіжним засобом на території України. Тільки гривня приймається усіма фізичними 

і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території країни для здійснення будь-яких 

перекладів і розрахунків. Випуск та обіг інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів, як 

одного із способів платежів забороняється (ч 2 ст 32 ЗУ«Про Національний банк України»).  

З цього я можу зробити висновок, що НБУ офіційно розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту» як 

грошовий сурогат, який не має забезпечення реальної вартістю, а це свідчить про виключення можливості 

використовувати зазначену одиницю фізичними та юридичними особами на території України в якості 

засобу платежу.  

Для порівняння цікавим буде розглянути позицію Європейського центрального банку, який у 2012 р. 

визначив «віртуальну валюту» або «віртуальні гроші» як тип нерегульованих, цифрових грошей, який 

видається і, як правило, контролюється його розробниками, і використовується серед членів певного 

віртуального співтовариства. У 2014 р. Європейська банківська адміністрація дала визначення 

«віртуальній валюті» як цифрового представлення вартості, виданого не центральним банком, кредитною 

організацією чи установою, що займається електронними грошима, але такою, яка, в окремих випадках, 

приймається фізичними або юридичними особами в якості засобу оплати і може передаватися, 

зберігатися та реалізовуватися в електронному вигляді [3, с. 25].  

У цьому контексті, на мою думку, доцільно буде розглянути варіації підходів до законодавчого 

регулювання криптовалюти у світі. Так, до прикладу, в Японії йде розробка норм оподаткування на 

кріптовалютні операції і вивчення крипто валюти на основі біткоіна. США криптовалюту, розглядають як 

майно і підпорядковують відповідному оподаткуванню. У Болгарії всі операції з криптовалютою 

оподатковуються за ставкою 10%. У Норвегії криптовалюта визнана біржовим активом, а не валютою. [4, c. 375] 



48 

 Категорично заборонено використання в Еквадорі, що пояснюється створенням національної системи 

електронних грошей. У Нідерландах криптовалюта не підпадає під жодне з визначень грошей і тому не асоціюється 

з ними. Саме тому уряд уважає їх власністю особи та обкладає податком на власність 25%. [5, c. 34-27].  

Підводячи підсумок цієї роботи можу сказати, що криптовалюта є новою та прогресивною формою 

електронних грошей. Таким чином, на нашу думку,  криптовалюту та її обіг треба визнати на 

законодавчому рівні в якості особливого різновиду електронних грошей, функціонування яких 

засновується на основах децентралізованому механізму емісії та обігу і в сукупності  постає складною 

системою інформаційно-технологічних процедур, побудованих на криптографічних методах захисту. 

Такі кроки дозволять створити опосередкований контроль над процесом входження у повсякденне життя 

громадян криптовалют та посісти гідне місце серед прогресивних економік світу. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Реформування системи публічного управління в Україні робить необхідним оновлення існуючих 

поглядів на співвідношення між публічним і приватним правом. Слід сказати, що доктрина 

адміністративного права містить декілька концепцій публічного та приватного права, проте консенсус досі 

не вироблено, тривають дискусії щодо співвідношення та взаємодії вказаних категорій. Разом з тим правова 

реальність свідчить про існування гострої потреби в більш детальному опрацюванні адміністративно-

правового інструментарію у системному зв’язку з правами та свободами фізичних та юридичних осіб, які 

традиційно належать до сфери дії приватних галузей права. Одним із прикладів поєднання публічно-

правових і приватноправових аспектів є галузь інформаційного права, в якій, до речі, існують власні 

концепції правових засобів. В науці адміністративного права дана проблематика ще недостатньо розроблена, 

що обумовлює необхідність здійснення наукових розвідок за вказаним напрямом. 

Розглянемо види адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів. В Академічному курсі 

з адміністративного права за редакцією В. Б. Авер’янова міститься така класифікація засобів, за допомогою 

яких держава гарантує виконання приписів адміністративно-правової норми: примусові засоби (можливість 

притягнення до відповідальності перед державою); організаційні засоби (видання норм, створення умов для 

їх застосування, матеріально-технічне забезпечення тощо); роз'яснювальні засоби (доведення змісту норми 
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до адресата,підкреслення її значущості та неминучості відповідальності); стимулюючі засоби (застосування 

різних заохочувальних заходів до тих, хто точно виконує приписи норм) [2, с. 112]. Як нам здається, певна 

суперечність міститься у виокремленні категорій «примусові» та «стимулюючі засоби» (адже примус, поряд 

із заохоченням, у класичній теорії управління охоплюється функцією стимулювання, отже, перша з 

означених вище категорій має входити до складу другої). Разом з тим самі критерії розмежування уявляються 

нам цілком логічними, зрозумілими та придатними для використання в емпіричних дослідженнях сутності 

адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів.  

Як засвідчує Н. В. Новікова, у сучасній науці адміністративного права поняття «адміністративно-правові 

засоби захисту» найбільш повно розкрито через призму категорії адміністративно-правового примусу. При 

цьому до засобів адміністративно-правового примусу вчена пропонує відносити як адміністративно-

юрисдикційні заходи, застосовувані в разі порушення приписів законодавства, а саме: заходи припинення 

порушень норм законодавства, заходи процесуального забезпечення встановлення факту та складу 

правопорушення, заходи щодо відновлення законних прав суб’єктів та заходи адміністративної 

відповідальності, – так і примусові заходи неюрисдикційного характеру, до яких удаються з метою 

попередження правопорушень (контроль і нагляд) [3, с.55]. Вказаний підхід, на нашу думку, не зовсім 

відповідає принципам людиноцентризму та гуманізму як стержневій основі адміністративного права.  

Є. В. Микитенко адміністративно-правові засоби захисту класифікує на наступні три групи (на жаль, 

вчений не вказує, за яким критерієм здійснювався цей розподіл): 1) засоби переконання і примусу; 2) засоби 

безпосереднього, прямого та опосередкованого захисту суб’єктів господарювання; 3) засоби 

адміністративного судочинства. При цьому засобом безпосереднього, прямого захисту є право на звернення 

громадян по захист своїх прав, свобод та законних інтересів громадянина [4, с.182]. Вказаний підхід залишає 

декілька запитань. По-перше, якщо примус в адміністративному праві традиційно розглядається як 

державний примус, то з переконанням не все так однозначно, отже, незрозумілим залишається, хто, кого і в 

чому саме має переконувати? По-друге, опосередкований захист, сутність якого автором не конкретизована, 

уявляється надзвичайно широкою категорією, що породжує багато варіантів тлумачення. 

К. С. Маштак виділяє такі види адміністративно-правових засобів щодо забезпечення права на доступ 

до публічної інформації: 1) адміністративно-правові засоби, що регулюють порядок охорони права доступу 

до публічної інформації; 2) адміністративно-правові засоби захисту права доступу до публічної інформації; 

3) процесуальні засоби, пов’язані з відновленням порушеного права доступу до публічної інформації. 

Заслуговує на увагу, що вчений визначає також цільові ознаки вказаних засобів. Головною метою 

встановлення і застосування адміністративно-правових засобів як структурного елементу механізму 

адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації, на його думку, є 

безперешкодна та ефективна реалізація суб’єктом свого права отримати інформацію про діяльність органів 

державної влади, яка його цікавить [5, с.360]. Не намагаючись долучитися до дискусії щодо співвідношення 

категорій «охорона» і «захист», зауважимо, що будь-яке їх розуміння включає до змісту або охорони, або 

захисту відновлення порушених прав і свобод учасників суспільних відносин, отже, окреме їх визначення як 

самостійного структурного елемента наведеної вище класифікації уявляється не зовсім зрозумілим. 

Разом з тим слід позитивно оцінити наявність в адміністративно-правовій науці кількох точок зору на вказану 

проблематику, що дає змогу визначитися із найбільш прийнятними доктринальними основами наукового 

дослідження, спрямованого на конкретизацію видів адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів.  

Отже, види адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів можна визначити за: 

1) галузевим критерієм (адміністративно-правові засоби захисту цивільних, сімейних, трудових інтересів, 

інтересів у сфері соціального забезпечення тощо);  2) функціональним критерієм (засоби організації, 

планування, мотивації та контролю); 3) суб’єктним критерієм (засоби, що застосовуються органами 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності, об’єднаннями громадян).  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТЕРМІНІВ: 

ЮСТИЦІЯ, ПРАВОСУДДЯ, СУДОЧИНСТВО. 

 

Останнім десятиріччям юридична наука приділяє чимало уваги, досліджуючи в різних аспектах такі 

поняття як юстиція, правосуддя, судочинство. Серед наукових досліджень у цій сфері слід звернути увагу, 

на праці  В.Бігуна, Ю.  Георгієвського, В. Гергелійника, Н.  Железняка, І.Онопчук,  А. Руденка, та ін.. 

Разом з тим у вітчизняній науці досі не сформовано загальноприйнятого поняття юстиції, правосуддя 

та судочинства. Науковці розглядають їх і в широкому, і у вузькому розумінні, ототожнюють юстицію і 

правосуддя, правосуддя і судочинство. 

В законодавстві України  так само досі немає нормативного визначення даних понять взагалі.  

Так, поняття юстиція використовується в окремих нормативно-правових актах, зокрема в Положенні 

про Міністерство Юстиції [1], у назві міністерства, при чому дефініції органу юстиції чи системи юстиції 

не визначено, а також використовується для визначення класних чинів – радник міністерства юстиції ( в 

органах прокуратури). 

Термін юстиція використовується в Концепції реформування кримінальної юстиції України [2]. В 

даному документі передбачено, що систему кримінальної юстиції складає кримінальне, кримінально-

процесуальне та кримінально-виконавче законодавство, а також органи і установи кримінальної юстиції, 

що розглядають кримінальні справи, органи, наділені повноваженнями проводити досудове 

розслідування, інститут державних обвинувачів (прокуратура), органи та установи виконання 

кримінальних покарань, адвокатура. Відтак кримінальна юстиція визначена як система відповідних норм 

національного законодавства та система певних державних органів.  

Щодо термінів правосуддя та судочинство, то слід відмітити що  розділ VIII Конституції України має 

назву «Правосуддя»  і в ч.1 ст.124 зазначається, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 

не допускаються.  Водночас в ч.3 ст.124 вказується, що судочинство здійснюється Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 

народних засідателів і присяжних [3].  
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Також у Законі України «Про судоустрій і статус суддів», закріплено, що  правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства [4]. При 

цьому значення термінів правосуддя та судочинство залишається не визначним і не розкривається. 

 Поняття судочинство в контексті кримінального судочинства  також міститься  в рішенні 

Конституційного суду України від 23 травня 2001 року, відповідно до якого кримінальне судочинство — 

це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а 

також діяльність інших учасників кримінального процесу — підозрюваних, обвинувачених, підсудних, 

потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх 

конституційних прав, свобод та законних інтересів [5]. 

Крім того даючи тлумачення конституційних положень щодо правосуддя, Конституційний Суд 

України відзначив, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя — це самостійна галузь 

державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в 

особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ [6]. 

З  вищевикладеного залишається незрозумілим, якщо правосуддя – це державна діяльність виключно судів, то 

який же правовий статус має Вища рада правосуддя? Незважаючи на те, що  її статус у Конституції України 

встановлюється у ст. 131, що міститься у розділі VIII «Правосуддя», цей орган вочевидь не можна віднести до 

судових. Адже, як зазначено у Законі України «Про Вищу раду правосуддя», вона є колегіальним, незалежним 

конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для 

забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед 

суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і 

законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Враховуючи такі особливі 

повноваження, конституційний склад Вищої ради правосуддя формують різні державні та громадські інститути. А 

саме десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, 

двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з’їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська 

конференція прокурорів, двох - обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою [7]. Отже, Вищу раду 

юстиції не можна віднести до органів, що здійснюють правосуддя, — ні за її статусом, ані за складом. 

 Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що для ефективного здійснення 

державно-правової реформи, в тому числі ефективного реформування органів державної влади необхідно 

чітко на законодавчому рівні визначити поняття юстиція, правосуддя  та судочинство. 
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ЩОДО ПРАВА НА 

ІНФОРМАЦІЮ 

 

В сучасних умовах розвитку України не можна не дооцінювати такий правовий інститут, як право 

людини і громадянина на інформацію. Даний інструмент допомагає громадському суспільству 

контролювати діяльність органів державної влади, підприємств, установ, організацій, слідкувати за 

витратами державних коштів, а також здійснювати контроль над розпорядженням державним та 

комунальним майном. Реалізовуючи своє право на інформацію громадяни можуть запобігати та успішно 

виявляти корупційні діяння. Тому дуже важливим є правильно кваліфікувати адміністративний 

проступок для результативної адміністративної відповідальності та дотримання всіх прав, свобод та 

інтересів учасників такого провадження. 

Вказане питанняя досліджували так науковці як Берлач А. І., Голосніченко І. П., Колпаков В. К., 

Остапенко О. І., Чишко К. О., Ширіна С. А. та інші. Вітчизняні адміністративісти по – різному 

формулюють поняття кваліфікації адміністративних проступків. Наприклад, Голосніченко І. П., 

Стахурський М. Ф. та Золотарьова Н. І. характеризують дане поняття як «встановлення відповідності 

конкретного діяння ознакам того чи іншого складу адміністративного проступку, передбаченого в 

Кодексі України про адміністративні правопорушення» [5, с. 27]. Як вважають Колпаков В. К. та 

Остапенко О. І., під кваліфікацією адміністративного проступку слід розуміти встановлення та 

процесуальне закріплення точної відповідності між ознаками вчинених дій чи бездіяльності й ознаками 

складу правопорушення, передбаченого адміністративним законодавством [6, с. 8; 7, с. 40]. Подібне 

визначення пропонує Берлач А. І., який визначає кваліфікацію адміністративного проступку як 

встановлення й процесуальне закріплення тотожності юридично значущих ознак посягання ознакам 

делікту, передбаченого адміністративним закондавством [4, с. 7 – 8]. 

Стосовно права людини і громадянина на інформацію, то воно з’явилось з прийняттям Закону 

України «Про інформацію» від 02.10.1992 року. Розширилось це право з прийняттям Закону Укараїни 

«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року, метою якого є забезпечення прозорості в 

діяльності суб’єктів владних повноважень. Тому цей правовий інститут почав активніше розвиватись, 

також завдячуючий судовій практиці. Судова практика в цій сфері складається з: 

- адміністративні справи щодо оскарження неправомірних діянь розпорядників (суб’єкти владних 

повноважень; юридичні особи, що фінансуються з державних чи місцевих бюджетів; особи, що 

виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень) у порядку, передбаченому 

Кодексом адміністративного судочинства України; 
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- справи про адміністративні правопорушення, склад яких визначено у статті 2123 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

До актуальних проблем кваліфікації протиправних дій щодо права на інформацію слід віднести: 

1) Закриття провадження, в якому було зафіксовано відсутність складу або події адміністративного 

правопорушення; 

2) Закриття провадження і звільненням від накладення адміністративного стягнення через сплив 

трьохмісячного строку, передбаченого статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

для накладення адміністративного стягнення; 

3) Повернення справ для належного оформлення; 

4) Встановлення вини при закритті проваджень через закінчення строку накладення 

адміністративних стягнень. 

Найбільш поширеною підставою для закриття провадження являється закінчення строків накладення 

адміністративного стягнення.  Провадження закриваються без застосування санкцій саме через закінчення 

тримісячного строку. Закриті на цій підставі справи свідчать про наявність проблем виконання Кодексом 

України про адміністративні правопорушення своїх завдань і функцій, а саме захист прав та свобод громадянина 

у сфері інформаційних правовідносин. Приклад, в Постанові Київського районного суду м. Одеси від 04.03.2016 

року зазначено (відповіді не надано): «ОСОБА_2 у судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_1 до теперішнього 

часу не надав інформації на його запит, тому це адміністративне правопорушення є тривалим. Дослідивши 

докази по справі прихожу до висновку про те, що згідно пояснень ОСОБА_1 потерпілому відмовлено у наданні 

запитуваної інформації, яка не надана до теперішнього часу, що являється тривалим правопорушенням яке 

продовжується по теперішній час, чим ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 

2123 ч. 4 Кодексом України про адміністративні правопорушення.» [3] . 

Ще більш неоднозначною, ніж наведений вище приклад, є судова практика щодо встановлення вини особи, 

яка притягається до відповідальності, при закритті проваджень через закінчення строку накладення 

адміністративних стягнень. Приклад, в Постанові Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.08.2016 року 

суд зазначив: «Враховуючи, що на даний час строки, передбачені ст. 38 Кодексом України про адміністративні 

правопорушення минули, це унеможливлює подальше з’ясування судом обставин вказаного правопорушення з 

визначенням винної у ній особи.» [2]. В Постанові Глобинського районного суду від 06.06.2016 року суд зауважив: 

«Тобто, суддя за спливом строку не вправі з’ясовувати обставини скоєння правопорушення та визнавати особу 

винною чи визнавати її невинною у скоєнні адміністративного правопорушення.» [1]. 

Ще одним недоліком практики в справах за статтею 2123 є неналежне оформлення Постанов в справах 

про адміністративні правопорушення. Стаття 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

містить формальні вимоги до змісту Постанови. Прикладом неналежного оформлення Постанов може 

бути: не зазначені відомості про особу – суб’єкта правопорушення; не наведений опис обставин, що 

характеризують об’єктивну сторону правопорушення (час та місце вчинення); не розкрита суть 

адміністративного правопорушення та інші. 

Враховуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що існують проблеми в кваліфікації 

протиправного діяння за статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наведені 

вище обставини свідчать про те, що механізм притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які 

вчинили адміністративне правопорушення за статтею 2123, не ідеальний. Малорезультативний механізм 

притягнення до відповідальності винуватих осіб негативно впливає на дотримання законодавства вцілому 

та на виконання Кодексом України про адміністративні правопорушення своїх завдань і функцій, а саме 

захист прав та свобод громадянина у сфері інформаційних правовідносин. Для вирішення та подальшого 

зменшення зазначених обставин потрібно узагальнити судову практику за статтею 2123 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, збільшити строк накладення адміністративного стягнення, зробити 

досконалішою процедуру провадження від складання протоколу до розгляду матеріалів справи в суді. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ НЕВИЗНАНИХ ДЕРЖАВ 

 

Відомо, що у 2008 році, коли розпочалася світова фінансова криза, процес глобалізації щонайменше 

загальмував, адже  проти нього  виступає найпотужніша держава сучасного світу – США на чолі з діючим 

Президентом. Д. Трамп розуміє, що зберегти роль США як провідної держави світу можна лише за умови 

здійснення реформ, подібних до тих, що в 30-ті роки минулого століття здійснив автор «Нового курсу» 

Америки Президент Ф.Д. Рузвельт. При цьому Д. Трамп має зважити на те, що успіх реформ пов'язаний 

з перетворенням основ зовнішньої політики США. Справа в тому, що міжнародні відносини стрімко 

розвиваються: змінюється співвідношення сил на геополітичній арені, на роль лідерів сучасного світу 

починають претендувати країни, що швидко міцніють. Тому, власне, найбільш розвинені країни мають 

врахувати існування в світі нових самопроголошених держав.  

Прагнення народів до самовизначення супроводжує всю історію людства. Перша і друга світові війни, 

коли відбувалося перекроювання державних кордонів, розпад світової системи соціалізму, посилення 

процесів глобалізації, що руйнують «національні перегородки», зростання національної самосвідомості 

народів, прагнення до збереження національної ідентичності, всі ці процеси  супроводжуються або 

визнанням нових держав світовою спільнотою країн-членів ООН, або мають наслідком невизнання 

суверенності нових державоподібних утворень. Їх статус – поняття змінне, адже весь хід всесвітньо-

історичного процесу дозволяє стверджувати: сьогодні не визнали – завтра визнають, чи навпаки.  

У сучасному світі невизнаних досить багато, можливо, більше двохсот таких утворень. При цьому частина 

з них перебувають у невизначеному стані роками або навіть десятиліттями. Кожне таке політичне утворення 

має власну історію виникнення та особливості розвитку. Тому, скажімо, дуже важко розібратися з ситуацією в 

Африці, адже загальна кількість країн на цьому континенті невідома через нестабільність у всьому регіоні. У 

даний час там існує 54 суверенних країни та близько 90 країн, територій та регіонів, які не визнаються ООН.  

https://verdictum.ligazakon.net/document/58164380?q=(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20527%2F1045%2F16-%D0%BF)
https://verdictum.ligazakon.net/document/58164380?q=(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20527%2F1045%2F16-%D0%BF)
https://verdictum.ligazakon.net/document/59573908?q=(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20638%2F12535%2F16-%D0%BF)
https://verdictum.ligazakon.net/document/59573908?q=(%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20638%2F12535%2F16-%D0%BF)
https://verdictum.ligazakon.net/document/68889961
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Невизнані держави, їх функціонування, розвиток і місце у міжнародній системі є одним із 

найскладніших питань сучасного світу. Тому актуальним стає дослідження питань, пов’язаних з 

основоположними принципами міжнародного права і тих його інститутів, які сприяють виходу на 

міжнародну арену нових держав. 

Набуття новою державою повноцінної міжнародної правосуб'єктності досяжне шляхом приєднання 

цієї держави до Статуту ООН, який є міжнародним договором. Для вступу в ООН новій державі необхідна 

політична підтримка більше половини держав-членів ООН (в даний час – 97 держав), в тому числі – 

постійних членів Ради Безпеки ООН (Великобританія, Китай, США, Франція і Росія), які мають право 

вето в Раді Безпеки ООН, і восьми «змінних» держав-членів тієї ж ради. 

Тільки визнана держава може бути повноправним суб'єктом будь-яких відносин, мати права і 

обов'язки, засновані на нормах міжнародного права, брати участь в міжнародному спілкуванні та 

співпраці, узгодженні міжнародно-правових норм. Відмінність між визнаними і невизнаними державами 

не є фундаментальною складовою їх міжнародно-правового статусу, адже обидві системні реальності 

однаково здійснюють діяльність на своїй території. Проте невизнана держава має набагато менше прав на 

ведення зовнішньої економічної і політичної діяльності, хоча б тому, що визнані держави по більшості не 

прагнуть вступати з ними у такі стосунки, що характеризують суверенність держави.  

Невизнаність держави міжнародним співтовариством є правовою характеристикою її статусу. 

Подібна держава позбавлена можливості активної економічної діяльності, укладення вигідних торгових 

контрактів, реалізації спільних інвестиційних та інфраструктурних проектів. Невизнана держава 

розраховує тільки на гуманітарну допомогу міжнародної спільноти, а її співпраця з різними країнами 

залишається в зародковому стані. Тому політико-правове визнання будь-якої території безпосередньо 

забезпечує її існування і розвиток.  

Відсутність легітимних і повноцінних зв'язків між невизнаними країнами і країнами-членами ООН 

залишається проблемою не лише для населення цих державоподібних утворень, а й для світових силових 

центрів. Саме ці центри при винесенні політичного вердикту щодо визнання самопроголошених утворень 

беруть за основу правові акти, прийняті тамтешніми владними структурами, але за умови, що ці акти 

відображають волю населення щодо самовизначення. Розвинені демократичні країни вирішують вказане 

питання, виходячи з власної системи цінностей. У результаті Абхазія, Придністров'я та Північний Кіпр, 

три невизнані держави Європи, що виникли під час етнонаціональних конфліктів кінця минулого 

століття, незважаючи на багато проблем, самоврядні та стабільні та ще й не виявляють ознак руйнування. 

Вони здійснюють внутрішній суверенітет, навіть не маючи перспективи отримати міжнародне визнання. 

Тому їх кваліфікують як «де-факто» держави. 

Тривалий період тупика в ситуації невизнаних держав дещо змінився в 2008 році, коли Косово 

проголосило незалежність і отримало широке визнання. Подальші зміни відбулися після війни між Росією 

та Грузією, після якої РФ визнала Абхазію та Південну Осетію, відокремлені регіони Грузії, посилаючись на 

широке визнання Косова як виправдання. Проте питання про статус Південної Осетії залишається відкритим, 

адже її державність окрім Росії визнали ще лише три країни-члени ООН – Нікарагуа, Венесуела та Науру. 

Показовою щодо суверенізації невизнаних держав є також ситуація з Сомалі після закінчення там 

громадянської війни. Сомалі перестала існувати як держава, і на її уламках виникло утворення 

Сомаліленд, яке має всі атрибути державності, аж до відкриття представництва в США, Великобританії, 

Італії та Ефіопії. Тим не менше, Сомаліленд не має офіційного визнання, головним чином через те, що 

батьківська держава, Сомалі, відмовилася визнати існування такої держави. 

Невизнаність держави може виявлятися не тільки в дипломатичній площині. Відомі випадки, коли суди 

різних держав-членів ООН виносили рішення щодо неправомірності укладання різних угод між 

господарюючими суб'єктами на тій підставі, що якась невизнана держава юридично не існує. І це нашкодило 

інтересам не лише господарюючих суб'єктів самопроголошених утворень, а й підприємцям країн-членів ООН.  
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Невизнана держава не може існувати ізольовано від світового співтовариства. Тому вона має бути 

визнаною хоча б однією суверенною державою для здійснення співробітництва в економічній та інших 

сферах. Як правило, таке визнання дає держава, що є великим гравцем на міжнародній арені і підтримує 

з політичних причин самопроголошену. Відомо, що пострадянські невизнані держави не користуються 

підтримкою Заходу (крім, частково, Нагірного Карабаху, який отримує пряму державну фінансову 

підтримку від США). Тому перспективи їх суверенізації на просторі колишнього СРСР бачаться в іншому 

коридорі можливостей, ніж надані для Косова і Вільного Курдистану. Проте вони мають значні 

можливості легітимації їх як держав. Серед них міжнародно-правові можливості, наприклад, підтриманий 

ОБСЄ меморандум щодо Придністров'я від 8 травня 1997 року (цей акт надає Придністров'ю суверенні 

права здійснення зовнішньоекономічної, освітньої та культурної діяльності). Придністров'я може 

розраховувати на те, що з часом перспективи його суверенізації будуть підкріплені всебічним розвитком 

інтеграційних процесів, таких, як  міжрегіональні, комунікаційні та господарські зв'язки всіх сторін 

конфлікту, що відбувається поряд з Україною. 

Елементи міжнародної легітимації існуючих інститутів влади невизнаних держав були підкріплені 

діяльністю ОБСЕ тоді, коли ця організація оголосила про підтримання плану парламентських виборів у 

Придністров'ї за законами «Придністровської Молдавської республіки». Свою роль стосовно визначення 

політичного статусу невизнаних держав відіграє  відмова НАТО від примусу до миру ворогуючих держав 

на території колишньої Югославії шляхом військового, політичного тиску, економічної блокади або 

«гуманітарної інтервенції». При цьому стає зрозумілим, що міжнародно-правове визнання нових держав 

або урядів є винятковою прерогативою інших суверенних держав. Такий акт виражає готовність 

суверенної держави-члена ООН підтримувати міжнародні, дипломатичні, консульські та інші відносини, 

що, однак, не є  її обов'язком. І це обумовлює необхідність конкретної кодифікації і модернізації 

механізмів визнання самопроголошених держав, прийнятних для світової спільноти цивілізованих країн. 

Для визнання нової держави в сучасних умовах слід запровадити і закріпити на внутрішньодержавному 

і міжнародному рівнях низку універсальних критеріїв, зокрема: легітимність і легальність усталеної 

державної влади; дотримання і повага прав людини і громадянина (включаючи відсутність дискримінації 

народів, що проживають на території невизнаної держави, за релігійними, етнічними чи політичними 

ознаками); наявність кордонів з іншими державами; економічна життєздатність самопроголошеного 

державного утворення; політична організація влади і внутрішня політико-соціальна стабільність; 

миролюбність невизнаної держави, яка не завдає шкоди безпеці інших держав. 
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