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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Палагусинець Р.В., 

к.е.н., заступник керівника відділу 

Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків  

Апарату Верховної ради України 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ ЗАКОРДОННИХ 

ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВУ ЗА ПЕРІОД 2017-2020 РОКІВ 
 

На новому етапі становлення зовнішньої політики та міжнародних відносин Україна інтегрується у 

європейське співтовариство та бере участь у міжнародних організаціях за наступними напрямами 

співробітництва з ЄС у галузях юстиції, свободи та безпеки, безвізового діалогу з ЄС, регіонального 

співробітництва з ЄС, допомога у сфері інституційної розбудови зі сторони ЄС, консультативна місія ЄС з 

реформування сектору цивільної безпеки України, співробітництва в енергетичній сфері та інвестиційного 

співробітництва, торговельного та економічного співробітництва, особливого партнерства з НАТО. 

Менеджмент сучасних відносин України з ЄС та з іншими державами та міжнародними організаціями 

забезпечує сучасна дипломатична служба України [10, c. 269]. В Україні у 2017 році було акредитовано одне 

Представництво Європейського Союзу, ГУАМ, яка являється однією міжнародною регіональною організацією, 

одна міжурядова організація, дві моніторингові місії та одна консультативна місія, а також 77 посольств 

іноземних держав та 18 представництв міжнародних організацій, де загальна кількість даних установ становить 

101 штуку. Станом на грудень 2018 року в Україні було акредитовано на 1 посольство менше у порівнянні з 

2017 роком, проте на 1 представництво міжнародних організацій більше у порівнянні з 2017 роком, інші 

показники залишилися незмінними. Консульські установи іноземних держав станом на грудень 2018 року 

представлені в Україні 21 генеральним консульством та 6 консульствами, і 102 почесними консульствами. 

Станом на березень 2019 року в Україні було акредитовано та сама кількість установ що і у 2018 році, проте 

було збільшено на 1 почесне консульство у порівнянні з попереднім роком. 

Станом на 1 січня 2017 р. згідно з бюджетною програмою КПКВК 1401030 за рахунок державних 

коштів було забезпечено функціонування 124 закордонних дипломатичних установ (ЗДУ) України, де 

середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1117 осіб, а загальна чисельність штатних працівників, 

які здійснюють консульські функції, склала 288 осіб. Станом на 1 січня 2018 р. згідно з бюджетною 

програмою КПКВК 1401030 за рахунок державних коштів було забезпечено функціонування 125 ЗДУ 

України, де середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1142, а загальна чисельність штатних 

працівників, які здійснюють консульські функції, склала 263 осіб. 

Станом на 1 січня 2019 р. згідно з бюджетною програмою КПКВК 1401030 за рахунок державних 

коштів було забезпечено функціонування 126 ЗДУ України (у тому числі започатковано роботу двох 

штатних консульських установ: Генерального консульства України в Едмонтоні та Консульства України 

в Анталії). Середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1247 осіб, а загальна чисельність штатних 

працівників, які здійснюють консульські функції, склала 295 осіб. 

Станом на 1 січня 2020 р. згідно з бюджетною програмою КПКВК 1401030 за рахунок державних 

коштів було забезпечено функціонування 126 ЗДУ України. Середньорічна чисельність працівників ЗДУ 

склала 1261 особа, а загальна чисельність штатних працівників, які здійснюють консульські функції, 

склала 299 осіб. Враховуючи суттєве збільшення обсягів консульських дій у країнах Східної Європи, було 

збільшено чисельність консульських працівників, за рахунок перерозподілу обов'язків серед працівників 

ЗДУ та забезпечено організацію виконання поставлених завдань на належному рівні (див. табл. 1) [2]. 

Розбіжності між фактичними показниками чисельності та затвердженими результативними 

показниками обумовлені, зокрема часовими факторами проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад та оформлення переможців конкурсів для направлення у закордонне відрядження [2]. 

Як представлено в табл. 2, у числових-кількісних показниках забезпеченість кадрами закордонних 

дипломатичних установ та їх пропорційним розподілом відносних порівняльних даних видно, що за 

період 2017-2020 рр. фактичні результативні показники співвідношення працівників ЗДУ, які здійснюють 

консульські функції до працівників ЗДУ (на штатних посадах) коливалися в межах 0,23-0,27, а показники 

співвідношень даних працівників згідно із затвердженою у паспорті бюджетної програми за період 2017-

2020 рр. коливалися в межах 0,22-0,24. Показники цих даних стверджують певну контрольовану систему 
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раціонального й збалансованого кількісного співвідношень між парними взаємоузгодженими 

пропорціями 1:4 працівників закордонних дипломатичних установ, які виконують консульські функції до 

працівників закордонних дипломатичних установ (на штатних посадах) (див. табл. 2) [3, с. 15]. 
 

Таблиця 1. 

Кадровий склад закордонних дипломатичних установ за 2017-2020 рр. 

Показники 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми (ЗУПБП) 

Фактичні результативні 

показники (ФРЗ) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Кількість діючих закордонних 

дипломатичних установ (ЗДУ) 

України 

124 

од. 

125 

од. 

126 

од. 

126 

од. 

124 

од. 

125 

од. 

126 

од. 

126 

од. 

Гранична штатна чисельність 

працівників ЗДУ 

1399 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1399 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

Середньорічна чисельність 

працівників ЗДУ (на штатних 
посадах) 

1270 

чол. 

1315 

чол. 

1273 

чол. 

1273 

чол. 

1117 

чол. 

1142 

чол. 

1247 

чол. 

1261 

чол. 

у тому числі дипломатичні 

працівники 

― 894 

чол. 

856 

чол. 

― ― 776 

чол. 

839 

чол. 

― 

адміністративно-технічні 
працівники 

― 298 
чол. 

392 
чол. 

― ― 259 
чол. 

384 
чол. 

― 

обслуговуючий персонал ― 123 

чол. 

25 

чол. 

― ― 107 

чол. 

24 

чол. 

― 

Чисельність працівників ЗДУ, які 
виконують консульські функції 

275 
чол. 

288 
чол. 

307 
чол. 

297 
чол. 

288 
чол. 

263 
чол. 

295 
чол. 

299 
чол. 

Примітка: сформовано на основі джерела: [2]. 
 

 

Таблиця 2. 

Ретроспективний аналіз кадрового складу закордонних дипломатичних установ за 2017-2020 рр. 

Роки 

Загальна 

 к-сть 

працівників 

Середньорічна 

чисельність 

працівників ЗДУ 

(на штатних 

посадах) 

Чисельність 

працівників ЗДУ, 

які здійснюють 

консульські функції 

Співвідношення 

працівників ЗДУ, які 

здійснюють консульські 

функції / працівників ЗДУ 

(на штатних посадах) 

Фактичні результативні показники 

2017 1405 чол. 1117 чол. 288 чол. 0,26 

2018 1405 чол. 1142 чол. 263 чол. 0,23 

2019 1542 чол. 1247 чол. 295 чол. 0,24 

2020 1560 чол. 1261 чол. 299 чол. 0,24 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

2017 1545 чол. 1270 чол. 275 чол. 0,22 

2018 1603 чол. 1315 чол. 288 чол. 0,22 

2019 1580 чол. 1273 чол. 307 чол. 0,24 

2020 1570 чол. 1273 чол. 297 чол. 0,23 

Примітка: сформовано автором на основі джерела: [2]. 
 

Середньорічна чисельність працівників закордонних дипломатичних установ (на штатних посадах) 

згідно із фактичними результативними показниками за період 2017-2020 рр. має тенденцію до збільшення 

кількості штатних працівників. Згідно із затвердженою у паспорті бюджетної програми за період 2017-2020 

рр. середньорічна чисельність працівників закордонних дипломатичних установ (на штатних посадах) з 2017 

року по 2018 рік збільшилася на 45 штатних працівників, а з 2018 року по 2019 рік зменшилася на 42 штатних 

працівників, протягом 2019-2020 рр. показник кількості працівників був незмінним. Загальна кількість 

працівників закордонних дипломатичних установ, які виконують консульські функції згідно із фактичними 

результативними показниками за період 2017-2018 рр. зменшилася на 25 штатних працівників, а за період 

2018-2020 рр. має тенденцію до збільшення кількості штатних працівників. 
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Згідно із затвердженою у паспорті бюджетної програми за період 2017-2020 рр. кількість працівників 

закордонних дипломатичних установ, які виконують консульські функції за період 2017-2019 рр. має тенденцію до 

збільшення кількості штатних працівників, а за період 2019-2020 рр. зменшилася на 10 штатних працівників. Як 

видно з табл. 2 як загальна кількість працівників дипломатичних установ, які здійснюють консульські функції, так 

і працівників даних дипломатичних установ (на штатних посадах) динамічно і практично рівномірно зростає з 2017 

по 2020 рр. Зокрема, загальна кількість працівників згідно з фактичними результативними показниками у 2017 році 

становила 1545 осіб, а в 2020 році – 1570 осіб, відповідно працівників закордонних дипломатичних установ, які 

виконують консульські функції у 2017 році становила 288 осіб, а в 2020 році – 299 осіб та працівників закордонних 

дипломатичних установ (на штатних посадах) у 2017 році становила 1117 осіб, а в 2020 році – 1261 осіб. 

Проведений поглиблений ретроспективний аналіз кадрового складу та потенціалу дипломатичної 

служби України за період 2017-2020 рр. представив результативні дані, які необхідно застосувати при 

розробці стратегії для ефективної реалізації міжнародних відносин України. Необхідно пришвидшити 

процедуру погодження в інших органах державної влади, з метою мінімізації відхилень результативних 

показників частки розроблених нормативно-правових актів. В загальному рівень вчасно виконаних 

доручень у їх загальної кількості за аналізований період становить 100%, що вказує на позитивну 

тенденцію діяльності працівників закордонних дипломатичних установ. 
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 
 

Рекреаційна сфера в умовах потужного природно-ресурсного потенціалу набуває важливого значення 

у стимулюванні розвитку економіки регіонів України. 

В Україні наявні різноманітні курортні ресурси, важливе місце серед яких займають бальнеологічні. 

На сучасному етапі роль бальнеолікування зростає у зв’язку з необхідністю оздоровлення значної частки 

населення країни. Значні поклади мінеральних вод (близько 500 родовищ) підвищують 

бальнеолікувальний потенціал України. Ресурси мінеральних вод є необхідною умовою створення 

курортів бальнеологічного профілю [1]. 

Як відомо, бальнеоло́гія – розділ курортології, що вивчає походження й фізико-хімічні властивості 

лікувальних мінеральних вод і грязей, їхній вплив на організм при різних захворюваннях, опрацьовує 

показання до їх застосування з лікувально-профілактичною метою. 

Бальнеологічні курорти – це оздоровниці, лікування в яких базується на прийомі особливих 

мінеральних вод, що володіють терапевтичним впливом на людський організм. Мінеральні води цих 

курортів надзвичайно популярні та високоефективні у вузькоспеціалізованому лікуванні, саме тому, 

регулярно тисячі туристів відвідують ці містечка. 

Для соціально-економічного розвитку регіонів та підсилення туристичної діяльності важливим є 

обґрунтування та презентація туристичних маршрутів, що є фактором залучення туристів у регіон та 

активізації туристичної діяльності в областях. 

https://mfa.gov.ua/
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Серед регіонів України не є виключенням щодо розвитку бальнеології Вінницька область. Так, на її 

території розташований бальнеологічний курорт державного значення, єдиний в Україні радоновий 

курорт Хмільник. 

мінеральні води Хмільника мають знижений вміст важкого водню, завдяки чому такі води належать 

до, так званих, «легких» мінеральних вод. Вони наділені підвищеною біологічною активністю, і тому 

широко використовуються як для лікування, так і для профілактики захворювань. Такі води відомі в 

природі – це вода з реліктових льодовиків. Вчені зауважують, що легкі води сприяють продовженню 

життя.  Люди, що проживають в місцевостях, де використовується така вода, належать до довгожителів. 

Аналіз багатьох сотень клінічних робіт, виконаних на курорті, виявив задовільну ефективність 

лікування хворих на ревматизм та захворювання суставів, нервової та серцево-судинної систем, органів 

дихання, порушень обміну речовин та ендокринних залоз, захворювань шкіри, гінекологічних та 

урологічних захворюваннях, а також опіків, дитячих хвороб, людей похилого та віку [2]. 

Таким чином, доведений факт, що на курорті Хмільник радон лікує. Радонотерапія в Хмільнику – це один 

із способів стимуляції ослаблених захисно-пристосувальних сил хворого організму, підвищення стійкості 

живих організмів до онкологічних та інфекційних захворювань, збільшення потужності біополя, сприяє 

довгожительству, є одним з необхідних умов підтримання нормальної життєдіяльності та здоров’я людини. 

Хмільник  отримав статус курорту державного значення, на його території є 8 санаторіїв, зокрема 

«Радон», «Поділля», профспілковий санаторій «Хмільник», «Південний Буг», Залізничників, Березовий 

гай, Військовий та корпус Поділля Преміум. 

Для підсилення інвестиційної складової Вінницького регіону варто запропонувати туристичний 

продукт під назвою «Туристичний маршрут «Бальнеологія Вінниччини». Сюди входить не тільки 

лікувальний туризм, а й пізнавальна програма про історико-культурні особливості регіону. 

Під час відвідування цих маршрутів можуна скуштувати різні види мінеральних вод, спробувати 

зовнішній лікувальний ефект мінеральних та термальних ванн, ознайомитися з бальнеологічними 

можливостями мінеральних вод. 
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Графська О.І., 

к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,  

Кулик О. М. 

студентка 5-курсу факультету Туризму. 
 

Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день процес інвестування є стратегічно спрямованим вкладенням різних економічних 

ресурсів з метою отримання яких-небудь (фінансових, майнових, нематеріальних тощо) вигод в майбутньому або 

придбання компанією конкурентних переваг. Правильно підібрана інвестиційна стратегія забезпечує найбільш 

ефективну реалізацію інвестиційного проекту. Це висуває на передній план питання фінансування проектів. Поза 

сумнівом, основна діяльність компанії має бути основним джерелом прибутку і відповідно до основним джерелом 

грошових коштів. Але, на жаль, в українській практиці рух грошових потоків має однобоку спрямованість: 

відбувається «підживлення» основної діяльності за рахунок інвестиційної і фінансової. Інвестиційна діяльність – це 

діяльність суб'єктів на ринку інвестицій, метою яких є розширення економічного потенціалу об'єкту інвестицій за 

допомогою найбільш ефективних форм вкладення капіталу у рамках загальної стратегії розвитку. Інвестиційна 

діяльність в Україні почала активно розвиватися в епоху розвитку ринкових стосунків. На початку 90-х років 

практично усі галузі української економіки прийшли в стан стагнації, внаслідок розвитку інфляційних процесів в 

країні. Проте, в середині 90-х років ситуація змінилася до кращого. В цей час стали з'являтися нові підприємства, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_21
https://hmilnyk.in.ua/shho-take-radon-i-chomu-vin-likuye/
https://hmilnyk.in.ua/shho-take-radon-i-chomu-vin-likuye/
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модернізуватися наявні, що зажадало активного розвитку ринку інвестицій. На початку XXI-го століття ринок 

реальних інвестицій став одним з тих, що розвиваються. Зараз в країні реалізується велика кількість інвестиційних 

проектів, інвесторами яких є українські і зарубіжні компанії і приватні інвестори. 

Актуальність проблеми управління інвестиційними проектами проявляється внаслідок активного розвитку 

ринку інвестицій останніми роками. Ефективна діяльність підприємства в довгостроковій перспективі, 

забезпечення високих темпів їх розвитку і підвищення конкурентоспроможності в умовах переходу до ринкової 

економіки значною мірою визначається рівнем їх інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної 

діяльності. Тема дослідження актуальна, оскільки комплекс питань, пов'язаних із здійсненням інвестиційної 

діяльності підприємства, вимагає глибоких знань теорії і практичних навичок ухвалення управлінських рішень 

в області обґрунтування інвестиційної політики, вибору найбільш ефективних її напрямів і форм. 

Управління інвестиціями є системою принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, 

пов'язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства, на передінвестиційному, 

інвестиційному і постінвестиційному етапах. Управління інвестиціями зв'язане з рядом проблем, які 

виникають при відборі альтернативних інвестиційних проектів (передінвестиційний етап), їх реалізації 

(інвестиційний етап) і на експлуатаційній стадії (постінвестиційний етап) [1]. 

На передінвестиційному етапі основною проблемою підприємства є пошук інвестора. Усі інвестиційні 

проекти, які реалізуються на підприємствах, фінансуються за рахунок власних засобів і за рахунок зовнішніх 

джерел. Пошук інвесторів - це актуальна проблема для усіх вітчизняних підприємств і малого бізнесу в 

цілому. Будь-яке підприємство для розширення своєї діяльності, введення нових об'єктів, розширенні або 

модернізації прибігає до фінансування як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел. 

Фінансування за рахунок внутрішніх джерел викликає відвернення засобів підприємства з обороту, що 

спричиняє за собою виникненні фінансових труднощів і як наслідок втрат підприємства у вигляді збитків [2]. 

Фінансування за рахунок зовнішніх джерел можна розділити на два види: фіксація за залучення банківського 

і кредиту і фінансування за рахунок засобів інвесторів. Користування банківським кредитом для 

підприємства є дорогим джерелом залучення засобів, до того не усі підприємства, що реалізовують 

інвестиційний проект відповідають допустимому і необхідному класу кредитоспроможності.  

На інвестиційному етапі актуальними проблемами при реалізації інвестиційних проектів є: дуже швидке 

зростання цін і тарифів, особливо на будівельні матеріали; дуже високі транспортні витрати на постачання 

устаткування і матеріалів; тривалий період часу будівництва і монтаж устаткування, що збільшує вартість 

проекту; вірогідність неточних розрахунків вартості інвестиційного проекту через наявність інфляції. 

Тому на сьогоднішній день, найкраще для українських підприємств малого та середнього бізнесу 

залучати зовнішнього інвестора, і за допомого залучення зовнішнього інвестора мати дешевий ресурс 

(обігові кошти) для успішного розвитку певної сфери діяльності. Таким чином, однією з актуальних 

проблем теперішнього часу є проблема безпеки і ризику інвестиційних проектів. 
 

Література: 
 

1. Бирман Г., Шмидт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів : Пер. з англ. / Під ред. Л.П. Білих. 

М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2007. 

2. Бондарів В.В. Інвестиційний менеджмент, 2008. 
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РОЛЬ  БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Розвиток сучасного підприємства залежить від ефективності його управління,що представляє собою 

складне поєднання зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків. Важливим  у даному процесі належить 

бухгалтерській економічній системі, де накопичується достовірна та повна інформація для керівників та 

менеджерів в процесі аналізу, планування та прийняття управлінських рішень.  
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Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський 

облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Метою 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства [2]. Отже, бухгалтерський облік має бути організований відповідно до вимог 

законодавства та особливостей господарської діяльності конкретного підприємства.  

В умовах адаптації системи бухгалтерського обліку підприємства до ринкового середовища та вимог 

МСФЗ постають питання його удосконалення в частині забезпечення інформацією для поточного та 

стратегічного планування, аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень.  

Виходячи з мети досягнення визначених цілей господарської діяльності підприємства, завданнями 

внутрішньогосподарського обліку є: 

- формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями 

управління і різними структурними підрозділами одного рівня; 

 - організаційна та методична підтримка процесів бюджетування та планування, у тому числі, стратегічного;  

- оперативний та стратегічний контроль і оцінювання результатів діяльності внутрішніх підрозділів 

підприємства в досягненні мети; 

 - координація розвитку підприємства у майбутньому на основі аналізу та оцінки фактичних 

результатів діяльності [1]. 

Велике значення в забезпеченні якості обліково- аналітичної інформації відіграє програмне 

забезпечення. Сьогодні на вітчизняному ринку пропонується велика кількість програмних продуктів, які 

забезпечують ведення бухгалтерського обліку та складання і подання звітності на підприємстві. До 

найбільш поширених належать :“1С:Підприємство”, “ MASTER : Бухгалтерія”,  SАР R/З (SАР АG), тощо.   

Якщо на підприємстві створена бухгалтерська служба, то повинно бути розроблене Положення про 

бухгалтерську службу, в якому зазначені загальні положення; її місце в управлінні; підпорядкованість; 

основні завдання; функції; права і обов'язки працівників; взаємодія і взаємовідносини бухгалтерії з 

іншими структурними, підрозділами підприємства, тощо.  

Для забезпечення ефективної співпраці працівників бухгалтерії з іншими структурними підрозділами 

нами розроблено  таблицю етапів роботи, періодичності виконання та взаємозв'язки з іншими 

підрозділами підприємства в умовах використання інформаційних систем та технологій (на прикладі 

торговельного підприємства з використанням Програми « 1С.Підприємство»). 

Таблиця 1 

Етапи роботи бухгалтерії та взаємозв'язки з іншими структурними підрозділами 

Етапи роботи 

Періодичність 

Департаменти 

ініціатори регулярно щотижнево щомісяця 
за ініціативою 

інших 

департаментів 

Етап 1. Облік товарних операцій: 

Перевірка дотримання 
регламенту надходження 

товарних документів 

+    Закупівлі 

Аналіз прибуткових 
накладних (перевірка 

настройки регістрів по 

проводках, контроль 
проводок після вигрузки, 

формування звітів, журналу 

по рахункам обліку 
товарних операцій) 

+     

Реєстрація вхідних 

податкових документів 

+     
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Аналіз ПДВ (формування 

звіту очікуваного та 
підтвердженого ПДВ) 

+     

Етап 2. Облік реалізації товарів 

Формування Звіту про 

роздрібні продажі 
(контроль проводок після 

вигрузки) 

+     

Перевірка ПДВ та оплати +    Фінансового 

контролінгу 

Етап 3. Облік касових операцій 

Формування прибуткових 

касових ордерів у Програмі 
УТП, перевірка після 

вигрузки 

+    + 

Формування видаткових 

касових ордерів на видачу 
підзвітним особам, 

заробітної плати, та ін. 

   + Відділ персоналу 

Формування авансових 
звітів 

   + Відділ персоналу 

Етап 4. Облік руху безготівкових коштів 

Перевірка банківських 

виписок після вигрузки з 
Програми УТП 

+  +  Фінансовий 

відділ 

Створення документів на 

списання з поточного 

рахунку та надходження на 
поточний рахунок від 

контрагентів 

  + + Планово-

економічний 

відділ, 
фінансовий 

Формування звітів для 
перевірки розрахунків 

  +   

Етап 5. Облік витрат, доходів і фінансових результатів 

Формування документів у 

Програмі УТП на отримані 
та надані послуги. 

   + Планово-

економічний 
відділ, 

фінансовий 

Перевірка та реєстрація 

ПДВ в 1С після вигрузки 

   +  

Перевірка нарахування 

амортизації основних 

засобів (розділ звіти ОЗ та 
НМА).Закупівля та 

списання необоротних 

активів 

  + + Планово-

економічний 

відділ 

Закриття місяця, 

визначення фінансових 

результатів 

  +   

Формування звітності   +   
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Таким чином, система бухгалтерського обліку в управлінні підприємством виконує функцію 

забезпечення інформацією, необхідною для поточного та стратегічного планування, аналізу, контролю та 

прийняття управлінських рішень.  
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ОСВІТА ТА НАУКА В УМОВАХ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ 
 

Освіта і наука є одними з головних драйверів інноваційного розвитку. Наукова діяльність та розробки 

закладів вищої освіти та наукових установ становлять основу інноваційного потенціалу країни. Інновації, 

в свою чергу, є фундаментом для переходу країни на реіндустраільний шлях розвитку. Реіндустріалізація 

являє собою «процес відновлення виробничих, технологічних систем, окремих секторів та видів 

промисловості з вирішенням головних завдань, що стосуються фондової, технологічної та кадрової бази 

промисловості, із загальним вектором на створення вітчизняних якісних споживчих вартостей» [7]. 

Актуальність проблеми стимулювання розробок та залучення інновацій в економіку в умовах 

реіндустріалізації обумовлюється малою часткою кількості інноваційно-активних підприємств та 

низьким рівнем наукоємності валового внутрішнього продукту (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інноваційна активність 

 

Частка кількості 

інноваційно-активних 

підприємств у загальній 

кількості промислових 

підприємств 

Витрати 

промислових 

підприємств на 

інновації 

Витрати на 

виконання 

наукових 

досліджень і 

розробок - усього 

Частка витрат на 

виконання 

наукових 

досліджень і 

розробок у ВВП 

 % млн.грн млн.грн % 

2010 13,8 8045,5 8107,1 0,75 

2011 16,2 14333,9 8513,4 0,65 

2012 17,4 11480,6 9419,9 0,67 

2013 16,8 9562,6 10248,5 0,70 

2014 16,1 7695,9 9487,5 0,60 

2015 17,3 13813,7 11003,6 0,55 

2016 18,9 23229,5 11530,7 0,48 

2017 16,2 9117,5 13379,3 0,45 

2018 16,4 12180,1 16773,7 0,47 

2019   17254,6 0,43 

Джерело: розроблено автором на основі [1; 3] 
 

Частка кількості інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств в 

Україні впродовж 2010-2018 років коливалась в межах 13,8–18,9%, а рівень наукоємності ВВП (виражений 

через показник «частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП») в період з 2010 по 2019 

роки не піднімався вище 0,75%, що є критично низьким рівнем. Аналіз даних показників показує не 

достатній рівень інноваційної активності для реалізації існуючого інноваційного потенціалу країни. 

В сучасному світі перспективним джерелом створення, впровадження та комерціалізації інновацій 

виступають промислові університети.  

«В середині 90-х рр. відомими вченими Іцковицом Х. (США) і Лейдесдорфом Л., (Нідерланди) була 

розроблена нова сучасна модель інноваційного розвитку, названа «потрійною спіраллю». Потенціал для 
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інновацій та економічного розвитку в сьогоднішньому, знаннєво-орієнтованому суспільстві вчені 

побачили в більш яскраво вираженою ролі університетів і тісній взаємодії університету, приватних 

підприємств і держави для створення нових інституційних і громадських форм виробництва, передачі і 

застосування знань. Університети в цьому тривладді приймають окремі риси підприємств і державних 

структур і стають базою для інновацій, науково-практичних розробок і підприємницьких проектів» [8]. 

Існують різні форми реалізації концепції промислового університету, зокрема:  

 бізнес-інкубатори;  

 договірна науково-дослідна робота; 

 освітні послуги; 

 наукові технопарки; 

 технополіси;  

 інжинірингові та венчурні підприємства.  

«Технопарки передбачають перетворення дослідницьких груп закладів вищої освіти на малі науково-

технологічні фірми та створення навчальними закладами разом із підприємствами технологічних і науково-

технологічних парків. Технополіси включають в себе створення наукових містечок, розвиток яких 

обумовлено діяльністю науково-виробничих комплексів. Ядром технополісу є заклад вищої освіти, навколо 

якого групуються промислові підприємства, виробнича і соціальна інфраструктура. Прикладом технополісів 

у світі є: Силіконова долина у США, Кембридж в Англії, Силікон Глен в Шотландії, Софія – Антиполіс і 

Мей–лан–Гренобль у Франції. Академічне бізнес-інкубаторство є однією з найбільш актуальних тематик 

останнього часу в галузі розвитку інноваційно-орієнтованої економіки і додаткових інструментів системи 

вищої освіти» [2, c. 67-70]. 

Прикладом наукового парку в Україні є Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса 

Шевченка» (загалом в Україні 32 парки). На сьогодні в роботі парку знаходяться,зокрема, такі проекти [4]:  

 LTB – компанія з розробки програмного забезпечення для інтернет-магазинів, що дозволяє 

надавати їх покупцям послуги віртуальної примірки одягу; 

 Виготовлення нової лікарської субстанції – активного метаболіту вітаміну Е для застосування у 

медичних лікарських засобах; 

 Муніципальна ГІС: інструмент управління ризиками; 

 Виробництво олії методом попередньої ферментативної обробки насіння; 

 Виробництво солоду із безглютенових зернових культур як сировини для оздоровчих та 

дієтичних харчових продуктів та ін.. 

 
Рис. 1. Співпраця університетів та промисловості в галузі НДР за Глобальним індексом 

конкурентоспроможності, 2007-2017 роки 

Джерело: розроблено автором на основі [9] 
 

Що стосується українських бізнес-інкубаторів, то останніми офіційними даними (2017 рік) їх 

кількість близько 55, що нижче за показник 2014 року на 24 одиниці [6]. «За даними Української асоціації 

бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів (http://www.novekolo.info/ua/) чисельність реально працюючих 

бізнес-інкубаторів важко визначити. Для одержання інформацію, щодо цього питання потрібно 

проаналізувати звіти про виконання стратегічних планів розвитку регіонів» [5]. Таким чином в Україні 

станом на 2018 рік діє 63 бізнес-інкубатори, зокрема в Києві та Київській області 27, у Дніпропетровській 
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обл. – 14, в Одеській обл. – 9, у Запорізькій обл. – 6, у Волинській обл. – 4, у Вінницькій обл. – 3. До най 

успішних українських бізнес-інкубаторів можна віднести такі, як: iHUB, Eastlabs, GrowthUp, Happy 

FarmWannabiz, IT-парк, Voomy та Polyteco. 

Загалом рівень співробітництва університетів, наукових установ та промисловості, бізнесу показує 

один із індикаторів щорічного дослідження конкурентоспроможності країн світу The Global 

Competitiveness Index (рис. 1). На рисунку показано динаміку позиції в рейтингу та оцінки даного 

показника (загалом оцінка варіюється від 1 до 7, де 1 низький, а 7 – високий рівень співпраці). З графіка 

видно, що в Україні посередній рівень колаборації університетів та промисловості, оцінка показника у 

звіті за 2017-2018 роки склала 3,39 і дала можливість зайняти 73 позицію з 137 в рейтингу країн. Це досить 

низький показник. Керівництву країни потрібно звернути увагу на розвиток підприємницьких 

університетів, адже вони є джерелом необхідного інноваційного розвитку. 

Таким чином, Україні необхідно активно залучати заклади вищої освіти та наукові установи до 

процесу створення та впровадження інновацій. Розвиток концепції підприємницького університету (як 

засобу передачі знань та технологій із сфери освіти та науки в підприємницький сектор) в Україні може 

суттєво підвищити інноваційний потенціал країни, що сприяло б підвищенню рівня 

конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку. Інноваційний розвиток 

промисловості та загалом економіки створював би сприятливі умови для реалізації реіндустрального 

вектору розвитку економіки.  
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ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДО ЗМІНИ РІВНІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Безперервна діяльність страхових компаній на ринку туристичних послуг, особливо в умовах 

динамічних змін економічної кон’юнктури, потребує постійного моніторингу рівня 

конкурентоспроможності та прогнозування динаміки його зміни. Ефективність управління 

конкурентоспроможністю залежить від врахування тенденцій зміни рівня конкуренції в галузі, гнучкості 

та оперативності прийняття управлінських рішень. Керівнику страхової компаній необхідно заздалегідь 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.zip
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передбачати настання критичного рівня конкурентоспроможності, щоб розробити та реалізувати заходи 

з його покращення. У зв’язку з цим актуальним є раннє виявлення ознак зміну рівня 

конкурентоспроможності страхових компаній на ринку туристичних послуг. 

Визначення диспропорції у рівнях конкурентоспроможності страхових компаній на ринку туристичних 

послуг України та ймовірності їх нівелювання здійснено шляхом розрахунку індикаторів -конвергенції.  

Конвергенція (від лат. convergo – сходитися в одну точку, наближатися) – це процес зближення внаслідок 

появи у сторін, що зближуються, ознак схожості [1]. Таким чином, це поняття характеризує процес 

зближення, спрямування певного стану до його певного рівня. Сутність σ-конвергенції полягає у зменшенні 

диференціації індикаторів, що характеризують показники розвитку систем, зокрема 

конкурентоспроможності страхових компаній на ринку туристичних послуг. Таким чином, наявність σ-

конвергенції передбачає скорочення розкиду страховиків між рівнями конкурентоспроможності. Відповідно 

зростання σ-конвергенції на ринку свідчить про те, що лідери втрачаються свої домінуючи позиції на ринку 

туристичних послуг, а аутсайдери наближаються за рівнем конкурентоспроможності до своїх конкурентів.    

У встановленні динаміки диференціації рівнів розвитку різних систем (σ-конвергенції) 

використовуються методи математичної статистики, що базуються на таких характеристиках, як 

дисперсія, коефіцієнт варіації, зважений коефіцієнт варіації, коефіцієнт Джині, індекс Тейла та коефіцієнт 

асиметрії [1–6]. Для перевірки гіпотези про наявністю конвергенції використано значення інтегральних 

показників конкурентоспроможності страхових компаній на ринку туристичних послуг України за 2016-

2019 роки. Результати визначення показників σ-конвергенції (дисперсії, коефіцієнта варіації, зваженого 

коефіцієнта варіації, коефіцієнта Джині, індекса Тейла та коефіцієнта асиметрії) представлені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Індикатори визначення σ-конвергенції за рівнями конкурентоспроможності страхових компаній 

на ринку туристичних послуг 

Індикатор визначення σ-конвергенції 
Значення індикаторів за роками 

2016 2017 2018 2019 

Дисперсія (D) 0,008 0,005 0,01 0,01 

Коефіцієнт варіації (CVu),% 35 28 29 37 

Зважений коефіцієнт варіації (CVw), % 24 21 22 26 

Коефіцієнт Джині (G),% 20,8 18,1 18,6 21,7 

Індекс Тейла (T) 0,23 0,16 0,17 0,25 

Коефіцієнт асиметрії (AS) 0,71 1,26 1,08 0,86 
 

Як видно із даних табл. 1, починаючи з 2017 року дисперсія за інтегральним показником 

конкурентоспроможності страхових компаній на ринку туристичних послуг зростає, що свідчить про 

підвищення диференціації страховиків за рівнем конкурентоспроможності. Недоліком використання 

дисперсії для аналізу σ-конвергенції є те, що цей індикатор залежить від одиниці виміру економічної 

змінної, що аналізується. Використання коефіцієнта варіації є більш доцільним у порівнянні з дисперсією 

або середньоквадратичним відхиленням, оскільки він дає змогу визначити не абсолютне, а відносне 

відхилення показників від середнього значення. Основа перевага коефіцієнта варіації у тому, що його 

можна використовувати для порівняння однорідності різних показників, незалежно від їх масштабу та 

одиниці виміру. Індекс Джині та Тейла змінюються від 0 до ln R, чим вище значення індексів, тим 

суттєвішою є просторова диференціація. Динаміка зміни індикаторів σ-конвергенції представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка індикаторів σ-конвергенції за рівнями конкурентоспроможності страхових 

компаній на ринку туристичних послуг 
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Аналіз динаміки показників, наведених на рис. 1, дає можливість відхилити гіпотезу про наявність σ-

конвергенції, оскільки починаючи з 2017 року більшість показників зростає, що свідчить про наявність 

тенденцій до збільшення дисперсії між страховими компаніями за рівнями їх конкурентоспроможності на 

ринку туристичних послуг. У 2019 році коефіцієнт варіації перевищив граничний рівень 33% та досягнув 

37%, що підтверджує висновок про неоднорідність сукупності. Додатні значення коефіцієнтів асиметрії 

свідчать про переважання страхових компаній з рівнем конкурентоспроможності вище середнього 

відносно спостережень за певний період часу. 

Таким чином, результати аналізу підтверджують зростання диференціація страхових компаній за 

рівнем конкурентоспроможності, що зумовлено формування міцної групи лідерів ринку, які значно 

випереджається конкурентів. Таким чином, страховикам з низькою та середньої конкурентоспроможність 

необхідно проводити радикальні дії для завоювання більшої частки ринку туристичних послуг.        
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THE ESSENCE OF FINANCIAL CONTROLLING 
 

Sustainable development of market economy in Ukraine requires the development and implementation of 

new approaches in management of enterprises and conditions of their functioning on the market. Used progressive 

methods of management make the difference among enterprises and their success in the environment. Controlling 

belongs to those progressive methods. Controlling is an effective tool of the active enterprise management that 

combines several subsystems of regulation and information (planning, calculations, control, financial accounting, 

budgeting, cost accounting, etc.). 

Relatively independent part of enterprise controlling is the financial controlling, which main aim is to assure 

liquidity in the company in each moment with respecting the target of profitability. The function of financial 

controlling depends on quality of using controlling instruments, on consistency of planning and control systems 

and, finally, on the quality of management information systems of the company. [1] 

Considerable attention was paid to the research of the issue of financial controlling and its role in the work of 

the enterprise by such domestic and foreign scientists as: Blank I., Butko M., Wang Sh., Weber Y., Klockar O., 

Partin G., Sobkova N., Stefanik I., Savchuk D., Tereshchenko O., Hilton R., Horvath P., Surfing K. and others. 

However, the role of financial controlling as an integral part of the sustainable development management system 

of an enterprise is not fully disclosed. It should also be noted that the specifics of financial control in general and 

its peculiarities are not clearly defined. 

Financial Controlling is a fundamentally new concept in enterprise management that can maintain the internal 

balance of the enterprise's economy and effectively develop it by generating objective information on costs and 

revenues, enabling optimal management decisions. 

It provides predictable business results and effective feedback, takes the enterprise management to a whole 
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new level, integrating and directing the activities of various departments and units of the enterprise to achieve the 

most important goals. Financial Controlling is focused on the functional support of financial management. [3] 

The main problem of development of domestic enterprises is insufficient information to make financial decisions, 

which, as a result, leads to their late adoption, or to making inaccurate or unjustified decisions. The solution to this 

problem is the organization of information support through the implementation of financial control system.  

Kovalenko L., Remnyova L., Dyachenko N. consider financial controlling as a self-regulatory system of 

methods and tools aimed at supporting the financial management of an enterprise. 

Pustovit L., Stefanenko M., Zorina O. state that financial controlling is an integrated system of planning, 

accounting, analysis, normalization and control methods that ensures receipt and analysis information about the 

activity of the enterprise. 

Partin G., Adamenko M., Maslenikova A., Gonzior A. consider that financial controlling is a controlling 

system that aims at achieving the set goals of the enterprise, provides identifying deviations in performance from 

planned values and adjusting future management decisions. 

All the above interpretations consider financial control on one side only, at a time when it is a complex concept. 

Blank I., Gura N., Ignatenko S. state that within the framework of financial control, not only is the collection 

and analysis of information obtained at different stages of financial management, but also operational tracking is 

carried out deviations of key metrics from the planned standards, identifying the factors that caused them, and 

adjusting activities in response to identified differences. 

It should be noted that this view is based only on the study of the individual tools and aspects that are used in 

the implementation of the system of financial control at the enterprise. 

There are those scholars who place greater emphasis not on the process of introducing financial control in an 

enterprise, but on achieving the ultimate goal of implementing it, for example, ensuring the value of the entity and 

increasing its profits. Such scientists are Partin G., Mayevskaya Y. 

Tereshchenko O., Nevmerzhitsky Y. and Kulish A. consider the system of financial control as a separate area 

of economic work, the main task of which is the informational support of making managerial decisions. However, 

this approach to interpretation is narrow because financial control is complex and involves the methodological 

approaches of planning, budgeting, risk management and internal control. 

Some theorists identify financial controlling and controlling (Blazek A., Dayle A., Eiselmeyer K., 

Verkhogladova N., Shilo V., Tereshchenko O., Martyusheva L., Merenkova L.). We cannot agree with this 

position, since other types of controlling, such as personnel control, marketing, production control and other types, 

play not less important role. 

Pankov V., Yeletskikh S. and Mikhailichenko N. provide a definition of the term "financial controlling" in 

which this concept acts on the one hand as a structure of financial management, and on the other - financial 

management is included in the scope of control tasks. The definition of scientists is based on the undeniably high 

degree of connection between financial management and financial control, but the latter statement cannot be 

accepted, since the scope of the control tasks does not include financial management as such, since financial 

controlling is a service system in relation to financial management. 

Kuzayeva O. emphasizes that "financial control is not limited to exercising only internal control over financial 

activities and financial transactions but is an effective coordinating system to ensure the relationship between the formation 

of information base, financial analysis, financial planning and internal financial control". [2] We are convinced that 

improper use of elements of financial controlling in the process of the enterprise's activity can lead to a decrease or even 

loss of efficiency of the activity, and in case of untimely response to unusual situations to bankruptcy. 

Based on the identified characteristics, we propose to treat financial controlling as an information system, 

which is a peculiar mechanism of self-regulation in an enterprise, is a set of planning, accounting, analysis, 

normalization and control methods aimed at supporting the financial management of an enterprise and ensuring 

the detection of deviations in its work, for timely adoption of the necessary management solutions. 

Thus, having examined the point of view of different scholars on the nature of financial controlling, we can 

conclude that this issue, while remaining rather debatable, is only fragmentary. Most scholars only disclose a 

specific aspect of financial control: subject matter, functions, tasks, and so on. 

In Ukraine, the economic system is undergoing a transformation, so the use of new financial management 

methods and approaches is essential for all businesses, organizations and enterprises. Management issues based 

on financial control require further improvement. 

In accordance with the objective, the main scientific result is to conduct a comprehensive study of the issues 

of financial control, its types and their application in the process of making effective management decisions. 
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аспірант кафедри підприємництво, торгівля, біржова діяльність 
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ПРИРОДА «СТАРТАПУ»: АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ФАКТОРІВ,  

ЩО ЗУМОВИЛИ ЙОГО ПОЯВУ 
 

Сьогодні, нам доводиться спостерігати швидкий розвиток усіх сфер діяльності. Саме тому, особливої 

уваги заслуговують науково-методологічні проблеми, які пояснюють рушійні інструменти, що за цим 

стоять. Стартап – це наслідок дії цих інструментів. У вітчизняній літературі дане поняття є відносно новим 

та не до кінця з’ясованим. Актуальність теми зумовлена тим, що нам достеменно невідомо природу 

походження стартапу, передумов, які його породили. Це провокує неправильне інтерпретування даної 

категорії як в науковому так і практичному колі. 

Термін «startup» запозичений з англійської мови і перекладається, як «початок процесу», його «старт». 

Проте, не кожний новостворений комерційний проект є стартапом. Це визначення розповсюджується на 

невелику частину бізнес-проектів, які почали розвиватися з нуля [1, c. 315]. 

Причини, що спонукали зародженню стартапів є декілька. Основною рушійною силою стало 

інтелектуальне право власності на наукові розробки та проекти. Так, за часів, коли існували лише великі, 

монопольні компанії, маленьким та новим підприємствам не було на ринку місця. Саме тому, науковці 

продавали свої проекти гігантам. З часом, коли венчурне фінансування набуло широкого поширення, а 

ринок став одноманітним та нецікавим, почали розглядатися на правомірних основах маленькі проекти, 

які вели за собою великі зміни.   

Таким чином, неповороткість і повільність великих корпорацій, які успішно використовували уже 

наявні продукти, а розробкою і створенням нових майже не займалися спровокували появу стартапів.  

Сама по собі, стартап-ідея, полягала у тому, щоб не бути лише субпідрядником для великої компанії, 

а й функціонувати на ринку у формі окремої бізнес-одиниці [2, c. 15]. Втілити стартап-ідею в реальність 

допоміг розвиток венчурного ринку капіталу (рис. 1).  

Для періоду зародження (1946–1970 рр.) характерним було наявність значних капітальних ресурсів, 

НТП. Ці фактори підштовхнули створити новий різновид фінансування (венчурне), який відрізняється 

своєю ризикованістю та науково-технічною спрямованість. American Research and Development – один із 

перших фондів, що надавав пряме фінансування молодим ризикованим підприємствам. Для 50–60 років 

притаманним було: нарощення національних благ, проте дефіцитом ставали   фінансові ресурси.  

Період зростання (1970–1990 рр.) увінчується узаконенням венчурного капіталу. Інвестиційне спрямування 

коштів, в основному, було невдалим. Цей досвід зумовив переглянути процес фінансування інвестиційними 

фондами. Перевага надавалась проектам, для яких ризик настання невдачі наближався до нуля; перевагою була 

ІТ-сфера. Стартували регіональні ярмарки та програми, на яких стартапери презентували свої ідеї. Так, 

венчурний фонд почав змінювати спектр наданих інвестицій у сторону стартап-проектів [3, с. 50].  

Властивими характеристиками новітнього періоду (1990 рр.– сьогодення) є зростання величини інвестицій 

в бізнес. Змінився сам процес їх отримання (зачали інвестувати в абсолютно нерозвинену ідею). Фінансування 

стали отримувати і ЗВО (ці кошти, в основному, спрямовуються на проведення науко-дослідних проектів). 

Відтепер, бізнес-ідея стала основною нішою у яку спрямовується венчурний капітал [4, с. 135]. 
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Рис. 1. Вплив ринку венчурного капіталу на зародження стартап-проектів 

 

Ми погоджуємось із наведеними чинниками, проте вважаємо, що ще однією вагомою складовою, яка 

впливає на впровадження стартапів є університет. ЗВО не потрібно недооцінювати, адже це місце, де можна 

отримати певний багаж знань, для того щоб розпочати свою справу. Доповнена схема наведена на рис. 2.  
 

 
Рис 2. Фундаментальні складові впровадження стартап-проекту 

 

Діяльність компанії, що працює на ринку нововведень, залежить від безлічі факторів. До прикладу, 

Д. Пономарьов  описав 3 групи факторів, які впливають на успішність стартапу: соціальні, фінансові, 

наукові [5, c. 246].  С. Бланк і Б. Дорф у свої праці «СтартUP. Настільна книга засновника» вказують на 4 

групи факторів [6, c. 110] (табл. 1).  

Погоджуємось із описаним факторами, що у табл. 2. Адже їх успішна реалізація є основою 

ефективного, стабільного розвитку проекту. Вище описану групу факторів доповнюємо ще однією 

групою – нормативно-правові фактори. Доцільність виокремлення ще однієї групи, можна пояснити тим, 

що правове поле чинить вагомий вплив на будь-яку діяльність. Саме тому, успішність стартапу на пряму 

залежить від законодавства, що визначає ступінь правової захищеності / навантаженості / можливості 

реалізації новоствореного підприємця. 
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Таблиця 1 

Фактори, що впливають на успішність стартапу 

Фактори Характеристика 

Науково-виробничі 

і технологічні 

- перспективність науково-технічних рішень, пропонованих стартапом;  

- конкурентоспроможність проекту на ринку;  
- патентна захищеність ідеї, що лежить в основі стартапу; 

- доступ до необхідного обладнання; 

- партнерські зв’язки з функціонуючими підприємствами 

Соціально-психологічні 

- досвід ведення бізнесу; 
-  креативне мислення, наполегливість засновників стартапу; 

- професіоналізм команди; 

- різнопрофільність команди 

Фінансово- 
економічні 

 

- аналіз результатів фінансово-господарської діяльності стартапу по усіх 

стадіях життєвого циклу проекту; 

- прогнозний термін виходу на самоокупність; 
- належне фінансування на усіх стадіях розвитку стартапу 

Маркетингові 

- оцінка розміру потенційного ринку; характеристика цільової аудиторії; 

- оцінка готовності споживачів до використання нових продуктів і технологій; 

- можливість заміщати існуючі на ринку продукти / послуги 
 

Як показує практика, за статистикою 80% нових стартапів виявляються неконкурентоспроможними, 

з них 33% стають такими вже на стадії виведення на ринок [7, c. 800]. 

Аналіз економічної літератури засвідчив про наявність різних тлумачень терміну «стартап». 

Доведено, що систематизація основних теоретичних підходів досліджуваної дефініції зосереджена у 

таких науково-теоретичних підходах, як системний, структурний, підприємницький і процесний. 

На основі детального термінологічного огляду сутності стартапу, було сформульоване авторське 

визначення. В результаті аналізу автора загалом відображає останні інтерпретації історичних причин, що 

зумовили появу стартап-проектів, а також факторів, що впливають на успішність його реалізації.  

Подальші дослідження даної тематики повинні базуватися на теорії організацій, теорії менеджменту 

та підприємництва. Отриманні результати стануть фундаментом для розробки комплексного 

методичного підходу до оцінки ефективності впровадження стартапів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОСТАВОК СТИСНУТОГО ПАЛИВА НА РИНОК 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні у світі та в Україні зокрема спостерігається загострення проблеми дефіциту паливно-

енергетичних ресурсів, яка впливає не лише на умови функціонування національного господарства, а й 

на загальний вектор розвитку країни. Такі умови погіршують рівень енергозабезпечення та 

прогнозованість економічної ситуації в Україні [1, с. 174]. 

Перспективною є технологія морського транспортування стиснутого природного газу (Compressed 

Natural Gas – CNG) на спеціальних суднах [4].  

Її перевагою є те, що природний газ можна завантажувати на судна CNG безпосередньо з шельфового 

родовища, а розвантажувати – в газопровід.  

Це значно зменшує капітальні вкладення і собівартість транспортування в порівнянні з побудовою 

системи підводних газопроводів чи заводів зі скраплення газу та суден LNG. Тому найбільші зусилля 

світові газотранспортні фірми зосередили на розробленні технології CNG, в основному, для введення в 

комерційний обіг морських (офшорних) родовищ природного газу.  

Дослідження показали, що пріоритетними напрямками розвитку саме вуглеводневої енергетики є 

нарощування обсягів геологорозвідувальних робіт як на материковій, так і шельфовій частині території 

країни, нарощування обсягів видобування газу із традиційних та шельфових родовищ, освоєння родовищ 

газу щільних порід та сланцевого газу, активізацію робіт з освоєння мілководного та глибоководного 

шельфу, розвиток технологій видобування та морського транспортування природного газу.  

В умовах економічної та політичної кризи, анексії території Автономної Республіки Крим, значна частина 

шельфових родовищ опиналась де-факто в територіальних водах країни – агресора Російської Федерації.  

Частина ж газових родовищ Північно-західного шельфу, ресурси якого становлять близько 30% 

загальних ресурсів Чорного та Азовського морів, зокрема Безіменне, Одеське та Голіцинське перебувають 

і де-факто і де-юре в територіальних водах України. На цих родовищах в даний час здійснюється 

видобування природного газу, який підводним газопроводом подається на територію Криму. 

Транспортного ж сполучення з материковою частиною України на разі немає.  

Тому вважаю неприпустимою експлуатацію ПАТ «Газпром» Одеського, Безіменного та 

Голіцинського родовищ, що знаходяться в територіальних водах України і введені в експлуатацію 

українською компанією «Чорноморнафтогаз».  

Для вирішення питання доставки природного газу із зазначених родовищ на материкову частину 

України в район Одеси – Іллічівська пропоную використати розробки на основі застосування технології 

морського транспортування стиснутого природного газу (Compressed Natural Gas – CNG). 

Загалом, для кожного проекту морського транспортування природного газу з використанням суден 

CNG необхідне проведення оптимізаційного пошуку з метою комплектування виробничо-технологічних 

суден обладнанням, що найбільшою мірою відповідає вимогам окремого проекту та забезпечує проекту 

загалом найбільш високу економічну ефективність [5]. 

Попередній аналіз розміщення Одеського, Безіменного та Голіцинське шельфових родовищ та 

можливих місць приймання суден з газом свідчить, що найбільш доцільним пунктом розміщення 

приймальних CNG терміналів є Чорноморськ. В цих умовах відстань транспортування знаходитиметься 

в межах 80-120 км. За середню розрахункову відстань приймаємо 100 км. Результати ТЕО наведено в 

таблиці 1 і на рисунку 1. 

Доведено економічну ефективність запропонованого варіанту реалізації схеми морського 

транспортування газу Одеського, а в перспективі і Безіменного та Голіцинського родовищ. При 

собівартості видобування природного газу на рівні 100 – 120 дол. США за 1000 м3 та підвищених 

транспортних тарифах для перших шести років використання транспортної системи, ціна газу  в пункті 

доставки (порт Чорноморськ) становитиме 171,52 – 191,52 дол. США/ 1000 м3. Термін окупності 

інвестицій складає 6,05 року, чиста теперішня вартість (Net Present Value) – 165,76 млн. дол. США, індекс 

прибутковості (Profitability Index) – 1,52.  

 



22 

 

Таблиця 1  
Результати розрахунку основних техніко-економічних  показників морського транспортування 

газу Одеського родовища 
(річний обсяг перевезень природного газу 1,5 млрд. м3) 

№ з/п Показники  

1 Необхідна кількість караванів (2 баржі +буксир) 4 

2 Річний обсяг перевезення газу, млн. м3 1 500 

3 Річна кількість рейсів одним караваном по маршруту 182 

4 Капіталовкладення, всього  млн. дол. США 316,36 

 у тому числі:  

 Вартість караванів з газовим обладнанням 197,36 

 Станція завантаження (технологічна баржа з комплексом устаткування) 65 

 Станція розвантаження  54 

5 Експлуатаційні витрати без амортизації, млн. дол. США на рік 35,1 

6 Експлуатаційні витрати включаючи амортизацію, млн. дол. США на рік 66,7 

8 Собівартість транспортування, дол. США/ 1000 м3х100 км 44,47 

9 Транспортний тариф на перші шість років, дол. США/ 1000 м3х100 км 71,52 

10 Транспортний тариф на наступні роки, дол. США/ 1000 м3х100 км 57,81 

11 Термін окупності інвестицій (Payback Period), роки 6,05 

12 Чиста теперішня вартість (Net Present Value), млн. дол. США 165,76 

13 Індекс прибутковості (Profitability Index) 1,52 

Джерело: cкладено автором на основі [2] 

Рис. 1 Кумулятивні доходи (витрати) інвестиційного проекту 

Джерело: cкладено автором на основі [3] 
 

Враховуючи зазначене, нашій державі потрібно визначити оптимальний портфель варіантів в умовах 

політичної, технічної і економічної невизначеності, визначення часового горизонту є  дуже актуальним та 

необхідним питанням, оскільки деякі з варіантів диверсифікації, як показало дослідження можуть бути 

реалізовані швидко, в той час як імплементація інших варіантів реально потребуватиме значного часу. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Місцеве самоврядування є правовим та інституційним функціональним утворенням, покликаним 

забезпечувати ефективне управління на місцях. Одним з індикаторів такої ефективності є використання 
внутрішнього ресурсного потенціалу. Досвід попередніх років з утвердженим розподілом повноважень 
за різними управлінськими рівнями виконавчої влади продемонстрував низьку ефективність 
централізованого державного управління в Україні. Реформа децентралізації надає шанси переходу на 
нову модель територіального розвитку з вертикаллю взаємодій «знизу – догори». Місцеве 
самоврядування в особі сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів здатне реально 
оцінювати внутрішні ресурсні можливості громади та визначати пріоритети її розвитку в економічному 
(структура місцевої економіки), соціальному (зайнятість населення за сферами та його підприємництво), 
екологічному (антропогенне навантаження на довкілля) та іншому аспектах. 

Термін «потенціал» за своїм теоретичним змістом може відображати можливості, наявні сили чи 
ресурси, запаси, здатність управляти та досягати цілі. Даний термін набув широкого використання в 
різних галузях знань та на практиці. В економіці та державному управлінні «потенціал» є актуальним 
терміном, що позначає: 

- внутрішні можливості розвитку; 
- управлінські можливості та здібності; 
- сукупність ресурсів – наявних і таких, що можуть бути мобілізованими або відтвореними.  
Економічний та управлінський фокус на термін «потенціал», як правило, передбачає його оцінювання 

з визначенням конкретної структури. Структурна властивість потенціалу підтверджує прикладне 
значення досліджень даної категорії. «Потенціал» також відзначається динамічністю і мінливістю з 
погляду факторних впливів. Отож, його дослідження відносно конкретного суб’єкта дозволяє не лише 
виявляти стан формування чи використання, але й пріоритети відтворення та розвитку. 

Що стосується місцевого самоврядування, то розгляд потенціалу надає змогу визначати його внутрішні 
та зовнішні ресурсні можливості в контексті забезпечення спроможності. Спроможність громади, згідно з 
Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 
передбачає її здатність самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення щодо: розвитку місцевої економіки та інфраструктури; планування розвитку території 
громади; вирішення питань забудови та благоустрою території; надання житлово-комунальних послуг; 
організації пасажирських перевезень на території громади; утримання вулиць і доріг у населених пунктах; 
громадської безпеки; гасіння пожеж; управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти; 
надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з профілактики хвороб; розвитку 
культури та фізичної культури (утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, 
стадіонів, спортивних майданчиків); надання соціальної допомоги через територіальні центри; надання 
адміністративних послуг через центри надання таких послуг [1; 2, с. 199]. 

З поданого твердження органи місцевого самоврядування є прямим виконавцем у забезпеченні 
спроможності територіальної громади. Виконання зазначених функцій потребує належного ресурсного 
забезпечення. Окрім зовнішніх джерел його отримання, зокрема у формі субвенцій і дотацій з державного 
бюджету, залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів, актуальним вектором є внутрішній ресурсний 
потенціал місцевого самоврядування.  

Під «ресурсом» розуміють наявні елементи системи, на основі яких вона функціонує та розвивається 
та які в умовах конкретної ситуації доцільні для застосування як засоби досягнення цілей; як правило, 
ресурси поділяють на економічні, владні, соціальні та об’єктні [3, с. 85-86].  

Вважаємо, що ресурсний потенціал місцевого самоврядування є сукупністю внутрішніх та зовнішніх 
можливостей розвитку територіальної громади природно-кліматичного, фінансового, економіко-
виробничого, соціально-інфраструктурного, управлінського, людського й туристично-рекреаційного 
характеру формування, які є наявними або можуть бути мобілізованими чи відтвореними у майбутньому 
та дозволяють забезпечувати соціально-економічний і людський розвиток громади з максимальним 
задоволенням її потреб (рис. 1). 

Важливим моментом у дефініції ресурсного потенціалу є можливість його мобілізації чи відтворення 
у майбутньому – внаслідок підвищення ефективності його використання. У цьому розкривається сутність 
поняття потенціалу, який концентрує в собі три рівні зв’язків, їх складових і відносин [4, с. 81]:  
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– створені ресурси, їх зв’язки і властивості, які були накопичені в результаті становлення і плину 
процесів життєдіяльності в системах – у цьому аспекті потенціал розвитку територій ідентифікується з їх 
безпосередніми ресурсами;  

– невикористані можливості існуючих ресурсів територій, які засвідчують реальні резерви розвитку 
потенціалу на час його оцінювання;  

– можливість цілеспрямованої на майбутній розвиток діяльності систем, які розглядаються як 
потенції підвищення обсягів і якості потенціалу в майбутньому. 

Важливою умовою ефективного використання ресурсного потенціалу місцевого самоврядування є 
забезпечення соціально-економічного і людського розвитку громади з максимальним задоволенням її 
потреб. Власне сучасною ідеологією концепції людського розвитку є людиноцентрична ідея щодо 
дотримання її прав і свобод. Відповідно задоволення потреб є індикатором таких можливостей. Що 
стосується соціально-економічного розвитку громади, то основою суспільноєднавчої ідеології все одно 
залишаються матеріально-економічні інтереси. Належні умови добробуту дозволяють формувати цілі 
вищого (нематеріального) порядку. Тому соціально-економічний розвиток громади засвідчує, що ресурсний 
потенціал місцевого самоврядування за обраним стратегічним напрямом є вірним та обґрунтованим.  

Оскільки різні територіальні громади мають відмінні ресурсні можливості, то й органи місцевого 
самоврядування можуть бути обмеженими в короткому часі в управлінських рішеннях щодо їх 
використання й переходу до стратегії А (див. рис. 1). Однак успішна громада має прагнути до 
забезпечення власної спроможності та виявляти свої конкурентні переваги за різними складовими 
внутрішнього ресурсного потенціалу. 

 

Рис. 1. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: сутність, структура, можливості 

використання 

Джерело: розроблено автором 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
 

Економіко-математичне моделювання стало найефективнішим способом визначення законів і 

закономірностей системи управління фінансовими ризиками через невизначеність багатьох факторів впливу 

на системи управління. Активність економічних досліджень систем управління привело до розширення 

різноманітних якісних і кількісних характеристик ризику, що мають бути досліджені за допомогою 

математичного інструментарію. Великі масиви вхідних даних, що не завжди мають істотний вплив на 

розвиток і функціонування системи управління фінансовими ризиками, знайшли свій розв’язок у заміні 

реального економічного об’єкта (системи управління фінансовими ризиками) математичною конструкцією, 

яка відтворює основні найістотніші риси досліджуваного об’єкта, абстрагуючись від неістотних.  

Економіко-математичне моделювання систем управління використовують для діагностики стану, 

вивченні внутрішніх процесів, закономірності яких формуються під впливом багатьох факторів, у впливу 

економічної кон’юнктури на систему управління фінансовими ризиками, при прогнозуванні та прийнятті 

науково обґрунтованих управлінських рішень. Наявний апарат математичних методів дозволяє знайти 

чисельні розв’язки побудованих моделей, спрогнозувати можливі сценарії розвитку, виконати імітаційні 

розрахунки. Загальноприйняті світові вимоги до наукових досліджень вимагають використання 

економіко-математичних моделей, формалізованою мовою опису яких є математика. Але модель не 

повинна бути переповнена абстрактним математичним апаратом із застосуванням сучасних ІТ технологій 

для економіко-математичного моделювання. 

Економіко-математичне моделювання систем управління фінансовими ризиками представляє собою 

циклічний процес, який складається з наступних етапів: характеристика мети та об’єкта моделювання; 

комп’ютерний розвідувальний аналіз даних; математична формалізація моделі у відповідності до 

економічної інтерпретації; оцінювання параметрів моделі за допомогою комп’ютерних спеціалізованих 

програм або обрахунок вручну; перевірка адекватності моделі; імітаційні прогони і проведення уточнення 

моделі (за необхідності повернутися до етапу 3); аналіз та інтерпретація результатів. [1] 

Математична модель системи управління фінансовими ризиками – це абстракція реальної дійсності, 

в якій між реальними елементами (процедурами) замінені відношеннями математичних категорій. Ці 

відношення подані у формі рівнянь і нерівностей, відношенням формальної логіки між показниками 

(змінними критеріями ризику), які характеризують функціонування реальної системи управління 

фінансовими ризиками, що моделюється. Це дозволяє відносно швидко і без наслідків досліджувати 

основні суттєві властивості та функціонування системи за будь-яких імовірних ситуацій. [2] Перевага 

економіко-математичного моделювання системи – це обчислювальні імітаційні експерименти із 

системою управління і аналіз наслідків внаслідок неправомірних дій без завдання шкоди діючій системі. 

На першому етапі еквівалент об’єкта, що відображає у математичній формі найважливіші ключові 

властивості, якими підпорядковується система управління фінансовими ризиками, і зв’язки, притаманні 

її агрегованим складовим.  

Еквівалент об’єкта системи управління фінансовими ризиками виглядає наступним чином: 
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∑ 𝑅(𝑟1, 𝑟2, ⋯ , 𝑟𝑛, )𝑛
і=0 → 𝑚𝑎𝑥 min

𝑗𝜖[0;1]
𝑗,   (3.3.1) 

де і – період; R – імовірність виникнення ризиків; 𝑟1, 𝑟2, ⋯ , 𝑟𝑛 – критерії впливу на систему управління 

фінансовими ризиками. Вирішення моделі найпростіше розв’язати за допомогою основного критерію 

мінімаксу теорії ігор, запропонованого Нейманом і Моргенштейн. Тобто вибираємо критерії того, що 

буде існувати мінімальна кількість імовірності виникнення кризових ситуацій і таких ситуацій буде 

максимально можлива кількість. 

Кожен з параметрів моделі ефективного управління системи фінансових ризиків розраховується окремо. 

Причому у процесі моделювання необхідно пам’ятати, що не існує абсолютно точних результатів 

вимірювань, і будь-які фактичні дані завжди розглядаються як випадкові реалізації стохастичного, 

непередбачуваного процесу. Це і є підставою для ймовірнісного оцінювання побудованої моделі, а саме 

виявлення закономірності випадкових впливів, характерних для комплексу умов, в яких функціонує система 

управління. Оскільки система управління фінансовими ризиками є цілісною системою, тому необхідно 

враховувати, що всі фактори ризику зазначені вище у моделі проникають і взаємодіють із системою.  

На наступному етапі розробляємо алгоритм реалізації моделі для обрахунку за допомогою 

відповідних математичних співвідношень. Для функції 𝑅(𝑟1, 𝑟2, ⋯ , 𝑟𝑛 , ) мають місце наступні 

співвідношення, згідно яких вважаємо наступні умови моделі заданими: 

𝑅𝑖 = ∑ 𝑃(𝐸𝑖) ×𝑛
𝑖=0 𝐷(𝐸𝑖);    (3.3.2) 

∑ 𝑃(𝐸𝑖) = 1;  0 ≤𝑛
𝑖=1 𝑃(𝐸𝑖) < 1;   (3.3.3) 

де 𝑅𝑖 - сумарний ризик в системі управління фінансовими ризиками, представлений як сума окремих 

і-тих ризиків; 𝑃(𝐸𝑖) – ймовірність реалізації небажаної події 𝐸𝑖  в системі; події 𝐸𝑖  у системі управління 

фінансовим ризиком – це чиники впливу на систему управління як зовнішні, так і внутрішні: 𝐸1 – 

імовірність впливу глобального економічного ризику; 𝐸2 – імовірність впливу геополітичного ризику; 𝐸3 

– імовірність впливу екологічного ризику; 𝐸4 – імовірність впливу соціального ризику (в т.ч. пандемії); 

𝐸5 – імовірність впливу технологічного ризику; 𝐸6 – імовірність впливу інфляційного ризику; 𝐸7 – 

імовірність впливу зміни законодавства; 𝐸8 – імовірність впливу ризику неплатоспроможності (або ризик 

незбалансованої ліквідності) підприємства; 𝐸9 – імовірність впливу ризику зниження фінансової 

стабільності; 𝐸8 – імовірність впливу інвестиційного ризику; 𝐸9 – імовірність впливу інфляційного 

ризику; 𝐸10 – імовірність впливу процентного ризику; 𝐸11 – імовірність впливу валютного ризику; 𝐸12 – 

імовірність впливу депозитного ризику; 𝐸8 – імовірність впливу кредитного ризику; 𝐸8 – імовірність 

впливу податкового ризику; 𝐸8 – імовірність впливу неефективного фінансування поточних затрат; 𝐸8 – 

імовірність впливу криміногенного ризику (фіктивне банкрутство партнерів, підробка документів, 

незаконне присвоєння грошових активів, крадіжки персоналу); 𝐸і – імовірність впливу інших 

непередбачуваних ризиків; 𝐷(𝐸𝑖) – величина збитку підприємства внаслідок настання імовірнісної події 

виникнення ризику 𝐸𝑖 . Величина імовірності виникнення ризику лежить у межах 0 ≤ 𝑃(𝐸𝑖) < 1, – чим 

вище від нуля імовірність, тим більша імовірність ризику. 

Для того, щоб приблизно оцінити майбутню величину збитку внаслідок настання імовірнісної події, 

необхідно вважати за відомі математичне сподівання (чи середнє значення) і середньоквадратичне 

відхилення очікуваних збитків. Також допустимо гіпотезу, за якою втрати матимуть нормальний закон 

розподілу із заданими параметрами. Допускаємо також, що імовірності виникнення подій мають 

нормальний закон розподілу – із відомими параметрами: математичним сподіванням і 

середньоквадратичним відхиленням. 

За показник ефективності системи управління фінансовими ризиками вибираємо чистий прибуток 

підприємства, знаходячи максимум гарантованого прибутку за заданого ступеня одного із кількісних 

показників ризику. Візьмемо за гіпотезу, що випадкова величина прибутку має нормальний закон 

розподілу. Для вхідних параметрів моделі можливі показники вартості активів, показники поточних 

зобов’язань підприємства, показники виторгу від реалізації.  

Отже, сформуємо концептуальну модель із врахуванням гіпотез: 

1. Виторг від реалізації залежить від поточних зобов’язань (випадкова величина 𝑅𝑟𝑎𝑛𝑑), які мають 

за гіпотезою нормальний закон розподілу із заданими параметрами: математичне сподівання (𝑚𝑟𝑎𝑛𝑑) і 

середньоквадратичним відхиленням (𝜎𝑟𝑎𝑛𝑑). 

2. Коефіцієнт приросту прибутку є випадковою величиною (𝑅𝑎𝑟), яка має за припущенням 

нормальний закон розподілу із заданими параметрами: математичним сподіванням приросту прибутку 

(𝑚𝑎𝑟) і середньоквадратичним відхиленням приросту прибутку (𝜎𝑎𝑟). 
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3. Частка приросту прибутку є невизначеною і може бути задана деякою випадковою величиною з 

певною функцією розподілу. 

4. Вважаємо, що прибуток підприємства є випадковою величиною (𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓), яку визначаємо згідно 

виразу: 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓 = 𝑅𝑎𝑟 × 𝑑𝑎𝑟 − 𝑅𝑟𝑎𝑛𝑑, де 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓 – випадкова величина прибутку; 𝑅𝑎𝑟 – випадкова величина 

коефіцієнту приросту прибутку; 𝑅𝑎𝑟 – випадкова величина частки ринку підприємства; 𝑅𝑟𝑎𝑛𝑑  – випадкова 

величина поточних зобов’язань. 

Вихідними характеристиками моделі вважатимемо: суму значень 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓
𝑖   випадкової величини 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓  для 

𝑁𝑝 реалізації імітаційних прогонів: 𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓 = ∑ 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓
𝑖  𝑁

𝑖=0 ; суму квадратів значень випадкової величини 

прибутку для 𝑁𝑝 реалізації імітаційних прогонів: 𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓
2 = ∑ (𝑅𝑝𝑟𝑜𝑓

𝑖 )2 𝑁
𝑖=0 ; показником ефективності 

функціонування системи управління фінансовими ризиками вважаємо гарантований прибуток 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑓 =

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑓 − 𝑘𝛼 ∙ 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑓 , де 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑓 – гарантований обсяг прибутку згідно із заданим значенням показника ризику 

𝛼; 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑓 – оцінка математичного сподівання прибутку; 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑓 – оцінка середньоквадратичного відхилення 

прибутку; 𝑘𝛼. – квантиль нормального закону розподілу відповідно до заданого значення компоненти (𝛼) 

вектора ризику, що визначається за таблицями щільності нормального закону розподілу. [3, c. 93; 4] 

Вплив кожного з урахованих чинників будується за допомогою випадкової реалізація модельованого 

явища, котра являє собою результат дослідження. За великою кількості реалізацій досліджень середні 

характеристики (математичне сподівання, мода, медіана) моделі, набувають стійких властивостей. 

Це дає можливість для подальшого розвитку аналізу моделі за допомогою багатовимірного 

статистичного аналізу в частині дослідження заданої кількості підприємств за показниками збитку від 

імовірнісного ризику 𝐷(𝐸𝑖).  
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«РІВЕНЬ ЖИТТЯ ПОРІВНЯНО З ЯКІСТЮ ЖИТТЯ: В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?» 
 

Рівень життя означає рівень багатства, комфорту, матеріальних благ та потреб, необхідних для 

певного соціально-економічного класу чи географічної області. Якість життя , з іншого боку, - це 

суб'єктивний термін, який може виміряти щастя. 

Два терміни часто плутають, оскільки може бути певне перекриття в тому, як вони визначені. Але знання 

різних нюансів кожного може вплинути на те, як ви оцінюєте країну, в яку, можливо, ви хочете вкласти гроші. 

Рівень життя 

Рівень життя - це інструмент порівняння, який використовується при описі двох різних географічних 

районів. Метричні показники можуть включати такі речі, як рівень багатства, комфорт, товари та 

предмети першої необхідності, які доступні людям різних соціально-економічних класів у цих сферах. 

Рівень життя вимірюється речами, які легко оцінюються, такими як дохід, можливості працевлаштування, 

вартість товарів і послуг та бідність. Також включаються такі фактори, як тривалість життя , рівень 

інфляції чи кількість оплачуваних днів відпусток, які люди отримують щороку. 

До інших факторів, зазвичай пов'язаних із рівнем життя, належать: 

 Нерівність класів 

 Рівень бідності 

 Якість та доступність житла 

 Захворюваність 

 Інфраструктура 

 Національне економічне зростання 

 Економічна та політична стабільність 
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 Години роботи, необхідні для придбання 

предметів першої необхідності 

 Валовий внутрішній продукт (ВВП) 

 Доступний доступ до якісної медичної допомоги 

 Якість та доступність освіти 

 Політична та релігійна свобода 

 Якість навколишнього середовища 

 Клімат 

 Безпека 

Рівень життя в США можна порівняти з рівнем Канади. Він може також порівняти менші географічні 

райони, такі як Нью-Йорк та Детройт. Він також може бути використаний для порівняння різних моментів 

часу. Наприклад, рівень життя в США вважається значно покращеним порівняно з століттям тому. Зараз 

така ж кількість роботи купує більшу кількість товарів і предметів, які колись були розкішшю, такі як 

холодильники та автомобілі. Час дозвілля та тривалість життя також збільшились, а відпрацьовані 

щорічні години зменшились. 

Одним із показників рівня життя є індекс людського розвитку (ІЛР), який застосовується 

Організацією Об'єднаних Націй з 1990 року. Він враховує тривалість життя при народженні, рівень 

грамотності серед дорослих та ВВП на душу населення для вимірювання рівня розвитку країни. 

Якість життя 

Якість життя - більш суб'єктивний і нематеріальний термін, ніж рівень життя. Як таке, його часто 

важко оцінити. Фактори, що впливають на загальну якість життя, залежать від способу життя людей та їх 

особистих уподобань. Незалежно від цих факторів, цей захід відіграє важливу роль у фінансових 

рішеннях у житті кожного. Деякі фактори, які можуть вплинути на якість життя людини, можуть 

включати умови на робочому місці, охорону здоров'я, освіту та матеріальні умови життя. 

В ООН Загальної декларація прав людини, прийнята в 1948 році, забезпечує чудовий список факторів , 

які можуть враховуватися при оцінці якості життя. Він включає багато речей, які громадяни США та 

інших розвинених країн приймають як належне, які недоступні у значній кількості інших країн світу. Хоча 

цій декларації більше 70 років, вона багато в чому все ж є ідеалом, який потрібно досягти, а не базовим 

станом речей. До факторів, які можуть бути використані для вимірювання якості життя, належать такі: 
 Свобода від рабства та катувань 

 Рівний захист відповідно до закону 

 Свобода від дискримінації 

 Свобода пересування 

 Свобода проживання в рідній країні 

 Презумпція невинуватості, якщо не буде доведено вину 

 Право одружуватися 

 Право мати сім'ю 

 Право на поводження з ними однаково, незалежно від статі, раси, мови, релігії, політичних 

переконань, національності, соціально-економічного статусу тощо 

 Право на приватне життя 

 Свобода думки 

 Свобода віросповідання 

 Вільний вибір роботи 

 Право на справедливу оплату 

 Рівна оплата за рівну працю 

 Право голосу 

 Право на відпочинок та дозвілля 

 Право на освіту 

 Право на гідність людини  

 Рівень життя та якість життя-несправедливі показники .Рівень життя - дещо хибний показник. Хоча 

Сполучені Штати посідають високі позиції в багатьох регіонах як нація, рівень життя у деяких верств 

населення дуже низький. Наприклад, деякі з бідних міських районів країни борються з відсутністю 

якісних можливостей працевлаштування, короткою тривалістю життя та вищими показниками 

захворювань та захворювань. 

Так само якість життя може відрізнятися між людьми, що робить його і недосконалим показником . 

Існують різні верстви американського населення, які можуть мати нижчу якість життя порівняно з 
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іншими. Вони можуть зазнати дискримінації в суспільстві та на робочому місці або не мають доступу до 

чистої питної води, належного медичного обслуговування чи освіти. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ІЗ 1939 ПО 1941РР 
 
На сьогодні особливого значення в Україні набуває питання формування почуття патріотизму в дітей 

та молоді, ціннісного ставлення до своєї землі, українського народу, його культури. Оскільки становлення 
особистості відбувається в ранньому віці, виникає необхідність у реалізації національно-патріотичного 
виховання вже в закладах дошкільної освіти.  

Тривалий час, особливо в радянський період, воно здійснювалося з суттєвими перекрученнями у змісті, 
формах, засобах виховної роботи, спочатку з дошкільниками, а згодом – зі школярами, у напрямі домінування 
тоталітарних догм, необґрунтованого перебільшення ролі російського народу в історії нашої країни, 
применшення цінності української науки, культури, і цілком очевидно, що виникнення міжнаціональних 
конфліктів у відносинах між колись братніми народами є однією з причин таких деформацій. 

Соціально-політичні зміни в Україні на початку ХХ ст. кардинально вплинули на подальший 
розвиток патріотичних ідей. В умовах першої в світі соціалістичної держави патріотичні ідеї набули 
нового змісту, визначивши сутність радянського соціалістичного патріотизму.  

Радянські педагоги Н. Крупська, А. Луначарський, А. Макаренко, М. Покровський, В. Сухомлинський 
та інші, висловлювали ідею формування нової людини – хазяїна і творця соціалістичного життя. 
Насамперед таку людину необхідно було підготувати до життя та праці. 

На підставі аналізу джерельної бази В. Мусієнко внесла уточнення в формулювання педагогічної 
категорії «виховання почуття патріотизму в дошкільників», яке визнається, як процес створення та 
реалізації на кожному етапі історичного розвитку суспільства педагогічно доцільних умов залучення 
дитини до практичної діяльності, спрямованої на формування в її свідомості та самосвідомості 
патріотичних почуттів як паростків патріотичної самосвідомості, функціональним призначенням якої є 
стимулювання дошкільника на любов до рідної землі та захист її інтересів [1]. 

Проблемі формування почуття патріотизму в дітей та молоді у першій половині ХХ століття значну увагу 
приділяла С. Русова [2], яка визначала в якості ефективних засобів впливу на патріотичне виховання та емоційну 
сферу дитини сім’ю. У працях вона доводить, що найголовніше – «аби навчання дітей з самого початку було 
збудоване на тому рідному ґрунті, на якому зростає дитина, щоб воно було міцно зв’язане тими враженнями, 
що їх заклала в багату душу дитини рідна сім’я, рідна хата» [2, с. 28–56]. На думку вченої, у вихованні 
патріотичних почуттів також мають значення екскурсії, під час яких діти спостерігають красу рідного краю.  

Саме С. Русова однією з перших серед українських педагогів відстоювала доцільність забезпечення 
процесу формування в дитини патріотичного почуття в дошкільному закладі, основне функціональне 
призначення якого, за її баченням, – виховати в дитини любов до Батьківщини та культури свого народу. 
Вчена обґрунтувала значення відповідного педагогічного принципу «виховання на рідному ґрунті». За 
висновками С. Русової, саме такий підхід дозволяв активізувати в дитині її особисті думки, інтерес до 
навколишнього середовища та індивідуальну творчу діяльність. Учений-педагог уважала за необхідне з 
метою забезпечення спеціальної атмосфери психологічного задоволення та вільного розвитку їхніх 
духовних сил під час організації процесу формування в дитини патріотичного почуття в межах дитячого 
садочку звертатися до народних пісень та краси предметів народної творчості. Вона підкреслювала, що 
навчання дошкільників повинно здійснюватися рідною мовою. Зауважимо, що С. Русова, відповідно до 
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заповідей української народної педагогіки, звертала увагу на необхідність урахування специфіки 
національної психології дитини та емоційної складової в процесі її реагування на педагогічні умови, що 
цілеспрямовано забезпечуються. Серед педагогічно доцільних засобів формування почуття патріотизму 
у дітей дошкільного віку вона розглядала рідну природу, історію країни, культуру народу [2]. 

У 1936 р. було прийнято нову Конституцію СРСР, в якій підкреслювалось значення для держави 
дитячих садків, існування яких розглядалось як гарантія розкріпачення жінки, охорони інтересів 
материнства і дитинства [3, с. 15].  

У цей же час ЦК партії і радянський уряд приймає низку важливих рішень: збільшення матеріальної 
допомоги породіллям; встановлення державної допомоги багатосімейним громадянам; розширення 
мережі пологових будинків та дитячих навчальних закладів. У цьому ж році ЦК ВКП(б) видає історичну 
постанову «Про педологічні викривлення в системі Наркомосів», що мало безпосереднє значення для 
трансформації вихованого процесу в українських дошкільних навчальних закладах [4, с. 3-6]. 

Незважаючи на цю загальну тенденцію, що панувала в східних регіонах України, до 1939 р. на її 
Західних землях зусиллями громадських діячів та патріотично налаштованих педагогів фактично 
неофіційно була сформована інша своєрідна система суспільного дошкільного виховання, що 
функціонувала на засадах української культури та українознавства. Учені доводять, що в межах цієї 
системи були сформовані чотири основні типи українських закладів для дітей дошкільного віку: а) 
захоронки («дошкілля», «переддошкілля»); б) «світлиці»; в) сезонні дитячі садки; г) «півоселі». 
Утверджуються концептуальні основи їхньої діяльності та спрямованість працівників дошкільних 
установ за їх основними функціями. У межах цієї системи визначався персонал дошкільних виховних 
закладів: виховниці (учительки) захоронок та провідниці (садівниці) дитячих садків [5]. Існуючі 
захоронки спрямовували свою діяльність на донесення дітям інформації про їхній рідний край, сприяли 
формуванню в дітей національної свідомості, почуття патріотизму та забезпеченню моральних рис. 

Подальший розвиток системи дошкільних закладів на території України зупинила Друга світова 
війна, що розпочала фашистська Німеччина. Протягом 1940-1941 рр., коли територія нашої держави була 
окупована німецькими військами, багато дитячих садків та закладів освіти було знищено. За таких умов 
система дошкільних закладів була зруйнована. За даними архівних матеріалів, соціально-політичні й 
економічні умови 1940-1941 рр. призупинили процес функціонування дитячих закладів на території 
України, відповідно і науково-методичну роботу з дошкільниками, а основним завдання держави стало 
збереження життя та здоров’я дітей дошкільного віку шляхом їх негайної евакуації в безпечні регіони 
країни – Казахстан, Татарстан, центральні території Росії тощо. У статті Є. Сухенко підкреслюється, що 
«бажання створити радісне життя, пом’якшити гіркоту втрати батьків примушувало практичних 
робітників (вихователів) розгорнути роботу з організації дозвілля дітей. Утворюються самодіяльні 
лялькові, тіньові театри, проводяться цікаві дитячі свята, розваги» [6, с. 33-39]. 

Таким чином патріотичні почуття українського народу є емоційним аспектом національного 
державницького світогляду, що включає почуття належності до України, її історії, віру в майбутнє своєї 
держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття любові до Батьківщини, готовність терпіти 
муки й навіть іти на смерть заради неї. 

Аналіз архівних та наукових джерел дозволяє зробити висновок про те, що 30-ті роки минулого століття 
знаменувались подальшим розвитком та зміцненням системи дошкільної освіти саме у напрямі патріотичного 
виховання та на цьому тлі формуванням у них патріотичних почуттів. Характерною рисою цього процесу була 
політехнізація його змісту та примусовий зв’язок з виробництвом. Зміст директивних документів, що 
забезпечували процес виховання в дітей патріотичного почуття, змушували працівників дитячих садків 
перевантажувати дітей інформацією суспільно-політичного значення. Формальне перенесення зі школи в 
дошкільні заклади елементів предметно-урочної системи, нехтування грою та іграшкою, перебільшення ролі 
середовища порівняно з роллю педагога у вихованні дітей характеризувало освітній процес дошкільних 
закладів. З 1939 р. педагоги були орієнтовані на роботу щодо патріотичного виховання дітей з опорою на керівну 
роль виховання на підставі вимог «Програмно-методичних вказівок для вихователів», які ще тривалий період 
були основним програмним документом для дитячих садків України, проте їх зміст поступово змінювався, 
удосконалювався в напрямі урахування вікових можливостей дітей дошкільного віку. 
 

Література: 
 

1. Мусієнко В. С. Патріотичне виховання дошкільників в УРСР у повоєнні роки / Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання 

та виховання. – Випуск 27: збірник наукових праць / за наук. ред. В. І. Бондаря. Київ: Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2015.  С. 121-127. 

2. Русова С. Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта, 1996. 304 с.  



31 

 

3. Цюпак І. М. Динаміка системи виховного процесу в дошкільних закладах Херсонщини (ХХ 

століття). Навчально-методичний посібник з дисциплін «Історія дошкільної педагогіки», «Педагогіка 

дошкільна» для самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів, навчальних 

закладів системи післядипломної освіти. Херсон, 2013. 114 с.  

4. Постанова ЦК ВКП(б) від 4.07.1936 р. «Про педологічні викривлення в системі наркомосів» / За 

комуністичне виховання дошкільника. Харків : НКО УСРР, 1936. №8. С. 3–6.  

5. Історія педагогіки України. Розділ V. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. 3. Розвиток дошкільного виховання у Галичині 

[Електронний ресурс].  Режим доступу : // http://schoollib.com.ua/psyhologiya/1/26.html 

6. Сухенко Є., Дзеверін О. Перші кроки становлення і розвиток дошкільного виховання в УССР / 

Дошкільне виховання. 1957. № 9.С. 10-17.  

 

 

Мараховська Н.В., 

доцент кафедри італійської філології  

Маріупольського державного університету, 

Комісаренко Ф.І., 

студент ОС «Магістр» спеціальності 

 «Середня освіта. Мова і література (англійська)» факультет іноземних мов  

Маріупольського державного університету 

   

PERSPECTIVES OF DEVELOPING ACMEOLOGY-BASED PEDAGOGY OF 

PARTNERSHIP 
 

The concept of “acmeology” as a science that studies the process of person’s growth and fulfilment was first 

introduced by M. Rybnikov in 1928. The term “acmeology” comes from the ancient Greek “acme” and is defined 

as “the highest point, maturity” (in the literal translation “acme” is a top, blossom or edge). In ancient times, the 

word “acme” was used to denote a maturity period in human life when a person reached the peak of his/her 

physical and mental capabilities. In Ukraine the cultivation of acmeological knowledge has been observed since 

the time of Hryhorii Skovoroda who developed the idea that the person is drawing near to God parallelly with self-

discovery that occurs through three important stages, namely self-identification, knowing oneself as a social being 

and knowing oneself as a being [2].  

Acmeology development history and state of the art determine the necessity to build learning and teaching in 

secondary education institutions on acmeological foundations and, besides, connect them to the pedagogy of 

partnership. The latter is defined a factor of effective interaction of all participants in the educational process based 

on the New Ukrainian School, and its main purpose is to support students, i.e. maximise their potential and meet 

their intellectual, emotional and social needs, etc. [1]. Practical implementation of acmeology-based pedagogy of 

partnership implies developing students’ leadership skills by creating specific pedagogical conditions, i.e. fostering 

students’ motivation of success and enriching their motivation sphere with leadership motives and values; 

employing effective methods of encouragement and supporting students’ achievements; providing collective 

(cooperative, interactive) learning, teaching students to work in a team. As a result, students reach their acme by 

moulding and maintaining their leadership position as a component of their academic competence. Furthermore, 

the analysis of recent studies shows that researchers substantiated similar acmeology-based pedagogical conditions 

for the system of in-service teacher training, inter alia, fostering teachers’ positive attitude towards professional 

self-actualisation through methodological work; encouraging teachers to uncover their methodological potential 

through designing innovative teaching and learning activities; increasing their methodological mobility through 

the use of information and communication technologies [3, p. 93-94].  

Therefore, in order to effectively embed the acmeology-based pedagogy of partnership into the educational 

process the teachers should first take special training and improve their methodological competence, and then 

continually practise their professional self-actualisation alongside facilitating their students’ learning achievements 

and leadership skills development. The prospects for future research include planning and implementing 

acmeology-based teaching of specific subjects, e.g. foreign languages, in secondary education institutions; 

designing respective training sessions/workshops and didactic materials for teachers.  
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ОКРЕМІ ЕТИЧНО ВАЖЛИВІ РИСИ ОСОБИСТІСНОЇ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА 
 

Процес створення художнього образу пов’язаний із народженням власної творчої атмосфери митця. 

У забезпеченні підтримки стабільного гармонійного стану художника в цей період чималу роль відіграє 

етична врівноваженість. Подоланню особистісних проблем на цьому шляху належить вагома роль, 

оскільки внутрішній зміст етичної вартості твору під час його створення, залишається особливим 

процесом у творчості художника. Тому так важливо розглянути окремі етично важливі риси особистісної 

проблематики педагога-художника. 

Особисті етичні норми художника мають свій складний зміст, який визначається умовами творчого 

середовища, історичними, суспільними впливами, нормами моралі, ступенем мотивації й 

відповідальності художника тощо. Творчість педагога-художника пов’язана з подвійною 

відповідальністю і як педагога, і як художника. Творчий підхід у педагогічній професії пов’язаний із 

завданням подолання власного консерватизму й проявляється у вимозі творчо-критичного ставлення 

педагога до самого себе й своєї світоглядної позиції [1, с.11]. 

Професійна етика митця пов’язана, передусім, із мистецьким середовищем, яке є надзвичайно специфічним 

завдяки неординарності морально-естетичного сприйняття митцем реального світу [2]. У цьому контексті етику 

особистісної проблематики педагога-художника можливо розглядати за такими напрямками: професійному 

(мистецько-педагогічному), особистісному, суспільному, історичному, моральному. 

На етапі професійного втілення творчого задуму важливим є етичний рівень художника, адже 

правдиве зображення, в якій би формі воно не було представлено, є суб’єктивною складовою етики, 

обов’язку художника як перед суспільством, так і перед самим собою. І тільки після цього в процес 

особистісної проблематики вступають такі сторони, як реципієнт, презентаційні агенти, рецензенти, 

суспільство зі своєю системою впливів і оцінок. На творчий вибір впливає й особиста уява, й соціальне 

замовлення, й вплив суспільства, ступінь розробленості проблеми тощо.  

Враховуючи вимоги до педагогічних працівників у сфері образотворчого мистецтва, сучасна художня 

освіта ставить завдання щодо виховання педагогів-митців високого морально-етичного рівня. Моральні 

норми, які відповідають етичним вимогам педагогічної діяльності, стають віддзеркаленням сучасного 

рівня педагога, його етичним ідентифікатором. 

Матеріальні й духовні компоненти культури визначають зміст виховання й учіння, а цінності й 

смисли складають основне змістове ядро освіти [3, c.7]. 

Кожному історичному періоду розвитку суспільства відповідають певні етичні погляди. Яскравим 

прикладом історичного впливу може бути соціалістичний реалізм, як продукт свого часу. 

Нові соціокультурні впливи народжують нові моделі поведінки. Виховання в системі художньої 

освіти повинно враховувати необхідність забезпечення освіти відповідними методами й засобами. 

Варто погодитися з науковою думкою С. Коновець, яка з-поміж багатьох особистісних якостей фахівців 

художніх спеціальностей визначає такі етично важливі: 1) прагнення до пізнання; 2) уміння використовувати 

досвід інших; 3) спроможність бачити сутність явищ; 4) уміння узагальнювати й аналізувати сприйняте; 5) 
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оригінальність мислення; 6) наявність антиципації (передбачення); 7) розкріпачення підсвідомості; 8) 

використання нових, часто незвичайних асоціацій; 9) здібності до творчих перетворень; 10) уміння 

інтегруватися з власним твором; 11) імпровізування у процесі самовираження [4, c.38]. 

Розглянуті етично важливі риси особистісної проблематики педагога-художника, безумовно, є тільки 

частиною вивчення проблем розвитку в системі художньої освіти. Проблематика зумовлена необхідністю 

внесення нових змін у систему національної художньої освіти України, яка перебуває під впливом загального 

інтеграційного розвитку, відновлення етнічних мистецьких традицій і педагогічних пошуків у етичній площині. 
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОВІДНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ 
 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти, існує жорстка конкуренція на освітньому ринку та у сфері 

інноваційної діяльності у закладах вищої освіти (ЗВО). Надзвичайної актуальності набуває питання 

позиціонування провідних університетів країн світу в міжнародному інформаційному просторі.  

На думку Є. Хрикова, теорія управління освітніми установами в нашій країні, тривалий час, 

розвивалася окремо від світових надбань менеджменту. Тому подальший розвиток теоретичних засад 

управління навчальними закладами неможливий без аналізу поширених в різних країнах шкіл, концепцій, 

теорій менеджменту [6, с.7]. 

Одним із представників шкіл менеджменту є Ф. Тейлор, який заснував школу наукового управління. 

Вона відноситься до класичного напряму в менеджменті. Науковець розробив основні принципи 

менеджменту, які полягають у розробці оптимальних методів здійснення роботи;  абсолютному 

слідуванні розроблених стандартів; доборі, навчанні і розстановці працівників на робочі місця; оплаті за 

результатами праці;  використанні функціональних менеджерів; підтриманні дружніх стосунків між 

робітниками і менеджерами. На думку автора цієї школи, загальна стратегія рейтингу закладу вищої 

освіти, має здійснюватися у всій предметній області стратегії позиціонування провідного університету. 

Наступним розглянемо адміністративну школу менеджменту, представником якої є А. Файоль.  Він 

вважає, що організація це єдиний організм, який характеризується такими функціями: планування, 

організація, розпорядливість, координація, контроль.  

Представниками кількісної школи є Р. Акофф, Д. Вудворд, Н. Лоуренс, Д. Марч, Г. Саймои, 

Д. Томпсон. Забезпечення об’єктивною та повною інформацією для найбільш сприятливого вирішення 

нагальних питань є головною ідеєю даної школи.  

Школа концепції управління за цілями представлена П. Друкером. Він доводив першочерговість вивчення 

стратегічних цілей, досягнення завдань та  взаємодії між елементами предметної області даних стратегій. 

http://cheloveknauka.com/professionalnaya-etika-v-protsesse-tvorcheskoy-samorealizatsii-hudozhnika#ixzz6WhXgEDZ5
http://cheloveknauka.com/professionalnaya-etika-v-protsesse-tvorcheskoy-samorealizatsii-hudozhnika#ixzz6WhXgEDZ5
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Є. Хриков, дотримується точки зору, що концепція управління за цілями «характеризується трьома 

найсуттєвішими положеннями: визначення чітких лаконічних загальних цілей; участь у процесі розробки цілей 

всіх, хто працюватиме в межах даної системи; оцінка ефективності за результатами реалізації цілей» [6]. 

Ч. Барнард, Д. Марч, Г. Саймон та І. Ансоф були засновниками школи соціальних систем. Головно 

ідеєю цієї школи було те, що будь-яка організація це складна система, яка повинна пристосовуватись до 

складного зовнішнього середовища. Дані науковці запропонували такий системний підхід, завдяки якому 

управління дозволяє виключити ситуації, при яких вирішення питань в одній сфері перетворюється 

проблемою для іншої. 

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні, актуальним питанням є управління закладом освіти, 

який прагне стати більш затребуваним та конкурентоспроможнім. На нашу думку, головним засновником 

теорії управління закладом освіти є Є. Хриков та інші представники його школи. Науковець обґрунтував 

зміст, форми і методи управління закладами освіти різного типу, починаючи з дошкільної освіти, 

закінчуючи закладами вищої освіти.  

Проблеми управління інноваційним розвитком педагогічного ЗВО розкрито у науковому дослідженні 

«Системний підхід та інновації в сучасній педагогічній науці» А. Харківської. У своїй роботі дослідниця 

розглянула системний підхід та інновації в сучасній педагогічній науці. Проаналізувала різновиди 

активних методів навчання в сучасній освіті. Визначила основні пріоритети сучасної освіти в контексті 

впровадження інновацій. Обґрунтувала необхідність системного підходу під час впровадження інновацій 

в освітній процес [5, с. 31–35]. 

У своїй докторській дисертації «Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому 

педагогічному навчальному закладі» Л. Петриченко розглянула проблеми пiдвищeння якocтi вищoї 

пeдaгoгiчнoї ocвiти. Також автор виявила закономірності упpaвлiння якicтю ocвiти у пeдaгoгiчнoму 

закладі вищої освіти та здійснила аналіз тeopeтикo-мeтoдoлoгiчних пiдxoдів дo упpaвлiння якicтю ocвiти. 

Ефективне упpaвлiння якістю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi передбачає 

впpoвaджeння cиcтeми мeнeджмeнту якocтi ocвiтньoї дiяльнocтi ЗВО, якa вiдпoвiдaлa б вимoгaм тa 

кpитepiям мiжнapoднoгo cтaндapту ISO 9001:2008, що містить нaявнicть чiткиx пepcпeктив poзвитку ЗВО, 

oбґpунтoвaнicть мiciї cтpaтeгiчнoгo плaну, пoтoчниx плaнiв poбoти; кoнкpeтнicть ухвалених piшeнь, їx 

зв’язoк зi cтpaтeгiєю poзвитку нaвчaльнoгo зaклaду, нaявнicтю чiткoї cиcтeми зaбeзпeчeння викoнaння 

упpaвлiнcькиx piшeнь; вiдпoвiднicть упpaвлiння ЗВО cучacним тeндeнцiям тeopiї тa пpaктики упpaвлiння; 

вiдпoвiднicть cтpуктуpи упpaвлiння ЗВО cтpaтeгiї тa зaвдaнням йoгo poбoти; рoзвитoк дeмoкpaтичниx 

зacaд упpaвлiння, пiдвищeння caмocтiйнocтi cтpуктуpниx пiдpoздiлiв ЗВО; пocтiйнe вдocкoнaлeння 

упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi [3, с. 360–361].  

Робота О. Кравченко «Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку 

університету» розкриває проблеми моделювання стратегічного розвитку університету в контексті 

модернізації управління закладами вищої освіти [1]. 

У докторській дисертацію Л. Панченко «Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-

освітнього середовища університету» наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми 

розвитку інформаційно-освітнього середовища, що виявляється в обґрунтуванні методологічних підходів 

до проблеми розвитку інформаційно-освітнього середовища, тенденцій університетської освіти, що 

впливають на його розвиток, обґрунтуванні принципів побудови його складників, розробці теоретичної 

моделі інформаційно-освітнього середовища [2, с. 413]. 

Актуальним, відповідно до теми дослідження, став аналіз дисертації «Розвиток сучасної 

університетської освіти країн Західної Європи» А. Ржевської. У роботі, автор на засадах порівняльного, 

синергетичного, системного, кількісного та якісного підходів, відповідно до мети та визначених завдань 

дослідив розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи, виявив передумови, чинники, 

етапи, національні особливості, тенденції ґенези, розкрив специфіку інституційної автономії, 

модернізації, розмаїття, інтеграції у загальноєвропейському просторі вищої освіти тощо [4, с. 13]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку стратегії позиціонування становлять собою набір інструментів та 

засобів для виконання цих стратегій. Їх вплив і важливість у формуванні стратегічного набору 

підприємств та закладів вищої освіти стрімко зростає.  Чітке виконання завдань стратегій, забезпечить 

закладу вищої освіти закріплення досягнутих позицій, буде сприяти системній та масштабній модернізації 

навчальної та наукової складової, а також конкурентоспроможності університету у вітчизняному та 

світовому науковоосвітньому просторі. 
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ПСИХОЛОГО-МІФОЛОГІЧНИЙ ВИМІРНАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

СУСПІЛЬСТВА 
       

Національна безпека суспільства включає в себе низку ключових вимірів, в тому числі й військовий. 

Але поміж них істотне значення має явище міфів і міфологем. Останні характеризуються певними 

психологічними і політологічними особливостями. Власне, психолого-міфологічний аспект національної 

безпеки суспільства відіграє важливу роль в її належному утвердженні.        

В цьому сенсі, життєдіяльність як окремої особи, так і будь-якого соціуму, від малої соціальної групи 

до суспільства і загальнолюдської спільноти, здійснює свій перебіг в контексті різноманітних обставин, 

умов і процесів, які на цю  життєдіяльність можуть вчиняти або позитивний, або негативний вплив, звісно 

ж, різної міри вираженості. Звідси випливає очевидний висновок: стабільна життєдіяльність будь-якого 

соціального суб’єкта – від особи до всього людства – можлива лише тоді, коли ймовірність і міра 

сумарного негативного впливу відповідних чинників є достатньо низькими. Така  ситуація, говорячи по-

простому, є ситуацією в и с о к о г о  р і в н я  б е з п е к и відповідної життєдіяльності.  

Цілком очевидно, що саме така ситуація є не просто важливою, а гостро необхідною для будь-якого 

соціального суб’єкта, оскільки без неї практично кардинально обтяжується, якщо не унеможливлюється, 

не просто стабільна, убезпечена від обвальної, несподіваної руйнації його життєдіяльність, а й, власне, 

надійна, певна перспектива подальшого його існування, та й саме існування як таке. Але: чи легко будь-

якому соціальному суб’єктові домогтися зазначеної ситуації, набути її як стійкої, стабільної, надійно 

захищеної від нівеляції? Вочевидь, ні, хоча б з огляду на те, що досягнення такої ситуації потребує від 

відповідного соціального суб’єкта наявності в нього високоефективного контролю над зазначеними 

обставинами, умовами і процесами, іншими словами, повного контролю над всією всеохопною 

соціальною ситуацією своїх існування і життєдіяльності; назвем цей контроль тотально-універсальним 

соціальним контролем (абревіатурно – ТУСК) над своєю життєвою соціальною ситуацією; такий 

контроль практично є неможливим. Отже, досягнення хоча б наближеного до бажаного рівня 

убезпеченості соціального суб’єкта від означеного негативного впливу комплексу його соціальної 

ситуації практично завжди є проблемним, тобто потребує від самого соціального суб’єкта усвідомлення 

наявності відповідних загроз, розуміння проблемності їх усунення і спроможності реалізації належних 

зусиль для подолання складнощів цієї проблемності, принаймні, частково [15].  

Ще один важливий аспект явища безпеки є пов’язаним з масштабністю соціального суб’єкта, щодо 

якого це явище розглядається. Цілком закономірно, що можливості соціального суб’єкта утверджувати 
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необхідний для його виживання і перспективної життєдіяльності рівень безпеки свого існування 

кардинальним чином зумовлюється масштабністю цього суб’єкта. При цьому, звичайно ж, цей суб’єкт 

має бути достатньо внутрішньо сконсолідованим, організованим і впорядкованим. І виявляється, що 

таким наймасштабнішим суб’єктом постає суспільство, яке сконсолідоване у форматі нації і організоване 

шляхом витворення своєї держави. Відповідно, безпека великих і малих соціальних груп, окремих осіб 

тощо, як соціальних суб’єктів, що складають певне суспільство, має можливість бути утвердженою через 

утвердження безпеки всього цього суспільства, організованого у вигляді тієї ж національної держави [3; 5].    

Звідси випливає суттєвий висновок: ключовим вираженням феномена безпеки щодо соціальних 

суб’єктів різного рівня є безпека суспільства, організованого у форматі національної держави, тобто власне 

національної безпеки суспільства, яку ще часто називають національною безпекою держави чи просто 

національною безпекою. Тут варто лише додати, що національна безпека суспільства (держави, країни), 

звичайно ж, виходить за межі врахування суто соціальних чинників, включаючи також відповідний вплив 

чинників, що мають фізичну, в широкому сенсі, природу (стихійні лиха, небезпечне для людського життя 

радіоактивне випромінювання, пандемії, техногенні катастрофи, космічні катаклізми тощо). Але свідомо 

утримувати наявний рівень національної безпеки і підвищувати його суспільство може тільки через призму 

свого ТУСК у контексті своєї соціальної, в широкому сенсі, ситуації.  

Проблема національної безпеки суспільства має важливе значення в контексті загального розвитку 

відповідної країни та реалізації її національних інтересів. Тому це явище впродовж останніх десятиріч 

активно вивчається і досліджується різноманітними галузями сучасної науки, більшість сучасних країн 

мають напрацьовані концепції їх національної безпеки, остання часто-густо розглядається як одна з 

найвагоміших національних цінностей, дотримання якої становить собою одне з найпріоритетніших 

завдань держави як такої.  Найрозвиненіші сучасні країни активно формують відповідну політику 

національної безпеки , основна функція якої покладена на визначення головних інтересів націй та 

здійснення керівництва під час створення основних стратегій, що стосуються сьогоднішніх і майбутніх 

загроз, а також можливостей їх усунення [1; 5]. 

Слід зазначити, що на сьогодні існує велике розмаїття визначень явища національної безпеки, автори 

яких дещо по-різному інтерпретують його суть. Одне з найбільш поширених стверджує, що національна 

безпека – це захищеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави в різних сферах їх 

життєдіяльності від зовнішніх і внутрішніх загроз, яка забезпечує стабільний, стійкий, впевнений 

розвиток країни [9]. Згідно з іншим визначенням, явище національної безпеки, це: сукупність офіційно 

прийнятих поглядів на цілі і державну стратегію у сфері забезпечення безпеки особи, суспільства і 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, економічного, соціального, військового, 

техногенного, екологічного, інформаційного та іншого характеру з урахуванням наявних ресурсів і 

можливостей [10].  

Національну безпеку також потрактовують як здатність національної спільноти задовольняти 

потреби, необхідні для її самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення з мінімальним ризиком 

збитку для базових цінностей її нинішнього стану [20]. Інше поширене визначення проголошує, що 

національна безпека – це стабільність, яка може підтримуватися протягом тривалого часу, стан досить 

розумної динамічної захищеності від найбільш істотних з реально існуючих загроз і небезпек, а також 

здатність розпізнавати такі виклики і своєчасно вживати необхідні заходи для їх нейтралізації [8]. 

Також варто враховувати, що на нинішньому етапі розвитку наукових уявлень про феномен 

національної безпеки виділяють основні складники його структури:  1) державну безпеку – явище, що 

характеризує рівень захищеності держави від зовнішніх і внутрішніх щодо неї загроз; 2) громадську 

безпеку – явище, виражене у рівні захищеності особи і суспільства, переважно, від внутрішніх щодо 

відповідного суспільства загроз; 3) техногенну безпеку – явище, виражене у рівні захищеності суспільства 

(включаючи всіх осіб, що його складають) від загроз техногенного характеру; 4) екологічну безпеку:  те 

ж саме, але щодо захисту від загроз стихійних лих; 5) економічну безпеку:  те ж – щодо захисту від 

економічних негараздів; 6) енергетичну безпеку: те ж – щодо вирішення проблем енергетичного 

забезпечення; 7) інформаційну безпеку: те ж – щодо належної оптимізації функціонування інформаційно-

комунікативного простору суспільства (країни, держави) [9]. 

Отже, національна безпека суспільства і держави, забезпечуючись різноманітними чинниками, не в 

останню чергу потребують для своєї оптимізованості активного функціонування у відповідній соціальній 

психіці («суспільній психіці», «психіці нації») належної системи політичної міфології.             
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 
 
Проблема девіантної поведінки молоді та її попередження займає чільне місце у педагогіці, 

психології, кримінології. Посилення соціального розшарування суспільства, непідготовленість 
соціальних інститутів до забезпечення успішної соціалізації особистості в умовах трансформації 
суспільства, дефіцит засобів і технологій розвитку соціальних служб, орієнтованих на створення умов для 
самореалізації кожної людини, недостатньо високий рівень психологічної компетентності більшості 
населення часто стають підґрунтям проявів девіацій. Особливої актуальності дослідження девіантної 
поведінки набуває у практичній діяльності  психолога, який повинен не лише виявити симптоматичний 
характер, але й з’ясувати причини і умови формування цих девіацій. У зв’язку з цим виникає потреба 
виокремити власне психологічний зміст профілактичної роботи з молоддю, що має базуватися на 
розумінні психологічних причин девіантної поведінки з врахуванням вікових особливостей та 
психологічної природи девіантної поведінки. 

Психолого-педагогічну допомогу особистості, схильної до девіантної поведінки, можна розглядати 
як комплекс соціально-психологічних і педагогічних заходів, що спрямовані на виявлення і виправлення 
умов, які сприяють проявам девіантної поведінки, створення передумов попередження відхилень у 
поведінці, зокрема через пропагування здорового способу життя, створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в найближчому соціальному оточенні, створення можливостей для самореалізації 
особистості в суспільстві тощо. Загалом профілактична робота спрямована на реалізацію таких функцій [2]: 
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 виховної (відновлення позитивних якостей, які переважали до появи девіантної поведінки); 

 компенсаторної (формування прагнення компенсувати певні соціальні недоліки, активізації 
діяльності в тій сфері, де особистість може досягти успіху, реалізувати потребу в самоствердженні); 

 стимулюючої (активізація позитивної суспільно корисної діяльності через зацікавлене емоційне 
ставлення до особистості); 

 коректувальної (виправлення негативних якостей особистості, коригування мотивації, ціннісних 
орієнтацій, атитюдів, поведінки); 

 регулятивної (забезпечення впливу учасників міжособистісної взаємодії з метою зміни ступеня 
участі особистості в груповій діяльності з поступовим переходом до саморегуляції і самоконтролю). 

Виокремлюють декілька підходів у роботі психолога з проблем профілактики девіантної поведінки 
молоді – надання психологічної допомоги особистості, відповідно до напряму психологічної науки [5, 8, 
9]. Так, зокрема, гештальтпсихологія і тілесно-орієнтована терапія спрямовані насамперед на подолання 
«внутрішнього розколу» між тілесним і духовним, на довіру відчуттям «тут» і «тепер».  

Екзистенціальний підхід передбачає сприяння особистості в переосмисленні екзистенціальної ізоляції, 
підкресленні цінності й розмаїття світу, створенні привабливої життєвої перспективи, осмисленні життя.  

Поведінкова психологія працює із способами встановлення адекватних контактів з іншими людьми 
через навчання відповідним засобам соціальної поведінки, зокрема, через тренування входження і виходу 
з певної ролі тощо, детальне пропрацювання поведінкових реакцій.  

О. Змановська називає такі форми психопрофілактичної роботи [3]: 

 організація соціального середовища, в рамках якої передбачається соціальна реклама по 
формуванню настановлень на здоровий спосіб життя; створення негативної громадської думки щодо 
проявів девіантної поведінки, насамперед, через засоби масової інформації; створення соціальних «зон 
підтримки», зокрема, через організацію і підтримку громадських організацій, молодіжних рухів; 

 інформування, що передбачає вплив на когнітивні процеси особистості з метою підвищення її 
здатності до прийняття конструктивних рішень щодо власної поведінки; здійснюється через організацію 
лекцій, бесід, групових дискусій, поширення відео- і телефільмів тощо; 

 активне соціальне навчання соціально-корисних навичок, активізацію особистісних ресурсів, які 
реалізується через групові тренінги, зокрема тренінги асертивності або тренінги резистентності до 
негативних соціальних впливів, участь у групах спілкування і особистісного зростання тощо; 

 організація діяльності альтернативної девіантній поведінці, зокрема, через залучення особистості 
до пізнавальної діяльності, спорту, мистецтва, випробування себе в позитивній діяльності (подорожі, 
похід у гори, екстремальні види спорту тощо); 

 організація здорового способу життя, що передбачає, окрім усього іншого, розвиток екологічної 
культури особистості, дотримання режиму праці з урахуванням специфіки її проявів в процесі 
психологічного консультування або психотерапії [1, 6]. 

Одним із методів у роботі психолога з проблем профілактики девіантної поведінки молоді є надання 
соціально-психологічної підтримки за допомогою «телефону довіри», який дозволяє провести анонімне 
консультування особистості, схильної до девіантної поведінки [7].  

Особлива увага при роботі психолога з проблем профілактики девіантної поведінки молоді має 
приділятися психологічному просвітництву і психологічному консультуванню батьків та педагогів. 

Н. Максимова зазначає, що для підлітків, схильних до девіацій у поведінці, однією з найефективніших 
форм роботи є групові заняття, на яких членами групи і ведучим розігруються складні для підлітка 
ситуації. Внаслідок цього, як зазначає авторка, «виникає можливість обговорювання шляхів розв’язання 
проблеми найбільш відповідною мовою - мовою реальної поведінки» [4, с. 245]. 

Використання в роботі психолога з проблем профілактики девіантної поведінки підлітків групових 
методів роботи є ефективним. Груповий досвід приводить учасників до того, що вони стають більш 
вільними у вираженні позитивних і негативних почуттів, починають установлювати з навколишніми 
більш реальні відносини, замість того щоб ховати їх, поки вони не стануть вибуховими, у підлітка 
збільшується відповідальність за власні дії, зростає самостійність і ініціативність у роботі [10, 11]. 

При індивідуальній роботі з молодими людьми слід орієнтуватись на усвідомлення і уточнення ними 
цілей їх діяльності, навчити їх ставити ті реальні цілі, які, в повній мірі, дозволять реалізувати себе як 
особистість у позитивно спрямованій діяльності та навчитись різноманітним засобам самоконтролю [4]. 

Слід також врахувати у роботі психолога з проблем профілактики девіантної поведінки молоді 
запропоновані Ю. Клейбергом такі прийоми корекційно-виховного впливу [2]: 

 зниження вимог до підлітка до досягнення ним соціальної і психологічної адаптації; 
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 залучення до колективних видів діяльності, стимулювання розвитку творчого потенціалу, самовираження; 

 організація ситуацій успіху, розробка відповідних мір заохочення; 

 демонстрація і роз’яснення позитивних зразків поведінки (через особистий приклад, образи з 
художньої літератури, періодики, біографій видатних людей) тощо.  

Такий підхід буде сприяти поступовій орієнтації підлітка на самовиховання як важливий чинник 
попередження девіантної поведінки в майбутньому. 

Отже, робота психолога з проблем профілактики девіантної поведінки молоді ґрунтується на 
принципах безперервності, завдяки чому прискорюється процес самоусвідомлення, зняття емоційної 
напруги, згуртування колективу та встановлення емоційних контактів. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ М. ЖИТОМИР,  

СПРИЧИНЕНОГО ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
 
Важкі метали є сьогодні одними з найбільш поширених антропогенних забруднювачів біосфери [1-4, 

6, 9]. Враховуючи те, що моніторинг овочевої продукції, значна частина якої вирощується на присадибних 
ділянках, практично відсутній, постає необхідність у встановленні особливостей накопичення полютантів в 
овочах та оцінки їх небезпеки для здоров’я населення. Одним з найсучасніших методів оцінки небезпеки, 
зумовленої дією канцерогенних і неканцерогенних речовин на людину, є встановлення ризику настання 
небажаних ефектів з метою подальшого розроблення пріоритетних заходів з його мінімізації [1, 2, 9].  

Метою наших досліджень стали встановлення величин канцерогенного і неканцерогенного ризиків 
надходження важких металів до організму мешканців північно-східної частини м. Житомир внаслідок 
споживання картоплі та овочів, що вирощуються на присадибних ділянках. 

Дослідження проводили протягом 2016 – 2019 рр. Ґрунтові та рослинні зразки на території північно-
східної частини м. Житомир відбирались в межах ділянок індивідуальної житлової забудови. Загалом 
було відібрано 24 ґрунтових та 90 рослинних зразків. 
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В урбаноземах на території північно-східної частини м. Житомир встановлено перевищення вмісту валових 
форм свинцю у 1,9 – 2,7 рази, цинку – у 1,8 – 2,3 рази. Вміст валових форм міді та кадмію не перевищує гранично 
встановлених нормативів. Основними забруднювачами досліджуваних урбаноземів північно-східної 
(мікрорайон «Східний промвузол») частини м. Житомир є мідь,  цинк та свинець. Перевищення ГДК рухомих 
форм міді складає 2,53 – 7,07 рази, цинку – 1,75 – 4,32 рази, свинцю – 7,8 – 29,9 рази. 

Найбільш сильно в урбаноземах агроселітебних ландшафтів варіює вміст міді, цинку та свинцю 
(коефіцієнти варіації складають 33 %, 31 %, 35 % відповідно, що підтверджує техногенну природу 
походження цих полютантів).  

За сумарним показником забруднення Zc урбаноземи агроселітебних ландшафтів північно-східної 
частини м. Житомир відносяться до категорії надзвичайно небезпечного забруднення і є непридатними 
для ведення індивідуального городництва.  

Овочева продукція та картопля, вирощена на ґрунтах присадибних ділянок у межах індивідуальної 
житлової забудови північно-східної частини м. Житомир мали підвищений вміст Cu і Zn та високий вміст 
Pb і Cd. Практично вся овочева продукція, вирощувана в межах агроселітебних ландшафтів північно-
східної частини м. Житомир була забруднена кадмієм, вміст якого коливався в межах від 1,1 до 10,3 ГДК, 
а максимальні його кількості концентрували буряк столовий (4,7 – 10,3 ГДК), морква столова (1,1 – 3,3 
ГДК) та картопля (1,3 – 2,1 ГДК). 

Для оцінки ризику надходження важких металів до організму мешканців північно-східної частини м. 
Житомир внаслідок споживання картоплі та овочів, що вирощуються на території агроселітебних 
ландшафтів, нами проведений розрахунок експозиції контамінантами харчових продуктів на населення 
за [5, 7]. За величинами рівня впливу важкі метали утворюють наступний рангований ряд: Zn ˃ Cu ˃ Pb ˃ 
Cd. Так, експозиція цинку складає 28,75 мг/кг маси тіла/рік (0,54 мг/кг маси тіла/тиждень) для медіанних 
значень вмісту та 34,56 мг/кг маси тіла/рік (0,66 мг/кг маси тіла/тиждень) для 90-го процентиля вмісту. 
Максимальний внесок до загального значення експозиції полютантів, що надходять у їжу, вносять 
картопля, буряк столовий та капуста білоголова. 

Перевищення значень у 2,19 (рівень медіани) та 2,47 (90-й процентиль) коефіцієнта небезпеки, за яким 
оцінювали ризик розвитку неканцерогенних ефектів, зафіксоване лише для свинцю.  

Сумарний рівень канцерогенного індивідуального ризику від споживання в їжу картоплі та овочів 
протягом життя за рахунок Pb i Cd складає 5,39·10-4 для медіанних значень та 6,55·10-4 для 90-го 
процентиля, що за міжнародною критеріальною шкалою оцінюється як насторожуючий. 

За насторожуючого рівня ризику необхідно проведення постійного контролю, розробка і проведення 
планових оздоровчих заходів. 
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ОЦІНКА ОБІЗНАНОСТІ МЕШКАНЦІВ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЩОДО 

ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 
Проблема забезпечення населення якісною питною водою перебуває в полі зору вчених та практиків 

[1-3]. Особливу занепокоєність в Україні викликає стан водозабезпечення сільського населення, які 
частково охоплені належним та безперебійним водопостачанням [1, 3].  

Серед хімічних речовин, що надходять у питну воду джерел нецентралізованого водопостачання, є 
небезпечними для людського організму нітрати та нітрити, яким властива канцерогенна та мутагенна дія, 
що особливо небезпечно для немовлят, осіб похилого віку, хворих на анемію, людей із захворюваннями 
дихальної та серцево-судинної систем [1, 3]. 

Поміж чинників забруднення джерел нецентралізованого водопостачання сільських селітебних 
територій нітратами вирізняється необізнаність мешканців та їх низька екологічна культура.  

Отже, метою роботи є дослідження стану обізнаності місцевого населення щодо нітратної проблеми.  
Опитування населення щодо ризиків, пов`язаних з нітратним забрудненням питної води, проводилося 

на територіях сільських населених пунктів Житомирського району (села Лука, Станишівка, Слобода-
Селець, Клітчин та Левків). Загалом було опитано 450 осіб різних вікових груп. 

Проведеним опитуванням встановлено, що переважна більшість сільських жителів (94 % опитаних) 
для приготування їжі використовує воду з власних криниць. Лише 6 % опитаних вважають воду у 
місцевих криницях відмінної якості; 41,3 % – вважають якість води доброю і приблизно така ж кількість 
респондентів (42,7 %) – задовільною;  9,3 % опитаних зазначили, що якість води погана. 

Більшість населення сільських населених пунктів (60,7 % опитаних) ніколи не робили аналіз води на 
вміст у ній шкідливих речовин, 34 % респондентів зазначили, що при аналізі були виявлені шкідливі 
речовини у воді та 5,3 % засвідчили, що шкідливих речовин не було виявлено. Навіть ті жителі, які 
вважають свою воду неякісною, продовжують її вживати. 

При визначенні груп осіб, найбільш вразливих до нітратів, 64 % опитаних жителів с. Лука обрали 
немовлят, 23 % – дітей, 8 % – людей репродуктивного віку, 4 % – людей похилого віку і лише 1 % 
опитаних зазначили, що вразливою категорією є підлітки. 

Понад 77 % респондентів невідома хвороба метгемоглобінемія. 
Значна кількість опитаних (82 %) вважають, що вагітним жінкам не слід вживати воду, в якій вміст 

нітратів перевищує норму. 
На думку 40,7 % опитаних вугільні фільтри можуть очистити воду від нітратів. 
Більшість жителів вважають, що нітрати руйнуються під час кип’ятіння (72 % опитаних).   
Результати анкетування, проведеного серед жителів сільських населених пунктів, свідчать про низьку 

екологічну культуру сільського населення, необізнаність про хвороби, які прямо чи опосередковано 
викликаються надмірним надходженням нітратів в організм та про необхідність активізації роз’яснювальної 
роботи щодо проблем, які стосуються якості питної води, особливо джерел нецентралізованого 
водопостачання, токсичності нітратів та заходів зменшення їхнього вмісту. Також необхідно підвищити 
контроль з боку органів місцевої влади за станом колодязів та каптажів загального користування. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ В ГОЛОВНИХ ДВИГУНАХ 
 
Щорічно до мільйонів збитків призводить одна з головних проблем - корозія. Основний збиток, що 

заподіюється корозією, полягає не у втраті металу, а у величезній вартості виробів, що руйнуються 
корозією. Ось чому щорічні втрати від неї в промислово розвинених країнах настільки великі. Справжні 
збитки від неї не можна визначити, оцінивши тільки прямі втрати, до яких відносяться вартість 
зруйнованої конструкції, вартість заміни обладнання, витрати на заходи щодо захисту від корозії. Ще 
більшої шкоди становлять непрямі втрати. Це простої устаткування при заміні прокорродіровавшіх 
деталей і вузлів, витік продуктів, порушення технологічних процесів [1]. 

Зазвичай виділяють три напрямки методів захисту від корозії – конструкційний, активний, пасивний. 
Для запобігання корозії в якості конструкційних матеріалів застосовують нержавіючі стали, 

кортеновской стали, кольорові метали. При проектуванні конструкції намагаються максимально 
ізолювати від попадання корозійного середовища. Активні методи боротьби з корозією спрямовані на 
зміну структури подвійного електричного шару [2]. Застосовується накладення постійного електричного 
поля за допомогою джерела постійного струму, напруга вибирається з метою підвищення електродного 
потенціалу захисту  металу. Інший метод - використання жертовного анода, більш активного матеріалу, 
який буде руйнуватися, оберігаючи захистний  виріб. 

В якості захисту від корозії може застосовуватися нанесення будь-якого покриття, яке перешкоджає 
утворенню корозійного елемента (пасивний метод). 

Наявність сірки і її сполук  в паливах може бути причиною корозії деталей камери згоряння двигунів. 
При згорянні палива в поршневому двигуні в продуктах згоряння виявляється сірчаний ангідрид, який 
при реакції з водою, сконденсований на стінках циліндру, викликає сильну корозію стінок циліндру [3].  

Отже, чим вище навантаження дизеля, тим більше утворюється сірчистого ангідриду, що впливає на 
нагароутворення, знос, корозію двигуна і якість картерного мастила. При високій температурі сірчистий 
ангідрід визиває  газову корозію камери згоряння. При наявності сірчистого ангідриду відбувається 
конденсація сірчаної кислоти на стінках циліндрів і збільшується їх корозія, визвана рідиною. 
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ДАНИХ 
 

Використання криптографії, як способу захисту інформації, розпочалось два десятиліття тому, з 

початком винайдення і широкого застосування комп’ютерних мереж й глобальної мережі Internet. Великі 
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обсяги різного типу інформації, стало легше і швидше передавати по каналу передачі даних, однак 

передача таких даних здійснювалась без належного захисту.  

Криптографічні методи та алгоритми базуються на використанні математичних моделей 

перетворення інформації з подальшим шифруванням інформації і накладення певного елементу захисту. 

Використання криптографічних методів та алгоритмів відбувається не лише під час передачі інформації 

по каналах зв’язку, а їх також можливо використовувати під час опрацьовування інформації на робочих 

станціях та серверних сховищах. 

Сьогодні, для забезпечення цілісності інформації та її захисту, використовуються алгоритми 

шифрування симетричні (DES, 3DES, AES, IDEA) і асиметричні (RSA, El Gamal) [1–3]. Реалізація 

криптографічного захисту проводиться програмним та апаратно-програмним забезпеченням, за 

допомогою якого можливо здійснити шифрування на рівні файлової системи та криптографічного методу 

перевірки автентичності (перевірка сертифікатів, паролів і т. д.) і цілісності (хеш-суми). 

Криптосистема являє собою суму алгоритмів із алгоритмів і усіх відкритих текстів, шифртекстів й ключів. 

Процес здійснення шифрування і дешифруванні відбувається поетапно, як показано на рисунку 1.1[4]: 

 

 
Рисунок 1.1 Шифрування і дешифрування з ключем 

 

Симетричні алгоритми прості у використанні, оскільки використовують лише один і цей самий ключ 

для шифрування перед передачею інформації і дешифрування після її отримання (ключ дешифрування 

можливо отримати шляхом обчислення ключа шифрування). 

На сьогодні розрізняють і широко використовують наступні стандарти симетричних алгоритмів шифрування:  

 DES (Data Encryption Standard) – старий стандарт шифрування США; 

 ГОСТ 28147-89 – вітчизняний стандарт шифрування даних; 

 AES – новий стандарт шифрування США. 

Стандарти DES і ГОСТ 28147-89 схожі між особою, оскільки основою для створення цих алгоритмів 

являється архітектура мережі Фейстеля. Таке шифрування базується на використанні вхідного блоку 

розміром 64 біта, кількістю раундів шифрування (у DES їх 16, у ГОСТ 28147-89 – 32) і основною 

відмінністю, довжиною ключа (у DES – 64 біта, у ГОСТ 28147-89 – 256 біт). 

Зовсім новий стандарт шифрування AES базується на основі архітектури, яка зветься «Квадратом». 

Основним правилом у такій архітектурі це запис блоку даних по байтах у матрицю.  

Стандартом AES передбачено три режими опрацювання інформації в залежності від довжини ключа, 

що використовується і який може складати 128, 192 та 256 біт. Кількість раундів шифрування також 

різниться базуючись на довжині ключа і рівняються 10, 12 та 14 раундам. Однак, розмір вихідного блоку 

даних і вихідного результативного блоку рівний, завжди однаковий і складає 128 біт [5]. 

До переваг даного стандарту відносять високу ефективність реалізації на будь-яких платформах і 

високу стійкість, низькі вимоги до пам'яті, швидкий обрахунок і формування ключа, можливість 

проведення паралельних операцій. 

На противагу симетричним алгоритмам сьогодні більшість надає перевагу асиметричним алгоритмам 

через ряд переваг. Асиметричні алгоритми більш складніші внаслідок використання уже двох ключів – 

відкритого і закритого, які пов’язані між собою великою кількістю математичних обчислень. 

Шифрування інформації відбувається за допомогою відкритого ключа, який доступний у використанні 

усім бажаючим, а розшифровування, отриманих даних, здійснюється за допомогою закритого ключа, 

який відомий лише отримувачу даних і не може бути обчисленим на основі відкритого ключа. 

До асиметричних алгоритмів з відкритим ключем відносять наступні стандарти: 

1. RSA – використовується для шифрування даних та електронно цифрового підпису; 

2. ElGamal – використовується в стандарті США для електронного цифрового підпису DSS (Digital 

Signature Standard).  
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Основою безпеки RSA вважається складність розкладання на множники великі прості числа, у ElGamal 

це складність задачі обчислення логарифма у конечному полі, що являється альтернативою для RSA.  

Електронний цифровий підпис, що використовується у криптосистемі ElGamal – це реквізит 

електронного документа, призначеного для захисту даного електронного документа від підробки, 

отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа 

електронного цифрового підпису і дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також 

встановлює відсутність спотворення інформації в електронному документі [6, 7].  

У захисті електронно цифровим підписом наявні два етапи: створення (алгоритм цифрового підпису) 

і верифікація (алгоритм перевірки цифрового підпису). Головною вимогою для створення і верифікації 

електронно цифрового підпису закладається у виключенні можливостей отримання підпису без 

застосування секретного ключа і перевірка підпису без знання будь-якої зашифрованої інформації. 

Надійність такої системи визначається складністю трьох основних задач [8]:  

 заміна, знищення чи спотворення підпису, сторонніми користувачами; 

 заміна, знищення чи спотворення зашифрованих даних; 

 створення підписаного повідомлення, тобто знаходження хоча б одного повідомлення з 

правильним значенням підпису. 

Внаслідок позитивного результату верифікації можна вважати, що дані, відносно яких здійснювався 

захист електронно цифровим підписом не піддавався зовнішньому втручанню і відповідають початковій 

формі. В наслідок виявлення зворотного результату верифікації можна стверджувати, що під час передачі 

даних, до них був здійснений несанкціонований доступ і вміст даних піддався зовнішньому втручанню. 

Отже, проаналізувавши алгоритми шифрування, можна зробити висновок, що на сьогодні 

криптографічний захист даних, у тому числі мультимедійних, у форматі електронно цифрового підпису 

найефективніший, однак не найнадійніший. Тому створення допоміжних додаткових елементів для 

електронно цифрового підпису, вдосконалення його самого або поєднання його із іншими алгоритмами, 

повинно бути одним із основних викликів наукової спільноти для збереження цілісності цифрової 

інформації у будь якому прояві. 
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

УКРАЇНИ 
 

Процеси державотворення в Україні нерозривно пов’язані з духовним відродженням нації, її 

ментальності, національної самосвідомості. Безперечно, що дані процеси охоплюють усі сфери життя 

українського соціуму. Проте, в першу чергу, це стосується галузі освіти, яка найтісніше пов’язана з 

формуванням і розвитком людської особистості – найвищої цінності суспільства. За роки незалежності 

зазнали кардинальних змін зміст системи освіти та її структура, принципи навчання та виховання, 

методичні засади – відбувся відхід від заідеологізованих трафаретних понять та підходів, що були 

панівними в радянській педагогіці й фактично унеможливлювали творчий підхід до розв’язання проблем 

навчально-виховного процесу. Безумовно, що система фізичного виховання як один з важливих 

складників системи освіти також потребувала змін і доповнень, вироблення нової концепції розвитку 

відповідно до соціальних та економічних змін умов, що склалися в Україні [1, с.102].  

Фізичне виховання є складовою всебічного розвитку особистості. Воно спрямоване на забезпечення 

фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров'я, морфологічне і функціональне вдосконалення організму 

людини. Чим більше розвинені фізичні і духовні сили людини, тим вищий рівень її працездатності і 

результативності праці. Отже, проблема фізичного виховання сьогодні є актуальною та соціально 

значущою. Здорова людина більш активна, мобільна, життєрадісна і загалом життєздатніша. Сучасний 

стан фізичного виховання студентів вимагає об'єктивного аналізу існуючих форм, систем і концепцій його 

розвитку в українському просторі. Такий підхід створює можливості визначення пануючих в ньому 

тенденцій, існуючого потенціалу, і також врахування недоліків [2, с.64-65]. 

Д. В. Бойко визначив, що фізичне виховання – це складова освіти і виховання, педагогічний, навчально-

виховний процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння знаннями, уміннями й 

навичками щодо управління фізичним розвитком людини різновидами рухової активності, з метою навчання 

і виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточення [3, с.23]. 

На думку О. Г. Томащук, В. І. Сенько, низька мотивація до занять фізичною культурою і спортом 

залишається найактуальнішою проблемою фізичного виховання вищих навчальних закладів. Це пояснюється 

тим, що на сьогоднішній день фізичне виховання студентів здебільшого не є виховним процесом, обов’язковою 

умовою якого є тісна співпраця педагога і вихованця. Така взаємодія рідко зустрічається на практиці, переважно 

викладач і студент поставлені в ситуацію протистояння. Причиною такого стану науковці вбачають у не 

врахуванні викладачем ціннісних орієнтацій, потреб, інтересів, що складають спрямованість особистості 

студента. Тому, процес фізичного виховання у свідомості студентів стає механічною діяльністю, головною 

метою якого є здача нормативів і отримання заліку. Викладачам, в свою чергу, необхідно організовувати 

навчальний процес так, щоб фізичне виховання стало психолого-педагогічним процесом, спрямованим на 

формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до занять [2, с.65]. 

Окрім того, О. Сотник зазначає такий аспект, як надання студентам можливості вільного вибору виду 

рухової діяльності та врахування їхніх мотивів, потреб, інтересів і життєвих планів. Адже це змінює на 

краще ставлення студентської молоді до фізичного виховання й власного здоров’я та активізує 

фізкультурно-оздоровчу діяльність [4, с.252].  

О. Г. Гладощук у своїх дослідженнях доводить, що досягнення позитивного результату з формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я та вдосконалення культури зміцнення фізичного й психічного 

здоров’я студентської молоді відбувається за умов, що у ВНЗ працює збудована схема орієнтування 

студента на здоровий спосіб життя (стратегія орієнтування). Стратегія орієнтування студента на здоровий 

спосіб життя передбачає реалізацію педагогічних умов. Педагогічна стратегія орієнтування студента на 

здоровий спосіб життя включає в себе дії викладача ознайомчого, рекомендуючого, підтримуючого 
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характеру, направлені переважно на інформування студента про здоровий спосіб життя, адекватне 

оцінювання ним свого способу життя, активізацію здоров’язберігальної діяльності, збагачення досвіду 

здорового способу життя [4, с.251-252]. 

Отже, серед основних проблем фізичного виховання у вищих навчальних закладах України вбачаємо 

наступні: низька мотивація студентів до занять фізичною культурою і спортом; ненадання студентам 

можливості вільного вибору виду рухової діяльності та врахування їхніх мотивів, потреб, інтересів і 

життєвих планів; низький рівень ціннісного ставлення до власного здоров’я та вдосконалення культури 

зміцнення фізичного й психічного здоров’я, тобто відсутність у ВНЗ стратегії орієнтування. 

Вищезазначені проблеми потребують ефективного вирішення заради вдосконалення галузі освіти у сфері 

фізичного виховання і спорту у ВНЗ України. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Військовий переклад є одним із видів спеціального перекладу з яскраво вираженою військовою 

комунікативною функцією. Відмінною рисою військового перекладу є широке використання військової 

та науково-технічної термінології, наявність певної кількості змінно-стійких і стійких словосполучень, 

характерних тільки для військової сфери спілкування, великої кількістю спеціальних скорочень і умовних 

позначень, що використовуються тільки у військових матеріалах, а з точки зору синтаксису широким 

використанням еліптичних (особливо у військовій документації) і клішованих конструкцій, бідністю 

дієслівних форм, стислою формою висловлювання. 

У військовому перекладі дуже велике значення має точність перекладу, оскільки перекладений 

матеріал може слугувати основою для прийняття важливих рішень, проведення військових операцій. 

Військова лексика є особливим видом спеціальної лексики, оскільки в силу специфічної 

комунікативно-функціональної спрямованості вона перебуває на стику двох функціональних стилів мови – 

офіційно-ділового та науково-технічного [ 1, с. 254]. 

Військовий термін – це слово або словосполучення, що використовується для позначення певного 

спеціального поняття, яке належить до того чи іншого розділу військової науки або до військової техніки 

[5, с. 8] М. К. Гарбовський уважає, що військовий термін – це найменування, що має просту або складну 

формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним поняттям зі сфери військової 

справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ тощо), у семантичній структурі якого є сема 
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http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/357-organizatsiya-fizichnogo-vikhovannya-studentiv-zakladiv-vishchoji-osviti-u-suchasnikh-umovakh
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/357-organizatsiya-fizichnogo-vikhovannya-studentiv-zakladiv-vishchoji-osviti-u-suchasnikh-umovakh
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“військовий”, “бойовий” [2, с. 48]. Також слід врахувати, що у загальне поняття “військовий термін” 

входять тактичні, організаційні, військово-технічні, терміни, що належать до різних родів військ і видів 

збройних сил тощо. Це різні галузі військового знання і діяльності, для кожної з яких характерна своя 

термінологія. У межах кожної з цих галузей значення терміна є досить однозначним [4, с. 83]. 

Однією з проблем перекладу військової термінології є стиль оригіналу. Стилістичний аспект полягає 

у правильному виборі лексико-граматичних засобів відповідно до загальної функціонально-

комунікативної спрямованості оригіналу тексту. Стиль військових матеріалів не є однорідним. У 

військових текстах існують дві тенденції викладення матеріалу: офіційно-канцелярська або розмовна. 

Ще однією особливістю є дослівний переклад, що призводить до певних труднощів, адже англійський 

термін або його компоненти аналогічні українському терміну мають інші значення. Наприклад  термін 

battalion означає батальйон в піхоті, але дивізіон в артилерії. Слід також враховувати можливий зсув 

значення терміна при використанні множини. Наприклад, defense означає оборону, a defenses – оборонні 

споруди; store – запас; склад, магазин, a stores – майно; вантажі; матеріальні кошти. 

Необхідно зазначити, що при перекладі військової термінології слід утриматись від буквальної 

відповідності іноземного терміну, бо є така ймовірність, що один і той самий термін може виражати різні 

поняття для армій кожної з держав учасників переговорів. 

Вагоме значення відіграє контекст, адже завдяки йому виводиться загальне значення термінів зі 

значень його компонентів. 

При аналізі військової термінології, встановлено, що характерною рисою є її неоднорідність. Поряд з 

однозначними термінами, що мають точні та чіткі семантичні межі, маються і багатозначні терміни, 

наприклад, термін “security” означає “охорона, забезпечення, бойове забезпечення; забезпеченість; безпека, 

засекреченість; контррозвідка”; термін “armor” – “броня; бронетанкові війська; танки”; терміни “unit” і “ 

соmmand” мають до десяти і більше значень [3], тому багатозначність навіть однокомпонентних термінів 

ускладнює їх правильний переклад, адекватність якого повністю залежить від контексту і ситуації. 

Складність для перекладача представляють абревіатури. Вибір того чи іншого прийому перекладу 

залежить від багатьох факторів. Це і характер тексту, що підлягає перекладу, і аудиторія споживача 

продукції. Необхідність попереднього розкриття абревіатури або збереження розгорнутого скорочення 

протягом усього тексту перекладу пов’язані загалом із відсутністю певних реалій у нашому житті або ж 

просто з відсутністю еквівалентної абревіатури в українській мові. 

Переклад військових матеріалів передбачає не тільки точну передачу змісту матеріалу, але й ретельну 

передачу його структурної форми, послідовності викладу та низку інших факторів, які можуть вважатися 

непотрібними, формальними, але мають велике значення для військового фахівця. Підсумовуючи 

виділяємо наступні проблеми, які виникають при перекладі військових термінів: 

- Стилістичні та лексико-граматичні аспекти оригіналу тексту; 

- Полісемантичність значень термінів у різних військових галузях; 

- Контекст; 

- Зміна значення термінів при використанні множини; 

- Переклад та вживання одного і того ж слова у арміях з різних держав; 

- Багатозначність однокомпонентних термінів; 

- Вживання абревіатур. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ Й ТЕРМІНОЛОГІЧНУ НОМІНАЦІЮ 

ДЕЯКИХ ГРУП СОМАТИЗМІВ 
 
Класифікація будь-яких одиниць нерозривно пов’язана не лише з розподілом чи стратифікацією 

компонентів, а й безпосередньо з тим, яким є склад групованих об’єктів. 
Коли говорити про наявні студії над соматичною лексикою [огляд літератури див. докладніше: 13, 

14], то простежуємо певні особливості диференціації назв частин організму. 
Наявні сьогодні класифікації соматичних найменувань [див. 3, с. 51–55; 20, с. 45; 4, с. 387; 1, с. 355-

356; 2; 6, с. 29-153; 12, с. 161; 8, с. 7-63] дають підстави стверджувати, що в них або репрезентовані групи 
назв не всіх частин організму людини чи тварини, або ж цілі групи nomina anatomica не зовсім виправдано 
включаються до більших класів соматичних назв. 

Приміром, немає в запропонованих розподілах n. anatomica виокремленої підгрупи найменувань 
м’язів, що також належать до соматичної термінології [9, с. 11]. Натомість О. Кочеваткін відносить їх до 
остеонімічної лексики, роблячи лише невелику ремарку в бік того, що м’язи входять до системи опорно-
рухового апарату [див. докладніше: 8, с. 22]. Але загальновідомо, що м’язи поділяються на кілька великих 
груп, які в різних класах тваринного світу представлені неоднаково, а саме: гладкі м’язи, серцевий м’яз та 
скелетні (посмуговані) м’язи [див. докладніше: 7, с. 110, 112, 131, 147, 151, 170, 296, 337, 517; 10, с. 83]. 
На нашу думку, лексика на позначення м’язів має бути відображена в класифікації як окрема велика група 
під узагальнювальним терміном міологічні номени. 

Окрім частин тіла, які людина і тварина мають від народження, упродовж життєвого циклу організму 
назовні або в його середині можуть формуватися новоутворення, котрі або залишаються до самої смерті 
організму, або ж до видалення їх із його структури. Такі новотвори, кваліфіковані як “нова формація” [17, 
с. 488], мають назву неоплазма [17, с. 488]. Укладачі спеціалізованих енциклопедичних видань як синоніми 
пропонують використовувати латинський термін тумор (tumor), грецький бластома (blastoma) та 
власнемовний пухлина. Однак наведені три терміни дещо відмінні у значенні. На це вказує передусім відома 
й використовувана в медицині [5; 15; 18] сьогодні TNM-класифікація злоякісних пухлин (запропонував її в 
середині ХХ століття П’єр Денуа [див. 19, c. 49-63]), згідно з якою “для описування анатомічного поширення 
злоякісної пухлини використовують категорії Т (tumour), N (nodulus), M (metastasis): Т — первинна пухлина, 
локалізована в одному з органів; N — наявність або відсутність метастатичного ураження в реґіонарні 
лімфатичні вузли, які фільтрують лімфу від первинної пухлини; М — наявність або відсутність 
метастатичного ураження інших органів або інших груп лімфатичних вузлів” [див. докладніше: 5, с. 270]. 
Тобто ми бачимо, що терміном “тумор” позначають саме один із видів саме злоякісної пухлини. Щодо 
номена “бластома”, то у “Словнику іншомовних слів” за редакцією О. С. Мельничука він подається як 
синонім до вже згаданого неоплазія, неоплазма: “патологічне злоякісне новоутворення тканини, яке 
характеризується безупинним і руйнуючим ростом, що веде до загибелі організму. Інші назви – бластома, 
пухлина” [СІС 1977, с. 463]. Схоже тлумачення подають автори академічного “Словника іншомовних слів”, 
виданого у 2000 році [СІС 2000, с. 384], не наводячи, щоправда, синонімічного власне українського іменника 
пухлина. За визначенням, на яке натрапляємо у фаховій медичній літературі, “бластома – це тип раку, 
спричинений злоякісними захворюваннями клітин-попередників, які зазвичай називають бластами. 
Кожному виду бластоми дається своя назва залежно від того, де вона знаходиться в тілі” [16]. І в медицині 
цей термін вживається здебільшого у складі композитів, наприклад: меланобластома, гліобластома [11, 
с. 16], нейробластома [11, с. 23], ретинобластома [11, с. 24] і под. 

Обстежений матеріал дає підстави для пошуку більш відповідного збірного терміна для назв 
новоутворень, оскільки вони не завжди є злоякісними (тумор, бластома), як і не завжди є лише пухлинами. 
І тому вважаємо за доцільне зупинитися на номені неоплазма докладніше, оскільки останні наукові 
розвідки стосовно цього терміна виводять його з рангу таких, що позначають лише пухлини. “Термін 
неоплазма позначає аномальний ріст тканини, викликаний швидким поділом клітин, які зазнали певної 
форми мутації. […] Коли людина виростає, клітини тіла швидко діляться, але як тільки дорослішання 
досягнуте, клітини зазвичай діляться лише для заміни зношених, відмираючих клітин або для відновлення 
травмованих клітин. 

Неоплазія описує, коли ці клітини розмножуються ненормально, що не узгоджується з навколишньою 
тканиною. Цими “шахрайськими” клітинами (неопластичними клітинами) не можна керувати так, як 
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можуть нормальні клітини, оскільки вони не гинуть, коли повинні, і вони діляться швидше. Коли цей 
надмірний ріст зберігається, з часом утворюється грудочка або пухлина, яка не має жодної мети чи 
функції в організмі. Це називається неоплазмою й може бути онкологічним (доброякісним), передраковим 
(передзлоякісним) або раковим (злоякісним) утворенням. Тип новоутворення – доброякісний або 
нераковий. Доброякісні новоутворення – це неракові форми проліферації тканин, такі як шкірні родимки, 
ліпоми або міома матки” [21].  

Усе це уможливлює включення до соматизмів назв новоутворень на тілі чи всередині організму 
людини або тварини під спільним терміном неоплазмологічна лексика, або неоплазмоніми.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКИХ ИНТЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ. 
 

Социальная философия, философия культуры, науки и истории находится сегодня на важном этапе 

смены культурно-исторической парадигмы. Западные авторы в начале 2000-х годов заговорили об уходящем 

в небытие термина и одновременно культурно-исторического периода, под названием «Постмодернизм».  

В соответствии с такими переменами, обществу необходим поиск нового языка описания культурно-

исторического периода, пришедшего вслед за постмодерном.   На смену постмодерну приходит новое 

понятие, зонтичный термин «Постпостмодернизм», который отражает состояние культуры и социума 

современной действительности.  

Примечательно что, суффикс «-изм» в словообразовании служит для формирования имен 

существительных с абстрактным значением и образует существительные, обозначающие состояния, 

качества, названия учений и общественных течений (реализм, фанатизм, романтизм, героизм).   

На сегодняшний день существует бесчисленное множество концепций, предложенных различными 

авторами: как философами, культурологами, славистами, искусствоведами, социологами так и другими 

исследователями. Примером таких концепций служат: диджимодернизм (А.Кирби), автомодернизм 

(Р.Самуэльс), перформатизма (Р. Эшельман), метамодернизм (Р.Аккер, Т.Вермюлен; Х.Фрейнахт), 

альтермодернизм (Н.Буррио), гипермодернизм (Ж. Липовецки), сверхмодернизм (М.Оже), а также 

одноименная концепция постпостмодернизма (Дж.Нилон) и еще целое разнообразие различных «-измов». 

Цель представленных концепций заключается в познании и описании изменения актуальной 

социокультурной реальности современности и надежда на то, что их концепция сможет сместить собой 

тавтологию в виде понятия «Постпостмодернизм» и заменить его собой.  

Каждый из авторов основывает свою концепцию исходя из той доминанты, которую он выделяет, как 

характерную особенность изменения окружающей действительности. Некоторые из них акцентируют 

свое внимание исключительно на культуре и анализируют изменения в искусстве, кино, литературе, 

архитектуре. Другие же авторы предлагают анализировать изменения в социокультурной реальности 

современности свозь призму технологий, автоматизации. Третьи же, основывают свои концепции на 

анализе экономических изменений в мире.  

В основу концепций положены различные ключевые характеристики начиная от осцилляции, креолизации, 

новой текстуальности и заканчивая повышенным уровнем автономии и автоматизации, компьютеризации.  

Бесспорным является тот факт, что сегодня человечество испытывает на себе широкую экспансию 

воздействия информационно-коммуникационных технологий. И данный факт отрицать невозможно, т.к. 

появление различных электронных девайсов как для бытовой жизни, так и профильных специальных 

электронных приборов для профессиональной деятельности, не оставляет возможности для сомнений.  

Также, не менее важным является и то, как изменилось понятие самой работы. Сейчас мы можем 

наблюдать как все больше и больше людей переходят в сферу услуг. Данная сфера активно пользуется 

спросом. Работа сегодня – это не всегда полноценный рабочий день, строго регламентированный по 

времени, при этом не всегда необходимо посещать офисы или другие здания, специально отведенные для 

этих целей. Сегодня существует ряд востребованных и высокооплачиваемых профессий, которые 

возникли на фоне технологического развития. Все больше и больше людей переходят на гибкий график 

и работают удаленно. 

Однако, стоит обратить внимание на изменения, происходящие и в сознании людей. Мы больше не 

стремимся нивелировать прошлое, отрицать все то, чем наградил нас модернизм. Мы находим в себе 

возможность трансформировать внутренние чувства и рассматривать окружающий мир через призму 

модерна и постмодерна, не выбирая при этом ни один, ни другой.  

Сегодня человечество живет рука об руку с новыми технологиями, оказывающими влияние на 

мышление и восприятие каждого из нас. Информация и технологии дают нам возможность, не прилагая 
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больших усилий, самообразовываться, не выходя из дома, получать различную информацию, 

контактировать с гражданами других стран на расстоянии, создавать нечто новое и делиться своими 

творениями в режиме онлайн. Все это формирует эпоху современности и было бы нелепо, из всего 

многообразия изменений действительности, ставить акцент только на трансформациях в культуре, либо 

же социуме или экономике.  

Подведя итог можно сделать вывод о том, что на данный момент концепции зонтичного термина 

«постпостмодернизма» продолжают множиться и авторы находят все больше и больше новых, 

возникающих феноменов, на основе которых, с лёгкостью можно сформулировать новую концепцию. 

Следует заметить, что, на данный момент ни одна из концепций, претендующих на место 

«постпостмодернизма» не выглядит полноценной и состоятельной, а также не предлагает комплексную 

теорию, которая бы всесторонне отражала социально-культурные явления современности. Тем самым не 

выдерживая шквал критики со стороны исследователей. А это значит, что направление развития 

социально-теоретических, культурных и философских интенций в отношении становления новой 

исторической эпохи не исчерпали себя и в дальнейшем можно рассчитывать на появление новых 

различных дискуссий и концепций в данной области познания. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ НВЗ МВС УКРАЇНИ 
 
Актуальність дослідження. Актуальність цієї теми досить вагома в наш час. Національна поліція 

захищає права та свободи кожного громадянина нашої країни, тому не рідко офіцери повинні 
застосовувати фізичну силу, фізичний вплив, прийоми рукопашного бою та боротьби при затриманні 
правопорушника , або припинення протиправної діяльності правопорушника . Наразі в нашій країні панує 
досить криміногенне становище, підвищується рівень злочинів  із застосуванням насильства та фізичної 
сили. [1] Тому підвищення рівня фізичної підготовки курсантів є сьогодні дуже актуальною проблемою. 

Мета і завдання дослідження. Всебічно і через призму сьогодення відтворити та  дослідити 
проблему,  щодо рівня фізичної підготовки курсантів НВЗ МВС України. Дістатись до глибини та 
зрозуміти, чому саме це слугує основним компонентом якісного розвитку Національної поліції України. 

Поліція обирає для себе два основних пріоритетних напрямки: юриспруденція та спеціальна фізична 
підготовка. [1] Щоб глибинно дослідити актуальність питання треба визначити поняття його головного компонента.   

 Спеціальна фізична підготовка - це комплекс заходів, спрямованих на формування та 
вдосконалення рухових навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей з урахуванням особливостей  
професійної діяльності. 
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Служба в підрозділах Національної поліції України вимагає від працівників високої витривалості, 
відданості роботі, високого рівня правової, психологічної, моральної, тактичної, спеціальної, вогневої та 
фізичної підготовки. [1] Основним елементом зародження високого рівня фізичної підготовки 
виступають заклади вищої освіти з особливими умовами навчання, які готують майбутніх 
правоохоронців. Такі заклади забезпечують розвиток фізичних можливостей та навчання їх належному 
використанню у професійній діяльності. 

Наразі спеціальна фізична підготовка курсантів НВЗ Міністерства внутрішніх справ України є 
обов’язковим елементом підготовки майбутніх працівників поліції. Криміногенна ситуація в Україні 
допомагає зрозуміти, що підвищення рівня фізичної підготовки  у курсантів має глобальну мету - 
досконале виконання службових обов’язків та високий рівень боротьби з правопорушниками. 

Заклади вищої освіти з особливими умовами навчання, які готують майбутніх правоохоронців, з 
метою підвищення зацікавленості студентів НВЗ Міністерства внутрішніх справ України постійно 
проводять спортивні змагання різних секцій, таких як рукопашний бій, бойове самбо, дзюдо, легка 
атлетика, та ігрові види спорту, щоб  підвищити  моторику курсантів. [2] Тренування та різноманітні секції 
створюють умови для  всебічного розвитку курсантів, підвищення моральної, психологічної та фізичної 
підготовленості, формування особистості майбутнього правоохоронця та наштовхують  на  повну 
реалізацію здібностей та таланту кожного з тих, хто навчається в таких закладах освіти. 

Також головним для поліцейського  є покращення рівня техніки самозахисту, для цього у закладах 
вищої освіти з особливими умовами навчання існують такі секції:  рукопашного бою, єдиноборств, дзюдо, 
самбо, боксу та інші. [2] Саме такий спосіб навчання у вільний час дозволить закріпити практичні навички 
та уміння, які курсанти здобувають на семінарах зі спеціальної фізичної підготовки, розібрати детально 
та відпрацювати  ще раз конкретні прийоми та вдосконалити їх техніку.  

Фізична підготовка майбутнього працівника поліції – є основною сходинкою до успіху в службових 
завданнях, що проявляється у високому рівні професіоналізму, здатності виконувати оперативні - 
службові обов'язки та обов'язки у боротьбі зі злочинністю, забезпеченні громадської безпеки та 
правопорядку в нашій країні. 

Забезпечити високу якість й ефективність засвоєння теоретичних і методичних знань неможливо на 
окремих практичних заняттях. Необхідно, щоб засвоєнню цих знань було присвячено загалом навчальну 
програму з фізичної підготовки, весь спектр навчальних тем, передбачених тематичними планами. [2] Тому 
заклади вищої освіти з особливими умовами навчання роблять усе, щоб майбутні працівники поліції  мали 
гарну міцну основу у вигляді знань, котрі будуть слугувати гарантом виконання роботи на вищому рівні. 

Отже, заклади вищої освіти з особливими умовами навчання виконують роль провідника у світ 
омріяної професії поліцейського. В свою чергу ці заклади роблять усе можливе, щоб надати велику базу 
знань та навичок, те підґрунтя для зацікавленості різноманітними видами спорту.  
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ФОРМИ, ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЇ  

В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ 
 

Цілком зрозумілим є той факт, що такі деструктивні прояви, як корупція, панування чиновницького 

або суддівського розсуду, «клієнтизм» тощо, є формами зловживання публічною владою, тому 

першочергове завдання сучасного державного будівництва полягає в розробленні та впровадженні 

ефективних юридичних технологій запобігання різним зловживанням з боку владних структур і окремих 

державних службовців на усіх рівнях українського політико-правового простору. 
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Корупційні діяння можуть бути вчинені в різних формах, в тому числі в таких, що потребують 

додаткового визначення законодавством. Проте, на нашу думку найбільш поширеною є така форма 

корупції як «зловживання». Передусім слід зауважити, що термін «зловживання» загалом розуміють як 

одну з давніх форм юридично значущої і соціально негативної поведінки людини. Однак, така дефініція 

не є сталою і однозначно вирішеною в юридичній літературі.  

Загалом у науковій літературі побутує думка про те, що у проблемі зловживання правом можна виділити 

дві позиції, що характеризуються своїми крайнощами. Одна з них полягає в тому, що поняття зловживання 

правом слід тлумачити максимально широко: будь-яку дію слід кваліфікувати як зловживання правом, якщо 

це суперечить моральності або чиїмсь (зокрема й публічним) інтересам [1, с. 184]. Натомість К. І. Скловський 

з цього приводу виславлює думку про те, що зловживання правом не має загального опису і стає фактом не 

інакше як в результаті судового рішення, у прийнятті якого головна роль відводиться суддівському розсуду 

[2, с. 2]. Однак, на нашу думку, реалізація такого підходу на практиці завдала б істотної шкоди стійкості 

правової системи. Учасники правовідносин, реалізуючи належні їм права, не мали б впевненості в тому, що 

їхні дії є правомірними. Адже суд, не будучи обмеженим у своїх діях нормою права, був би вправі визнати 

будь-яку дію такою, що зачіпає інтереси іншої особи. 

Інша позиція полягає в тому, що, на думку деяких вчених, проблеми зловживання правом взагалі не 

існує. На думку  М. С. Малеїна, можливо одне з двох: або суб’єкт діє в межах належного йому права і тоді 

не зловживає своїм правом, або він виходить за межі, встановлені законом, і, таким чином, порушуючи закон, 

не зловживає правом, а здійснює правопорушення, за яке повинна настати відповідальність [3, с. 136]. 

Відсутність єдиного підходу щодо вирішення проблеми зловживання правом негативно позначається 

на правозастосовній діяльності. Отже, якщо узагальнити погляди на цю проблему, можна запропонувати 

таке визначення зловживання правом у сфері державної служби, як діяння державного службовця, що 

вчиняється ним у формі дії або бездіяльності з реалізації належного йому суб’єктивного права, яке він 

здійснює в межах наданих законом повноважень, а його результати виходять за встановлені межі 

здійснення права з огляду на його намір завдати шкоду та (або) об’єктивного завдання шкоди правам і 

законним інтересам інших осіб. 

Водночас, розглядаючи проблему зловживання правом у сфері державної служби, що проявляється, 

насамперед, у формі корупції, слід зазначити, що непрофесійне, а також цілеспрямоване ускладнення 

державного управління, закріплення в законах неадекватних заходів адміністративного розсуду тощо 

створює сприятливий ґрунт для розвитку корупційних відносин. Тому не меншу загрозу національній 

безпеці становить законодавчий лобізм, який доволі часто має не тільки внутрішньо- корпоративний 

бюрократичний, але й кримінальний, олігархічний характер. 

Серйозною загрозою для сфери державної служби також слід вважати адміністративний 

(управлінський) лобізм, у межах якого приймаються конкретні управлінські рішення, яке найчастіше, хоч 

формально і не суперечать закону, але спотворюють законодавчий зміст і волю. Так зване телефонне право 

виступає втіленням управлінського лобізму, яке, перебуваючи поза правовим регулювання та контролем, 

сприяє винесенню безвідповідальних адміністративних, судових і політичних рішень, заснованих на 

перманентній індивідуальній або вузькокорпоративній вигоді. Все це, своєю чергою, спричиняє низьку 

ефективність правозастосування, дистанціюючи суспільство від офіційних структур державного управління, 

викликаючи правовий нігілізм і стимулюючи розростання антилегальної системи регулювання суспільних 

відносин. Іншим проявом адміністративного лобізму є тіньова кадрова політика, що визначає просування 

«службовою драбиною», кадрові перестановки, поповнення кадрового складу державних органів і 

звільнення, виходячи з корпоративних тіньових інтересів, неформальних міжособистісних зв’язків, 

економічних вигод. Такий вид тіньових відносин має розглядатися як найнебезпечніша їх форма, оскільки, 

як слушно зауважив О. Бісмарк, якщо «з поганими законами і хорошими чиновниками управління ще 

можливе, то з поганими чиновниками не допоможуть ніякі закони» [4, с. 205]. 

До умов зростання корупції в органах публічної влади в сучасній Україні в першу чергу відносяться 

неприпустимо слабка правова база й суперечливість нормативних документів по боротьбі з корупцією, а 

також дуже обмежене поширення правозастосовної практики вже наявних законодавчих і нормативних 

актів у відношенні конкретних посадових осіб [5, с. 87]. Активно сприяють розповсюдженню корупції в 

Україні й падіння моральності в суспільстві, низька професійна культура державних службовців, високий 

ступінь громадянської толерантності більшої частини населення до корупційних проявів. 

До специфічних виявів корупції в Україні належать: недостатня законодавча урегульованість 

ринкових відносин у державі викликає спокусу вирішувати економічні проблеми неринковими засобами; 
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широка державна монополія надає можливості для розвитку корупції; ринкові методи роздержавлення 

власності (тендери, аукціони тощо) є джерелами корупції; тіньові кошти вносять елементи дисбалансу в 

бюджетний процес, випадають з процесу оподаткування та виконують функцію платіжного засобу за 

незаконно надані державним посадовцем послуги. 

Отже, сьогодні в нашій державі дуже гострою є проблема корупції, і вирішити її можливо лише за 

умови реалізації цілого комплексу антикорупційних заходів, які повинні спрямовуватися не лише на 

викорінення корупції як явища, але й запобігання умовам, що безпосередньо та опосередковано сприяють 

її виникненню. Натомість позитивним аспектом слід назвати прийняття в державі низки законодавчих 

актів, які містять норми, що сприяють створенню адміністративно-правового механізму запобігання 

корупційним діянням, зокрема посилюють відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у 

сфері державної служби. До чинників успішної протидії корупції можна віднести чітке регламентування 

діяльності посадових осіб усіх рівнів, відкритість та прозорість влади та процедур прийняття державних 

рішень, дієвий механізм контролю за діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства. 

Проте найвпливовішим засобом протидії та запобігання корупції є необхідність застосування 

відповідальності у разі вчинення корупційного правопорушення.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
 
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України «господарські суди 

розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності» [1]. В 
контексті проведення судової реформи в Україні господарське судочинство зазнає змін. Новели 
господарсько-процесуального законодавства спрямовані на те, щоб максимально наблизити діяльність 
господарських судів (зберігши, зрозуміло, їх необхідну специфіку) до тих вимог і стандартів, які існують 
в класичних процесуальних галузях.  

Реформування зазнало питання витребування доказів судом. Сьогодні процесуальний закон обмежує 
активність суду в їх збиранні та дослідженні. Раніше господарський суд, кваліфікувавши на власний 
розсуд подані сторонами докази як недостатні, був зобов'язаний витребувати від підприємств та 
організацій (незалежно від їх участі у справі) необхідні документи і матеріали. Зараз суддя має право 
витребувати необхідні докази лише за клопотанням сторін або прокурора. При цьому він має право і не 
задовольнити подібне клопотання. Відзначимо, що західні стандарти господарського (комерційного) 
правосуддя такі, що в ході процесу суд, зберігаючи неупередженість, повинен лише створити умови для 
всебічного і повного дослідження обставин справи, але не нести прямого обов'язку по здійсненню такого 
дослідження. У західній правовій традиції суд розглядається як арбітр, що неупереджено і холоднокровно 
вивчає і оцінює лише ті докази, які подані йому зацікавленими в результаті справи учасниками спору, бо, 
будучи арбітром, не можна бути учасником. 

Коли господарський суд був наділений обов'язком витребувати докази за власною ініціативи, він ніби 
підігравав інтересам тієї сторони, якій вони були вигідні, як би підсуджував їй. Тепер результат процесу буде 
залежати лише від активності представників сторін, від того, наскільки успішно вони зберуть і нададуть 
докази, що підтверджують їхні аргументи. Виконувати цю роботу за них суд вже не зобов'язаний. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_7
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Сьогодні активно впроваджується в системі господарських судів ідея так званого «Електронного 
правосуддя». Позитивними, на наш погляд, є перетворення в оцифрований вигляд в пам'яті комп'ютера 
не тільки самих рішень суду, а й судових справ в цілому (відомостей з позовних заяв, супутніх документів 
та інших матеріалів справи), що дозволяє передавати ці справи за допомогою комп'ютерної техніки як 
усередині суду, так і між судами, а також знижує ризик їх можливої втрати, який неминуче супроводжує 
передачу судових справ на паперових носіях. Слід лише застерегти від надмірного закриття інформації, 
що знаходиться в електронному архіві того чи іншого господарського суду. Навпаки, широкий доступ до 
судових рішень в режимі читання дозволить суб'єктам підприємницької діяльності отримувати 
інформацію про судову тяганину потенційних і дійсних контрагентів, виявляти несумлінних учасників 
ринку, а також тих осіб, які, зловживаючи своїми процесуальними правами, знаходяться в стані 
безперервних судових провадженнях. 

Впровадження цього заходу істотно полегшує виконання вимоги процесуального законодавства щодо 
того, що суддя повинен відмовити в прийнятті позовної заяви, якщо у провадженні господарського суду або 
іншого органу, який вирішує в межах своєї компетенції господарський спір, є справа по спору між тими ж 
сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав або ж рішення цих органів щодо такого спору. 
Створення електронного реєстру судових справ (а не тільки рішень з заретушованими даними про сторонах) 
дозволяє судді або працівникові апарату в лічені хвилини знайти інформацію про будь-кому з них, що 
знаходиться в провадженні господарського суду будь-якого регіону України, уникнувши тим самим ризику 
одночасного розгляду однієї і тієї ж справи різними судами господарської юрисдикції. 

Ще однією тенденцією розвитку господарського судочинства в Україні є постійне збільшення 
аргументів на користь запровадження судового прецеденту. Під судовим прецедентом в нашій теорії 
права розуміють рішення судового органу по конкретній справі, яке береться за зразок при вирішенні 
наступних аналогічних справ. Особливу увагу дослідники акцентують на таких його якостях, як 
казуїстичність, формування не в процесі правотворчості, а в процесі правозастосування, наявність в ньому 
якогось стандарту, що містить правову аргументацію з яскраво вираженою практичною спрямованістю. 
У прецедентній системі судове рішення як би переростає рівень конкретних правовідносин, починає 
застосовуватися багаторазово, набуваючи тим самим якість нормативності. 

На жаль, широко поширеним твердженням стала теза, що при прийнятті судових рішень в основних 
правових системах використовується різна правова логіка. Вважається, що в державах романо-
германської сім'ї (до яких, попри всі застереження, відноситься Україна) пріоритетом виходячи з 
принципу верховенства закону користується норма кодексу, а для англо-саксонського права на першому 
місці стоять раніше прийняті судові рішення, які виступають в якості прецедентів для прийняття 
подальших рішень. Однак багато вчених сходяться на думці, що право вже давно не йде по шляху чистого 
поділу цих правових систем особливо в сучасний період глобалізації. Відтак немає нічого дивного в тому, 
що останнім часом на Україні багато говориться про те, що рішення національних (насамперед 
спеціалізованих) судів також повинні мати прецедентний характер, безпосередньо врегулювати широку 
сферу спірних правовідносин. Ми підтримуємо цю точку зору і вважаємо за необхідне поширити дію 
прецеденту на господарське судочинство. 

Прецедентна система історично властива вітчизняному господарському процесу. Прецеденти та 
звичаї існували ще в судовій практиці Київської Русі, що переконливо доведено в працях історика І.Б. 
Усенко [2]. У дореволюційний же період комерційні суди напрацювали величезний прецедентний багаж, 
причому з тих питань, про які до сьогодні сперечаються юристи, – про віндикаційний і негаторний позови, 
набувальну давність, відповідальність без вини [3, с. 3]. 

Впровадження прецеденту не тільки буде сприяти історичній наступності в діяльності українських 
господарських судів, а й позитивно вплине на їх світоглядне зближення з європейськими колегами. У 
романо-германській правової сім'ї, судовий прецедент вже давно визнаний самостійним рівноправним 
джерелом права. Наприклад, у Німеччині до числа офіційних функцій судів відноситься функція розвитку і 
вдосконалення права, що включає в себе їх повноваження на правотворчу діяльність. В Іспанії порушення 
доктрини Верховного суду вважається одним з найпопулярніших підстав для оскарження та перегляду 
судових рішень. Згідно ст. 1 Цивільного кодексу Швейцарії, якщо в законодавчих актах відсутні норми, 
необхідні для вирішення справи, суддя повинен вирішити питання виходячи з тих правил, які він створив би, 
якби був законодавцем. Активна робота по формуванню прецедентів проводиться в Фінляндії [4, с. 94, 95]. 

Не слід забувати, що в ст. 24 і п. 1 ч. 2 ст. 129 Конституції України – акті найвищої юридичної сили – 
закріплений домінантно-правовий принцип «усі рівні перед законом і судом» [5]. Міститься він і в 
Господарському процесуальному кодексі України. Цілком очевидно, що рівність перед судом – це не просто 
рівний правовий статус усіх учасників процесу, які виступають в однакових процесуальних ролях, або 
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створення рівних прав і можливостей для сторін при відстоюванні ними своїх інтересів в судовому засіданні, 
але також однакове ставлення суду до визначення юридичної долі схожих за своїми фабули справ. 

Запровадження прецеденту сприятиме посиленню незалежності  суддівського корпусу. У німецьких 
юристів існує красива теорія про суддю як «Соціального архітектора». На їхню думку, в разі абсолютного 
диктату приписів закону правозастосування неминуче приймає автоматичний характер, а суддя 
перетворюється в бездумного механічного виконавця букви закону, що і позначається на якості 
правосуддя [6, с. 118]. Тим часом в будь-якому, навіть самому досконалому законі завжди є так званий 
люфт для прийняття рішення, оскільки, з одного боку, самі його норми є результат компромісу між 
різними політичними силами, а з іншого – в ньому можуть використовуватися двозначні поняття, що 
ускладнюють його застосування. 

Таким чином, основною метою правової модернізації, проведеної сьогодні в Україні, має стати 
формування єдиної і несуперечливої судової практики.  
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 

ДІЯЛЬНОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ОРГАНІВ АДВОКАТУРИ 
 

Головним принципом інституту адвокатури є незалежність. Проте на практиці, інститут адвокатури 

перебуває під чітким контролем держави. Тому взаємовідносини держави та адвокатури мають бути 

належним чином унормовані через призму нормативно – правового регулювання стосовно один одного. 

Забезпечення організованості, порядку і законності в адвокатській діяльність має здійснюватися як за 

допомогою відповідних стимулюючих, так і примусових засобів впливу, з метою координації поведінки 

адвокатів у межах допустимих, встановлених норм. Така діяльність обумовлена постійним зростанням 

суспільного інтересу і потреб в наданні адвокатами професійної допомоги. Вищезазначені завдання 

виконуються за допомогою створеної системи органів адвокатського самоврядування, які повинні не 

тільки забезпечувати створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, але і 

наділятися винятковим правом застосування до адвокатів заходів дисциплінарного впливу в разі його 

відхилення від встановлених стандартів поведінки. 

Дотримання дисципліни адвокатом у своїй професійній діяльності має особливе громадське значення 

оскільки від неї залежить рівень і якість отриманої правової допомоги кожним громадянином. У зв’язку з 

цим стан адвокатської дисципліни – рівень дотримання кожним адвокатом своїх професійних обов’язків – 

стає визначальним фактором подальшої діяльності його органів самоврядування із застосуванням 

відповідних стимулюючих або примусових методів. З метою забезпечення адвокатської дисципліни 

застосовується метод примусу, що полягає в застосуванні дисциплінарних стягнень, тобто залучення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності або інших заходів дисциплінарного впливу. Питання 

застосування дисциплінарної відповідальності вимагає делікатного підходу. З одного боку, 

дисциплінарна відповідальність потрібна як гарантія певної професійної  поведінки адвокатів і 

дотримання мінімальних стандартів якості їх послуг. З іншого боку, необхідно постійно пам’ятати, що 

адвокати є одним з найважливіших ресурсів і виконують одну з принципово важливих функцій в праві – 

відстоювання прав і основних свобод.  
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Самоврядні професійні асоціації адвокатів відіграють ключову роль в захисті своїх членів від 

неналежного втручання, лобіюванні їхніх професійних інтересів і розробки професійних стандартів 

діяльності та правил поведінки. Ці ж асоціації несуть відповідальність за те, щоб в процесі захисту прав 

клієнтів адвокати діяли відповідно до фундаментальних принципів –  законності та сумлінності. У разі 

невідповідності поведінки адвокатів професійним стандартам вони повинні втручатися і вживати 

належних заходів [1]. 

Законодавство зарубіжних країн у сфері адвокатської діяльності має свої особливості в закріпленні 

диференційованості дисциплінарних стягнень. Наприклад, в Литовській республіці передбачені осуд, 

догану, громадський догана, визнання недійсним рішення Литовської асоціації адвокатів про визнання 

особи адвокатом. Видами дисциплінарних стягнень в Японії є: попередження, заборона займатися 

адвокатською діяльністю строком на два роки, наказ про виведення з колегії, виключення з адвокатури. 

Щодо адвокатів, які вчинили дисциплінарний проступок, суд честі Федеративної республіки Німеччини 

може застосувати такі стягнення: попередження, догану, штраф, заборона працювати представником або 

захисником у певних областях від одного до п’яти років, виключення з адвокатури. Причому заходи у 

вигляді догани і грошового штрафу можуть бути винесені одночасно [2, с. 29]. А перелік дисциплінарних 

стягнень за законодавством Польської республіки взагалі дає можливість їх застосування в якості 

основних і додаткових. Наявність такого різновиду дисциплінарних стягнень дозволяє їх розумне і 

справедливе застосування в залежності від характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку. 

У зв’язку з цим перелік дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до адвокатів України, 

доцільно доповнити доганою і штрафом. 

Разом з тим для забезпечення адвокатської дисципліни за допомогою методу примусу недостатньо 

лише застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень. А тому існує необхідність також у 

впровадженні та регламентації інших заходів дисциплінарного впливу щодо адвокатів. 

Адже дисциплінарним стягненням на відміну від інших заходів дисциплінарного впливу властиві 

більш суворі заходи, які за своєю природою мають кримінальний характер. Наприклад, практичне 

значення в забезпеченні фахової дисципліни серед адвокатів можливо в разі введення такого засобу 

дисциплінарного впливу, як обговорення поведінки адвоката на конференції адвокатів регіону, а у 

виняткових випадках і на з’їзді адвокатів України. На таких обговореннях можна заслуховувати адвокатів, 

які вчинили дисциплінарні проступки. Поряд з цим, для досягнення цілей виховного характеру відносно 

окремих осіб достатнім засобом дисциплінарного впливу може бути звичайна бесіда. 

Не менш дієвим засобом дисциплінарного впливу буде повідомлення громадськості про 

дисциплінарний проступок адвоката у відповідному виданні або на відповідному веб-порталі, наприклад 

така процедура введена в суддівському корпусі. Такий засіб виховного впливу на адвоката вже досить 

тривалий час введено в республіці Польща. Зокрема, дисциплінарний суд палати адвокатів може 

прийняти рішення щодо повідомлення громадськості про дисциплінарний проступок адвоката шляхом 

його публікації в журналі, який видається відповідним органом адвокатури [3]. 

Також необхідно нормативно закріпити такий засіб дисциплінарного впливу, як примусове 

проходження адвокатом відповідного курсу підвищення кваліфікації з подальшим складанням 

кваліфікаційного іспиту в КДКА. У той же час повторне порушення адвокатом обов’язку щодо 

підвищення кваліфікації має стати підставою для призупинення КДКА його професійної діяльності на 

відповідний термін з обов’язковим спрямуванням на повторне підвищення кваліфікації.  

Що стосується органів дисциплінарного контролю адвокатів, варто зазначити, що у більшості країн 

створено спеціальні органи, які наділені такими повноваженнями. Так, наприклад у Франції при судах 

апеляційної інстанції спеціально створюються адвокатські колегії, представниками яких є практикуючі 

адвокати. Колегії можуть об’єднуватися в орден адвокатів. Колегії  (ордени)  здійснюють адміністративну  

діяльність,  забезпечують  дотримання  адвокатами  професійних  стандартів  надання  юридичної  

допомоги,  етичних правил поведінки, розглядають скарги,  подані фізичними та юридичними особами,  

органами держави, самими адвокатами. 

У Німеччині створюється палата адвокатів, членами яких можуть бути адвокати, які отримали 

спеціальний дозвіл та керівники адвокатських компаній, які не є адвокатами. Важливу роль у регулюванні 

адвокатської діяльності відіграє Міністерство юстиції, яке уповноважене  приймати  кадрові  рішення  

щодо органів з дисциплінарними функціями щодо  адвокатів,  контролювати  дотримання законодавства 

та статуту палатами адвокатів, зокрема щодо виконання покладених на них завдань. 
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У Великобританії спеціально створюються самоврядні органи адвокатів, які уповноваженні 

гарантувати дотримання правил професійної поведінки адвокатів, інформування громадськості про 

соліситорів та їхню роботу. Тобто,  вони виступають свого роду  консультативними органами. Питання 

щодо притягнення адвоката до відповідальності вирішує Дисциплінарний трибунал. 

Органами  адвокатури  Польщі  є  Національний  З’їзд  адвокатів,  Найвища  рада  адвокатів, Вищий 

дисциплінарний суд та Вища ревізійна  комісія.  Присутня  залежність  від  державної  влади  і  в  

функціонуванні  польського  інституту  адвокатури. Велику роль також відіграє Міністерство юстиції. В 

Білорусії територіальна колегія адвокатів здійснює контроль за дотриманням законодавства, в тому числі 

правил професійної етики;  розглядає  скарги  (подання,  ухвали) на дії адвокатів відповідної колегії.  

Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що забезпечення організованості і законності в адвокатурі 

України можливо тільки за допомогою створення відповідної системи, яка повинна забезпечити 

ефективне координування поведінки адвокатів у межах допустимих і нормативно-визначених межах. Для 

виконання цих завдань існує потреба не тільки в розширенні переліку повноважень КДКА в зазначеній 

сфері діяльності, але і заходів дисциплінарного впливу. 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 

Одним із важливих питань сучасної національної антикорупційної політики є приведення 

внутрішнього законодавства з питань запобігання і протидії корупції у відповідність до норм 

міжнародних стандартів. Це обумовлено незадовільними результатами реалізації антикорупційних 

заходів та зобов’язаннями, що взяла на себе Україна перед міжнародною спільнотою.  

Оскільки проблема протидії корупції носить міжнародний характер, то є доцільною співпраця 

України з міжнародними інституціями, як загальними, так і регіональними, які займаються розробкою та 

реалізацією антикорупційних заходів, наприклад, ООН, Європейський Союз, Рада Європи та ін., а також 

приведення українського антикорупційного законодавства у відповідність із ратифікованими 

міжнародними документами.  

Співпраця України з міжнародними інституціями регламентується великою кількістю конвенцій, 

учасницею яких є наша держава. Норми, закріплені у міжнародних актах, мають рекомендаційний 

характер для держав. Проте, саме ці акти стали підґрунтям для визначення міжнародних стандартів у 

сфері антикорупційної діяльності.    

Важливим документом у сфері антикорупційної діяльності є Конвенція ООН проти корупції, 

прийнята на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН 31.10.2003 р. [1]. Мета Конвенції – визначити стандарти, 

правила, механізми, які будь-яка держава може застосувати в межах своїх кордонів.  

Активну участь у запровадженні та реалізації антикорупційних механізмів приймають регіональні 

організації, серед яких, Рада Європи, Європейський Союз та ін. 

Діяльність Ради Європи у питаннях протидії корупції спрямована на розробку загальних норм, стандартів і 

правил, встановлення контролю за їх виконанням, надання допомоги тим суб’єктам, які її потребують.  

В рамках Ради Європи ухвалено ряд важливих міжнародно-правових документів з питань запобігання 

і протидії корупції: Кримінальну Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999 р.), Цивільну 

Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією (1999 р.), Двадцять принципів боротьби з корупцією 

http://isap.sejm.gov.pl/SearchServlet
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(1997 р.), Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.), Єдині правила протидії 

корупції при фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній (2003 р.) [2]. 

Європейський Союз не стоїть осторонь від проблем запобігання і протидії корупції. В рамках 

Європейського Союзу ухвалено: Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. щодо комплексної 

політики Європейського Союзу з протидії корупції, Рамкове рішення Ради Європейського Союзу № 568 

від 22 липня 2003 р. «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі» [2]. 

Проводячи аналіз стану антикорупційної діяльності, яка реалізується під егідою ООН, Ради Європи 

та Європейського Союзу, можна зробити наступний висновок – держава, яка приєднується до 

міжнародного договору, бере на себе політичні зобов’язання сформувати, ухвалити та реалізовувати 

ефективну, реальну антикорупційну політику на національному рівні. Протидія корупції на 

національному рівні – запорука подолання корупції у світовому масштабі.  

Ратифікувавши у 2005 році Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією, Україна 

увійшла до організації ГРЕКО. 

Однією з форм роботи даної організації є взаємна оцінка стану боротьби із корупцією. Ставши 

учасницею ГРЕКО, Україна приєдналася до даного процесу. За результатами оцінювання організація 

затверджує звіт. Звіти не є формальністю, через півтора року держава, щодо якої затверджено звіт, має 

надати ГРЕКО інформацію стосовно усунення (виправлення) недоліків.  

Принцип взаємного оцінювання використовується також для контролю за дотриманням та 

імплементацією положень Конвенції ООН проти корупції. Наразі Україна перебуває у стані проведення 

такого оцінювання, зокрема, щодо імплементації норм Конвенції у національне законодавство. 

Діяльність у сфері запобігання і протидії корупції є дуже важливою для міжнародної спільноти. 

Позитивним є те, що Україна зайняла активну позицію в рамках такого міжнародного співробітництва.  

Україні варто пам’ятати, що міжнародно-правові акти з питань антикорупційної діяльності мають 

таку особливість – не містять санкцій за недотримання чи порушення домовленостей, натомість, повага 

до підписаної угоди підвищує імідж держави на міжнародній арені, сприяє розвитку національної 

економіки, залученню іноземних інвестицій тощо. 

Координацію діяльності у сфері міжнародного співробітництва України з питань антикорупційної 

діяльності здійснює Міністерство юстиції України. На Міністерство юстиції України покладено 

відповідальність за співробітництво з ГРЕКО. Також Міністерство юстиції України виступає координатором 

проведення Україною самооцінки щодо дотримання положень Конвенції ООН проти корупції.  

Отже, міжнародна співпраця у сфері реалізації антикорупційних заходів є вкрай важливою та 

необхідною, особливо для тих країн, які прагнуть до кращого життя, підвищення добробуту своїх 

громадян, розвитку економіки, підвищення власного іміджу на світовій арені.  

Україна приймає активну участь у міжнародній співпраці з питань антикорупційної  діяльності, проте 

варто пам’ятати, що імплементувати міжнародні норми в національне законодавство не достатньо, 

потрібно кожного дня втілювати їх у життя.  
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Правоохоронна діяльність являє собою різновекторну діяльність держави, яка реалізується в рамках 

правоохоронної функції держави. Здійснення правоохоронної діяльності покладається на правоохоронні 

органи, що працюють у напрямках, визначених чинним законодавством держави.  
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Слід відмітити, що наразі поділ правоохоронної діяльності за напрямками має місце виключно у 

науковій літературі, на законодавчому рівні в Україні напрямки правоохоронної діяльності, так само як і 

поняття «правоохоронна діяльність», не визначаються.  

У чинному законодавстві України напрямки правоохоронної діяльності можна виділити, 

використовуючи положення нормативно-правових актів, які визначають функції конкретного 

правоохоронного органу.  

Наприклад, керуючись ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» можна визначити такі напрямки 

правоохоронної діяльності:  

- прокурорський нагляд – за дотриманням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство [1, п. 3 ст. 2]; за дотриманням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [1, п. 4 ст. 2];  

- підтримання державного обвинувачення в суді [1, п. 1 ст. 2]; 

- представництво інтересів громадянина або держави в суді [1, п. 2 ст. 2]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» напрямками правоохоронної 

діяльності є: 

- охоронна діяльність, спрямована на захист державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності тощо; 

- профілактична діяльність; 

- діяльність з виявлення та припинення кримінальних злочинів; 

- слідча діяльність [2, ст. 2]. 

В.І. Осадчий, на підставі аналізу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» запропонував більш широкий зміст напрямку «охорона громадського порядку 

і громадської безпеки»: «… адміністративна, профілактична, охоронна діяльність міліції» [3, с. 24], а 

також визначив як напрямок правоохоронної діяльності: припинення правопорушень, пов’язаних із 

протиправним використанням природних ресурсів. 

На думку Р.Я. Шай різновиди правоохоронної діяльності можуть бути визначені залежно від завдань 

правоохоронної діяльності: «… попередження правопорушень, їх виявлення та припинення, оперативне 

розкриття та притягнення винних до юридичної відповідальності, виконання відповідних рішень, а також 

нагляд за процесом застосування права і юридична допомога громадянам» [4, с. 52]. Застосувавши 

функціональний критерій, Р.Я. Шай  виділив функції: «… охорони, профілактики, нагляду, регулювання 

та виховання» [4, с. 52].    

Ефективна правоохоронна діяльність потребує комплексного підходу, застосування усіх її різновидів. 

В цьому виявляється її регулюючий вплив на суспільні відносини, встановлюється режим законності, 

правопорядок.  

Отже, визначення видів правоохоронної діяльності має сприяти їх більш глибокому вивченню, 

застосуванню в межах конкретного різновиду науково обґрунтованих процедур. Визначити єдино 

правильні критерії для виокремлення видів правоохоронної діяльності практично неможливо, оскільки 

правоохоронна діяльність у сучасних державах є динамічним явищем, яка розвивається разом із 

суспільними відносинами і змінюється відповідно до їх потреб.    
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ  В ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Характерною особливістю сучасної європейської поліції є встановлення форм і методів діяльності, 

орієнтованих на активність, взаємодопомогу, довіру, толерантність, компроміс, гласність, де 

визначальними параметрами стають домовленість і погоджувальні процедури. Одним із основних завдань 

Національної поліції України є попередження злочинності [1], яку можна визначити як систему 

різноманітних видів діяльності й комплексних заходів, спрямованих на попередження, усунення, 

нейтралізацію та обмеження (ослаблення) факторів, що детермінують злочинність. Протидія злочинності – 

це безперервний процес, у межах якого одночасно й паралельно здійснюються загально-соціальні та 

спеціальні заходи, що спрямовані на виявлення й розкриття злочинів. Ефективність протидії злочинності 

залежить від багатьох факторів.  

Відповідно, організація діяльності щодо протидії злочинам повинна здійснюватися за напрямами, 

кожен із яких має бути зумовлений і підпорядкований певній меті, а саме: виявлення ознак готування чи 

вчинення злочинів; викриття осіб, які вже вчинили злочини, для притягнення їх до відповідальності; 

перешкоджання втягненню осіб у злочинну діяльність; оперативно-розшуковий моніторинг (постійний 

поточний контроль, критичне спостереження та визначення стану об’єкта (процесу) з метою виявлення 

змін); документування злочинної діяльності. 

Запобігання злочинам безпосередньо впливає на злочинність. По-перше, покликання запобіжної 

діяльності не в тому, щоб вести боротьбу проти неї у тому вигляді (обсязі), в якому вона існує на теперішній 

час, а в тому, щоб усувати чинники, що її зумовлюють. Ця діяльність провадиться з метою перервати дію 

останніх, тим самим перешкодити подальшому вчиненню злочинів, існуванню злочинності у сучасних 

параметрах та їх збільшенню. По-друге, злочинність дійсно є соціальним феноменом, що характеризується 

кримінальною активністю частини членів суспільства і що зумовлений, на високому загальному рівні, 

певними об’єктивними соціальними явищами та передумовами, станом суспільних відносин, дії яких 

неможливо запобігти безпосередніми упереджувальними заходами. З огляду на викладене під запобіганням 

злочинності варто розуміти різновид суспільної соціально-профілактичної діяльності, функціональний зміст 

і мета якої полягає в перешкоджанні дії детермінант злочинності та її проявів, насамперед причин та умов 

останніх, через обмеження, нейтралізацію, а за можливості й усунення їх дії [2, с. 324]. 

Профілактика (превенція) правопорушень належить до основних повноважень поліції та полягає в 

цілеспрямованій діяльності підрозділів і служб поліції з метою виявлення, усунення та зниження 

негативного впливу чинників, що зумовлюють вчинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень, формування позитивного середовища соціалізації й коригування поведінки осіб, 

схильних до вчинення правопорушень.  

До завдань поліцейських щодо профілактики (превенції) кримінальних правопорушень можна 

віднести такі: 

- розроблення заходів профілактики (превенції) кримінальних правопорушень; 

- організацію об'єктивного статистичного обліку, що відображає реальний стан правопорядку на 

території України, а також систематичний аналіз статистичних даних про стан злочинності; 

- прогнозування криміногенної ситуації на території країни і в окремих її регіонах; 

- виявлення осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень, та проведення  ними 

профілактичної роботи; 

- патріотичне, моральне, духовне виховання й пропаганду здорового способу життя як засіб 

відвернення громадян від наркоманії та алкоголізму 

Згідно з Рекомендаціями Rcci (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи 

виявлення злочинів у всіх державах  є одним із класичних першочергових завдань поліції. Навіть якщо 

виявлення злочинів становить лише порівняно невелику частину всього комплексу завдань поліції, воно 

є одним із найважливіших елементів її діяльності. Виявлення злочинів організовується в різних країнах 

по-різному. У деяких державах воно належить до компетенції загальної поліції, а в інших покладається 

на спеціальні відділи поліції (наприклад, на кримінальну поліцію або судову поліцію) [3]. 
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Здійснення превентивної й профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню 

правопорушень (відповідно до ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію»), покладено насамперед на такий 

підрозділ Національної поліції України як патрульна поліція. Також у структурі Національної поліції 

України створено інші підрозділи, які тією чи іншою мірою наділені повноваженнями щодо запобігання 

(попередження) злочинності. 

Відповідно до п. 2 Розділу II Положення про патрульну службу Міністерства внутрішніх справ, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 2 липня 2015 р., основним завданням 

патрульної поліції є запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, попередження, 

виявлення й припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, випадків насильства в сім'ї, 

а також виявлення причин та умов, що сприяють їх учиненню. Варто зазначити, що в складі патрульної 

поліції функціонує Департамент превентивної діяльності Національної поліції України, діяльність якого 

регулюється положенням, що прописує низку повноважень, спрямованих на проведення превентивної 

діяльності щодо запобігання злочинності. 

Відповідно Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України цей орган є 

міжрегіональним територіальним органом Національної поліції України та здійснює оперативно-розшукову 

діяльність. Проте на Департамент кіберполіції покладено й інші завдання, серед яких важливе значення 

набуває участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо попередження й протидії 

кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп'ютерних мереж та мереж 

електрозв'язку, а також сприяння в порядку, передбаченому чинним законодавством, іншим підрозділам 

Національної поліції України в попередженні, виявленні й припиненні кримінальних правопорушень. 

Аналіз діяльності розглянутих нами структурних підрозділів Національної поліції України дає 

можливість зробили певні узагальнення. Національна поліція України в цілому та її структурні підрозділи 

зокрема належать до тієї категорії суб’єктів попереджувальної діяльності, для яких запобігання 

(попередження) злочинам входить до числа основних завдань і функцій. У зв’язку із цим з метою 

ефективної реалізації основних завдань і функцій поліції щодо запобігання злочинності необхідно не 

лише удосконалити нормативно-правову базу діяльності поліції відповідно до міжнародних стандартів, а 

й підвищити ефективність роботи підрозділів Національної поліції. Варто шукати якісно нові підходи до 

здійснення попереджувальної діяльності, які відповідатимуть реаліям сьогодення та враховуватимуть 

сучасні тенденції розвитку суспільства й держави. 
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МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК 

ФАКТОР НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ СЛУЖБОВОГО ПРАВА 
 

Становлення нового типу державного службовця є невід’ємним компонентом адміністративної 

реформи та формування сталої моделі державного управління, яка відповідає європейським стандартам. 

При цьому кадрова ситуація в структурі публічної служби України залишається складною, що 

пояснюється недостатнім рівнем усвідомлення публічними службовцями етичних засад, які покладені в 

основу формування системи службового права України.  

http://www.cm.coe.int/ta/rec/2001/2001r10.htm
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Особливої уваги питання формування моральної культури потребує на місцях, де посадові особи 

органів місцевого самоврядування не завжди є морально вмотивованими до належного виконання 

покладених на них обов’язків. Це пояснюється тим, що на місцях, нажаль, недостатньо уваги приділяється 

не тільки перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, але й формуванню належного рівня 

моральної культури. Як вірно зазначає, М.А. Нинюк, невідповідність рівня моральної культури публічних 

службовців потребам демократичної держави і громадянського суспільства сприяє зниженню 

ефективності реалізації публічної служби [1, с. 3]. Ми, у свою чергу, акцентуємо увагу на тому, що 

низький рівень моральної культури посадових осіб органів місцевого самоврядування суттєво знижує 

якість реалізації норм діючого законодавства, у тому числі, службового права. Окрім цього, низький 

рівень моральної культури посадових осіб органів місцевого самоврядування тягне за собою недоліки у 

формуванні та розвитку етичних навичок (знань діючого законодавства та належного порядку реалізації 

правового статусу; умінь вирішення конкретних управлінських задач; належного досвіду вірного 

розв’язання конфліктних або складних ситуацій у сфері місцевого самоврядування). Така ситуація 

призводить до недовіри з боку населення та зневіру в дієвість місцевого самоврядування. Прихід до 

зворотного результату можливий лише у разі формування моральної культури посадових осіб органів 

місцевого самоврядування на належному рівні.  

Моральна культура виступає складовою частиною культури особистості і включає в себе цілісну 

систему світоглядно-аксіологічних орієнтацій [2, с. 98]. Саме тому, науковці визначають, що формування 

моральної культури базується на вихованні моральної свідомості та моральних почуттів [3, с. 255], які 

формують основу морального світогляду особи та її системи цінностей у відповідності до ціннісних 

орієнтирів демократичного суспільства. До демократичних цінностей відносять людину, її життя, честь, 

гідність, чесноти, права та свободи; можливість здійснювати врядування на різних рівнях соціальної 

згуртованості; компетентність та відповідальність у ході реалізації соціально-правових статусів; свобода 

тощо [4]. Усвідомлення важливості цих цінностей є частиною становлення професіоналізму посадових 

осіб органів місцевого самоврядування.  

Демократичні цінності суспільства формуються на моральних ідеях усвідомлення етичних категорій 

«добро – зло», «бажане – небажане». За їх допомогою особистість формує власні орієнтири та принципи 

поведінки, а публічний службовець – професійні орієнтири та принципи поведінки. Враховуючи, що 

демократичні цінності суспільства знаходять своє закріплення у праві, професійні орієнтири та принципи 

поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування повинні співпадати з тими, що закріплені  у 

правових нормах. Це, відповідно, і створює ідеал правореалізації, коли її форми (використання, застосування, 

дотримання) відповідають внутрішньому переконанню посадової особи органів місцевого самоврядування 

як суб’єкта правореалізації. Отже, мінімізується ризик вчинення порушень норм права, у тому числі й 

службового, оскільки саме воно містить в собі «концентрат» етичних засад службової діяльності. 

Таким чином, приходимо до висновку, що підвищення рівня моральної культури посадових осіб 

органів місцевого самоврядування сприятиме підвищенню якості реалізації норм службового права та 

діючого законодавства. При цьому, важлива роль повинна відводитися підвищенню рівня моральної 

культури  шляхом проведення належної підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Вивчення зарубіжної практики у сфері реалізації антикорупційної політики засвідчило наявність 

успішних, дієвих антикорупційних процедур, які обмежують можливість вчинення корупційних діянь, 

мінімізують корупційні ризики у галузі державного управління.   

В рамках нашої держави важливим є досвід і практика тих країн, які у процесі формування та 

реалізації антикорупційних стратегій, досягли позитивних результатів, що, у свою чергу, призвело до 

позитивних зрушень у політичній сфері, у сфері економіки тощо.  

Національні антикорупційні стратегії і програми зарубіжних країн базуються на нормах міжнародно-

правових актів, які сформували загальні засади антикорупційної діяльності. Реалізація положень 

міжнародно-правових актів вимагає від країн  проведення низки антикорупційних заходів:  

- порівняльний аналіз внутрішнього національного законодавства щодо встановлення його відповідності 

міжнародним актам в частині визнання тих чи інших діянь корупційними та покарання винних осіб;   

- розробку антикорупційної стратегії або програми, які мають обов’язково передбачати такі 

антикорупційні механізми: ефективний фінансовий контроль під час проходження державної служби; 

запобіжні внутрішні антикорупційні механізми в органах державної влади усіх рівнів; процедури 

повідомлення про факти корупції;  

- розробку та визначення механізмів виявлення, досудового розслідування та припинення фактів 

корупції посадовців усіх рівнів; 

- розробку правових засад для запровадження санкції у вигляді конфіскації коштів та майна, 

отриманих в результаті порушення антикорупційного законодавства, а також інших економічних або 

фінансових  санкцій, спрямованих на відшкодування заподіяної шкоди.  

Щодо використання міжнародного досвіду у сфері запобіганні і протидії корупції в Україні зазначимо: 

1. високий рівень корупції мають держави, в яких доходи населення є дуже низькими. Чим бідніше 

суспільство, тим більш воно та держава корумповані, і корупція сприймається суспільством як норма. 

Тому, Україні слід врахувати помилки окремих держав, які розпочали боротьбу з корупцією не з 

економічних реформ і підвищення добробуту населення, а зі штучних політичних реформ. Така 

антикорупційна стратегія приречена на провал. 

2. Успішною антикорупційна діяльність є в тих державах, які у своїх антикорупційних стратегіях 

передбачили практичну взаємозалежність якісного антикорупційного законодавства, незалежних 

спеціалізованих антикорупційних інституцій та стимулів для подальшого економічного розвитку.   

3. Особливу увагу в зарубіжних країнах приділяють діяльності державних органів, які виконують 

функції у сфері ліцензування, встановлення і видачі квот, митної діяльності  та ін., оскільки вважають, що 

корупційні ризики в цих сферах найвищі. Діяльність цих органів підлягає постійному публічному 

моніторингу та суворому контролю, а також передбачає встановлення особливої процедури призначення 

на посади з подальшою обов’язковою ротацією кадрів.  

4. Україні варто запозичити досвід зарубіжних країн, антикорупційне законодавство яких передбачає 

не лише класичні санкції (штраф, позбавлення волі) за корупційні правопорушення, але й поки що не 

характерні для нашої правової системи види покарання, наприклад, заборону на подальшу роботу в будь-

яких органах державної влади, заборону політичної діяльності, позбавлення соціальних пільг. 

Відповідальність за корупційні правопорушення має бути не вибірковою. 

5. Україна має йти шляхом активного використання у процесі державного управління новітніх 

комп’ютерних технологій, зокрема, під час державних закупівель, відбору та призначення на посади, і не 

вигадувати при цьому додаткових процедур з явними корупційними ризиками. Наприклад, встановлення 

розміру закупівлі без проведення публічних торгів, або проведення співбесіди з потенційним чиновником 

як додаткового етапу відбору на посаду.   

6. Важливими у справі боротьби з корупцією є питання формування поваги до державної служби та 

державної посади як серед самих посадовців, так і серед населення. Сприятиме цьому буде не лише 
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високий рівень оплати праці, але й просвітницька та виховна робота серед державних службовців та 

різних прошарків суспільства.  

7. Українському суспільству ще потрібно набиратися досвіду у питаннях дієвого контролю за 

роботою чиновників, висвітленням їх діяльності у ЗМІ, виявленням ініціативи у нелегкій справі 

запобігання і протидії корупції.  

Отже, вивчення зарубіжного антикорупційного досвіду свідчить про наявні успішні практики у цій 

сфері. Окремі антикорупційні заходи і механізми, що використовуються у світі можуть бути запроваджені 

і в Україні та допоможуть нашій державі подолати ганебне явище корупції.  

 

 

                                                                   Стрілецька-Сторчева Г.С.,                       

магістрант кафедри правознавства 
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НОТАРІУС ЯК СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ СУБ’ЄКТ ПЕРВИННОГО 

ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 
  
6 грудня 2019 року було прийнято Закон України №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон №361-ІХ), набрання чинності якого відбулося 
28.04.2020 року [1]. Закон №361-ІХ насамперед спрямований на захист прав та законних інтересів 
громадян, суспільства і держави, а також забезпечення національної безпеки України [1]. 

Згідно ст. 6 Закону №361-ІХ система фінансового моніторингу складається з первинного та 
державного рівнів. Нотаріуси є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу 
(пп. Ґ п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону № 361-ІХ) [1]. Враховуючи, що Закон №361-ІХ наділяє статусом спеціально 
визначеного суб’єкта первинного фінансового моніторингу саме нотаріуса, такий статус поширюється і 
на державних, і на приватних нотаріусів.  

Завдання, особливості діяльності, а також обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу передбачені ст. 8 та 10 Закону № 361-ІХ [1]. Виконання обов’язків суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу нотаріусами обумовлює необхідність розуміння розмежування нотаріальної 
діяльності від виконання інших обов’язків, покладених законодавством, зокрема щодо державної 
реєстрації; особливостей здійснення нотаріальної діяльності нотаріусами, змісту та видів нотаріальних 
дій, співвідношення нотаріальної дії та фінансової операції, вчиненої за допомогою нотаріуса [1]. 

Ст. 3 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріус – це уповноважена державою фізична 
особа, яка здійснює професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають 
юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної 
вірогідності [2]. На нотаріусів законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від 
нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. Так, Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [3], Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [4], нотаріусів віднесено до 
суб’єктів державної реєстрації. При цьому згідно із Законом №361-ІХ державні реєстратори не належать до 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Відповідно, відсутні підстави для виконання нотаріусом 
обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час проведення реєстраційних дій [1]. 

Виходячи з термінології Закону № 361-ІХ та конструкції пункту 1 частини 1 статті 10 цього Закону, 
обов’язок нотаріуса здійснювати фінансовий моніторинг поширюється не на будь-які фінансові операції 
з активами, а лише на ті, які визначені у пункті 1 частини 1 статті 10 Закону № 361-ІХ [1]. 

Ст. 34 Закону України «Про нотаріат» передбачений перелік нотаріальних дій, що вчиняють нотаріуси 
[2]. Таким чином, функції фінансового моніторингу здійснюються нотаріусом при вчиненні нотаріальних 
дій у випадках, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону № 361-ІХ, зокрема, при посвідченні договорів [1]. 

Ст. 4 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріус має право надавати консультації 
правового характеру. Згідно ст. 5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов’язаний сприяти 
громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, 
роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки тощо [2]. 

Враховуючи наведене, надання нотаріусом консультації щодо захисту та представництва особи не є підставою 
для проведення первинного фінансового моніторингу. При цьому варто звернути увагу на те, що нотаріусом 
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здійснюється різний обсяг дій, пов’язаних з належною перевіркою осіб, що звертаються за отриманням 
консультацій та вчиненням безпосередньо нотаріальних дій, що підлягають фінансовому моніторингу. 

П. 31 ч. 1 ст. 1 Закону № 361-IX визначає поняття «клієнт» як будь- яку особу, яка: звертається за 
наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу; користується послугами суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу; є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до ст. 18 
цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду) [1]. Законом України «Про нотаріат» 
передбачено поняття «особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії», та відсутнє поняття «клієнт», 
оскільки нотаріуси не надають послуг, а виключно вчиняють нотаріальні та інші дії, передбачені Законом 
України «Про нотаріат» [2]. При цьому при заповненні форми 2-ФМ (графа/код 720) щодо покупця чи 
продавця за договором вказується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції – 1 (клієнт). 

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону № 361-ІХ ділові відносини – відносини між клієнтом та суб’єктом 
первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, 
про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення [1]. 

З точки зору загальноприйнятих соціальних норм, відносини нотаріуса та особи, що звертається для 
вчинення нотаріальних та інших дій, дійсно є діловими та професійними. Однак, враховуючи те, що у разі 
вчинення нотаріальних дій, передбачених Законом України «Про нотаріат», нотаріуси не надають послуг, 
не укладають договорів з особами, які звертаються для вчинення дій, відсутня  обов’язкова ознака 
тривалості тощо, відповідно нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій не вступають у ділові відносини 
саме в розумінні Закону України №361-ІХ (Прим.: згідно п. 32 ч. 1 ст. 1 Закону № 361-ІХ нотаріуси не 
вступають у кореспондентські відносини) [1]. 

Слід зауважити, що Законом №361-ІХ передбачено проведення суб’єктами фінансового моніторингу 
«фінансових операцій без встановлення ділових відносин» (в тому числі разових), які можливо 
застосовувати до нотаріусів. У разі укладення нотаріусом триваючого «договору на обслуговування» з 
особою, для якої вчиняються нотаріальні або інші дії, відповідні відносини можна охарактеризувати як 
ділові відносини в розумінні Закону №361-ІХ [1]. 

Підсумовуючи вищенаведене, на підставі ґрунтовного аналізу положень Закону №361-ІХ маємо 
підстави вважати, що зазначений Закон №361-ІХ не враховує особливостей організації та здійснення 
нотаріальної діяльності, а тому застосування окремих його положень на практиці є дискусійним. Не 
адаптованими до законодавства, що регулює нотаріальну діяльність, є, зокрема, ключові поняття, такі як 
«ділові відносини» та «клієнт», адже нотаріус – це уповноважена державою особа, правовою підставою 
діяльності якої є закон, а не договір; особи, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій не є клієнтами 
у розумінні Закону, адже нотаріус не надає послуг, а посвідчує права, а також факти, що мають юридичне 
значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання 
їм юридичної вірогідності.  

Крім цього, закон містить багато відсильних норм до рекомендацій та роз’яснень, чимало оціночних 
понять, що сприятиме суб’єктивному розумінню та неоднаковому застосуванню норм Закону. А отже і 
виникають питання щодо реалізації принципу доступності суб’єктам первинного фінансового 
моніторингу інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу, адже Законом не 
передбачено ведення уніфікованого реєстру, за допомогою якого пошук інформації для суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу (нотаріуса) був би оперативним та зручним.  

Отже, дослідивши та проаналізувавши наведені вище статті Закону України №361-ІХ, можна зробити 
висновок, що Кабінету Міністрів України необхідно привести існуючі нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом, а також розробити ще ряд нормативно-правових актів, прийняття яких є 
вкрай необхідним для реалізації положень цього Закону.  
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Права людини є стрижнем тієї політико-правової і соціальної моделі (узагальнено іменованої 

громадянським суспільством), яка протягом останніх двохсот років набула універсальної соціальної 

значущості для всього людства. На сьогодні невід’ємні права людини стали юридично зафіксованим 

стандартом цивілізованості, що досяг всепланетного визнання. Таким чином, сенс прав людини не може 

бути осягнутий лише як зміст комплексу особливих правових норм. Вони є основою того політико-

правового поля, на якому сучасне людство самовизначається щодо інтенцій і перспектив свого розвитку 

[1, с. 18]. Відтак сьогодні одним з найважливіших завдань правової держави є проведення реформ, 

спрямованих на забезпечення недоторканності особистості і реалізацію її потенціалу. У втіленні цього в 

реальність велике значення відведено правозахисним організаціям.  

Становлення  і розвиток правозахисного руху в Україні – важливий фактор для громадянського 

суспільства і демократичної держави. Правозахисні організації займають одне з важливих місць в політичній 

системі, завдяки даним організаціям забезпечується взаємодія держави з громадянами у сфері захисту прав 

людини, а також вони сприяють підвищенню рівня політичної свідомості та правової освіти  в суспільстві.  

Розглядаючи історичний аспект, прийнято вважати, що першим правозахисним громадським 

об'єднанням у світі став створений в 1863 р. в Женеві Міжнародний Комітет Червоного Хреста. У 1902 р. 

була утворена Французька ліга захисту прав людини і громадянина. У 1909 р. у Великобританії з'явилося 

Товариство боротьби з рабством, в подальшому перетворене в Міжнародний інтернаціонал проти 

рабства. У 1942 р. в США була створена Міжнародна Ліга прав людини. 

Вітчизняний правозахисний рух в порівнянні із західними аналогами постає досить молодим явищем. 

Першим правозахисним об'єднанням в Україні стала Українська Гельсінська група, яку заснували в 1988 

році члени Української Гельсінської групи у Львові.  

Серед факторів, що вплинули на виникнення правозахисного руху тих часів в Україні, можна 

виділити: невдоволення деяких груп населення економічним станом справ в країні; посилення 

дисидентства; зростання культурного різноманіття [2, с. 25]. 

Як вже було зазначено, правозахисні організації є одним з видів більш широкого поняття – 

«громадське об'єднання». Однак більш докладне вивчення їх діяльності дозволило вченим визначити ті 

відмінні риси, які виділяють правозахисні організації в окрему групу з числа громадських об'єднань.  

1. Головне завдання – організація роботи у сфері захисту прав і свобод людини. 

2. Відсутність мети отримання прибутку.  

3. Правозахисні організації неполітизовані. Вони не беруть участі в підтримці політичних партій або 

політичних рухів.  

Правозахисні організації відповідно до ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання» як 

інститути громадянського суспільства мають такі права: звертатися у порядку, визначеному законом, до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 

пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному 

законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного 

і суспільного життя; проводити мирні зібрання; здійснювати інші права, не заборонені законом [2]. 
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Класифікація правозахисних організацій може бути проведена за різними критеріями. Залежно від 

територіального розташування правозахисні неурядові організації виділяються:  

I. Міжнародні – організації, які займаються питаннями, пов'язаними з глобальними і масштабними 

проблемами всього світу, зокрема, миротворення у різних країнах світу. 

II. Національні поділяються на кілька підвидів:  

1) місцеві – вони здійснюють свою діяльність в межах певної територіальної громади;  

2) регіональні – здійснення діяльності даних організацій відбувається в межах певного регіону України;  

3) міжрегіональні – діяльність зазначених організацій відбувається на території декількох регіонів України.  

По об'єктах правозахисної діяльності правозахисних організацій вони розглядаються в залежності від 

допомоги, яку вони надають окремим категоріям населення: учасникам АТО; військовослужбовцям та 

їхнім родинам; жінкам і дітям; інвалідам і т. д. Також правозахисні неурядові організації можна 

класифікувати за окремим видам прав і свобод, які ними захищаються. Для прикладу можна привести 

кілька правозахисних організацій, таких як: Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів, Дорожній контроль, Інститут масової інформації, Комітет визволення 

політв'язнів та інші.  

Наведений приклад класифікації не є вичерпним. Не можна заперечувати той факт, що питання 

поділу правозахисних організацій поки недостатньо досліджено вченими. Діючі правозахисні організації 

різноманітні і кожна з них може використовувати кілька напрямків у своїй діяльності. У зв'язку з цим і 

виникають питання щодо їх класифікації. 

Систематизація правозахисних організацій може сприяти більш точному визначенню їх статусу в 

системі суспільних організацій і, що важливо, виявленню перспективи їх подальшого розвитку, що в свою 

чергу сприятиме більш предметному захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Правозахисні організації незалежно від видів і напрямків своєї діяльності виконують кілька важливих 

функцій. Вони є інструментом для вирішення складних соціальних проблем і управління ними, 

здійснюють процес підвищення і захисту громадської самосвідомості і покращують систему контролю за 

політичним, економічним, культурним та іншими векторами розвитку країни. 

Для найбільш ефективного функціонування правозахисних організацій необхідно їх органічне 

поєднання з політикою держави у сфері захисту прав і свобод людини. На нашу думку, для більш 

продуктивного здійснення діяльності даного роду організацій, необхідно спиратися на досвід зарубіжних 

правозахисних організацій.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ  

СУДАМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
 

Земельна реформа в Україні значно вплинула на характер і зміст земельних правовідносин. В умовах 

сьогодення ситуація потребує вдосконалення процесуального механізму вирішення земельних спорів, 

причини виникнення яких можуть бути різними. Актуальність теми обумовлена неефективністю 

судового та адміністративного порядків захисту земельних прав, недосконалістю чинного 

процесуального законодавства щодо вирішення спорів у сфері земельних правовідносин, відсутністю 

єдиної практики розгляду земельних спорів.  

Господарський процесуальний кодекс (далі – ГПК України) прописує, що справи у спорах, які 

виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком 

тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів, підвідомчі господарським судам [1].  Якщо ж 
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говорити про останню практику, то Постанови Верховного Суду за 2017-2019 роки вказують на те, що 

земельні спори, якщо йдеться про фактичне здійснення розпорядження земельною ділянкою органом 

державної влади або місцевого самоврядування, повинні розглядатися в порядку господарського або 

цивільного судочинства. Проте неоднозначність судової практики змушує позивачів звертатися з одних і 

тих же обставин одночасно і до адміністративного, і до господарського судів. 

Вищий господарський суд України у своїх роз’ясненнях законодавства визначив певні категорії 

спорів, які відповідно до цивільного, господарського та земельного законодавства мають вирішуватися у 

порядку господарського судочинства. Проте хочемо звернути увагу на те, що компетенція господарських 

судів не поширюється на розгляд справ у тих спорах, які виникають з публічно-правових відносин, коли 

державні органи або органи місцевого самоврядування реалізують свої владні повноваження, а також 

справ, що стосуються оскарження нормативно-правових актів органів державної влади або місцевого 

самоврядування, які забезпечують здійснення управлінських функцій вказаних органів у сфері земельних 

правовідносин [2]. Окрім того, справи у спорах, які виникають із земельних правовідносин, у яких або 

державний орган влади, або орган місцевого самоврядування реалізує свою компетенцію як власник або 

розпорядник землі, або ж з інших приватно-правових земельних відносин, де інша сторона відповідає 

складу сторін спору, передбаченого ст. 1 ГПК України, підвідомчі господарським судам України. 

Варто виділити ознаки, які притаманні земельним спорам, за участю суб’єкта владних повноважень, 

якщо він здійснює свої управлінські функції з реалізації права власності на землю, а також звертати увагу 

під час визначення підвідомчості таких спорів. По-перше, суб’єкт владних повноважень реалізує 

виключно свої управлінські функції з допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в 

реалізації свого права власності. Але такий суб’єкт розпоряджається публічної власністю, а не приватною. 

По-друге, вказані земельні правовідносини не характеризуються рівністю сторін,  Земельний кодекс 

України визначає певні особливості вирішення органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування земельних питань, наприклад, у сфері приватизації земельних ділянок, продажу 

земельних ділянок державної або комунальної форм власності, надання у постійне користування або 

оренду [3]. По-третє, у таких відносинах між владним суб’єктом та приватною особою спочатку 

виникають публічно-правові правовідносини, а лише потім – приватно-правові земельні відносини. По-

четверте, органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають реалізовувати свої 

повноваження виключно у встановлених законодавством межах та приймати рішення, що відповідають 

Конституції України та законам України [4, с. 79]. 

Аналізуючи норми ГПК України, слід відзначити, що однією з умов можливості звернення до 

господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів, зокрема земельних, є 

наявність господарсько-процесуальної дієздатності. Якщо говорити про судовий захист прав та інтересів, 

то таку можливість реалізує особа, чиї права або законні інтереси було порушено. Стороною у 

господарській справі про земельний спір можуть бути підприємства, установи, організації, а також інші 

юридичні особи, фізичні особи, які зареєстровані як підприємці, а в деяких окремих випадках і фізичні 

особи. Вони мають право на захист своїх порушених або оспорюваних земельних прав та інтересів, а 

також для вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 

З огляду на вищезазначене хочемо відзначити, що суб’єкти, які мають право на звернення до 

господарського суду у земельних спорах, складають три категорії: 1) підприємства, установи, організації, 

інші юридичні особи, діяльність яких не заборонена законодавством України; 2) фізичні особи, які 

зареєстровані у визначеному законодавством порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; 3) фізична 

особа, яка є власником часток, паїв, акцій у сільськогосподарських товариствах, у корпоративних спорах, 

фізична особа, яка є членом трудового колективу, співвласником боржника у галузі земельних 

правовідносин під час розгляду справ про банкрутство [4, с. 80]. 

Відповідно до положень господарського процесуального законодавства до суб’єктів звернення до 

господарського суду, зокрема в земельних спорах за участю органів владних повноважень, у визначених 

законодавчо випадках, відносяться і певні державні органи (Антимонопольний комітет України, Державна 

фіскальна служба, Рахункова палата України, Фонд державного майна України тощо). Але ГПК України не 

містить чіткого переліку таких суб’єктів та категорії питань, щодо яких виникають розбіжності під час 

визначення адміністративної або господарської юрисдикції. Це питання має бути вирішене шляхом 

визначення переліку державних органів, які мають право звертатися до господарського суду, якщо виникає 

господарський спір, зокрема в галузі земельних правовідносин, з іншими суб’єктами господарювання. 
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Отже, у висновку хочемо зазначити, що було б доцільно уніфікувати положення про чітке 

розмежування компетенції господарських та адміністративних судів під час вирішення земельних спорів, 

особливо за участю органів владних повноважень. Для цього, на нашу думку, варто прописати в ГПК 

України, в яких випадках органи владних повноважень виступають стороною в господарському спорі, а 

також визначити чіткий перелік таких органів. Окрім того, варто розширити коло земельних спорів, які 

підвідомчі господарським судам, де однією зі сторін виступає фізична особа. Вважаємо, що варто віднести 

розгляд спорів між співвласниками аграрного приватного підприємства, членами сільськогосподарського 

кооперативу щодо управління, розподілу прибутку, припинення його діяльності до компетенції 

господарських судів. 
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ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Актуальність дослідження обраної тематики полягає у тому, що у зв'язку з юридичною практикою, 

яка сформувалася в Україні останніми роками, особливої важливості набула професія адвоката через 

впроваджені правила, які спрямовують на виключне представництво у суді саме цим суб'єктом 

правовідносин. Беручи це до уваги важливість вивчення наукової проблеми щодо місця правничої 

(правової) допомоги у структурі цивільних процесуальних правовідносин не викликає сумніву. 

Перед тим як безпосередньо приступити до аналізу місця правничої (правової) допомоги у структурі 

цивільних процесуальних правовідносин варто декілька слів сказати про правову природу цих процесуальних 

правовідносин. Варто відмітити, що питання цивільних процесуальних правовідносин завжди цікавило вчених-

процесуалістів протягом другої половини ХХ століття. Також проблематика цивільних процесуальних 

правовідносин продовжує цікавити науковців і на початку ХХІ століття, що демонструється наявністю чималої 

кількості наукових публікацій та доробків правників-учених цивільного процесуального спрямування.  

Необхідно відмітити, що значний вклад у дослідження проблем цивільних процесуальних правовідносин 

зроблений такими відомими науковцями, як: проф. В. В. Комаров, проф. К. В. Гусаров, доц. О. В. Рожнов, доц. 

В. Ю. Мамницький, доц. Д. М. Сібільов, доц. М. В. Жушман,  доц. Т. А. Цувіна та іншими правниками. 

Говорячи про місце правничої (правової) допомоги у структурі цивільних процесуальних 

правовідносин, на нашу думку, остання має місце в об'єкті, суб'єкті та змісті цих правовідносин, у яких 

залучається особа для надання юридичної допомоги по цивільній справі. 

Прояв правничої (правової) допомоги в об'єкті цивільних процесуальних правовідносин (у випадку 

залучення особи, яка її надає у цивільній справі) полягає у тому, що вона виступає відповідним благом, заради 

якого особа і звертається за її отриманням. В якості цього блага може бути певний юридичний результат, якого 

прагне клієнт. Це має прояв, наприклад, при консультуванні та в інших багатьох видах діяльності.  

Прояв правничої (правової) допомоги в діяльності суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин 

проявляється у здійсненні її надання особою, яка залучена у цивільну справу (наприклад, представником). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zib.com.ua/ua/print/3250-publichna_dominanta_v_spori_z_vladoyu.html
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Причому залежно від суб’єктного складу і залежить вид цієї допомоги. Якщо це адвокат, то допомога 

іменується як професійна правнича. Якщо це не адвокат, а, наприклад, звичайний юрист, то це звичайна 

правова допомога. Діяльність суб’єкта може мати прояв як у здійсненні процесуального представництва у 

цивільній справі, так і в інших випадках.  

Прояв правничої (правової) допомоги в змісті цивільних процесуальних правовідносин полягає у 

тому, що особа, яка залучена у цивільну справу для її надання, наділяється певним комплексом прав, які 

вона зможе реалізовувати в силу обставин справи. Це може бути, наприклад, право на відмову від позову, 

право на визнання позову та інше.  

У контексті дослідження питання цивільних процесуальних правовідносин варто навести 

обгрунтовані твердження К. В. Гусарова, що цивільні процесуальні правовідносини виступають формою 

реалізації правосуб’єктності [1, с. 30]. 

Таким чином, правнича (правова) допомога у цивільному процесі є важливим елементом цивільних 

процесуальних правовідносин у цивільних справах у випадках залучення особи для її надання. Говорячи 

про перспективні шляхи подальшого дослідження такої важливої проблематики цивільного процесу, 

вбачається, що ними можуть стати питання про участь іноземних адвокатів в якості процесуальних 

представників у цивільному процесі України та діяльність адвокатів України як представників у 

цивільних справах за кордоном.  
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