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СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА (ЕКОНОМІЧНІ 

НАУКИ) 
 

 

 

Шинкаренко О.М., Ярошенко А.С.  
студенти Чернігівського інституту  

імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Науковий керівник: Маклюк О.В. 

викладач кафедри управління персоналом,  

економіка праці та публічного управління 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  
 
 

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У 2018-2019 РОКАХ 
 

Вступ. У результаті праці людиною створюються 

певні матеріальні блага, які задовольняють попит 

інших, створюються необхідні умови життєдіяльності. 

Купуються та продаються не тільки результати праці, а 

й послуги праці (трудові послуги працівників). Робоча 

сила є основним фактором виробництва, без якого 

практично неможливий сам процес виробництва. 

Відповідно, ринок праці, на якому здійснюється 

купівля-продаж робочої сили, є одним з 

найважливіших та найскладніших елементів ринкової 

економіки.  

Як відомо, ринок праці здійснює вплив на всі 

сфери економіки. На ринку праці відбувається 

регулювання надлишків трудових ресурсів, 

забезпечується оптимальність їх розміщення, що, в 
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кінцевому результаті, призводить до підвищення 

ефективності використання. Створення конкуренції 

серед найманих працівників призводить до поліпшення 

якісних характеристик робочої сили, а створення 

конкуренції між роботодавцями призводить до 

зростання ціни робочої сили і, відповідно, підвищення 

рівня життя населення. 

Аналіз ситуації на ринку праці Чернігівської 

області, який має свої специфічні особливості, дасть 

можливість виявити певні тенденції, що стосуються 

рівня зайнятості і безробіття серед економічно  

активного населення, рівня оплати праці. 

Результати проведеного аналізу дадуть основу для 

розробки пропозицій щодо підвищення ефективності 

функціонування регіонального ринку праці. 

 Мета статті: на основі проведеного аналізу 

основних показників виявити тенденції розвитку ринку 

праці Чернігівської області у 2017-2019 роках. 

Виклад основного матеріалу. З метою аналізу 

стану ринку праці Чернігівської області у 2017-2019 

роках необхідно, в першу чергу, проаналізувати 

показники чисельності та зайнятості населення на 

основі статистичних даних Головного управління 

статистики Чернігівської області. Показники 

чисельності населення Чернігівської області у 

аналізованому періоді представлені у таблиці 1. 

Як видно з даних, представлених у таблиці 1, 

протягом 2017-2019 років відбулося скорочення як 

середньої чисельності наявного населення, так і 

середньої чисельності постійного населення 

Чернігівської області (рисунок 1). 



 9 

Таблиця 1 

Показник чисельності населення Чернігівської області  

у 2017-2019 роках 

  

 

Темпи скорочення даних показників не критичні 

і складають менше 1,5% кожного року, але така 

 

 

Показник 

 

Період 
Абсолют. 

приріст 

Темп росту, 

% 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Середня 

чисельність 

наявного 

населення,  

тис. осіб 

1026,7 1012,9 998,5 -13,8 -14,4 98,6 98,5 

Середня 

чисельність 

постійного 

населення,  

тис. осіб 

1018,2 1004,4 990,0 -13,8 -14,4 98,6 98,5 

Середня 

чисельність 

населення у віці 

15-70 років, тис. 

осіб 

479,6 480,7 485,1 1,1 4,4 100,2 100,9 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової групи 

63,1 64,1 65,6 1 1,5 101,5 102,3 

Середня 

чисельність 

населення 

працездатного 

віку, тис. осіб 

458,0 462,5 466,0 4,5 3,5 100,9 100,7 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової групи 

74,2 76,4 78,6 2,2 2,2 102,9 102,8 
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ситуація може призвести до скорочення працездатної 

частини населення області та поступово може 

порушити баланс попиту і пропозиції робочої сили на 

регіональному і національному ринку праці. Але 

подальший аналіз показав, що зменшення чисельності 

наявного та постійного населення відбулося за рахунок 

непрацездатних осіб. 

1026,7

1018,2

1012,9

1004,4

998,5

990

970

980

990

1000

1010

1020

1030

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Середня чисельність наявного населення, тис. осіб

Середня чисельність постійного населення, тис. осіб

 
Рис. 1. Співвідношення між середньою чисельністю 

наявного та постійного населення Чернігівської області 

у 2017-2018 роках 
 

Середня чисельність населення області у віці 15-

70 років протягом аналізованого періоду збільшилась з 

479,6 тис. осіб у 2017 році до 485,1 тис. осіб у 2019 

році. Тобто,  за три роки частина населення 

Чернігівської області у віці 15-70 років зросла на 5,5 

тис. осіб, або на 1,15%. Середня чисельність населення 

Чернігівської області також зросла з 458,0 тис. осіб у 



 11 

2017 році до 466,0 тис. осіб у 2019 році. Отже, дана 

категорія населення області за три аналізовані роки 

збільшилась на 8,0 тис. осіб, або на 1,75%.  

Така різниця у темпах росту чисельності 

населення працездатного віку та населення у віці 15-70 

років пов‘язана з методикою визначення даних 

показників. 

Графічне відображення динаміки чисельності 

працездатної чисельності населення Чернігівської 

області (визначеної за національним законодавством та 

за методологією МОП) у 2017-2019 роках представлене 

на рисунку 2. 

479,6

458

480,7

462,5

485,1

466

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Середня чисельність населення у віці 15-70 років, тис. осіб

Середня чисельність населення працездатного віку, тис. осіб

 
 

Рис. 2. Динаміка чисельності працездатної частини 

населення Чернігівської області у 2017-2018 роках 
 

Показники зайнятості населення Чернігівської 

області у аналізованому періоді представлені у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Показник зайнятості населення Чернігівської області у 

2017-2019 роках 
 

 

 

Показник 

Період Абсолют. 

приріст 

Темп росту,  

% 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2108 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зайняте населення у 

віці 15-70 років, тис. 

осіб 

426,1 429,7 435,8 3,6 6,1 100,8 101,4 

Рівень зайнятості 

населення у віці 15-70 

років, % 

56,1 57,3 58,9 1,2 1,6 
102,1

4 
102,7 

Зайняте населення 

працездатного віку, 

тис. осіб 

404,5 411,5 416,7 7 5,2 101,7 101,2 

Рівень зайнятості 

населення 

працездатного віку, % 

65,6 68,0 70,3 2,4 2,3 103,6 103,3 

Питома вага зайнятого 

населення у віці 15-70 

років у середній 

чисельності наявного 

населення, % 

41,5 42,4 43,65 0,9 1,2 102,2 102,8 

Питома вага зайнятого 

населення у віці 15-70 

років у середній 

чисельності наявного 

населення, % 

39,4 40,6 41,73 1,2 1,1 103,1 102,7 

 

Проведений на основі даних таблиці 2 аналіз 

зайнятості населення Чернігівської області показав 

позитивну тенденцію до зростання як чисельності 

зайнятого населення (визначеного за національним 

законодавством та методологією МОП), так і питомої 

ваги даної категорії населення у середній чисельності 

за період.  
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Зайняте населення Чернігівської області у віці 

15-70 років у 2017 році становило 426,1 тис. осіб, а у 

2018 році вже 429,7 тис. осіб, що на 3,6 тис. осіб чи 

0,84% більше за попередній рік. У 2019 році 

спостерігалась схожа тенденція: порівняно з 

попереднім 2018 роком чисельність зайнятого 

населення у віці 15-70 років збільшилась на 6,1 тис. 

осіб чи 1,42% та становила 435,8 тис. осіб.  

Відповідно, така ж тенденція до зростання була і 

в категорії «Зайняте населення працездатного віку»: 

чисельність зайнятого населення Чернігівської області 

працездатного віку зросла з 404,5 тис. осіб у 2017 році 

до 416,7 тис. осіб у 2019 році. 

Про покращення ситуації на ринку праці області 

свідчить не лише зростання чисельності зайнятого 

населення, а й підвищення рівня зайнятості з 56,1% у 

2017 році до 59,0% у 2019 році (рисунок 3). 
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Рис. 3. Рівень зайнятості населення Чернігівської 

області у 2017-2019 роках 
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Показники, що характеризують рівень безробіття 

серед населення Чернігівської області у аналізованому 

періоді, представлені у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показник зайнятості населення Чернігівської області у 

2017-2019 роках  
 

Показник Період Абсолютний 

приріст 

Темп росту,  

% 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безробітне 

населення у віці 

15-70 років, тис. 

осіб 

53,5 51,0 49,3 -2,5 -1,7 95,33 96,67 

Рівень безробіття 

серед населення у 

віці 15-70 років, % 
11,2 10,6 10,2 -0,6 -0,4 94,64 96,23 

Безробітне 

населення 

працездатного 

віку, тис. осіб 

53,5 51,0 49,3 -2,5 -1,7 95,33 96,67 

Рівень безробіття 

серед населення 

працездатного 

віку, % 

11,7 11,0 10,6 -0,7 -0,4 94,02 96,36 

Рівень безробіття 

серед населення у 

віці 15-70 років, у 

середньому по 

Україні, % 

11,2 8,8 8,6 -2,40 -0,20 78,57 97,73 

Середній термін 

пошуку 

безробітними 

роботи 

(визначений за 

методоло-гією 

МОП), місяців 

6 6 6 0 0 100,0 100,0 
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Зростання чисельності зайнятого населення 

Чернігівської області та підвищення рівня зайнятості 

призвело до зменшення чисельності безробітних та 

зниження рівня безробіття у 2017-2019 роках (рисунок 

4). 

11,20%

10,60%

10,20%

0,096

0,098

0,1

0,102

0,104

0,106

0,108

0,11

0,112

2017 рік 2018 рік 2019 рік

 
Рис. 3. Рівень безробіття серед населення Чернігівської 

області у 2017-2019 роках 
 

Безробітне населення області у віці 15-70 років 

на початку аналізованого періоду становило 53,5 тис. 

осіб, а рівень безробіття серед населення у віці 15-70 

років складав 11,2%. У 2018 році рівень безробіття 

серед населення у віці 15-70 років зменшився до 10,6%, 

а чисельність безробітного населення даної категорії до 

51,0 тис. осіб. У наступному 2019 році ситуація 
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продовжувала покращуватися, про що свідчить 

подальше зменшення рівня безробіття серед населення 

у віці 15-70 років до 10,2% та чисельності безробітних 

у віці 15-70 років до 49,3 тис. осіб.  

Висновки. Отже, на ринку праці Чернігівської 

області намітилися наступні тенденції: скорочення 

середньої чисельності наявного та постійного 

населення, що відбулося за рахунок скорочення 

непрацездатного населення; незначне, але зростання 

середньої чисельності населення у віці 15-70 років та 

середньої чисельності працездатного населення; 

збільшення чисельності зайнятого населення області та 

підвищення рівня зайнятості; скорочення чисельності 

безробітного населення та зменшення рівня безробіття. 

Намічені позитивні тенденції останніх трьох 

років на ринку праці Чернігівської області, як і країни 

загалом, можуть бути нетривалими, адже в даний час 

сильною загрозою для національної і регіональної 

економіки є пандемія коронавірусу у світі та 

наростаючі темпи захворювання в Україні.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ 
 

Постановка проблеми. 

Вихід із кризового стану  економіки України та 

формування інноваційної парадигми її розвитку 

потребують адекватних змін в системі соціально – 

трудових відносин. Суттєве зниження рівня доходів 

населення, раптова бідність, викликані політичними та 

економічними зовнішними та внутрішніми чинниками 

спонукають висококваліфікованих кадрів до міграції на 

зовнішні ринки праці. Виникає парадоксальна 

ситуація, коли держава потерпаючи від дефіциту 

фінансових ресурсів, вкладає кошти в підвищення 

людського потенціалу, в той же час мотивації та 

стратегія розвинених країн , як пилососом 

висмоктують найбільш кваліфіковані кадри. При цьому 

держава не отримує ніякої компенсації за підготовку 

таких кадрів. Тому тема формування інтелектуальної 

ренти останніми роками стає для держави та регіонів 

над актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Початок теорії ренти було покладено у творах 

представників класичної школи політичної економії - 
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Ф. Кене, А.Р.Ж. Тюрго, Д. Андерсона, А. Сміта, Д. 

Рікардо, К. Маркса, И.Г. Тюнена, . У рамках 

маржиналістської концепції всі види ренти 

трактувалися як форма доходу від використання рідких 

факторів виробництва (А. Маршалл, Дж.Б. Кларк, К. 

Менгер та ін.). 

Окремі аспекти ренти й рентних відносин у 

постіндустріальному суспільстві розглядаються в 

працях багатьох західних дослідників. Серед них 

роботи У. Бомола, У.Викрі, Дж. Вундерліха, Р. Гуда, Р. 

Дорфмана, А. Кана, К. Кейзена, Э. Клейтон, Ф. 

Модильяні, Р. Солоу, Ж. Тіссе, Дж. Тобіна, Д.Р. 

Фусфельда, Л. Харріса, Т.Щитовського та ін. Рента як 

елемент системи державних фінансів розглядалася в 

працях М. Геффні, Д. Міллера, Ф. Плассмана, 

Н.Тидемана, Ф. Харрісона та ін. 

Серед українських вчених це Н. Іващенко, що 

досліджував перерозподіл частки вартості, створеної як 

наслідок підвищення норми прибутку[, М. Комаров і 

Ю. Белов побудували математичну  модель  розподілу  

ренти  між  державою  й  інвестором [5.], Г. Клейнер  та 

В. Макарова  досліджували “когнітивну” ренту [4]. 

В останній час пошук нових джерел наповнення 

бюджетів та формування інвестиційних ресурсів для 

інноваційної економіки в Україні цікавить не лише 

науковців, але і політиків, державних діячів, 

громадські організації. Основним в цих спробах є 

прагнення усвідомити, як знайти баланс між 

збереженням основних свобод ринкової економіки та 

суспільством, яке через використання податків формує 

базові основи інтелектуального капіталу та в 
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подальшому відсторонено від участі в розподілі 

додаткової вартості інтелектуальних інновацій. 

Постановка завдання.  

Забезпечення конкурентоспроможності країни в 

постіндустріальному та інформаційному просторах на 

фоні інтелектуалізації світової економіки потребує 

гармонійного поєднання інтересів господарюючих 

суб’єктів щодо максимізації рівня прибутковості та 

процесів соціалізації економічної діяльності через 

призму гармонізації взаємовідносин з місцевими 

громадами та їх бюдетами.  

Метою статті є продовження досліджень щодо 

теоретичних аспектів формування інтелектуальної 

ренти, дослідження її еволюції, а також подальшого 

вироблення рекомендацій в цій сфері для взаємодії 

вітчизняних компаній та територіальних громад.  

Виклад основного матеріалу.  

Основи теорії ренти були розроблені 

англійськими класиками А. Смітом і Д. Рікардо 

наприкінці XVIII - початку XIX в. Адам Сміт у своєму 

творі «Дослідження про природу й причини багатства 

народів» присвятив цілий розділ економічній категорії 

«рента». Але при цьому він не запропонував 

однозначного визначення причин і факторів, що 

впливають на ренту й визначають її. У його 

трактуванні рента виступає як диференційована 

надбавка, що задана рівнем ціни: «Висока або низька 

заробітна плата або прибуток на капітал є причиною 

високої або низької ціни продукту; більший або 

менший розмір ренти є результатом останньої». 

Продовжуючи свої міркування далі, Сміт розглядає 
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ренту вже як фактор, що визначає ціну, а не 

обумовлений ціною, аргументуючи це тим, що земля, 

що не дає рентного доходу, вилучається із 

сільськогосподарського обороту. 

Пізніше була  сформульована теорія 

диференціальної ренти . У якості одного з важелів 

економічного регулювання земельних відносин був 

визначений механізм плати за землю. Механізм 

формування рентного доходу, у даній теорії - орендної 

плати, виглядає в такий спосіб: земельний власник 

може господарювати самостійно, але може й передати 

своє право використання землі в оренду підприємцеві. 

У теорію ренти вводиться нове поняття -диференційна 

рента, що фіксується як різниця між індивідуальною 

ціною виробництва на ділянках, що розташовують 

монополізованою природною чинністю, і ціною, що 

складається на ринку. 

Теорія абсолютної ренти К. Маркса вважається 

науково неспроможної, тому що опирається на 

ідеологічну концепцію про те, що прибуток є 

продуктом праці, а не підприємницьких зусиль. 

Важливо те, що джерелом ренти є монополія на землю, 

як на об'єкт приватної власності. 

Отже, класики вперше представивши ренту 

(диференційну та абсолютну) як дохід, принесений 

землею, у результаті монопольного використання її як 

об'єкту приватної власності і як об'єкту 

господарювання, не розглядали ренту у вигляді доходу 

від інших факторів виробництва. Це зробили 

неокласики. 
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Неокласики пояснюють походження земельної 

ренти, аналізуючи попит та пропозицію землі. 

Властиво рента як економічна категорія означає не 

просто дохід від землі. Це доход від такого фактору 

виробництва, пропозиція якого нееластична. 

Досліджуючи теорію ренти, А. Маршалл уводить 

поняття квазіренти. Це дохід, принесений усяким 

продуктивним капітальним благом, зокрема машинами 

та іншими засобами виробництва. 

Сучасною економічною наукою рента 

визначається як дохід зверх того мінімального рівня, 

що необхідний для залучення якого-небудь 

виробничого фактору в дану сферу діяльності. 

Рента проявляється в різних формах: абсолютній, 

реалізуючи монополію власності на обмежені ресурси; 

диференціальній, враховуючи різноякісність 

використовуваних ресурсів. У диференціальній ренті I 

та II роду відображається природна і придбана 

підвищена ефективність ресурсу, а в диференціальній 

ренті III роду, те, що виражає отриманий надприбуток, 

що служить задоволенню однієї й тієї ж потреби; 

монопольній - у результаті використання виняткових 

властивостей ресурсів. [6.]. 

Розглянемо докладніше різні види неприродної 

ренти та виявимо їх особливості. Квазірента - 

надприбуток, отриманий внаслідок використання 

відтворених факторів: технологічного (при 

ефективному освоєнні та поширенні інновацій), 

управлінського (при використанні сучасних методів 

управління), фінансово-кредитного і т.ін. У 

перерахованому, джерелом ренти є можливість 
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реалізації наявних у розпорядженні ресурсів за 

ринковими цінами, що перевищує індивідуальну ціну 

виробництва. 

Виходячи з логіки, немає рації розділяти ці дві 

категорії, тому що вони обидві - результати 

економічної діяльності, тобто використання 

відтворювальних ресурсів - природних, 

інтелектуальних, технологічних, організаційно-

господарських. Тому будемо вважати ренту та 

квазіренту синонімами. Їхнім загальним джерелом є 

надприбуток, отриманий в результаті використання 

різноякісних ресурсів або більше вмілого, ефективного 

використання того або іншого ресурсу або їхнього 

сполучення. Їх ріднить загальне прагнення до 

підвищення ефективності діяльності за рахунок 

залучення у виробництво більш ефективних ресурсів і 

застосування інновацій для кращого їхнього 

використання. Тобто, надприбуток - не джерело, а 

результат використання рентного ресурсу, що і є 

джерелом ренти. 

Виділяють різні види та різновиди квазіренти.  

Технологічна квазірента виникає в тих 

підприємців, які першими освоїли високоефективні 

винаходи, здійснили базисні або поліпшуючі інновації, 

поставили на ринок продукцію нових моделей інших 

поколінь, застосували принципово нові 

високоефективні технології.  

Організаційно - господарська квазірента є 

результатом освоєння більше ефективних форм і 

методів організації, спеціалізації, кооперування, 

концентрації, диверсифікації виробництва, що 
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забезпечує підвищення ефективності виробництва й 

одержання на якийсь період (поки ці методи не стануть 

загальнопоширеними) додаткового доходу 

(надприбутку).  

Управлінська квазірента пов'язана з 

використанням більш ефективних коштів і методів 

управління виробництвом та реалізацією товарів, 

науково-технічною і інноваційною діяльністю, 

застосуванням надійних методів прогнозування, 

планування, програмування, менеджменту і т. ін. 

Фінансово-кредитна та грошова квазірента 

виникають при використанні методів фінансування, що 

приносять надприбуток,  кредитування, страхової 

діяльності, випуску нових видів цінних паперів, 

використанні ефективних форм грошового обігу ( 

наприклад, «електронних грошей» ) і т.ін. 

Торговельна квазірента формується на базі 

застосування нових форм товарного обігу (наприклад, 

продаж у кредит), розроблених методів логістики, 

успішної реклами і т.ін. 

Інтелектуальна квазірента — додатковий доход, 

що отримують винахідники (власники патентів), 

автори наукових і художніх творів (авторський 

гонорар) і т.ін. 

Особливо виділяється інформаційна квазірента. 

Власники інформаційного (рентного) ресурсу в 

економіці: 

- розробники, виробники та постачальники 

інформаційної техніки - телевізорів, радіоприймачів, 

комп'ютерів, мобільних телефонів та зв’язку, 
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оптоволоконних мереж, трансляційних вузлів, 

телецентрів і т.ін.; 

- блогери, творці і оператори теле- і 

радіопрограм, програмного продукту, забезпечення, 

сайтів Інтернету і т. ін.; 

- численні компанії, що обслуговують 

інформаційні мережі і представляють за плату 

різноманітні послуги сотням мільйонів споживачів у 

різних країнах. 

Інтелектуальна квазірента нерозривно пов'язана 

з технологічної і нерідко виступає як її складний 

елемент, особливо той її різновид, що виражає 

реалізацію власності на винаходи, промислові зразки, 

ноу-хау та інші форми інтелектуальної власності. Вона 

виникає тоді, коли розмір винагороди, отриманого 

власником винаходу, істотно перевищує витрати на 

його створення, коли нормальний прибуток і утворить 

надприбуток, що й є змістом цього виду квазіренты. 

Відбувається це у двох випадках: при продажі патентів 

на винаходи, реалізація яких у новій техніці та 

технології обіцяє надприбуток, або при виробництві 

техніки і технології, у ціну яких включена реалізація 

інтелектуальної власності на винаходи, що 

забезпечують отримання надприбутку. 

Інтелектуальна рента також носить сугубо 

інформаційний характер і являє собою додатковий 

доход від використання досвіду даних наук та 

особливого вміння добувати й переробляти 

інформацію. Це ставиться, насамперед, до 

наукомістких галузей, де широко використовуються 

інноваційні ідеї, пов'язані з поліпшенням 
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технологічного процесу і споживчих властивостей 

виробленого продукту, і де використаються самі 

зроблені машини та механізми, що представляють 

упредметнений згусток накопиченої інформації. 

Для перехідних економік, характерні інші види 

рент.  

Внутрішня рента заснована на надлишку влади 

«усередині підприємства» і пов'язана з поводженням 

агентів підприємства стосовно активів даного 

підприємства. Основним джерелом доходів, як 

менеджера, так і власника може ставати, наприклад, не 

прибуток підприємства, а дохід комерційних фірм, що 

контролюють товарні і фінансові потоки підприємства, 

отриманий за рахунок завищення цін на ресурси, або 

заниження цін на готову продукцію. 

Зовнішня рента виникає в умовах дисбалансу 

ринкової влади та пов'язана з поводженням фірми 

стосовно активів її контрагентів на ринку. Особливістю 

структури ринку в умовах незбалансованої економічної 

влади є виникнення «штучної» монополії виробничих 

(посередницьких або фінансових) фірм, що 

контролюють товарні і фінансові потоки, пов'язані з 

ліквідною продукцією.  

Кримінальна рента пов'язана з використанням 

коштів фізичного насильства для максимізації доходів 

шляхом отримання привілейованого доступу до 

власності, ринкам ліквідної продукції, контролю над 

доходами підприємств тощо. 

Регіональна рента виражає об'єктивні 

розходження між витратами в регіоні виробництва і 

витратами в регіоні споживання.  
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Регіональна рента виникає: 

• як реалізація переваги виробництва даного 

регіону, викликаного природними (географічними) 

умовами (родючість ґрунту та клімат, сировина, 

енергоносії, комунікації); 

• у випадку, коли в регіоні розташовується 

підприємство, що виробляє продукцію обмеженої 

номенклатури (устаткування для атомного 

виробництва, велико тонажні суда, вироби оборонного 

характеру, космічна галузь); 

• підприємства регіону, випускають нові 

вироби, що користуються попитом на ринках інших 

регіонів або інших країн; 

• регіон володіє високою якістю людського 

капіталу, що реалізується через рівні якості продукції 

та величини питомих витрат виробницва; 

• регіон використає точні технології, кращу 

організацію виробництва та праці, нову техніку і 

інновації при виробництві стандартної продукції; 

• регіон виробляє продукцію, на яку є високий 

попит на внутрішньому і зовнішніх ринках через 

монопольне положення виробництва; 

• регіон широко та вдало бере участь в 

операціях на біржах із цінними паперами, при цьому 

акумулює коштів більше, ніж сам має потребу в 

інвестиціях і надає позики в інші регіони й інші країни 

або формує для них інвестиційні портфелі; 

• регіон має широкий доступ на міжнародний 

ринок інвестицій, де має можливості отримувати довгі 

кредити під невеликі відсотки для створення нових 

високоефективних продуктів; 
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• регіон має у своєму розпорядженні 

висококваліфіковані науково-викладацькі кадри і 

систему вузів, які ведуть успішну науково-дослідну 

роботу та підготовку кадрів, у тому числі і для інших 

регіонів; 

• регіон має у своєму розпорядженні привабливі 

умови для туризму, у тому числі іноземного. 

Отже, регіональна рента може виникати як від 

використання природних, так і неприродних ресурсів, 

що також перебувають у монопольному володінні 

якого-небудь економічного суб'єкта. 

Ризик-рента - це плата за доступність до 

інформаційного ресурсу, пропозиція якого строго 

обмежене. 

В умовах інформаційної асиметричності ринку 

учасник економічних відносин фондового ринку у 

своєму поведінковому алгоритмі йде на додаткові 

витрати, щоб вибрати кращий варіант із теоретично 

однакових, тобто діючи так, ніби він міг мінімізувати 

систематичний ризик фондового ринку.  

Політична рента у рамках теорії суспільного 

вибору була розроблена Ганною Крюгер. В 70-х рр. XX 

в. вона провела теоретичний аналіз й оцінку ренти, що 

виникла у зв'язку із практикою державного обмеження 

економічної діяльності в Індії й Туреччині. Пошук 

політичної ренти - процедура пошуку й захисту 

економічної ренти за допомогою політичного процесу. 

Урядові чиновники прагнуть одержати матеріальні 

вигоди за рахунок як суспільства в цілому, так і 

окремих осіб, що допомагають в прийнятті певних 

рішень. Бюрократи, беручи участь у політичному 
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процесі, прагнуть провести такі рішення, щоб 

гарантувати собі одержання економічної ренти за 

рахунок суспільства. Політики зацікавлені в рішеннях, 

які забезпечують явні й негайні вигоди і вимагають 

схованих, важко обумовлених витрат. Подібні рішення 

сприяють росту популярності політиків, але, як 

правило, вони неефективні. 

Статусна рента є одним з основних 

економічних інтересів, якими спонукуваний державний 

чиновник. Це не факторний дохід, що виникає в 

результаті приватизації та монополізації чиновником 

своїх функцій, обумовлених займаним їм місцем 

(посадою), тобто статусом. 

Свої функції за посадою чиновник виконує за 

певну зарплату. Але деякі свої функції він може 

виконувати, а може й не виконувати. Це відображає 

невизначеність інституціонального середовища. За свої 

послуги чиновник вимагає додаткову плату - ренту. 

Спочатку таке положення є аномалією, тому що інші 

чиновники не вимагають за це ренти. Якщо така 

аномалія не зустрічає опори з боку системи норм, то 

вона розростається і перетворюється в норму, 

відтискуючи колишню норму на позиції аномалії. 

Таким чином, статусна рента стає нормальним явищем 

в очах суспільства. 

Отже, різноманіття видів ренти визначається, 

головним чином, розходженням джерел її виникнення. 

Це видно навіть із назв ренти: джерелом земельної 

ренти є земля, джерелом лісової ренти служать лісові 

ресурси, рента рідкості обумовлена рідкими ресурсами 

(як природними, так і неприродними), інформаційну 
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ренту породжує володіння інформацією, статусна 

рента визначається посадовими повноваженнями, 

певним статусом тощо. 

Інші складові ренти, в тому числі і 

інтелектуальної, мають з’явитись як наслідок наукової 

та фахової дискусій. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень.  

В дослідженні здійснено генезис теоретичних 

аспектів формування інтелектуальної ренти, також 

типологія складових та поняття неприродної ренти.  

Перспективними напрямами подальших 

досліджень виглядають розробка форм і методів 

державного регулювання механізму формування та 

розподілу інтелектуальної ренти в умовах сучасної 

економіки нашої держави. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Процес прийняття управлінського рішення у 

вітчизняних закладах охорони здоров’я стає все більш 

ускладненим з огляду на наростання 

різноспрямованості аспектів, які визначають 

ефективність подальшої реалізації таких рішень у 

сучасних умовах. Реформування вітчизняної медицини, 

обмежене  фінансування  закладів охорони здоров’я, 

поширення прогресивних методик лікування та 

діагностування, зростання захворюваності  населення  

та підвищення вимог пацієнтів до якості медичних 

послуг – чинники, які формують нові виклики до всіх 

учасників взаємовідносин у медичній галузі. 

У межах реформи охорони здоров’я України 

пропонується, що функціями замовника медичних 

послуг буде наділена організація, що повинна 

розподіляти фінансові ресурси, які поповнюватимуться 

за рахунок пацієнтів. Постачальником послуг 

визначено медичні заклади, а споживачами медичних 

послуг – пацієнтів. Відповідно до реформи 

передбачено формування автономного замовника 

послуг, автономних постачальників, які продаватимуть 
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замовнику послуг медичні послуги, ґрунтуючись на 

підписанні договорів. Як перспектива – створення 

контролюючого органу чи наглядової ради. Таким 

чином, метою усіх державних дій має стати єдиний 

ринок медичних послуг (медичний простір), який 

об’єднуватиме усіх постачальників (установи, заклади 

охорони здоров’я), зокрема приватні медичні центри, 

заклади, аптеки тощо. 

Однак, у моделі рис 1. – збалансованого, 

оптимального трикутника дій «споживач – замовник – 

постачальник» відсутній важливий елемент – 

інноваційна компонента. Наявна національна модель 

таких відносин є недосконалою, оскільки практично не 

залучений національний виробник інновацій (нових 

лікарських засобів, медичної техніки і виробів 

медичного призначення), а замовника послуг 

практично не існує, оскільки він об’єднаний із 

постачальником. У ролі постачальника виступає 

держава, яка володіє закладами охорони та забезпечує 

їхнє утримання. Така ситуація не сприяє розв’язанню 

конфлікту інтересів усіх зацікавлених сторін, 

спричиняє отримання низьких результатів (надання 

медичної допомоги та медичних послуг) за суттєвих 

національних витрат на охорону здоров’я. 

Тому необхідно запровадження механізмів 

якісного управління закладом охорони здоров’я та 

впровадження елементів професійного менеджменту як 

гармонійного поєднання всіх його складових: якості 

медичного персоналу; якості медичних технологій  та  

обладнання;  якості  процесу  надання  медичної  

допомоги (починаючи від обстеження пацієнта і 
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встановлення діагнозу, його лікування та  проведення  

реабілітаційних  і  профілактичних  дій);  якості  

лікарських засобів; якості організації медичної 

практики; якості медичних процедур; якості медичної 

інформації; якості законодавства в сфері охорони 

здоров’я. 
 

 

 

 

 

  

 

  

Рис. 1 . Оптимальний трикутник дій 
 

З метою удосконалення системи управління 

медичним закладом та підвищення якості такого 

управління, що є обов’язковою умовою забезпечення 

його конкурентних переваг в умовах переходу на 

автономну модель діяльності, доцільним є 

впровадження наступних принципів. 

Серед перших основоположним є принцип 

цільової спрямованості, який акумулює у собі усі 

складові процесу управління. Специфіка його 

реалізації у закладах охорони здоров’я полягає у 

необхідності виділення цілей медико-організаційного, 

медико-технологічного та фінансово-економічного 

змісту з підпорядкуванням останніх першим двом. 

Інший принцип притаманний саме управлінню 

закладом охорони  здоров’я  і  враховує – безпеку, яка є 

фундаментальним принципом надання медичної 
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допомоги населенню і пріоритетним критерієм 

забезпечення і оцінки її якості. Реалізація цього 

принципу потребує комплексних системних зусиль, які 

включають широкий спектр професійних, 

організаційних, правових і психологічних мір з 

удосконалення лікувально-діагностичного процесу, 

забезпечення реальних умов управління ризиками 

(включаючи безпеку застосування лікарських засобів і 

використання медичного обладнання), санітарно-

епідеміологічний контроль, безпеку клінічної практики 

та безпечну обстановку в закладах охорони здоров’я. 

Одним із напрямків ефективного управління 

медичним закладом є ефективна кадрова політика. 

Оскільки, якість і доступність надання медичної 

допомоги населенню напряму залежать від рівня 

забезпеченості закладів охорони здоров’я  медичними  

працівниками  та  їхнього  професійного  рівня. 

На сьогодні в Україні існує гостра нестача 

фахівців-організаторів у сфері охорони здоров’я, які 

вміють приймати відповідальні, самостійні й ефективні 

рішення стратегічного характеру. Це пояснюється 

відсутністю ефективної  системи підготовки 

менеджерів у галузі охорони  здоров’я та створення  

якісної  освітньої  бази  з  урахуванням  найкращих  

здобутків провідних країн світу та реалій української 

системи охорони здоров’я. 

Окрему увагу необхідно звернути на те, що 

управлінці в розвинених країнах світу – це фахівці з 

економічною чи юридичною освітою, так звані медичні 

менеджери, а в Україні велика частка управлінців у 

галузі охорони здоров’я – фахівці  без  досвіду  та  
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навичок  з  управління,  які  мають  медичну  освіту 

(лікарі-практики) і більшість з яких не мають правової 

чи економічної підготовки.  

З моменту реформування охорони здоров’я 

активно ведеться дискусія щодо статусу керівного 

складу медичного закладу, а також наявність у них 

спеціальної освіти для займання таких посад. 

Наразі  усі  функції  як  і  адміністративні,  так  і  

медичні  в  українських  медичних  закладах  виконує 

головний лікар. Це величезний масив роботи, який у 

багатьох розвинених країнах світу виконує два фахівця 

‒  генеральний  директор  займається  ключовими  

адміністративними  питаннями,  а  медичний  директор 

курирує  всі  медичні  процеси. 

З 1 січня 2019 року в Україні функції директора та 

медичного директора були чітко розмежовані: 

директор закладу займатиметься питаннями 

господарської діяльності, а медичний директор – 

виключно питаннями медицини. Нікого не 

звільнятимуть: усі головні лікарі та інші медичні 

працівники виконуватимуть свої функції без змін до 

закінчення терміну дії їхніх договорів.  

Після завершення терміну дії договору головні 

лікарі зможуть пройти конкурс як на посаду 

генерального директора, так і на посаду медичного 

директора закладу охорони здоров’я. До 2022 року 

обіймати посаду директора на конкурсній основі може 

претендент із гуманітарною освітою, правознавець, 

економіст, лікар, управлінець. Із 2022 року  

претенденти,  які  не  мають  управлінської  чи  

менеджерської  освіти  у  галузі  знань «Управління та 
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адміністрування» або «Публічне управління та 

адміністрування», повинні будуть додатково здобути її 

(Відповідний наказ від 31.10.2018 № 1977 затвердили у 

МОЗ України). 

Вирішення проблем кадрового забезпечення 

системи охорони здоров’я не тільки пов’язано з 

медичним закладом, а лежить у площині формування 

цілісної державної стратегії, одним із напрямків це 

розроблення  з  урахуванням  європейських  вимог  

професійних стандартів  фахівців  сфери  охорони  

здоров’я  та  відповідних  програм  їх  підготовки 

(відповідність номенклатури  лікарських 

спеціальностей і посад працівників сфери охорони 

здоров’я, кваліфікаційних вимог до посад і 

характеристик спеціальностей). 

Удосконалення підготовки та безперервного 

професійного розвитку кадрів системи охорони 

здоров’я. На сучасному етапі трансформаційних змін в 

галузі необхідно організувати систему безперервної 

підготовки управлінських кадрів охорони  здоров’я,  

включаючи  галузевих  адміністраторів,  менеджерів  і  

економістів, здатних самонавчатися і адаптуватися до 

умов, в яких їм належить функціонувати. Це вимагає 

оновлення змісту і форми підготовки керівних кадрів 

сфери охорони здоров’я, дуалізації  освіти  в  процесі  

підготовки  фахівців,  урізноманітнення  формальних  

та неформальних  (альтернативних)  форм  навчання  та  

в  навчанні  протягом  усього життя; широкого 

використання дистанційних форм навчання, 

короткотривалих циклів з окремих розділів організації 

медико-санітарної допомоги, економіки, фінансування, 
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трудового і медичного права, проблем громадського 

здоров’я тощо. 

Отже, застосування системного підходу в 

управлінні закладами охорони здоров’я об’єднує 

сукупність взаємопов’язаних елементів: ресурси та 

інформація, надання медичної послуги і зв’язок із 

зовнішнім середовищем (з урахуванням політичної, 

економічної, соціально-демографічної, культурної 

ситуації та інфраструктури конкретного об’єкта). У 

сучасних умовах цей підхід є найбільш перспективним 

і дає змогу реально реалізувати на практиці елементи 

економічного управління медичними закладами не 

лише на мікрорівні, але й у контексті реформування 

вітчизняної системи охорони здоров’я. 

Висновок. Реформування медичного сектору є 

досить складним процесом,  оскільки лікарняні заклади 

залишаються досить консервативним елементом 

системи охорони здоров’я, попри нові виклики і зміни 

в самих системах. Функціональна діяльність медичних 

закладів на ринку медичних послуг в сучасних умовах 

має враховувати виклики ендогенного та екзогенного 

характеру, пов’язані з проведенням медичної реформи 

та процесами децентралізації, до яких слід віднести: 

використання нових моделей управління; нових 

методів оплати медичних послуг, посилення контролю 

за їх роботою; вдосконалення  форм  планування  та  

організації діяльності медичних установ; 

професіоналізацію кадрового забезпечення медичних 

закладів; інноватизацію інформаційно-аналітичного 

забезпечення в частині формування електронної 

системи охорони здоров’я (E-Health); диференціацію 
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джерел фінансового забезпечення надання медичних 

послуг; дотримання міжнародних стандартів якості 

надання медичних послуг, здійснення аудиту якості 

медичної допомоги й постійного моніторингу 

конкурентоспроможності медичних послуг. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ТЕХНОЛОГІЙ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Аналітики міжнародного консалтингового 

агентства PwC вважають, що у найближче десятиріччя 

штучний інтелект (далі-ШІ) стане головною ринковою 

тенденцією та кращим бізнес-інструментом. Так, згідно 

з останнім звітом, внесок інтелектуальних технологій у 

глобальний світовий ВВП оцінюється у 15,7 трлн дол. 

За прогнозами експертів, саме завдяки ШІ до 2030 року 

цей показник зросте ще на 14 %. При цьому, на 

збільшення продуктивності припаде до 7 трлн дол., а 

на зростання споживання – понад 9 трлн доларів.  

У чому полягає економічний ефект технологій 

ШІ? Перш за все, на зростання прибутку від 

упровадження та споживання інновацій вплинуть такі 

ключові процеси: збільшення продуктивності за 

рахунок повсюдної автоматизації базових бізнес-

процесів (включно з використанням роботів і 

автономних транспортних систем); посилення вже 

наявних на ринку робочих ресурсів за допомогою ШІ 

(так званий «універсальний штучний інтелект», 

спрямований на допомогу та розширення можливостей 

людини); збільшення попиту на низку продуктів і 



 42 

послуг за рахунок їх персоналізації та індивідуального 

підходу до кожного клієнта за допомогою 

використання ШІ-асистентів і аналітичних програм.  

На думку PwC, у найближчі 5−10 років лідером з 

успішної експлуатації та адаптації технологій ШІ 

виступить Китай. Передбачається, що до 2030 року 

його ВВП може бути ще на 26 %вищим середнього 

світового показника. Істотний потенціал має і Північна 

Америка, яка, швидше за все, покаже близько 14 % 

додатково до ВВП. Західна Європа поки що відстає, 

однак зростання інтересу до інноваційних розробок 

європейців з боку світових інвесторів в останні роки 

дає перспективу на розростання тенденції масового 

застосування ШІ у базових галузях. Попри наявність 

перевірених на практиці розробок у сфері ШІ, експерти 

називають рівень його розвитку «зародковим». Це 

хороший стимул для розвинених країн і перспектива 

для країн, що розвиваються, та економічно відсталих 

держав: вони можуть здійснити ривок і наздогнати 

більш успішних суперників. При цьому, найбільшу 

користь від технологій ШІ, заданими аналітиків, 

отримають сфери фінансових послуг, роздрібної 

торгівлі та медицини. Тут очікують найбільш відчутне 

зростання інноваційного впливу, підвищення 

ефективності та продуктивності, а також помітне 

поліпшення якості послуг і цільового споживання. 

Дослідження Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) WIPO Technology 

Trends 2019 Artificial Intelligence. У дослідженні ВОІВ 

наводяться документальні підтвердження, що за 

останній час різко збільшилася кількість винаходів на 
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основі ШІ. Лідерами за цим показником є американські 

компанії IBM і Microsoft. Це зростання пояснюється 

тим, що останніми роками ШІ перетворився з 

теоретичної концепції на реальний продукт, який 

завойовує світовий ринок.  

ШІ глибоко вплине на подальший розвиток 

людського суспільства. Перша доповідь із серії 

публікацій ВОІВ «Тенденції розвитку технологій» 

подає визначення та оцінку інновацій у галузі ШІ, 

спираючись на понад 340 тис. патентних заявок, 

пов’язаних із цією технологією (більшість із яких були 

опубліковані після 2013 р.) та 1,6 млн наукових статей, 

опублікованих з моменту першої появи ШІ у 50-х 

роках минулого століття.  

Першим кроком на шляху до максимального 

поширення масштабної користі ШІ, за умови 

належного врахування етичних, правових і 

нормативних аспектів, є створення загальної факто-

логічної бази для розуміння специфіки ШІ. 

Презентуючи першу доповідь із серії «Тенденції 

розвитку технологій», ВОІВ робить свій внесок у 

зусилля з прогнозування ситуації на основі 

фактологічних даних. Таким чином ВІОВ інформує 

світові структури, що відповідають за вироблення 

політики, про майбутнє ШІ, управління ним та 

принципи охорони ІВ, що лежать в основі ШІ», – 

зазначив Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі.  

У процесі дослідження було встановлено такі 

факти: 

– з моменту появи ШІ у 50-х роках минулого 

століття винахідники й дослідники подали заявки 
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майже на 340 тис. винаходів на основі ШІ (станом на 

кінець 2016 року) та опублікували понад 1,6 млн 

наукових статей; 

– темпи патентування винаходів на основі ШІ 

стрімко зростають: більше половини виявлених у 

процесі дослідження винаходів були опубліковані 

після 2013 року; 

– 26 із 30 провідних заявників на отримання 

патентів на розробки в галузі ШІ є компаніями, а інші 

—університети або державні науко-во-дослідні 

організації; 

– компанія із США International Business Machines 

Corp. (IBM) станом на кінець 2016 року мала 

найбільший портфель патентних заявок на ШІ-

технології, що налічує 8290 винаходів. За нею – 

компанія Microsoft Corp. (США), в активі якої 5930 

винаходів. Першу п’ятірку заявників замикає японська 

компанія Toshiba Corp. (5223), а також Samsung Group 

із Республіки Корея (5102) та NEC Group ізЯпонії 

(4406); 

– три з чотирьох академічних структур, 

представлених у списку 30 провідних заявників, є 

китайськими організаціями. Китайська академія наук 

посідає 17-те місце та має понад 2,5 тис. родин 

патентів-аналогів. Якщо говорити про академічні 

структури, то 17 із 20 наукових організацій, що є 

лідерами за темпами патентування розробку галузі ШІ, 

– це китайські суб’єкти. До того ж на частку Китаю 

при-падає 10 із 20 перших місць за кількістю наукових 

публікацій, присвячених ШІ. 

Методи ШІ. Машинне навчання та, насамперед, 
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нейронні мережі повністю змінили галузь машинного 

перекладу. Це основний метод, що розкривається в 

патентних документах. Він вказаний у понад третині 

всіх виявлених у процесі дослідження винаходів. 

Кількість патентних заявок на технологію машинного 

навчання, зокрема методів, що використовуються 

службами підсадки пасажирів для мінімального 

відхилення від маршруту, збільшилася з 9567 у 2013 

році до 20195 у 2016 році. Отже, загальні темпи 

зростання становили 111 %, а середньорічний приріст – 

близько 28 %. Глибоке навчання як метод машинного 

навчання докорінно змінив ШІ (до нього належать 

системи розпізнавання мови) та є методом, що 

найбільш активно розвивається. Кількість відповідних 

патентних заявок зросла майже у 20 разів, із 118 у 2013 

році до 2399 у 2016 році. Таким чином, середньорічний 

приріст становив 175 %. Для порівняння, кількість 

патентних заявок на будь-які інші технології за той же 

період зросла лише на 33 %, що становить 10 % 

середньорічного приросту.  

Галузі застосування ШІ. Комп’ютерний зір, що 

включає технологію розпізнавання зображень і має 

найважливіше значення для функціонування 

автопілотних автомобілів, є найпоширенішою галуззю 

застосування ШІ, що згадується у 49 % усіх патентів на 

технології ШІ. Збільшилася кількість патентних заявок 

на використання ШІ в робототехніці: з 622 у 2013 році 

до 2272 у 2016 році. Таким чином, загальні темпи 

зростання становили 265 %, а середньорічний приріст – 

55 %. Кількість патентних заявок у галузі методів 

управління, які дають змогу управляти роботою таких 
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пристроїв як маніпулятори, зросла з193 у 2013 році до 

698 у 2016 році, що становить зростання на 262 %. 

Середньорічний приріст – 55 %.  

ШІ у виробничих секторах. Сектор 

транспортування, включно з автономними 

транспортними засобами, є одним із секторів, які 

мають найвищі темпи зростання в галузі застосування 

ШІ. Із 2016 року на його частку припадало 8764 заявки, 

що на 134 % більше, ніж у 2013 році (738). Таким 

чином, середньорічний приріст становив 33 % (19 % 

усіх виявлених патентних документів за 2013−2016 

роки стосувалися сектору транспортування). ШІ має 

важливе значення для вдосконалення мереж у галузі 

телекомунікацій. У 2016 році в цьому секторі було 

подано 6684 заявки, що на 84 % більше, ніж у 2013 

році. (3625). Середньорічний приріст становив 23 % 

(15 % усіх виявлених патентних документів за 

2013−2016роки стосувалися сектору телекомунікацій). 

У секторі медицини та науки про життя, де ШІ може 

застосовуватися в робото хірургії та персоналізованій 

медицині, кількість заявок у 2016 році зросла до 4112, 

що на 40 % більше, ніж у 2013 році (2942). 

Середньорічний приріст становив 12 % (11 % усіх 

виявлених патентних документів за 2013−2016 роки 

стосувалися сектору медицини та науки про життя). У 

секторі персональних пристроїв, обчислювальної 

техніки та людино-комп’ютерної взаємодії кількість 

заявок у 2016 році сягнула 3977, що на 36 % більше, 

ніж у 2013 році (2915). Середньорічний приріст 

становив 11 % (11 % усіх виявлених патентних 

документів за 2013−2016 роки стосувалися сфери 
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персональних пристроїв, обчислювальної техніки та 

людино-комп’ютерної взаємодії). ШІ інтегрований у 

багато технологій, що використовуються у 

смартфонах, зокрема й у технологію віртуального 

помічника і камери, що розпізнають риси обличчя для 

оптимальної портретної фотозйомки. 

Країни-лідери за кількістю патентів у галузі ШІ. 

За підрахунками японської компанії Astamuse, кіль-

кість патентів у сфері ШІ в Китаї за останні п’ять років 

становила 8410, що на 190 % більше, ніж за попередній 

період. Однак, лідером за кількістю патентів усе ще 

залишаються США. Згідно з результатами 

дослідження, наведеними Nikkei Asian Review, Китай 

став світовим лідером зі зростання кількості патентів у 

сфері ШІ за останні п’ять років. У США кількість 

патен-тів за цей час становила 15 317 – більше ніж у 

будь-якій іншій країні, проте зростання цього 

показника порівняно з попереднім періодом – лише 26 

%. У Японії кількість патентів, навпаки, знизилася на 3 

%. За останні п’ять років жителі країни подали 2071 за-

явку на оформлення патентів у галузі ШІ. Раніше 

експерти Національного інституту розвитку науки і 

техніки Японії також вивчили наукові роботи в цій 

галузі за останні три роки і дійшли висновку, що вчені 

з США та Китаю активно взаємодіють один з одним у 

цій сфері. Так, приблизно 80 % усіх спільних 

досліджень ШІ в Америці проводиться за участю 

китайських колег. Американські чиновники висловили 

свої побоювання з приводу дослідницької діяльності 

Китаю у сфері ШІ. Експерти галузі вважають, що 

єдиним способом не дати США поступитися 
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лідерством Китаю та Індії є різке збільшення 

інвестицій. 

ВОІВ – лідер із розробки додатків ШІ у галузі 

інтелектуальної власності. Використанню ШІ в 

адмініструванні систем ІВ сприяють три фактори. 

Перший із них – це обсяг ро-боти. У 2016 році (більш 

пізніх даних поки що немає) у всьому світі було подано 

приблизно 3,1 млн патентних заявок, близько 7 млн 

заявок на товарні знаки і 963 тис. – на реєстрацію 

промислових зразків, причому самих зразків ще більше 

1,2 мільйона. Зі збільшенням кількості заявок, які 

доводиться обробляти, швидко зростає дефіцит 

кадрових ресурсів. Важливими чинниками також є 

якість і вартість. Людина фізично не може просівати 

мільйони заявок на товарні знаки і промислові зразки, 

які щорічно над-ходять, щоб визначити правомірність 

реєстрації конкретного знака або зразка. ВОІВ 

створила інструмент пошуку брендів, запровадивши 

нову технологію пошуку зображень на основі ШІ, яка 

дає змогу швидше і простіше знайти розпізнавальну 

здатність товарного знака на цільовому ринку. Системи 

пошуку зображень попередніх поколінь встановлювали 

схожість зображень товарних знаків, виходячи з 

використовуваних форми і кольорів. У новітньому 

додатку ВОІВ на основі ШІ ця технологія 

вдосконалена за рахунок використання методу 

глибокого навчання, покликаного виявити в рамках 

зображення поєднання так званих понять (наприклад, 

яблуко, орел, дерево, корона, автомобіль, зірка) з 

метою пошуку аналогічних знаків, зареєстрованих 

раніше. Нова функція пошуку працює з національними 
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фондами 45 відомств щодо товарних знаків, які вже 

беруть участь у проекті, навіть якщо вони не 

користуються системою класифікації зображувальних 

елементів. На сьогодні це майже 38 млн товарних 

знаків. ВОІВ додає в базу даних нові фонди різних 

країн. Ця технологія дає змогу сформувати менш 

численну і вивірену групу потенційно схожих знаків, 

що забезпечує більшу достовірність стратегічного 

планування з метою виведення бренда на нові ринки. 

Вона також знижує трудовитрати експертів, патентних 

повірених та їхніх помічників, фахівців галузі та 

дослідників, з огляду на менший обсяг роботи для 

аналізу і вивчення. 

У новій технології пошуку ВОІВ на основі ШІ 

раціонально використовуються глибокі нейронні 

мережі й дані класифікації зображувальних елементів 

Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків і 

великих відомств щодо товарних знаків. Нова 

технологія на основі ШІ повністю інтегрована в 

алгоритм пошуку Глобальної бази даних брендів ВОІВ 

і доступна всім користувачам безкоштовно. ШІ має 

значний потенціал з точки зору спрощення патентного 

пошуку та експертизи. ВОІВ завершила розробку 

засобу автоматичної класифікації вина-ходів, у якому 

використовується нейронно-мережева технологія, для 

системи Міжнародної патентної класифікації (МПК). 

Цей новий інструмент – IPC-CAT-neural буде 

піддаватися щорічному «перенавчанню» на основі 

оновленої патентної інформації та спростить для 

патентних експертів дослідження рівня техніки. ВОІВ 

створила сучасну програму нейронного машинного 
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перекладу WIPO Translate, що працює на базі ШІ. Ця 

програма надається 14 між урядовим організаціям і 

багатьом патентним відомствам  світу. Оскільки робота 

системи залежить від доступності даних, то всі 

партнери можуть використовувати її з вигодою для 

себе і постачати дані, що покращувати її якість. 
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СТАН РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 

УКРАЇНІ 
 

У нашій країні вже давно сформовані наукові 

школи штучного інтелекту (далі-ШІ). Значне місце у 

творчому доробку Інституту кібернетики імені В. М. 

Глушкова НАН України займають дослідження в 

галузі ШІ. Тут об’єктом спостереження і вивчення є 

кібернетичні пристрої. Основні зусилля 

концентруються на питаннях розробки теорії 

дискретних систем, що самоорганізуються, 

автоматизації мислячої, розумової діяльності людини, 

підвищення інтелектуальних можливостей 

обчислювальних машин, розробки теорії дедуктивних 

побудов у математиці, теорії розпізнавання образів. 

Академік В. М. Глушков здійснив філософський аналіз 

предмета і методів кібернетики, виділив основні 

напрями досліджень зі ШІ й одним із перших 

сформулював у термінах теорії автоматів основні 

поняття ШІ: «адаптація», «самоорганізація», 

«самовдосконалення», та ввів їх відносну міру. Саме В. 

М. Глушков подав і реалізував ідею розробки нової 

формальної системи – алгебри алгоритмів, що дало 

можливість формалізувати практичні завдання 
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розробки комп’ютерних систем і побудувати 

математичну теорію їх проектування. Створення під 

його керівництвом низки машин для інженерних 

розрахунків і програм для розв’язання інтелектуальних 

завдань на універсальних машинах дало можливість 

визначити напрям досліджень з інтелектуалізації ЕОМ, 

у рамках якого були розроблені проекти кількох 

комп’ютерів нової архітектури, що свого часу досягали 

світового рівня. 

Компанія Deep Knowledge Analyticsсклала рейтинг 

країн світу Artificial In-telligence Industry in Eastern 

Europe 2018 за кількістю компаній, які працюють у 

сфері ШІ. Україна входить до трійки лідерів серед 

країн Східної Європи. Перше місце посіла Росія із 133 

компаніями, друге – Польща із 110 компаніями. За 

даними Deep Knowl- edge Analytics, в Україні є 57 

компаній у галузі ШІ і вона має 11 інвесторів. За 

кількістю аутсорсинг-компаній наша країна є лідером 

не тільки у Східній, ай у Західній Європі. Україна 

налічує 26 подібних установ, а у світі їх лише 226. 

Згідно з даними ресурсу LinkedIn, в Україні понад 2 

тис. компаній-розробників у сфері ШІ. Зазначається, 

що більша частка розробок припадає на програмне 

забезпечення (ПЗ), а вже потім інформаційні 

технології, чатботита віртуальні асистенти, 

розважальні продукти тощо.  

Проблемами ШІ в Україні активно займаються 

науковці Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 

НАН України, Інституту проблем штучного інтелекту 

МОН України і  НАН України, який із 1995 року видає 

журнал «Штучний інтелект», Національного 
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технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Харківського національного університету 

радіоелектроніки (кафедра штучного інтелекту), 

Львівського національного політехнічного 

університету та інших наукових установ і ЗВО. Багато 

розробок учених Інституту проблем штучного 

інтелекту належать до пріоритетних напрямів науки та 

інноваційної діяльності. Вони виконуються, зокрема, у 

межах цільової науково-технічної програми НАН 

України «Дослідження і розробки з проблем 

підвищення обороноздатності і безпеки держави». Для 

потреб оборонної сфери створені: комп’ютерні 

системи, здатні знищувати безпілотні літальні апарати; 

спеціальні шоломи для корекції психофізіологічного 

стану людини після стресової ситуації (у тому числі в 

бойових умовах); довгострокова вогнева точка, 

обладнана інтелектуальною системою для 

автоматичної ідентифікації та (за потреби) ліквідації 

рухомих об’єктів.  

Масштабний проект AI for Kyiv – створений 

київською владою спільно з міжнародною організацією 

Luminate і громадською організацією «Смарт Сіті 

Хаб», передбачає впровадження інструментів ШІ в 

цифрових міських сервісах. Науковцями Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

розроблено систему ідентифікації та перевірки 

авторства документа, побудовану на основі машинного 

навчання. Оригінальність моделі обумовлена 

запропонованим унікальним профілем ознак автора, 

що дав змогу із застосуванням методу опорних 
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векторів (SVM) отримати високі показники точності. 

Система є набором класифікаторів для визначення 

ідентичності авторського стилю в текс-ті. На вхід 

системи подається документ із заявленим авторством і-

того письменника. Система перевіряє, наскільки 

поточні значення ознак вхідного тексту відповідають 

«еталонним» значенням ознак цього автора. На основі 

проведеного аналізу система підтверджує або 

спростовує факт приналежності тексту заявленому 

автору.  

Водночас в Україні не вистачає фахівців зі ШІ. 

Для вирішення цієї проблеми у Львівському 

національному політехнічному університеті у вересні 

2018 року було запроваджено нову програму з 

отримання наукового ступеня в галузі ШІ. Українська 

компанія Everest – передовий інтегратор інноваційних 

технологій, продуктів і сервісів для потреб 

корпоративного ринку, військово-оборонного 

комплексу і громадських структур, створила 

інформаційну платформу «Штучний інтелект» з метою 

висвітлення ключових аспектів роботи технологій на 

базі ШІ та основ їх застосування у сучасному світі. 

Адже розуміння базових принципів користування 

системами ШІ на практиці та аналіз їх сучасних умінь і 

здібностей – єдиний правильний шлях до успішної 

трансформації життя кожного з нас і будь-якої країни в 

цілому. 

Для України надзвичайно важливо продовжувати 

фундаментальні й прикладні дослідження в галузі ШІ, 

адже в майбутньому досягнення з цього напряму 

будуть однією з невід’ємних складових економічного 
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процвітання будь-якої держави та її успіху на між-

народному ринку новітніх технологій. Нагальною 

потребою є також налагодження тіснішої співпраці між 

замовниками, розробниками та виробниками такого 

наукомісткого продукту. 

Соціальний аспект. У вересні 2018 року Київський 

інститут проблем управління імені Горшеніна спільно з 

компанією Everest провів дослідження «Штучний 

інтелект: український вимір», у якому взяли участь 1 

тис. респондентів віком від 16 до 65 років.  Так, 84,7 

%українців чули термін «штучний інтелект». На 

запитання, чи відчувають респонденти вплив 

технологій ШІ на своє життя вже сьогодні, 74,1 % 

відповіли «так» і «скоріше так». Серед опитаних 80,2 

% вважають, що ефект ШІ на наше суспільство є 

позитивним. У 22,8 %людей поява ШІ викликає страх і 

тривогу, у 53,9 % – зацікавленість, 20,1 % респондентів 

вважають, що ШІ становить загрозу для людства. 

Соціологічне опитування з приводу технологій ШІ 

чітко демонструє, що українці не лише зацікавлені в 

інноваціях, а й вони готові до конкретних дій з боку 

держави для їх повсюдно-го впровадження. Від того, 

якими будуть ці дії, безпосередньо залежить вирішення 

багатьох ключових проблем у сферах освіти, 

економіки, медицини, бізнесу, науки та суспільства 

загалом. 

Проблеми правового регулювання. Патентування 

винаходів, створених із застосуванням ШІ. Авторству 

машин належить уже чимало винаходів, що знайшли 

практичне застосування. Завдяки одній із них – 

розробці Стівена Талера (StephenThaler) під назвою 
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Creativity Machine, з’явилися зубні щітки Oral-B 

CrossAc-tion зі щетинками, розташованими під кутом. І 

чим досконалішим із плином часу буде ШІ, тим більше 

інноваційних розробок він зможе запропонувати 

людству. Постає питання: чи можуть машини 

вважатися винахідниками? Кому належатимуть права 

на розробки, створені ШІ?  Саме до них звертається 

професор Райан Абботт (Ryan Abbott) у своїй роботі «I 

Think, Therefore I Invent: CreativeComputers and the 

Future of Patent Law» («Я думаю, отже я винаходжу: 

творчі комп’ютери і майбутнє патентного права»). 

Практиці відомі випадки, коли патентне відомство 

видавало патенти на винаходи, запропоновані 

машинами, однак відповідно до патентного 

законодавства ШІ не є власником правна власні 

винаходи. Професор Р. Абботт переконаний у тому, що 

такий підхід застарів. І проблема не в етичному боці 

питання. На його думку, відсутність сучасного 

механізму патентування подібної інтелектуальної 

власності може гальмувати діяльність у цій сфері, 

стримувати потенціал машин. Він зазначає, що через 

неможливість належним чином закріпити за ШІ 

авторство використовувати такі винаходи в 

комерційних цілях, наприклад, залучати фінансування 

для подальшого розвитку або ліцензувати технології 

стороннім компаніям, буде проблематично. У такій 

ситуації ідеї та розробки, створені ШІ, можуть 

приховуватися через загрозу викрадення. «Незабаром 

комп’ютери будуть постійно щось винаходити, і, 

можливо, в майбутньому саме машинам ми будемо 

зобов’язані більшістю інновацій», – вважає Р. Аб-ботт. 
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Визнання того факту, що права на винаходи можуть 

належати ШІ, на думку професора, сприятиме розвитку 

«креативних» комп’ютерів і подарує людству безліч 

перспективних ідей. Ебботт стверджує, що, хоча 

системи ШІ роблять патентоспроможні винаходи 

понад 20 років, патентне право не встигає за ними. 

Людський розум – джерело запатентованих 

винаходів. Попри те що в патентних законах різних 

країн існують відмінності, цілком очевидно, що будь-

який патентоспроможний винахід зрештою заснований 

на концепції одного або кількох людських умів. Жодну 

заявку на винахід не може бути прийнято або видано 

патент у будь-якій країні світу без існування хоча б 

одного винахідника – людини. Там немає місця для не 

людських винаходів будь-якого роду. Так, Стаття 4. A. 

(1) Паризької конвенції з охорони промислової 

власності (прийнята в 1883 році, до якої приєдналося 

177 країн) заявляє, що «... особа, яка належним чином 

подала заявку на патент ... в одній з країн Союзу, або 

правонаступник цієї особи користується для подання 

заявки в інших країнах правом пріоритету ...». Стаття 4 

далі передбачає, що «винахідник має право бути 

названий як такий у патенті». Це положення трактує те, 

що звичайно називається «особистим правом» 

винахідника, тобто правом винахідника бути названим 

як таким у патентах, виданих на його винахід у всіх 

країнах-членах Союзу, було включено до конвенції на 

Лондонській конференції 1934 року. Цим положенням 

властиво те, що винахідники – це люди, а нелюдські 

особи, такі як корпорації, які набувають права щодо 

патентів шляхом правонаступництва, наприклад, 
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принаймі на роботу або поступки права. У патентному 

законодавстві США35 USC 101 проголошено, що «хто 

б не винайшов або виявив будь-який новий і корисний 

процес, машину, виробництво або склад речовини, або 

будь-яке нове і корисне поліпшення цього, він може 

отримати патент на це ...» – положення, яке в підсумку 

закріплює стаття I, пункт 8, розділ 8 Конституції США, 

що надає конгресу повноваження «сприяти прогресу 

науки і корисних мистецтв, забезпечуючи авторам і 

винахідникам на обмежений час виключне право на 

їхні твори і винаходи». Стаття 60 (1) Європейської 

патентної конвенції також передбачає, що «право на 

європейський патент належить винахіднику або його 

правонаступнику». Отже, технології, які включають 

автоматизацію і автономний ШІ, можуть виконувати 

завдання з людськими здібностями. Оскільки машинне 

навчання і комп’ютерна мова часто перевершують 

людський досвід, деякі ви-находи були б неможливі 

без підтримки ШІ. Багато винаходів, створених на 

основі ШІ, отримують патентну охорону. Однак, попри 

їх життєво важливу роль у створенні винаходів і 

патентоспроможних ідей, комп’ютери не вважаються 

винахідниками. 
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Розвиток техногенної цивілізації та народження 

феномену глобалізації змінюють структуру та 

масштаби міграційних процесів у світі. Очевидно, що 

економічні, соціальні та екологічні фактори та рівень 

відпрацювання національних інституціональних 

механізмів регулювання міграції будуть безпосередньо 

впливати на глобальні тенденції у цій сфері. За даними 

ООН число міжнародних мігрантів у світі стрімко 

зростає й у 2019 році досягло 272 млн осіб (3,5% від 

населення планети), що на 14 млн осіб більше, ніж у 

2017 році, на 38 млн осіб більше, ніж у 2010 році, і на 

85 млн осіб більше, ніж у 2000 році. Ці дані відкидають 

попередній прогноз на 2050 рік, у якому 

прогнозувалось зростання міжнародної міграції до 230 

млн осіб [1]. Проте масштаби та темпи міграції складно 

точно передбачити, оскільки ці показники тісно 

пов'язані з загостренням конфліктів, тривалими 

демографічними тенденціями, економічним розвитком, 

екологією, досягненнями у галузях ІТ та транспорті. 
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Зростання масштабів міжнародної міграції 

супроводжується її відносно високою концентрацією. 

Так, наприклад, у 2019 році більше ніж 68% всіх 

міжнародних мігрантів припадало на 20 країн, з яких 

на першому місці США, де проживає 51 мільйонів 

мігрантів, друге, третє і четверте місце займають 

Саудівська Аравія, Німеччина і Росія (12,5 млн 

мігрантів) [1]. 

Міжнародна міграція вносить істотний внесок в 

еволюцію соціально-економічних відносин. Якщо 

оцінювати нові тренди у цьому процесі, то слід 

наголосити, що валютні перекази від фізичних осіб уже 

п'ять років поспіль перевищують прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) у національну економіку з коливанням 

8-10% від ВВП України. Систематично протягом року 

виїжджають за кордон близько 1,5 млн заробітчан, що 

перевищує найоптимістичніші прогнози Кабінету 

міністрів України пропозиції у 200 тис. робочих місць 

на національному ринку. За прогнозом міністерства 

економіки для зростання економічних показників до 

рівня Польщі та порівнянного рівня зарплат, 

національній економіці потрібне 8% щорічне зростання 

ВВП, створення понад одного мільйону робочих місць, 

залучення ПІІ – більше ніж 50 млрд дол. США та 

утримання цих показників впродовж п'яти років.  

Отже, спостерігається значний інституціональний 

розрив між попитом і пропозицією робочої сили в 

Україні, який можна компенсувати тільки завдяки 

формуванню вигідних умов розвитку бізнес-

середовища та заохочувальних інструментів шляхом 

проведення економічних реформ. Іншим шляхом є 
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формування нового стратегічного управління 

міграційними процесами й, у першу чергу, трудовою 

міграцією як такого, який за певними принципами та 

механізмами управління активним людським капіталом 

спроможний легалізувати та внормувати питання 

безпеки, соціального, страхового, медичного, 

освітнього забезпечення трудових мігрантів і членів їх 

сімей, та інших питань між Україною та країнами-

реципієнтами. Розглянемо останнє більш детально. 

Міграційні процеси мають значний вплив на 

соціально-економічний і демографічний розвиток 

країн. Згідно з прогнозом для України основним 

трендом зміни чисельності населення на найближчі 

роки має стати компенсація природного убутку 

населення з причин міграції [2, с. 91-106]. А також з 

вибуттям трудових мігрантів та іммігрантів зі сходу 

країни через військовий конфлікт ускладнюється 

стратифікація осіб, що виразно проявилося в ході 

міграційної кризи на початку 2015 року внаслідок 

дестабілізації соціально-економічних відносин з 

Росією. 

Розміри та хвилеподібний характер міграції, що 

періодично спостерігається, наприклад, як у Європі, 

так і в Україні, виявили неефективність європейських 

інститутів та адміністративних структур, створених для 

регулювання і контролю над міграційними потоками. 

Міграція стає некерованою, біженці та мігранти з 

бідних і відсталих регіонів світу певною мірою 

деформують національні цінності та намагаються 

встановити свої національні інститути, створюючи та 
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розширюючи свої культурно-національні уклади у 

соціально-економічному просторі країн-реципієнтів. 

На думку переважної більшості експертів [1; 2; 4-

6] міграція являє собою кумулятивний ефект 

взаємовпливу чинників, найважливіші серед яких є 

наступні: глобальні економічні кризи; поглиблення 

бідності та соціальної нерівності у більшості країн 

світу, а також збільшення розриву між дуже багатою та 

відносно бідною частками населення, що у наслідку 

призводить до загострення суперництва політичних та 

олігархічних еліт з виникненням політичних криз; 

наслідок військових, громадянських та етнічних 

конфліктів; наслідок екологічних катастроф тощо, які 

несуть матеріальні та людські втрати, криміналізацію 

країн, що їх переживають [7]. 

На тлі міграційних процесів удосконалення 

інституціональних основ регулювання міграції та 

покращення стану осіб, з цим пов'язаних в Україні, має 

позитивні зрушення. У Верховній Раді окрім внесених 

змін до низки законів України [3] зареєстровано проєкт 

Закону № 10383 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державного захисту 

трудових мігрантів», у якому наголошується про 

відсутність в Україні комплексної державної політики 

щодо управління міграційними потоками, оскільки у 

Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» 

зазначені лише рамкові вимоги, які до того ж не 

забезпечені механізмом їх виконання. Запропонований 

законопроєкт чітко визначає обов’язки органів влади та 

місцевого самоврядування дієвими інструментами 

захисту прав людини, особливо зовнішніх трудових 
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мігрантів, зокрема у сфері соціального, пенсійного 

забезпечення, оподаткування, освіти. Проєкт закону 

доповнює правовий статус і функції запропонованого 

центрального органу виконавчої влади з формування та 

реалізації державної політики у зовнішній трудовій 

міграції; створення системи «єдиного вікна» з 

актуальних питань, що виникають у мігрантів. Цей 

законопроєкт крім повноважень центрального органу 

виконавчої влади щодо зв’язків з органами місцевого 

самоврядування, громадами, ЗМІ, громадськими 

активістами, встановлює увесь спектр інформаційно-

консультативних та адміністративних послуг щодо 

міграції. У проєкті вперше визначається статус 

спеціального виду освіти – «українська освіта за 

кордоном», критерії, за якими держава визнає певні 

заклади та/або окремі заходи як такі, що відповідають 

освітній політиці та законам України та є прийнятними 

до світових освітніх стандартів, встановлює вимогу з 

надаванням державної підтримки таким заходам та 

визначає можливість фінансування окремих освітніх 

заходів/потреб з Державного бюджету. Також, 

законопроєктом передбачається встановлення 

обов’язків держави у сприянні акредитації закладів і 

сертифікації вчителів українських шкіл у громадах, що 

надасть можливість здійснювати оцінювання 

компетенції випускників з визнанням документів 

випускників таких закладів в Україні. 

Отже, зростаючи масштаби міграційних процесів 

засвідчують ряд проблем з інституційного, 

адміністративного і нормативно-правового 

забезпечення державної міграційної політики: 
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1) до теперішнього часу не прийнято законодавчі 

акти з регулювання суспільних відносин щодо 

інтеграції громадян, які визначали б механізм взаємодії 

національних акторів міграційної політики, у першу 

чергу, органів влади та місцевого самоврядування, а 

також інститутів громадянського суспільства; 

2) відсутність науково обґрунтованого 

інституціонального механізму забезпечення державно-

політичного, фінансово-економічного та 

соціокультурного управління міграційними процесами 

на всіх рівнях державної влади, що забезпечують 

безпеку як країні-донору, так і країні-реципієнту; 

3) практично не реалізований потенціал інститутів 

громадянського суспільства як акторів міграційної 

політики; 

4) потребують удосконалення нормативно-правові 

документи та вироблення нових механізмів та 

інструментів інтеграції України в ЄС, результатом якої 

могли би стати новий міжнародний поділ праці з 

визначенням спеціалізації та нові пріоритети розвитку 

для кожної з країн-учасниць; 

5) потребують удосконалення адміністративні 

технології управління міграційними процесами як на 

державному, регіональному, так і на місцевому рівнях 

публічного управління; 

6) не визначені критеріальні та символічні 

складові адміністрування міграційної політики з метою 

її легітимації. 

Вибір та моделювання адміністрування 

міграційних процесів необхідно здійснювати з 

урахуванням певного державницького та стратегічного 
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підходів до регулювання суспільних відносин щодо 

вбудовування складової з міграції як етапу розвитку 

людських ресурсів та соціалізації мігрантів, 

відображаючи його у публічному дискурсі із 

застосуванням стратегічного розуміння урівноваження 

міграційних процесів за принципами міжнародного 

поділу праці та розвитку національних економік. Нам 

уявляється, що принципи адміністрування міграційних 

процесів доцільно обирати виходячи з необхідності 

модернізації наявних діалогових механізмів у сфері 

взаємодії інститутів держави та громадянського 

суспільства. По-перше, у залежності від обраної моделі 

державної міграційної політики залежить її 

потенційний інструментарій, методи та механізми 

управління. По-друге, політика щодо інтеграції 

мігрантів у соціум країн-учасниць міграційного 

процесу може бути успішною лише за умови 

толерантності суспільства та інституціонального 

балансу підприємницького середовища, як потребую 

реалізації дієвих національних стратегічних програм. 
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ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
  

Після набуття Україною статусу незалежності 

почався процес становлення національної фінансової 

системи та становлення в державі інституту місцевого 

самоврядування. Проблема вдосконалення місцевого 

самоврядування є ключовою на шляху побудови 

демократичного, соціального та правового суспільства 

в Україні. Одним з дискусійним питань у галузі 

місцевого самоврядування є питання конституційно-

правового статусу самоврядних органів, що 

функціонують на рівні району у місті. Складність 

організації влади в багатьох їз них зумовлюється 

конфліктом інтересів між самоврядними органами 

міста, як цілісного соціально-економічного та 

політико-правового явища, і самоврядними органами 

окремих його складових.  

Реформаційні процеси в Україні підсилили 

актуальність вивчення процесів та механізмів 

функціонування місцевих бюджетів, виявлення 

проблематики їх наповнення. Не менш важливим є 
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пошук та впровадження ефективного механізму 

економного використання бюджетних коштів. 

Одним із найважливіших напрямів реформування 

системи управління в Україні є ефективне та достатнє 

фінансове забезпечення самостійності територіальних 

громад, структуроутворюючим елементом якого 

виступає бюджет місцевого самоврядування. В останні 

роки питання децентралізації бюджетної системи 

України виходять на перший план, адже на сьогодні не 

викликає сумніву, що одним із головних складників 

здійснення комплексу економічних реформ в Україні є 

проведення реформи у сфері публічних фінансів. 

Якісне формування бюджетів місцевого 

самоврядування дає можливість територіальним 

громадам повною мірою проявляти фінансово-

господарську самостійність у забезпеченні місцевого 

соціально-економічного розвитку, виконувати свої 

обов’язки та повноваження, збільшувати або 

зменшувати нормативи фінансових витрат на надання 

суспільних послуг місцевому населенню, вирішувати 

стратегічні завдання, впливати на формування 

оптимальних пропорцій у фінансуванні капітальних і 

поточних витрат, стимулювати ефективне 

використання економічних ресурсів тощо [3]. 

Головною ознакою фінансової незалежності є 

володіння і самостійне розпорядження фінансовими 

ресурсами, обсяг яких відповідає функціям і 

завданням, що покладені на органи місцевого 

самоврядування. Такі фінансові ресурси необхідні для 

реалізації цілей і програм соціально-економічного 

розвитку території відповідно до обраних пріоритетів. 
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На сьогоднішній день в Україні ключова роль у 

розвитку системи фінансового забезпечення органів 

місцевого самоврядування належить реалізації 

політики бюджетної децентралізації, оскільки основу 

даної системи складають місцеві бюджети. Бюджетна 

децентралізація являє собою процес, що характеризує 

розподіл видаткових повноважень між рівнями 

бюджетної системи, визначає особливості формування 

доходів місцевих бюджетів, а також описує систему 

міжбюджетних відносин [3]. 

Сьогодні в Україні існують наступні проблеми 

децентралізації місцевих бюджетів [2, 5]: 

 не врегульоване питання щодо прийняття 

законопроектів, які обмежують подальше 

завершення процесу децентралізації;  

 невідповідність обсягів доходів реальним 

потребам у фінансування поточних видатків, 

особливо з урахуванням делегованих місцевих 

бюджетам повноважень; 

 переважання поточних видатків над видатками 

розвитку та, відповідно, недофінансування 

проектів з соціально – економічного розвитку 

регіонів; 

 некваліфіковане управління місцевими 

бюджетами: існування ризиків неефективного 

управління місцевим бюджетом через нестачу, а 

інколи й відсутність в утворених об’єднаних 

територіальних громадах належно підготованих 

робочих кадрів, та спостерігається низька 

кваліфікація службовців місцевого 

самоврядування для виконання нових функцій. 
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Для вирішення цих проблем, зокрема, для 

збільшення зацікавленості місцевих органів влади у 

нарощуванні податкового потенціалу та доходної базі 

місцевих бюджетів доцільно запропонувати наступні 

шляхи удосконалення формування місцевих бюджетів 

[1, 4]: 

 чітке законодавче розподілення бюджетних 

повноважень та відповідальності органів влади 

щодо формування дохідної частини місцевих 

бюджетів; 

 пошук альтернативних джерел наповнення 

доходів бюджету фінансовими ресурсами; 

 посилення контролю та відповідальності за 

надходженням та використанням місцевих 

бюджетів; 

 використання стабільних орієнтирів та 

нормативних розрахунків від державних 

показників до місцевих бюджетів. 

 співробітництво територіальних громад; 

 оцінювання податкоспроможністі територій, 

виходячи не з фактичних показників податкових 

надходжень, а з оцінок об‘єктивних та 

потенційних можливостей їх збільшення; 

 продовження впровадження середньострокового 

бюджетного планування на місцевому рівні для 

забезпечення підвищення передбачуваності та 

послідовності бюджетної політики; 

 надання органам місцевого самоврядування 

повноважень з формування та ведення 

муніципальних фіскальних реєстрів; 

 створення сприятливих умов для розширення 
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доступу місцевих органів влади до ринку 

внутрішніх та зовнішніх запозичень та 

підвищенням ефективності фінансово-кредитних 

операцій тощо.  

Подальша реалізація реформи бюджетної 

децентралізації та забезпечення ефективності 

механізму бюджетного регулювання соціально-

економічного розвитку потребує розширення прав 

місцевих органів влади, зміцнення їх бюджетної 

самостійності та визначення відповідальності. 

Отже, необхідно зазначити, що, безумовно, 

фінансова децентралізація є життєво необхідною 

умовою для того, щоб місцеві громади могли 

розв’язувати ряд проблем, на які раніше просто не було 

відповідного фінансового ресурсу. Ідеться перш за все 

про так званий бюджет розвитку, який минулі роки 

становив мізерну частину від усіх витрат. Саме за ці 

кошти фінансуються капітальні витрати, ремонтуються 

дороги, зводяться важливі об’єкти. Однак для 

реалізації переданих державою повноважень 

доводиться платити, тому з формальної точки зору все 

це втрати бюджету, які нічим не перекриваються. 

Послідовне застосування запропонованих заходів 

при формуванні доходів місцевих бюджетів дасть 

змогу створити передумови для збільшення обсягів та 

підвищення якості бюджетних благ і послуг або для 

зниження податкового навантаження на економіку й 

населення, забезпечуючи при цьому існуючий рівень 

надання цих благ, а отже, для підвищення ефективності 

бюджетної системи України та реалізації конкурентних 

переваг її регіонів. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК РІЗНОВИД 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Аналіз сучасної літератури дозволяє сформувати 

такі концептуальні підходи до визначення 

маркетингові дослідження: 

1) маркетингові дослідження – як систематична 

діяльність, що проводиться підприємством; 

2) маркетингові дослідження – як функція 

маркетингу, що пов’язує його з іншими 

елементами; 

3) маркетингові дослідження – як наукова 

дослідницька діяльність. 

 На науковості маркетингових досліджень 

наголошують чимало сучасних авторів у сфері 

маркетингу. Так, зокрема, на думку Т.Г. Бєлової, 

«маркетингові дослідження – це наукові дослідження, 

спрямовані на систематичне збирання, обробку, 

відображення та аналіз інформації щодо проблем, 

пов’язаних із маркетинговою діяльністю 

підприємства» [1]. 
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 І.Л. Акуліч також схиляється до того, що 

«маркетингові дослідження – це різновид наукових 

досліджень, які спрямовуються на збір, обробку, 

відбиття та аналіз фактографічної інформації до 

проблем, які пов’язані з маркетингом товарів та 

послуг» [2]. 

 В.А. Полторак дає подібне, але більш змістовне 

визначення: «Маркетингові дослідження – це наукові 

дослідження, спрямовані на систематичний збір, 

оцінку та аналіз фактографічної інформації щодо 

потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих 

осіб та організацій, пов’язаних з маркетингом, а також 

підготовка цієї інформації до ухвалення маркетингових 

рішень» [3].  

 Науковий характер маркетингових досліджень 

проявляється в трьох аспектах:  

1. Маркетингові дослідження базуються на 

принципах системності, відтворюваності, 

несуперечності, можливості перевірки (верифікації), 

які відповідають науковим дослідженням. 

2. Методи маркетингових досліджень є певним 

симбіозом філософських, загальнонаукових та 

конретних наукових методів. Вплив наукових методів 

на формування спеціальних методів маркетингових 

досліджень відображено на рис.1. 

3. Етапи проведення маркетингових досліджень 

подібні етапам проведення наукових досліджень, які 

наводить А.С. Філіпенко [5]: 

1) визначення проблеми; 

2) опрацювання літератури; 

3) формування гіпотез; 
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4) вибір методів дослідження; 

5) проведення дослідження; 

6) інтерпретація результатів; 

7) оприлюднення результатів дослідження.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [4; 5] 

 

Рис.1. Формування спеціальних методів 

маркетингових досліджень 

 

Більше того, завдяки маркетинговим 

дослідженням маркетинг набуває статусу науки. Так, 
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на переконання А.В. Войчака і А.В. Федорченка, 

«перетворення маркетингу на науку можливе завдяки 

створенню й використанню потужної системи 

маркетингових досліджень,  яка формує базу знань як 

один із найцінніших ресурсів, котрий організація 

застосовує для свого функціонування» [6].  
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АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 
 

Нагальність та необхідність дослідження 

проблеми забезпечення інформаційної безпеки як 

основи національної безпеки України в сучасних 

умовах і, зокрема, вивчення територіального аспекту, 

зумовлена глобальністю та масштабністю реальних 

викликів і потенційних загроз. 

Питання збереження національної ідентичності, 

самобутності українського народу набули особливого 

значення в Україні в контексті світових 

глобалізаційних процесів та через необхідність 

протидіяти російській гібридній війні, яка стала 

чинником деструктивних впливів на українську 

політичну, економічну та соціальну реальність, а також 

негативних наслідків для системи світового порядку та 

міжнародної безпеки загалом. 

Слід констатувати, що дедалі більше 

деструктивних інформаційних впливів в Україні 

здійснюються на регіональному рівні. За даними 



 80 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб в Україні (МТОТ) 

лише у листопаді 2019 року з відкритих джерел було 

зафіксовано більше 180 ситуацій, які можуть 

дестабілізувати ситуацію в країні. Переважна більшість 

таких ситуацій припадає на Київ та Київську область 

(32%), Миколаївську область (10%), Одеську (8%), 

Херсонську та Донецьку (5%) тощо. 

Питання інформаційної безпеки надзвичайно 

актуальне для Чернігівської області, адже з 22 районів 

регіону 7 – прикордонні. Протяжність ділянки 

державного кордону складає 459 км, з яких 224 - 

російська ділянка, а 235 - білоруська. Чернігівська 

область межує з Гомельською областю Республіки 

Білорусь та Брянською областю Російської Федерації. 

Тому специфічною характеристикою саме 

Чернігівщини є засилля як російських, так і 

білоруських каналів [1].  

Незважаючи на низку заходів, які провадяться для 

зменшення впливу на громадське суспільство, в 

результаті проведення моніторингів зафіксовано на 

окремих територіях прикордонних районів 

Чернігівщини можливість прийому іноземних теле- та 

радіопрограм. При цьому в прикордонній смузі 

практично всієї Чернігівської ділянки державного 

кордону з Російською Федерацією та Білоруссю 

спостерігається невпевнений прийом телесигналу 

вітчизняних мовників. 

Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення на території Чернігівської 
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області фіксується значна кількість порушень, а саме 

трансляція:  

1. іноземних програм, що не входять до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України; 

2. програм, зміст яких Національною радою 

визнано такими, що не відповідають вимогам 

законодавства України;  

3. іноземних телеканалів, що заборонені до 

розповсюдження на території України. 

І в той же час регіон не входить до числа 

“територій з особливим режимом мовлення”. 

В свою чергу зменшенню поширення 

деструктивних наративів на території України і, 

зокрема, Чернігівської області  сприяло посилення 

контролю за друкованою літературою, яка містить 

висловлювання, що становлять загрозу національній 

безпеці. Значну роль у зниженні можливості стеження 

за громадянами України з боку російських спецслужб 

відіграло блокування відповідних сайтів, соцмереж. 

На території Чернігівської області ліцензії 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення мають 16 юридичних осіб —  місцевих 

теле-та радіоорганізацій. З них ліцензії телемовників 

мають 5 юридичних осіб, радіомовників —7, 

провайдерів програмної послуги — 6. Також місцеве 

теле-і радіомовлення в області здійснює філія ПАТ 

“Національна суспільна телерадіокомпанія України” 

“Чернігівська регіональна дирекція” (логотип —

“UA:Чернігів”) [2]. 
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Через незадовільне технічне обслуговування ліній 

та зношеність передавального обладнання упродовж 

багатьох років в області триває скорочення мережі 

проводового мовлення.  Оператором і власником 

мережі проводового радіомовлення, що здійснює її 

технічне обслуговування та експлуатацію, є публічне 

акціонерне товариство “Укртелеком”. За орієнтовними 

підрахунками, в області залишається близько 9 тисяч 

радіоточок. Абсолютна більшість радіоточок, що досі 

функціонують, знаходяться у м.Чернігів. На даний час 

жодна з місцевих радіоорганізацій не мовить у 

проводовій мережі. Продовжує здійснювати проводове 

мовлення лише Національна суспільна 

телерадіокомпанія України.  

Оптимальним способом відновлення місцевого 

радіомовлення є впровадження проекту “РАДІО 

ГРОМАД” та прорахунок Національною радою з 

питань телебачення і радіомовлення 17 частот для 

потреб місцевого радіомовлення. Для потреб 

Чернігівської області протягом 2015-2018 рр. 

регулятор замовив низку частотних присвоєнь в FM-

діапазоні у Чернігові, Ніжині, Ічні, Прилуках, Борзні та 

районах області. Мовлення в діапазоні середніх хвиль 

можна вважити перспективним напрямком розвитку 

мовлення та важливим інструментом захисту 

інформаційного простору. 

Невиваженим є рішення правління Національної 

суспільної телерадіокомпанії України про закриття 

філії ПАТ “НСТУ” “Новгород-Сіверська регіональна 

дирекція “Сіверська” і утворення в одному з 

найпівнічніших міст України, що знаходиться у 
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безпосередній близькості з Російською Федерацією, 

кореспондентського пункту. 

Ситуацію, яка склалась в області у зв’язку із 

переходом з аналогового на цифрове мовлення, 

ускладнює той факт, що жоден з регіональних та навіть 

національних мовників не забезпечує 100% покриття 

області телесигналом. Покриття цифрової 

багатоканальної телемережі охоплює до 95% території 

Чернігівської області. Разом з тим, зона впевненого 

прийому цифрового ефірного телесигналу складає за 

даними різних джерел від 60% до 90% території 

області. 

На Чернігівщині продовжують працювати 

аналогові телепередавачі у Чернігові (12телеканалів), 

Корюківці (3канали), Новгороді-Сіверському (1канал) 

та Холмах (2канали). Проблемною залишається 

ситуація з покриттям телесигналом прикордонних з 

Російською Федерацією та Республікою Білорусь 

районів Чернігівщини, зокрема — північних частин 

Городнянського, Ріпкинського, Сновського, 

Семенівського, Новгород-Сіверського районів. У 

центрі області — частин Борзнянського, Менського, 

Ніжинського, Куликівського районів, а також частини 

Коропського району, сел.Козелець, територій, 

прилеглих до Київського водосховища [3]. 

Важливими чинниками забезпечення 

інформаційної безпеки є обсяг власного 

інформаційного продукту, що виробляється в області, 

та направлений на збереження суспільної моралі, 

самобутності української культури й мови. 
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За даними аналізу регіональних ЗМІ 8 регіонів 

України: Сумської, Полтавської, Херсонської, 

Чернігівської, Рівненської, Івано-Франківської, 

Тернопільської та Донецької областей, проведеного  

Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика у квітні 2019 

року, 45% інформаційного контенту не несе соціально 

важливої інформації, 30% матеріалів присвячено 

кримінальним новинам, проблеми переселенців 

займають 1% уваги українських колег у друкованих та 

інтернет-медіа, немає стандартів висвітлення війни, 

проблем біженців тощо [4, с. 1].  

Медіа-експерти констатують, що в ЗМІ формують 

дві реальності. З одного боку спостерігається 

замовчування гострих проблеми, низька якість 

контенту та жанрова обмеженість, а з іншого 

відбувається відчуження від людей через значну 

кількості матеріалів з ознаками «на замовлення», 

пропаганди тощо. Виявлені матеріали з ознаками 

замовності по Чернігівській області складають загалом 

14 %, що є одним з найнижчих показників в рейтингу 

досліджуваних регіонів.  

Спільною проблемою місцевих газет є маркування 

реклами на власний смак. Приміром, чернігівські 

районні газети застосовують «творчі» способи 

приховування рекламних матеріалів, розміщуючи їх в 

рубриках на платній основі “Імідж”, “На піку реформ”, 

“Цікавий досвід”, “Сьогодення”, що є порушенням 

закону про рекламу, оскільки вводить читача в оману. 

На шпальтах реформованих видань найбільший 

відсоток складають інформаційні жанри – 39,3%. Ще 

34,7%, тобто більше третини загальної площі займають 
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тексти категорії “Інше” (привітання, гороскопи, 

кросворди, рецепти, тощо). 12% газетної площі віддано 

під прес-релізи, звіти, офіційні повідомлення, 

здебільшого від органів влади. Аналітичні матеріали 

складають лише 3% контенту; інтерв’ю 2,3%; художні 

жанри – 2,8%. Листи і звернення читачів – популярний 

жанр в читачів місцевих ЗМІ – 1,2%, розслідування 

становили 0,1% від загального контенту. 

Регіональні медіа Чернігівської області активно 

використовують переваги онлайн платформ. 

Наприклад, редакції газет “Маяк” (Корюківка) та 

“Наше слово” (Мена) завдяки проекту АБО (Агенції 

розвитку локальних медіа) мають спільний сайт 

Сусіди.City, який містить до 98% власних матеріалів із 

зазначенням автора та не розміщують замовні 

метеріали. 

В той же час на думку експертів, більшість сайтів 

роздержавлених видань, не стали додатковим ресурсом 

для їхнього розвитку та розширення читацької 

аудиторії. Вони мають вигляд передовсім іміджевої 

інтернет-візитки, а не ще одного каналу комунікації – 

як з читачами, так і з рекламодавцями. На сайтах 

майже відсутні оригінальні новини, що не були 

опубліковані у газетах. 

 Однією зі складових поняття інформаційної 

безпеки є забезпечення якісного інформування 

громадян та вільного доступу до різних джерел 

інформації тощо. Так, медіа-майданчиком для 

інформування жителів Придесення про діяльність 

обласного представницького органу є офіційний веб-
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сайт Чернігівської обласної ради (https://chor.gov.ua/) 

[5]. 

Позитивним чинником забезпечення 

інформаційної безпеки в Чернігівській області є 

реалізація обласної “Програми підтримки розвитку 

інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 

2016–2020 роки”. 

Враховуючи вище сказане, постає об’єктивна 

потреба у формуванні громадського інституту 

контролю за діяльністю масмедіа, який серед іншого 

здійснював би незалежне експертне оцінювання 

маніпулятивних впливів іноземних ЗМІ на українську 

аудиторію та пропонував би заходи щодо їх 

нейтралізації. 

Запорукою успішної інформаційної політики 

регіонів є послідовність намірів та дій формування 

виваженої державної політики із забезпечення 

інформаційної безпеки. 
 

 

Перелік використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Чернігівської обласної 

державної адміністрації. URL:http://cg.gov.ua/  

2. Офіційний сайт Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

URL:https://www.nrada.gov.ua/ 

3.  
4. Інформаційний простір Чернігівщини. Станом 

на 30 червня 2019року. Офіційний сайт Чернігівської 

обласної державної адміністрації. – URL: 



 87 

http://cg.gov.ua/web_docs/1/2012/05/docs/Inform_prostir_

Chernihivshchyny_06_2019.pdf  

5. Більшість роздержавлених ЗМІ в регіонах 

продовжують демонструвати залежність від влади – 

аналітичний звіт за квітень 2019 року. [Електронний 

ресурс] //IDPO.ORG.UA – URL: 

http://idpo.org.ua/reports/2618-monitoring-report-april-

2019.html 

6. Офіційний сайт Чернігівської обласної ради. 

URL: https://chor.gov.ua/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

СЕКЦІЯ 2. ПРАВОВА (ЮРИДИЧНІ НАУКИ) 

 

 

Барабаш А.Г. 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри цивільного,  

господарського права та процесу 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Пророченко В.В. 

студент групи КПР-162 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

 

АВТОНОМІЯ ВОЛІ ЯК ГАЛУЗЕВИЙ ПРИНЦИП 

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Для сучасного етапу розвитку науки 

міжнародного приватного права (далі – МПрП) 

характерний підвищений інтерес до вивчення її 

практичних, часто досить вузьких питань. При цьому 

розгляду базових теоретичних аспектів МПрП не 

завжди приділяється належна увага.  

Одним із таких основоположних питань, які 

потребують детального вивчення, є дослідження 

галузевих принципів МПрП. Необхідно відзначити, що 

вказані питання не отримали достатнього висвітлення 

ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі. При цьому 

галузеві принципи МПрП – надзвичайно важливий 

елемент теоретичного фундаменту цієї галузі права 

(поряд з предметом і методом). Саме тому повна 

характеристика МПрП як самостійної галузі в системі 

правової науки обов’язково повинна включати 

принципи, на яких вона базується. Одним із таких 

принципів є автономія волі. 
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Вивченням різних аспектів, пов’язаних із 

принципами МПрП займалися такі вчені як О.І. 

Абдулін, Л.П. Ануфрієва, В.І. Кисіль, С.Б. Крилов, 

Л.О. Лунц, І.М. Макаров, О.М. Макаров, І.С. 

Перетерський, А.Г. Покачалова, О.М. Толочко та інші. 

При цьому різні вчені розглядали особливості 

відповідних принципів по-різному, акцентуючи увагу 

на одних особливостях та залишаючи поза увагою 

інші. 

Слід зазначити, що жодна галузь права, 

наскільки б детально не була розроблена її 

нормативно-правова база, не захищена від появи 

прогалин у правовому регулюванні. Безумовно, 

правова база МПрП у різних країнах постійно 

вдосконалюється, як за рахунок прийняття 

міжнародних договорів, що встановлюють загальні 

правила регулювання приватноправових відносин 

громадян і юридичних осіб різних держав, так і за 

рахунок прийняття відповідних законів у даній сфері 

на національному рівні. Однак, незважаючи на 

безумовні успіхи, залишається чимало проблемних 

питань, щодо яких законодавство держав далеке від 

досконалості. Крім того, сам по собі колізійний спосіб 

вирішення спірних питань у низці випадків не 

передбачає встановлення виключно жорстких правил. 

Тому досить часто доводиться звертатися до більш 

гнучких правових схем. 

Слід зазначити, що для визнання конкретного 

положення правовим принципом воно не обов’язково 

має бути закріплено законодавчо. Факт відсутності в 

законі статті, присвяченої принципам конкретної галузі 
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права, не означає, що цих принципів не існує. 

Принципи можуть бути вироблені доктриною, а вже 

згодом знайти закріплення у відповідному нормативно-

правовому акті. Важливо підкреслити і те, що правові 

принципи дозволяють сформулювати спрямованість 

подальшого розвитку законодавчої бази відповідної 

галузі права, виходячи з існуючого рівня її розвитку і 

поставлених перед суспільством поточних і 

перспективних завдань. 

Уперше розвинув і обґрунтував теорію автономії 

волі сторін при вирішенні колізійних питань Ш. 

Дюмулен (1500-1566 рр.). Він вважав, що до договорів 

слід застосовувати право, яке мали на увазі сторони. У 

тому випадку, коли у положеннях договору це право 

недостатньо виражено, слід звертати увагу на 

обставини, за яких воля сторін була висловлена. Тобто 

важливо усвідомлювати те право, що було в думках 

контрагентів і яке вони мали на увазі, хоча виразно і не 

назвали. Фактично вчений у питаннях, що залежать від 

волі сторін допускає вільний аналіз [1, с. 66].  

Вітчизняний законодавець визначає дане 

положення як принцип правового регулювання 

відносин. Так відповідно до п. 5 ст. 1 ЗУ «Про 

міжнародне приватне право» учасники правовідносин з 

іноземним елементом можуть здійснити вибір права, 

що підлягає застосовуванню до відповідних 

правовідносин [2].  

Однією з найважливіших рис МПрП, що 

відрізняє його від інших галузей права, є гнучкість 

правового регулювання. Проявом такої гнучкості є 

закріплення автономії волі сторін. Так, сторонам 
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приватноправових відносини надається право вибрати 

правопорядок, на основі якого будуть врегульовані їх 

приватноправові відносини. 

Автономія волі по відношенню до МПрП полягає 

не в свободі сторін укладати договори, вступати або не 

вступати в будь-які приватноправові відносини, а в 

тому, що сторонам приватноправових відносин 

надається право вибрати правопорядок, на основі якого 

будуть врегульовані їх приватноправові відносини. 

Тобто автономія волі – це «закон, обраний сторонами», 

виражений у латинській формулі «lex pro voluntate (lex 

voluntatis)». Аналогічної можливості для внутрішніх 

приватноправових відносин Цивільний кодекс України 

не передбачає. Відповідно до положень п. 6 ст. 5 ЗУ 

«Про міжнародне приватне право» вибір права не 

здійснюється, якщо відсутній іноземний елемент у 

правовідносинах [2]. 

Слід зазначити, що словосполучення «автономія 

волі» доцільно використовувати виключно для 

позначення специфічної для МПрП категорії – 

колізійного вибору застосовуваного права. У свою 

чергу, поняття «свобода договору» і «диспозитивність» 

слід вживати для позначення приватноправових 

принципів. Лінією розмежування в цьому випадку є 

правова природа. У міжнародних приватноправових 

відносинах автономія волі – це категорія колізійного 

права, в інших випадках мова йде про матеріально-

правові категорії. 

А.Г. Покачалова наголошує, що автономія волі 

сторін є загальновизнаним принципом міжнародного 

приватного права, який відіграє особливу роль у 
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регулюванні так званих міжнародних забезпечувальних 

договорів. Автономія волі дозволяє здійснити сторонам 

договору свою свободу шляхом вибору норм того чи 

іншого правопорядку. У зв’язку із розвиненістю даного 

інституту він отримав закріплення як на міжнародному 

рівні, так і в законодавстві різних держав. Автор 

вважає, що сучасною тенденцією є відсутність 

закріплення жорстких критеріїв щодо визначення 

автономії волі сторін. У зв’язку зі стрімким розвитком 

міжнародних приватноправових відносин даний 

інститут набуває все більшої гнучкості та його межі 

постійно розширюються [3, с. 101]. З даною думкою 

важко не погодитись, оскільки автономія волі дійсно 

визнається законодавством багатьох держав і отримала 

широке практичне застосування. Це пояснюється тим 

фактом, що вона є найбільш «гнучкою» колізійною 

нормою, тому що  дозволяє сторонам вільно 

реалізувати своє волевиявлення. Разом з тим існують 

певні відмінності в допустимих межах її застосування. 

В даному випадку мова йде про те, що принцип 

автономії волі може бути обмеженим, коли вибір права 

пов’язується з певними критеріями, і необмеженим, 

коли сторони можуть вибрати будь-яке право для 

врегулювання правовідносин між ними. 

Автономія волі має не факультативний, а 

імперативний характер при застосуванні права. 

Імперативний характер автономії волі обумовлений 

тим фактом, що вона санкціонована внутрішнім 

правом більшості держав, яке також визначає 

допустимі межі її дії. 
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Застосування принципу автономії волі має певні 

обмеження. У даному випадку йдеться про такі 

випадки: 

– принцип автономії волі суперечить 

імперативним нормам країни, з якою договір реально 

пов’язаний; 

 – наслідки застосування принципу автономії 

волі суперечать публічному порядку країни суду; 

 – обране сторонами право завдає шкоди правам 

та інтересам третіх осіб; 

 – домовленість сторін не є прямо вираженою і не 

випливає виразно з умов договору або сукупності 

обставин справи. 

Незважаючи на роль законодавця 

(санкціонування автономії волі і її меж) і 

правозастосовувача (з’ясування, чи не перевищені межі 

автономії волі в конкретному випадку), основний тягар 

відповідальності за вибір застосовного права лежить на 

сторонах. Це відрізняє принцип автономії волі від 

територіального принципу (при якому відповідальність 

за визначення права несе законодавець) і принципу 

найбільш тісного зв’язку (при якому відповідальність 

за визначення права несе правозастосовувач). 

Таким чином, незважаючи на очевидний зв’язок 

принципів автономії волі в МПрП і свободи договору в 

цивільному праві, принцип автономії волі не є 

трансформацією приватноправового принципу свободи 

договору. Принцип автономії волі – це колізійно-

правова категорія, в той час як принцип свободи 

договору – матеріально-правова. Названі принципи 

також характеризуються різним механізмом і сферою 
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дії. Поняття «автономія волі» слід застосовувати для 

позначення колізійного вибору застосованого права 

або автономії волі у вузькому сенсі слова і лише 

стосовно МПрП. Сфера дії принципу автономії волі 

сторін продовжує розширюватися і поступово 

пронизує всю площину приватноправових відносин, 

ускладнених іноземним елементом, що зайвий раз 

свідчить про його важливу роль як загальногалузевого 

принципу міжнародного приватного права.  
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ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

НА ЗЕМЛЮ 
 

Право власності на землю є одним із 

фундаментальних понять земельного права. Його появу 

пов’язують з історичним розвитком суспільства, 

протягом якого користування та володіння землею 

поступово перетворилося із загального на 

індивідуальне. 

Актуальність теми зумовлена проблемами, які 

виникають у зв’язку зі скасуванням мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, 

недосконалістю земельного законодавства та 

унікальністю об’єкта права власності, як надзвичайно 

цінного і незамінного природного ресурсу, що 

потребує додаткової уваги. 

Метою даного дослідження є визначення сутності 

права власності на землю, аналіз його елементів та 

форм, а також особливостей, тобто рис, що 

виокремлюють цей вид права власності від іншого та 

зумовлюють специфіку його застосування. 
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Категорія власності на землю може мати як 

економічне, так і юридичне забарвлення. Ці аспекти 

тісно пов’язані між собою та доповнюють одне одного: 

власність – це економічні відносини, що виникають з 

приводу привласнення чогось, у даному випадку землі; 

право закріплює такі відносини, шляхом встановлення 

певних правил поведінки у вигляді правових норм.  

Якщо брати до уваги безпосередньо юридичний 

аспект права власності на землю, то у теорії земельного 

права існує два його розуміння: об’єктивне і 

суб’єктивне. В об’єктивному значенні – це 

доктринальна категорія, яка являє собою сукупність 

правових норм, що регулюють відносини, що 

виникають з приводу передачі земельної ділянки у 

власність. 

У суб’єктивному значенні право власності на 

землю складає певні правомочності суб’єкта по 

відношенню до земельної ділянки як об’єкта права. 

Законодавче трактування суб’єктивного розуміння 

права власності відображено у ч. 1 с. 78 ЗКУ, де 

вказано, що це право володіти, користуватися і 

розпоряджатися земельними ділянками [1]. Право 

володіння – це юридично забезпечена можливість 

панування над річчю. По відношенню до оточуючих 

володіння виконує надзвичайно важливу функцію – 

воно є засобом їх повідомлення про право власника, 

яким кореспондує обов’язок усіх інших не порушувати 

його [2, с. 124]. Офіційним засвідченням права 

володіння та права власності загалом є державна 

реєстрація цього факту та внесення відповідної 

інформації до реєстру земельних ділянок. Ст. 125 ЗКУ 
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передбачає, що «право власності на земельну 

ділянку… виникають з моменту державної реєстрації 

...» [1]. 

Право користування – це юридично забезпечена 

можливість застосовувати корисні властивості речі. 

Цей елемент права власності є складнішим, ніж 

попередній, і має специфічні риси. По-перше, закон 

передбачає спеціальний порядок отримання плати за 

землю. По-друге, обсяг права користування земельною 

ділянкою є обмеженим за ознакою цільового 

призначення, тобто власність на землю не має 

абсолютного характеру. Земля відповідно до ст. 14 

Конституції України є одним із національних багатств, 

тому її власник має дотримуватися вимог 

раціонального, цільового та ефективного 

землекористування та не може завдавати їй шкоду [3]. 

Це означає, що вимоги екологічної безпеки є 

пріоритетнішими, ніж повноваження власності на 

землю.  

Право розпорядження – це юридично забезпечена 

можливість визначати подальшу долю речі шляхом 

вчинення щодо неї юридичних актів. І по відношенню 

до землі як об’єкта розпорядження також має свої 

особливості: існують правила відчуження, правила 

надання земельних ділянок в користування, порядок 

зміни цільового призначення земельних ділянок. Окрім 

того, пошкодження і тим більше знищення земельних 

ділянок заборонене і тягне юридичну відповідальність. 

Наведений підхід визначення права власності у 

вигляді тріади повноважень є традиційним у 

земельному праві та підтримується більшістю 
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науковців, але поряд з цим наводиться низка 

аргументів проти нього. Це зумовлено тим, що сума 

правомочностей не може повністю пояснити право 

власності. Яскравим підтвердженням цього є 

положення ст. 90 ЗКУ, які визначають права власників 

земельних ділянок. Деякі з перерахованих там прав 

лишаються поза межами класичної тріади, як-от право 

на відшкодування збитків.  З вищевказаного, на нашу 

думку, доцільно сформулювати наступне визначення: 

право власності на землю – це право повного 

панування над земельною ділянкою, з урахуванням 

заборон, встановлених законом та/або договором, яке 

особа здійснює за власною волею, незалежно від волі 

інших осіб. 

Щодо об’єкту досліджуваного виду права 

власності, то ним виступає земельна ділянка. 

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЗКУ це частина земної 

поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами [1]. 

Особливий режим права власності на землю 

відображає те, що право власника поширюється не 

лише на ґрунтовий шар, а і на водні об’єкти, ліси і 

багаторічні насадження, які на ній знаходяться [1]. Це 

говорить про неможливість штучного виокремлення 

землі з природного середовища. Вона створена 

природою, тому не є майном у звичайному розумінні 

та не має реальної ціни, оскільки людина лише 

індивідуалізувала та привласнила її. Під час продажу 

земельної ділянки продається, по суті, право на ренту, 

тобто покупець набуває право на отримання доходів 

від її використання [4, с. 20]. 
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Суб’єктами права власності на землю є 

Український народ, держава (реалізує це право через 

відповідні органи державної влади), територіальні 

громади (реалізують це право безпосередньо або через 

органи місцевого самоврядування), громадяни та 

юридичні особи, а у визначених законодавством 

випадках – іноземні фізичні та юридичні особи, особи 

без громадянства та іноземні держави. Ст. 13 

Конституції України визначає право Українського 

народу на землю та інші природні ресурси [3]. Однак в 

інших нормативно-правових актах, зокрема у 

Земельному кодексі, відбувається ототожнення цього 

права з державною власністю та власністю 

територіальних громад.  

Незважаючи на те, що Конституція України 

визначає усіх суб’єктів права власності рівними між 

собою, у сфері земельних відносин існують 

виключення: серед їх учасників не має юридичної 

рівності щодо можливості бути власниками тих чи 

інших об’єктів. Так, значна частина земель історико-

культурного призначення не можуть передаватися у 

приватну власність. Згідно ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд України» землі природних 

заповідників, національних природних парків, 

заповідні зони біосферних заповідників є виключно 

державною власністю [5].  

Залежно від суб’єкта у теорії земельного права 

виділяють форми права власності на землю: державну, 

комунальну і приватну. Такий поділ має економічне 

підґрунтя та походить з часів Радянського Союзу. За ч. 

1 ст. 84 ЗКУ у державній власності перебувають усі 
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землі України, крім земель комунальної та приватної 

власності [1]. Право державної власності на землю 

набувається і реалізується державою через органи 

виконавчої влади. За ч. 1 ст. 83 ЗКУ землі, які належать 

на праві власності територіальним громадам сіл, 

селищ, міст, є комунальною власністю [1]. До 

комунальної власності належать усі землі в межах 

населених пунктів, крім земельних ділянок приватної 

та державної власності. У приватну власність землю 

отримують громадяни та юридичні особи. Для них 

підстави набуття права власності на земельні ділянки 

визначені у ч. 1 ст. 81 ЗКУ. 

Основною проблемою у сфері права власності на 

землю є заборона на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. Ця тема потребує 

окремого всебічного дослідження та не може бути 

повністю розкрита у невеликій за обсягом роботі. 

Проте варто зазначити, що основними негативними 

наслідками мораторію є те, що він перешкоджає 

залученню іноземних інвестицій, оптимізації структури 

сільськогосподарського землекористування, 

ефективному використанню земель, їх поліпшенню, 

меліорації – у зв’язку з паюванням земель відбувається 

формування дрібних земельних ділянок, які неможливо 

обробляти із застосуванням прогресивних 

агротехнологій, в результаті чого сільське 

господарство країни відкинуто на 100 років назад [6, c. 

135]. 

З вищевикладеного слідує, що: 

право власності на землю – це право повного 

панування над земельною ділянкою, з урахуванням 
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заборон, встановлених законом та/або договором, яке 

особа здійснює за власною волею, незалежно від волі 

інших осіб; 

зміст права власності на землю, як і на інші 

об’єкти матеріального світу, складається з володіння, 

користування та розпорядження. Однак користування 

землею обмежується. Також обмеженим на сьогодні є 

розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення; 

незважаючи на проголошений принцип правової 

рівності суб’єктів різних форм власності, частина 

земель України можуть перебувати лише у власності 

держави.  
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 Вергун Л.О.   

засновник і керівник агентства WellDigital 

Гарига М.М.   

судовий експерт, провідний фахівець з організації наукової 

роботи відділу забезпечення діяльності Чернігівського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України 

 

АЛГОРИТМИ ВЗЛОМУ САЙТІВ ТА СПОСОБИ 

ЇХ ЗАХИСТУ 

 

Якщо слідкувати за IT-новинами, то регулярно 

постає проблема, що виявляються витікання даних 

клієнтів великих компаній, знаходяться критичні 

уразливості в популярних додатках, а сервери 

піддаються атакам. 

Безпека - велика проблема в сучасному світі. Чому 

взагалі одні компанії зламують, а у інших все в 

порядку? У статті проаналізовано, методи як працюють 

хакери і як від них захиститися. 

Алгоритм взлому 

Головне - пам'ятати, що не існує систем, які 

неможливо зламати. Слід прийняти це як аксіому. 

Питання лише у тому, скільки часу піде на те, щоб вас 

зламати. Ваше завдання - зробити так, щоб хакери 

витрачали на обхід захисту так багато часу, щоб їм 

було просто невигідно на вас нападати. 

Приблизний алгоритм злому наступний: 

1. спробувати обійтися без злому; 

2. використовувати відомі способи злому; 

3. задіяти грубу силу; 

4. створити свій інструмент; 
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5. підійти до завдання з іншого боку і 

почати спочатку. 

Давайте разом пройдемо шлях хакера і 

подивимося, як він все це робить. 

Мета взлому 

Уявімо, що хакер планує доступ до аккаунту 

одного конкретного користувача на конкретному сайті. 

Крок перший: соціальна інженерія 

Кращий злом - той, якого не було. А щоб 

отримати доступ без злому, потрібно, щоб користувач 

сам надав вам всі дані. Для цього використовується 

соціальна інженерія. І ось найвідоміші способи. 

Листи від адміністрації 

Потрібно написати лист людині, представившись 

співробітником компанії, якій належить сайт. Для 

цього можна підмінити заголовки листи, щоб 

користувач подумав, що воно дійсно прийшло від 

офіційних представників. 

Коли отримуєш такий лист, в першу чергу 

починаєш переживати, що трапилося щось жахливе. І 

тільки коли емоції вляжуться, здоровий глузд може 

затрубити про те, що це, швидше за все, шахраї. 

Чарівність 

Вам раптом пише людина, яка хоче знати про вас 

все: звідки ви, чим захоплюєтеся, чи любите тварин, 

яка дівоче прізвище вашої матері і так далі. Зазвичай 

ця людина виглядає як дівчина або хлопець мрії - хіба 

можна не довіряти такій чарівній людині? 

Ви, звичайно, підтримуєте бесіду, а потім 

спілкування раптом сходить нанівець. А через якийсь 

час ви помічаєте, що не можете зайти на сайт. Сталося 



 105 

ось що: зломщик дізнався відповідь на секретне 

питання, який необхідний, щоб відновити доступ до 

аккаунту. 

Фішинг 

Ви отримуєте повідомлення від друга або 

знайомого, в якому він просить зайти на сайт і 

проголосувати в конкурсі. Після переходу за 

посиланням чомусь потрібно заново авторизуватися, 

але, якщо це зробити, нічого не відбувається. Ви 

закриваєте вкладку, але вже занадто пізно. 

Насправді це підставний сайт: у нього може бути 

такий же дизайн і навіть адреса як у справжнього, але 

це всього лише муляж, який використовується, щоб ви 

самі ввели свої дані. 

Методи захисту 

Щоб захистити користувачів від злому методами 

соціальної інженерії, потрібно постійно інформувати їх 

про наступні речі: 

Адміністрація ніколи не запитує дані для 

входу на сайт. 

Нікому не можна повідомляти одноразові 

паролі або відповіді на секретні питання. 

Не можна переходити з вашого сайту на 

інші і авторізовиваться на них. Особливо якщо 

посилання вони побачили в коментарях або 

отримали особистим повідомленням. 

Якщо ж в акаунт користувача хтось заходить з 

іншого пристрою, надішліть листа з інструкцією, що 

потрібно робити, якщо це авторизувався не саме 

користувач. 
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Крок другий: злом за допомогою відомих 

вразливостей 

Якщо не вдалося вивідати пароль у користувача, 

то потрібно йти далі і пробувати уразливості, до яких 

схильні практично всі сайти. Найвідоміша з них - SQL-

ін'єкція. 

SQL влаштований так, що за один раз можна 

відправляти кілька запитів, які розділяються крапкою з 

комою. 

Наприклад, у вас на сайті є форма входу, в яку 

потрібно ввести логін і пароль. Найчастіше запит, який 

відправляється для перевірки користувачів, виглядає 

так: 

"SELECT * FROM users WHERE login = '". $ Login. 

" 'AND password ='". $ Password. " ';" 

Знаючи це, хакер може ввести в поле з паролем 

якусь команду-ін'єкцію. Наприклад, таку: 

qwerty '; UPDATE users SET password = '12345' 

WHERE login = 'user_login 

Тоді загальний запит буде виглядати так: 

"SELECT * FROM users WHERE login = '". $ Login. 

" 'AND password =' qwerty '; UPDATE users SET 

password =' 12345 'WHERE login =' user_login ';" 

Тут вже два запити: перший намагається знайти 

користувача з зазначеними даними, а другий змінює 

пароль користувача з логіном user_login на 12345. 

Якщо ін'єкція спрацює, хакер зможе просто увійти, 

скориставшись новим паролем. 

Методи захисту 

Способів багато. Наприклад, можна заборонити 

вводити лапки, крапки з комою або ключові слова з 
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SQL. Але найнадійніший спосіб - передавати дані 

окремо від запиту. 

Тоді СУБД буде сприймати ін'єкцію не як частина 

запиту, а тільки як введений пароль. 

Крок третій: груба сила 

Якщо поки нічого не спрацювало, хакер може 

пробувати брутфорс - перебір паролів. Він запустить 

спеціальний скрипт, який спробує авторизуватися в 

ваш обліковий запис за допомогою випадкових 

паролів. 

Зазвичай спочатку в хід йдуть найпоширеніші 

варіанти: 

qwerty; 

12345; 

0000; 

password; 

ivanivanov та інші. 

Методи захисту 

Найкращий захист в цьому випадку - обмежити 

кількість спроб авторизації. 

Крок четвертий: розробка своїх методів злому 

Якщо нічого з цього не допомогло, хакер може 

спробувати вивчити вихідний код сторінок, щоб 

визначити, які уразливості є у вашого сайту. 

В окремій групі ризику - ті, хто користується CMS 

(движки для створення сайтів): зломщик може 

дізнатися, на чому працює ваш сайт, встановити такий 

же движок собі і пошукати уразливості зсередини. 

Методи захисту 
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Потрібно завжди використовувати останні версії 

двигунів, в яких вже усунули старі лазівки, а нові ще 

ніхто не знайшов. 

Крок п'ятий: зміна підходу 

Якщо точковий злом не спрацював, то хакер може 

піти іншим шляхом. Наприклад, він спробує отримати 

доступ до хостингу, на якому розташований сайт. Для 

цього він буде використовувати всі ті ж кроки, що і 

раніше, або спробує трохи інакше. 

Якщо на сайті є можливість завантажити аватарку, 

то зломщик може спробувати передати через неї на 

сервер який-небудь скрипт. Наприклад, файловий 

менеджер - так він зможе переглядати всі файли, які є 

на сайті. В тому числі і ті, в яких зберігаються дані для 

підключення до бази даних. 

Методи захисту 

Варто додати на сайт кілька перевірок для всіх 

форм завантаження файлів. Наприклад, для зображень 

можна додати такі: 

$ ImageFileType = strtolower (pathinfo (basename ($ 

file [ "name"]), PATHINFO_EXTENSION)); 

$ Check = getimagesize ($ file [ "tmp_name"]); // 

Намагаємося отримати розміри зображення: якщо 

користувач спробує завантажити який-небудь скрипт з 

розширенням зображення, то буде повернуто false 

if ($ check! == false) 

{ 

    if ($ imageFileType == "jpg" || $ imageFileType == 

"png" 

    || $ ImageFileType == "jpeg" || $ ImageFileType == 

"gif") // Перевірка розширення 
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    { 

   // Файл можна завантажувати 

    } 

} 

Так зломщика не вдасться завантажити нічого, 

крім справжніх зображень. Але і тут захист не 

абсолютна, тому що шкідливий скрипт може міститися 

всередині зображення. 

Або ж він спробує підключитися до FTP і 

підмінити серверні скрипти. А якщо він дізнається 

логін і пароль для входу в phpmyadmin, то отримає 

доступ до всієї бази даних. 

Захиститися від витоку можна шифруванням. 

Наприклад, паролі краще хешировать за допомогою 

SHA-2, а важливі персональні дані - кодувати шифром 

Віженера або чим серйозніше. Головне, щоб у вас не 

вкрали ключі для дешифрування 

Висновок 

Кібербезпека - це невидима війна, в якій 

зломщики і фахівці із захисту вигадують все нові і нові 

способи зміцнення барикад і їх обходу. 

Але якщо ви не працюєте у компанії світового 

рівня, то навряд чи хтось захоче витрачати свій час на 

злом вашого сайту. Особливо якщо він буде захищений 

від основних способів злому. 
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ТОВАРОЗНАВЧА КЛАСИФІКАЦІФ ТОВАРІВ 

 

Раціональна організація торгових процесів 

неможлива без упорядкування надзвичайно великої 

кількості одиниць в сучасному асортиментів товарів, 

тобто розподілу множини товарів на підмножини 

(класифікаційні угруповання) за визначеною ознакою.  

У товарознавстві класифікація сприяє 

впровадженню термінології, полегшення та управління 

асортиментом, якістю товарів.  

Класифікація - це логічний процес розподілу 

товарів за найбільш характерними та суттєвими 

ознаками.  

Класифікація дає можливість оцінити 

раціональність асортименту окремих товарних груп, 

його відповідність споживацькому попиту, 

прогнозувати розвиток асортименту. Вона дозволяє 

ретельніше досліджувати споживчі властивості 

однорідних груп товарів, розробляти групові методи 

дослідження та оцінки рівня якості товарів (плодів, 

молочних, рибних товарів, тканин, взуття тощо).  

Товари як об'єкти комерційної діяльності можуть 

підрозділятися за безліччю ознак, серед яких основна 

— призначення. 
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Класифікація товарів у сучасних умовах повинна 

відповідати таким вимогам: 

• гарантувати повноту охоплення усіх видів 

продукції, що виробляється; 

• забезпечувати гнучкість класифікації, сутність 

якої полягає в тому, щоб у перелік продукції можна 

було при необхідності включати нові найменування, не 

порушуючи загальної схеми класифікації, враховувати 

можливі в майбутньому зміни у номенклатурі й 

асортименті товарів; 

• сприяти всебічному дослідженню властивостей 

товарів; 

• сприяти принципам кодування товарів і 

утворенню короткого шифру товару. 

Найважливіше питання класифікації — 

правильний вибір ознаки, за якою той або інший товар 

буде віднесено до певного угрупування. 

Основними ознаками класифікації продукції 

вважаються: 

• спільність технологічних процесів її 

виробництва. При цьому до одного класифікаційного 

угрупування можна віднести різні за зовнішнім 

виглядом і призначенням товари; 

• мета використання товару. За цією ознакою 

товари поділяються на товари виробничо-технічного 

призначення і товари широкого вжитку; 

• ступінь довговічності товару. За цією ознакою 

товари поділяють на два види: товари тривалого 

користування і товари короткочасного користування; 

• відношення покупців до товару дозволяє 

поділити товари широкого вжитку на чотири види: 
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товари повсякденного попиту (ці товари споживачі 

купують часто і з мінімальними зусиллями для їх 

порівняння); товари попереднього вибору (ці товари 

при купівлі споживач порівнює з аналогічними за 

ціною, якістю, дизайном); товари особливого попиту 

(це ексклюзивні товари з унікальними 

характеристиками); товари пасивного попиту (це 

частіше за все нові або малознайомі товари, про 

купівлю яких споживач не думає); 

• фізико-хімічні властивості. Товари можуть 

класифікуватися за формою, габаритними розмірами, 

хімічним складом (вмістом жиру, води, цукру тощо). 

Систематизувати все різноманіття товарів 

допомагає наукова класифікація, яка постійно 

вдосконалюється. Класифікація має важливе значення 

в управлінні якістю та асортиментом товарів, тому що 

сприяє систематизованому вивченню товарів, 

раціональної організації торгівлі, ефективному 

проведенню робіт з контролю якості, вивчення і 

формування структури асортименту. 

Класифікація товарів полягає в розподілі їх по 

окремих категоріях або ступенях від вищих до нижчих. 

Вищі ступені класифікації характеризуються 

термінами "Рід", "Клас", середні - "Група", "Позиція", 

"Вид". Крім того іноді використовують допоміжні 

терміни: "Підклас", "Підгрупа", "Різновид". 

Товари як об'єкти комерційної діяльності можуть 

класифікуватися за багатьма ознаками, але до основних 

з них відносяться призначення, фізико -хімічні 

властивості, склад, розміри, спосіб обробки. 
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Так, за призначенням усі товари підрозділяються 

на роди: 

- споживчі товари – товари, призначені для 

індивідуальних споживачів для особистого 

користування; 

- товари промислового призначення – товари 

призначені для виробництва інших товарів і створюють 

його сировинного та технологічного забезпечення; 

- оргтехнічні товари – товари, призначені для 

поліпшення організації адміністративно управлінської 

діяльності. 

Кожен рід товарів підрозділяється на класи. 

Клас товарів – це безліч товарів, які 

задовольняють узагальнені групи потреб. Так, рід 

споживчих товарів ділиться на три класи: продовольчі, 

непродовольчі та медичні товари. Класи товарів 

підрозділяються на підгрупи в залежності від 

використовуваної сировини, призначення та інших 

ознак; підкласи - на групи, підгрупи, види і різновиди, 

найменування. Підклас товарів, які задовольняють 

аналогічні групи потреб, які мають певні відмінності. 

Група товарів – це підмножини товарів, які 

задовольняють специфічні групи потреб, що 

обумовлено особливостями застосовуваних матеріалів, 

їх обробкою, формою, фасоном виробів. 

Підгрупа товарів – це безліч товарів, які мають 

спільне з групою основне призначення, але 

відрізнятись від товарів інших підгруп тільки їм 

притаманним ознаками. 

Вид товарів – це сукупність товарів, які 

відрізняються індивідуальним призначенням і 
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ідентифікаційними ознаками. Вид товару можна 

розпізнавати за зовнішнім виглядом, а вид харчових 

продуктів – додатково за смаком, запахом, 

консистенцією. Наприклад, види молочних товарів – 

молоко, вершки, кефір – відрізняються за смаком, 

зовнішнім виглядом та консистенцією. 

Вид може поділятися на різновиди, а різновиди – на 

артикули. 

Різновиди товарів — це сукупність товарів 

одного виду, що відрізняються деякими поодинокими 

ознаками. Так наприклад, карамель залежно від 

наявності начинки поділяють на два різновиди – 

льодяникову та з начинкою. 

Вид товару, як категорія класифікації, 

характеризується більшою стабільністю й зберігається 

на протязі досить довгого періоду. Різновиди й 

артикули змінюються під впливом технічного прогресу 

та вимог стилю й моди. 

Різновид товарів – це сукупність товарів одного виду, 

які відрізняються рядом приватних ознак. 

Найменування товарів – це сукупність товарів 

певного виду, відрізняються від товарів того ж виду 

власною назвою і індивідуальними особливостями, які 

обумовлені підбором сировини, матеріалів, а так само 

конструкцією (формою, фасоном), технологією. 

Таким чином, класифікація - це система 

упорядкованого розподілу товарів за розділами і 

дрібнішими підрозділами в логічній послідовності, зі 

супідрядністю за певними ознаками, яка узагальнює й 

упорядковує результати досліджень і сприяє 

подальшому науковому пошуку. 
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Перелік використаних джерел: 

1. Михайлов В.І. Непродовольчі товари. 

Підручник. Видавництво Книга, Київ 2005.  

2. Зрезарцев М.П., Товарознавство 

непродовольчих товарів, Навчальний посібник. Київ, 

«Центр учбової літератури» 2017. 

3. Глушкова Т.Г. Товари культурно-

побутового призначення. Підручник, Київ 2004. 
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Дрижак Я. І. 

завідувач сектору вибухотехнічних та 

пожежотехнічних досліджень  

Чернігівського НДЕКЦ МВС; 

Мельник Є. П. 

старший судовий експерт-вибухотехнік сектору 

вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень 

Чернігівського НДЕКЦ МВС; 

Киричек Є. М. 

судовий експерт-вибухотехнік сектору вибухотехнічних 

та пожежотехнічних досліджень  

Чернігівського НДЕКЦ МВС. 

 

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

ВЕДУТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛАХ ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, ЯКІ МОЖЛИВО 

ВИКОРИСТАТИ СУДОВОМУ ЕКСПЕРТУ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ З ВИРІШЕННЯМ ПИТАННЯ 

ЩОДО ДІЙ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 

 

Дослідження ефективності дій підрозділів 

пожежно-рятувальної служби має базуватись на аналізі 

тих чи інших дій з урахуванням фактичного  і 

необхідного часу на їх здійснення. 

Раніше не було окремої методики з даного 

питання, але зараз ми її вже маємо. Це Методика 

дослідження дій особового складу органів управління 

та пожежно-рятувальних підрозділів під час 

проведення пожежно-технічної експертизи, яка 
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розроблена Харківським НДІСЕ Міністерства юстиції 

України, реєстраційний код 10.8.34. 

Але, на сьогоднішній день, деякі нормативні 

документи, на які є посилання у даній методиці, 

втратили чинність, що може поставити під сумнів 

висновок експерта при її використанні.  

Так, Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту, затверджений наказом 

МНС України від 13.03.2012 № 575, втратив чинність 

у зв’язку із набуттям чинності (27.07.2018) наказу МВС 

України від 26.04.2018 № 340 "Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту та Статуту дій органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж" 

зареєстрований в Мін'юсті 10.07.2018 за № 801/32253, 

яким затверджено Статут дій у надзвичайних ситуаціях 

+ додаток та  Статут дій під час гасіння пожеж + 

додаток. 

Також в даній методиці є посилання на 

Справочник руководителя тушения пожара 

(В.П.Иванников, П.П.Клюс. — М. : Стройиздат, 1987. 

— 288 с.) [1], який видавався ще за часів СРСР, а на 

сьогоднішній день УкрНДІЦЗ виданий новий Довідник 

керівника гасіння пожежі – Київ, ТОВ «Література-

Друк» 2016 – 320 с.  

Тому, є необхідність при проведенні експертиз за 

даним напрямком користуватися зазначеними вище 

документами та додатково вказувати їх у переліку 

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%A1%20%D0%A6%D0%97.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%A1.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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використаних методик та інформаційних джерел. 

Нижче наведений приблизний перелік 

інформаційних джерел та  документів, що на 

сьогоднішній день ведуться в пожежно-рятувальних 

підрозділах та які можливо використовувати при 

проведенні досліджень щодо встановлення 

правильності дій підрозділів під час гасіння пожежі [3]. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

1 Аудіозаписи 
повідомлень про 

виникнення пожеж 

та інформацію з 

місця події (у разі 

наявності аудіо 

реєстраторів на 

ОКЦ та ПЗЧ 

підрозділів). 

Відповідно до керівних 

документів пожежно-

рятувальної служби, всі 

пункти зв’язку частин 

повинні бути обладнані 

аудіо реєстраторами 

телефонних розмов та 

інформації, що передається 

по радіостанціях. Дана 

інформація дає можливість 

встановити точний час 

надходження повідомлення 

про пожежі, обстановку з 

місця події та інше. Але 

хочу зазначити, що термін 

зберігання даної інформації 

обмежений і залежить від 

характеристик 

комп’ютерного обладнання 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

(серверів). 

2.  Розклад виїзду 

(складається для 

населених пунктів, 

в яких 

дислокується 2 і 

більше пожежно-

рятувальних 

підрозділи) 

Кількість основної та 

спеціальної техніки що 

необхідно залучати для 

гасіння пожеж по першому 

виклику або за вимогою 

керівника гасіння пожежі 

(далі – КГП) 

3 План залучення 

сил та засобів для 

гасіння пожеж на 

території району 

 

Складається кожний рік, 

погоджується з усіма 

суб’єктами реагування (які 

згідно даного плану 

залучаються) і 

затверджується 

розпорядженням РДА. 

Визначає яку кількість та 

вид техніки необхідно 

залучати для гасіння пожеж 

по першому виклику в 

конкретному населеному 

пункті району 

4 Обласний план  

залучення сил та 

засобів на гасіння 

пожеж та надання 

допомоги у 

Затверджується наказом 

начальника обласного 

гарнізону ОРС ЦЗ та 

визначає перелік техніки 

пожежно-рятувальниї 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій на 

території області 

підрозділів ДСНС, що за 

вимогою КГП або рішенням 

оперативного чергового 

ОКЦ можуть бути залучені 

для гасіння пожеж на 

території сусідніх районів. 

5 План взаємодії 

щодо надання 

взаємної допомоги 

під час ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій та 

гасіння пожеж на 

територіях 

сусідніх обласних 

гарнізонів 

оперативно-

рятувальної 

служби 

цивільного 

захисту 

Затверджується спільним 

наказом начальників 

обласних гарнізонів ОРС ЦЗ 

та погоджується ДСНС. 

Визначає підстави, для 

залучення та які сили і 

засоби з сусіднього 

Гарнізону можуть бути 

залучені для виконання 

завдань 

6 Книга служби 
пожежно-

рятувального 

підрозділу (аркуш 

наряду на службу) 

Складається з листів наряду 

на службу, який 

заповнюється і 

затверджується щоденно. В 

листі наряду на службу 



 122 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

зазначається кількість та 

П.І.Б. особового складу, 

який заступив на службу, 

кількість та вид техніки в 

оперативному розрахунку та 

резерві, наявність та 

кількість апаратів захисту 

органів дихання, дані про 

всі виїзди (гасіння пожеж, 

ліквідацію НС, заняття, 

тощо), кількість та вид 

пожежних рукавів, що 

використовувалися при 

роботі, дані про 

несправність джерел 

протипожежного 

водопостачання в районі 

обслуговування 

7 Журнал пункту 

зв’язку частини 

Зазначається інформація з 

часовими показниками про 

всі виїзди підрозділу та 

інформація з місця події, 

також зазначається куди, 

яка, та в який час 

інформація передавалася 

диспетчерами і хто її 

прийняв 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

8 Картка 

оперативно-

тактичних дій 

Складається в пожежно-

рятувальних підрозділах 

після пожежі. В ній 

зазначається: 

- Загальна інформація 

(дата, адреса, час, 

характеристика об’єкта, 

характеристика місця 

виникнення пожежі, дані 

про осіб, що виконували 

обов’язки КГП, дії КГП); 

- Хронологія дій по 

гасінню пожежі із 

зазначенням часу, 

обстановки та опису 

оперативних дій; 

- Загальну інформацію 

про залучені сили та засоби; 

- Умови, що зумовили 

розвиток пожежі; 

- Явища, що 

спостерігалися під ачс 

пожежі; 

- Обставини, які 

ускладнювали гасіння 

пожеж. 

Також до розділу 2 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

Картки обов’язково 

складаються схеми 

організації гасіння пожежі 

на момент локалізації, 

ліквідації та прибуття 

кожного КГП. 

9 Оперативні плани 

пожежогасіння на 

об’єкти 

Складаються на об’єкти, 

перелік яких затверджується 

начальником гарнізону ОРС 

ЦЗ за №3 та №2. В планах 

зазначається найменування 

об’єкта, адреса, маршрут 

слідування, номер (ранг) 

виклику, контактна 

інформація представників 

об’єкта. Оперативно-

тактична характеристика 

об'єкта включає інформацію 

про: загальні відомості про 

об'єкт, пожежне  

навантаження, системи 

забезпечення пожежної 

безпеки, характеристики 

інженерного обладнання, 

прогнозування розвитку 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

пожежі, характеристику 

водопостачання 

(внутрішнього і 

зовнішнього), організацію 

проведення рятувальних 

робіт, організацію гасіння 

пожежі, розрахунок сил і 

засобів при гасінні пожежі, 

розташування сил та 

засобів, вимоги безпеки 

праці.  

Додатки: Рекомендації 

керівнику гасіння пожежі, 

рекомендації начальнику 

тилу, рекомендації 

начальнику оперативної 

дільниці (для кожної 

дільниці окремо), 

рекомендації 

відповідальному за безпеку 

праці. Аркуш коригування 

оперативного плану 

пожежогасіння. Аркуш 

відпрацювання 

оперативного плану 

пожежогасіння. 

Графічна частина: План-
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

схема об'єкта (ситуаційний 

план), плани поверхів, 

горищ, підвалів. 

 

10 Оперативні 

картки 

пожежогасіння на 

об’єкти 

Складаються на об’єкти, 

перелік яких затверджується 

начальником гарнізону ОРС 

ЦЗ. В картках зазначається 

найменування об’єкта, 

адреса, контактна 

інформація представників 

об’єкта, маршрут 

слідування, найменування 

та кількість підрозділів, що 

залучаються по першому 

повідомленню, кількість 

людей (в денний та нічний 

час), коротка оперативно-

тактична характеристика 

об’єкта, наявність 

небезпечних речовин, 

характеристики енерго- та 

водопостачання, схема 

об’єкта та схеми поверхів, 

горищ, підвалів. Аркуш 

коригування та 

відпрацювання 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

11 Оперативні 

картки 

пожежогасіння на 

сільські населені 

пункти 

Складаються на всі населені 

пункти у районі 

обслуговування. У текстовій 

частині вказується: 

найменування сільського 

населеного пункту; телефон 

адміністрації; вид наявної 

пожежної охорони (місцева 

пожежна охорона, ДПД 

тощо) та її технічна 

оснащеність; маршрут 

слідування; відстань до 

найближчого пожежно-

рятувального підрозділу 

ДСНС; наявність та стан 

вододжерел у даному 

сільському населеному 

пункті; розташування 

вододжерел, не вказаних у 

ситуаційному плані; коротка 

характеристика найбільш 

важливих об'єктів; сили та 

засоби, що залучаються на 

гасіння пожежі, порядок і 

можливий час їх 

зосередження; особливості 

оперативно-тактичної 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

характеристики сільського 

населеного пункту. 

За необхідності конкретні 

рекомендації КГП щодо 

застосування перших 

прибулих підрозділів і 

пристосованої для гасіння 

пожежі 

сільськогосподарської та 

іншої техніки, організації та 

ведення рятувальних робіт 

(евакуювання людей, 

тварин), а також захисту і 

евакуювання матеріальних 

цінностей. 

У графічній частині 

наводиться ситуаційний 

план сільського населеного 

пункту, виконаний 

відповідно до генплану 

забудови, із зазначенням: 

планування і характеру його 

забудови з вказанням 

напрямків до сусідніх 

населених пунктів; 

розташування найбільш 

важливих об'єктів (дитячих 
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№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

дошкільних закладів, шкіл, 

лікарень, магазинів, 

агропромислових 

комплексів тощо); проїзних 

шляхів, вододжерел; 

небезпечних ділянок 

можливого переходу 

лісових і торф'яних пожеж 

на об'єкти і житлові 

будинки; інших відомостей, 

які є важливими для 

організації гасіння 

можливих пожеж. Аркуш 

відпрацювання та 

коригування. 

Оперативно-службова документація штабу 

пожежогасіння: 

12 Оперативна 

обстановка під час 

гасіння пожежі 

Зазначаються: об’єкт, 

адреса, дата, час, обстановка 

про пожежу, час локалізації, 

ліквідації, кількість 

врятованих (загиблих), 

перелік інших служб, що 

залучені, оперативний час, 

облік інформації та 

розпоряджень, облік 

залучених пожежно-



 130 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Яку інформацію з 

документу можливо 

використати при 

проведенні експертизи 

рятувальних підрозділів, 

облік оперативних дільниць, 

облік керівництва та 

оперативних групп 

13 Схема 

розташування сил 

та засобів  

Складається штабом 

пожежогасіння на різні 

періоди часу (подачі 

першого ствола, локалізації, 

ліквідації та кожного КГП) 

 

Проаналізувавши зазначені вище інформаційні 

джерела та документи можна отримати необхідну 

інформацію про залучені сили і засоби, порядок дій 

пожежно-рятувальних підрозділів, про дії та 

розпорядження КГП під час гасіння пожеж та роботі з 

документами оперативного реагування.  

При цьому, даний перелік не є вичерпним і може 

змінюватись в залежності від запитань, що ставляться 

на вирішення пожежно-технічної експертизи, набуття 

чинності нових або втрати чинності старих 

нормативних документів. 

Окремо необхідно зупинитися на моменті 

наявності допусків у особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів на право виконання обов’язків 

керівника гасіння пожежі.  

Відповідно до пункту 1 глави 9 Статуту дій під 

час гасіння пожеж, затвердженого наказом МВС 

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85_08.07.2018.pdf
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України від 26.04.2018 № 340, КГП можуть бути 

посадові особи органів управління та підрозділів 

гарнізону ОРС ЦЗ, які отримали (підтвердили) в 

установленому порядку допуск до самостійного 

виконання обов’язків КГП [2]. 

Але необхідно зазначити, що на сьогоднішній 

день порядок отримання (підтвердження) допуску 

посадових осіб органів управління та підрозділів 

гарнізонів ОРС ЦЗ до самостійного виконання 

обов’язків КГП відсутній, а допуски, що видавалися 

до моменту закінчення дії попереднього Статуту 

(27.07.2018), мали термін дії 2 роки. 

Також сьогодні, у зв’язку із активним процесом 

децентралізації влади та утворенням територіальних 

громад, ми можемо спостерігати створення значної 

кількості підрозділів місцевої пожежної охорони. 

Але, у зв’язку із втратою чинності Положення 

про місцеву пожежну охорону, яке було затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 

№ 202 (згідно ПКМУ від 30.12.2015 № 1171), їх 

діяльність нормативно, крім статті 62 Кодексу 

цивільного захисту України, якою визначено ким 

утворюється МПО, її фінансування, можливість 

співфінансування, ким розробляється та погоджується 

положення про МПО, не регламентована [4]. 

Тобто питання надання допуску до керівництва 

гасінням пожеж, порядок підготовки персоналу МПО, 

ведення документації МПО на сьогодні не 

регламентоване і залишається відкритим. 

 
 

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
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Перелік використаних джерел: 

 
1. Методика дослідження дій особового 

складу органів управління та пожежно-рятувальних 

підрозділів під час проведення пожежно-технічної 

експертизи яка розроблена Харківським НДІСЕ 

Міністерства юстиції України. Реєстраційний код 

10.8.34. 

2. Статуту дій органів управління та 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту під час гасіння пожеж, 

затверджений наказом МВС від 26.04.2018 № 340, 

зареєстрованим в Мін'юсті 10.07.2018 за 

№ 801/32253.  

3. Порядок організації внутрішньої, 

гарнізонної та караульної служб в органах управління і 

підрозділах Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, затверджений наказом ВМС 

від 07.10.2014 № 1032, зареєстрований в Мін'юсті 

04.12.2014 за № 1563/26340. 

4. Кодекс цивільного захисту України. 
 

 

 

https://www.dsns.gov.ua/files/2018/8/3/321/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%A1%20340%20%D0%B2%D1%96%D0%B426.04.2018.pdf
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Захарчук І.В. 

викладач кафедри правознавства 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

COMPUTER FORENSICS 
 

Вжиття рішучих дій для покращення ділового та 

інвестиційного клімату - ось один з пунктів необхідний 

Україні для кращого майбутнього. 

Та чи просто це зробити? Питання щодо 

підтримки малого та середнього бізнесу в Україні 

розглядається ще з 2003 року, проте тоді це не було 

настільки широкомасштабне поняття. В сучасному ж 

суспільстві мабуть майже кожен зацікавлений 

розпочати свою справу, але завжди є ряд нюансів які 

стають немалою перешкодою для здійснення своєї цілі.   

Зараз на рівні законодавчої чинної бази ми маємо 

не один нормативний акт який регулює діяльність 

малого та середнього бізнесу і спрямований на його 

розвиток та підтримку. Всі їх перераховувати не 

будемо. Від 13 квітня 2016 року було схвалено 

постанову Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: "Розвиток 

підприємництва в Україні та підтримка малого і 

середнього бізнесу».  Відповідно до цієї постанови на 

Верховну Раду, Кабінет Міністрів, а також на 

Державну регуляторну службу України було покладено 

ряд повноважень. І одним з проривних і найбільш 

обговорюваних у сфері регуляторної політики стала 

розробка Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва на період до 2020 року, що 
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покладалася на Кабінет Міністрів України. І майже 

через рік, а саме 24 травня 2017 року Стратегія набрала 

чинності.  

Після значного падіння валового внутрішнього 

продукту у 2014-2015 роках (6,6 і 9,8 відсотка 

відповідно), стрімкого зростання споживчих цін (на 

24,9 та 43,3 відсотка відповідно) в 2016 році стали 

помітними ознаки відновлення та посилення 

позитивних тенденцій в економіці: зростання валового 

внутрішнього продукту на 2,3 відсотка, капітальних 

інвестицій на 18 відсотків, обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в 

економіку з початку інвестування, на 4,2 відсотка 

(порівняно з 31 грудня 2015 р.), уповільнення темпів 

зростання споживчих цін до 12,4 відсотка. На сьогодні 

національна економіка є економікою країни, яка 

фактично воює і перебуває в режимі нераціональних 

економічних відносин, спричинених тимчасовою 

втратою території, запровадженням різноманітних 

економічних санкцій та політичних обмежень, які 

продовжують негативно впливати на економічний 

розвиток країни. Суб’єкти середнього підприємництва 

в цілому є більшими, ніж в країнах ЄС, та формують 

значну частку доданої вартості за витратами 

виробництва (39,1 відсотка) та зайнятості (32,2 

відсотка). Суб’єкти мікропідприємництва є великою 

групою, але не дуже продуктивною - 35,2 відсотка 

зайнятих працівників та 8,9 відсотка доданої вартості 

за витратами виробництва. В ЄС мікропідприємства 

також мають проблему низької продуктивності (29,2 і 

21,1 відсотка відповідно). Прямі іноземні інвестиції 
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можуть сприяти розвитку малого і середнього 

підприємництва шляхом налагодження зв’язків між 

іноземними та вітчизняними підприємствами, в 

результаті чого здійснюватиметься передача “ноу-хау”, 

новітніх технологій. 

В стратегії є результати аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища малого і середнього 

підприємництва в Україні . 

Сильні сторони 

- Легкість реєстрації підприємницької діяльності 

- Конкурентна вартість трудового ресурсу  

- Висококваліфіковані трудові ресурси 

- Започаткування процесів ефективного 

регулювання 

- Успіх в усуненні бар’єрів у торгівлі, адаптація до 

стандартів ЄС 

- Покращення в сфері державних закупівель 

- Великий внутрішній ринок 

- Спрощена система оподаткування 

- Вигідне географічне розташування країни 

- Дистанційне навчання, в тому числі з питань 

підприємництва 

- Участь громадськості у формуванні державної 

політики 

Слабкі сторони 

- Несприятлива макроекономічна ситуація 

- Високий рівень корупції та регуляторного тиску 

- Відсутність налагодженої координації між 

заінтересованими сторонами для задоволення потреб 

малого і середнього підприємництва 

- Нерозвинута культура підприємництва 
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- Відсутність оцінки потреб малого і середнього 

підприємництва в освітніх послугах 

- Відсутність доступного та довготривалого 

фінансування 

- Втрата виробничих потужностей, логістичні 

проблеми 

- Низький рівень енергоефективності 

- Низький рівень інтернаціоналізації малого і 

середнього підприємництва 

- Високий рівень тіньової економіки 

- Складності під час закриття підприємств 

- Складності під час податкового адміністрування 

малого і середнього підприємництва 

- Низький рівень купівельної спроможності 

населення 

Можливості 

- Підтримка з боку міжнародної спільноти 

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, та інші угоди про вільну 

торгівлю  

- Стратегія сталого розвитку “Україна 2020” та 

комплексна програма реформування 

- Подальший розвиток системи публічних 

закупівель 

- Участь у рамковій програмі ЄС з досліджень та 

інновацій “Горизонт 2020” та програмі ЄС 

“Конкурентоспроможність підприємств малого і 

середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)” 
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- Повноцінне використання можливостей 

Європейської мережі підприємств 

- Високі темпи зростання інформаційно-

телекомунікаційних технологій та інформатизації 

- Спроможність банківським сектором 

кредитувати суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

- Підвищення рівня енергоефективності 

- Підвищення рівня спроможності об’єднань 

підприємців 

- Взаємодія заінтересованих сторін, які надають 

підтримку малому і середньому підприємництву 

Загрози 

- Продовження геополітичної нестабільності на 

сході країни 

- Повільне відновлення економіки або нові 

макроекономічні потрясіння 

- Повільні темпи виконання програм 

реформування 

- Непередбачувані зміни в законодавстві 

- Соціальні заворушення 

На сьогоднішній день все більше підприємців 

намагаються створити для себе найбільш вигідні 

умови, що і не дивно.  На допомогу підприємцям, а 

можливо в подальшому і вам в Україні існує 

Національна платформа МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ.  Вище вказана Всеукраїнська мережа 

поставила перед собою місію : Створення в Україні 

найкращого бізнес-клімату – через консолідацію 

спільноти МСБ, пропонування та адвокатування 
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ключових реформ публічної політики відповідно до 

потреб та законних інтересів МСБ.(1) 

Поряд з національним законодавством, українські 

підприємці мають можливість отримати підтримку від 

ЄС. Тобто, на даний час існують Програми 

Європейського Союзу з підтримки МСБ 

Програми підтримки МСБ: 

1.Ініціатива Європейського Союзу "EU4Business" 

2.Проект FORBIZ  

3.Механізм фінансування МСП – Етап IІ  

4.Програма "Initiative East" в рамках ПВЗВТ 

5.Європейський фонд для Південно-Східної 

Європи (EFSE) 

6.Механізм прямого фінансування МСП в рамках 

ПВЗВТ  

7.Пряме фінансування від ЄБРР за підтримки 

"EU4Business": Мережа центрів підтримки бізнесу в 

Україні 

8.Східне партнерство: Готові до торгівлі - 

ініціатива "EU4Business" 

9."EU4Business": Мережа центрів підтримки 

бізнесу в Україні  

10.Жінки у бізнесі 

11.Програма підвищення конкурентоспроможності 

підприємництва і потенціалу малих і середніх 

підприємств (COSME)  

На мій погляд досить успішний рух вперед, 

можливість реалізувати себе.  Як приклад, УГОДА між 

Урядом України і Європейським Союзом про участь 

України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) 
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(2014-2020)” ратифікована Україною від 22 лютого 

2017 року. COSME – це програма ЄС на період 2014-

2020 років з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка спрямована 

на створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва. У рамках цієї програми 

державні установи та громадські організації мають 

змогу отримати допомогу для реалізації проектів, 

націлених на підтримку конкурентоспроможності 

малого та середнього бізнесу та розвиток міжнародної 

торгівлі. Доступний для України бюджет складатиме 

800 млн. євро. 

Також існує програма підтримки бізнесу 

«EU4Business», що передбачає надання кредитних 

ліній малим та середнім підприємствам, а також 

фінансування торговельних операцій. Наразі обсяг 

фінансування даної програми становить 380 мільйонів 

євро. 

Як можна спостерігати, підтримку для малого та 

середнього бізнесу врегульовують не лише чинним 

законодавством, а й  за допомогою програм ЄС. Але 

найбільша напевно проблема МСБ в Україні це не 

інформування підприємців, представники малого та 

середнього бізнесу повинні знати свої права та вміти їх 

захищати.  

Звернемося до статистики, чи збільшується 

чисельність МСБ. На 2012 рік чисельність підприємств 

за всіма видами економічної діяльності складала: 

Середні підприємства – 20189 

Малі підприємства -  344048 

На 2014 рік: 

Середні підприємства – 15906 
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Малі підприємства – 324598 

На 2016 рік: 

Середні підприємства – 14832 

Малі підприємства -  291154 

Існуюча інфраструктура підтримки малого і 

середнього підприємництва потребує подальшої 

модернізації для забезпечення належної та оперативної 

консультативної та інформаційної підтримки та 

супроводження малого і середнього підприємництва на 

постійній основі. 

 

Перелік використаних джерел: 

1. Федотов Н.Н. - Форензика – компьютерная 

криминалистика - М., Юридический Мир – 2007. 
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 Коробко В.В. 

завідувач відділу автотехнічних досліджень та 

криміналістичного дослідження транспортних засобів 

Чернігівського НДЕКЦ МВС України 

Турупалов Ю.В. 

заступник завідувача відділу - завідувач сектору автотехнічних 

досліджень відділу автотехнічних досліджень та 

криміналістичного дослідження транспортних засобів 

Чернігівського НДЕКЦ МВС України 

Ананьєв П.О. 

головний судовий експерт сектору автотехнічних досліджень 

відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного 

дослідження транспортних засобів Чернігівського НДЕКЦ МВС 

України  

Корольов О.Є. 

старший судовий експерт сектору автотехнічних досліджень 

відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного 

дослідження транспортних засобів  

Чернігівського НДЕКЦ МВС України  

Лаврінець О.О. 

старший судовий експерт сектору автотехнічних досліджень 

відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного 

дослідження транспортних засобів  

Чернігівського НДЕКЦ МВС України  

Євтушенко В.М. 

судовий експерт сектору автотехнічних досліджень відділу 

автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження 

транспортних засобів Чернігівського НДЕКЦ МВС України 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК ЯК СКЛАДОВА 

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В 

ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ 

ПРИГОДИ 

 

Кримінальна правова наука має 3 основні теорії 

(концепції) щодо проблеми причинного зв'язку: 
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1) лат. "conditio sine gua non" («умова, без якої 

немає»): той чи інший фактор, без якого не було б 

наслідку, що є необхідною умовою злочинного 

результату і підставою для висновку про наявність 

причинного зв'язку; 

 2) адекватності причини: визнає такими, що 

мають кримінально-правове значення, тільки "типові" 

причини; 

3) необхідного спричинення: діяння передує 

наслідку за часом, діянню внутрішнє властива 

неминучість або реальна можливість настання 

наслідку, діяння породжує наслідок, а сам наслідок 

породжується саме цим діянням, а не діям інших осіб 

або інших зовнішніх сил. 

Найбільш поширеною в кримінальному праві є 

перша з вищезазначених  теорій. Згідно з цією теорією, 

дії людини визнаються причиною події, якщо вони 

були однією з необхідних умов настання події, при 

цьому всі далекі чи близькі умови настання певної 

події рівні, рівнозначні. Кожна з таких умов, якщо вона 

задовольняє вказану вимогу, може бути причиною 

пригоди, події. Виходячи з рівнозначності умов, які 

можуть бути причиною, ця теорія була названа теорією 

еквівалентності. 

Теорія еквівалентності визнає причинний зв'язок 

між діями людини і наслідками, які настали, у всіх тих 

випадках, коли ці дії були необхідною попередньою 

умовою (лат. “conditio sine qua non”) наслідків [1].    

У теорії еквівалентності, при визначенні 

причинного зв’язку між діянням (бездіяльністю) і 

суспільно небезпечними наслідками, встановлюються 
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не лише необхідні умови настання суспільно 

небезпечного наслідку, але і те, чи було діяння, яке 

виконувало роль необхідної умови, яке власне стало 

причиною наслідків. Будь-яка причина включає в себе 

необхідну умову настання результату, але не будь-яка 

умова є причиною наслідків. Сама причина в силу 

внутрішньої властивої їй продукуючій властивості 

відтворює наслідки. Умови такими генетичними 

якостями не володіють, а лише сприяють появі 

причини. 

Для визначення, чи є та або інша умова 

необхідною, використовується метод уявного 

виключення (гіпотетичної елімінації) однієї з умов, і 

якщо при виключенні умови зникає і наслідок, то, 

відповідно, ця умова і є причиною, а за умови, якщо 

при такому виключенні наслідок все одно настає, то 

тоді дана умов причиною не є [2].  

Використання вищевказаного логічного методу 

широко застосовується на першому експертному етапі 

встановлення технічного причиного зв’язку в 

провадженнях про дорожньо-транспортні пригоди з 

диференціацію на умови і причину виникнення події 

дорожньо-транспортної пригоди, необхідність 

проведення якого зумовлена для юридичних органів 

нормативними вимогами                      п. 7. Постанови 

Пленуму верховного суду України  від 23.12.2005 № 14 

«Про практику застосування судами України 

законодавства у справах про деякі злочини проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а 

також про адміністративні правопорушення на 

транспорті» [3], у відповідності до якого: «у випадках, 
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коли передбачені ст. 286 КК суспільно  небезпечні  

наслідки  настали  через  порушення  правил безпеки 

дорожнього руху  або  експлуатації транспорту двома 

або більше  водіями  транспортних  засобів,  суди  

повинні з'ясовувати характер порушень,  які допустив 

кожен із них,  а також чи не було причиною  

порушення зазначених правил одним водієм та їх 

недодержання іншим, і чи мав перший  можливість  

уникнути  дорожньо-транспортної події та її 

наслідків. При цьому треба мати на увазі, що за певних 

умов виключається кримінальна відповідальність 

особи, яка порушила Правила дорожнього руху 

вимушено, через створення аварійної ситуації іншою 

особою, котра керувала транспортним засобом.» 

У судовій інженерно-транспортній експертизі 

технічний причинний зв'язок - це необхідний зв'язок 

між відмовою функціонування в системі «водій - 

автомобіль - дорога» і подією виникнення дорожньо-

транспортної пригоди, при якій така відмова (причина) 

є попередньою для  створення аварійної ситуації 

(наслідку) і обумовлює подію виникнення дорожньо-

транспортної пригоди.    

У загальному огляді можливо виділити наступні 

форми технічних причинно-наслідкових зв'язків, що 

визначаються експертом при дослідженні механізму 

дорожньо-транспортної пригоди: 

- дії (бездіяльність) водія транспортного засобу - 

настання події пригоди; 

- технічний стан транспортного засобу – подія 

пригоди; 
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- технічний стан транспортного засобу – дії осіб, 

відповідальних за його експлуатацію; 

- дії інших учасників руху (пішоходи, погоничі і 

т.п.) – настання події пригоди; 

- дорожні умови (дорожня обстановка) - настання 

події пригоди;  

- дорожні умови (дорожня обстановка) – дії осіб, 

відповідальних за експлуатацію дороги.     

Досліджуючи технічні причинні зв’язки, експерт 

розглядає суб’єкт відповідальності на рівні дій 

операторів, що виконують певні, нормативно покладені 

на них функції, не оцінюючи їх суб’єктивні якості та 

соціально значимих факторів їх діяльності.  

У судовій інженерно-транспортній експертизі 

причина дорожньо-транспортної пригоди - це 

обставина (сукупність обставин), які з неминучістю 

викликають виникнення дорожньо-транспортної 

пригоди (несправність транспортних засобів, дефекти 

доріг і дорожнього покриття, помилкові дії осіб з 

керування транспортними засобами і т.п.). Причина 

дорожньо-транспортної пригоди встановлюється 

експертом, на відміну від причини 

автотранспортного злочину, що визначається 

органами слідства і судом.          

Технічна можливість запобігання дорожньо-

транспортної пригоди визначається експертом 

шляхом перевірки наявності умов, що дозволяли 

запобігти наїзду (зіткнення, перекидання) шляхом 

зниження швидкості руху, зупинки транспортного 

засобу або маневру, що визначаються технічними 

даними і особливостями транспортного засобу, 
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дорожньо-транспортною ситуацією і відповідним їй 

значенням нормативного часу реакції водія. Водій має 

технічну можливість запобігти дорожньо-транспортній 

пригоді, якщо встигає зупинити керований 

транспортний засіб, не доїжджаючи до місця зустрічі з 

перешкодою, або об’їхати її, або знизивши швидкість, 

дозволяє рухомій перешкоді війти за межі небезпечної 

зони.  

Аварійною ситуацією в судовій інженерно-

транспортній експертизі є: 

1) дорожня обстановка, в якій водій не має 

технічної можливості запобігти дорожньо-

транспортній пригоді. Аварійна ситуація виникає, 

якщо водій міг виявити, наприклад, перешкоду в 

момент, коли відстань до нього перевищувала 

гальмівний шлях, але не прийняв своєчасно заходів для 

запобігання наїзду або коли ця відстань була менше 

гальмівного шляху. Аварійна ситуація утворюється 

тим учасником руху, який своїми діями 

(бездіяльністю), що не відповідають вимогам 

нормативних актів, позбавляє себе або водія іншого 

транспортного засобу технічної можливості запобігти 

дорожньо-транспортній пригоді. Аварійна ситуація 

може виникнути і незалежно від дій учасників руху 

(наприклад, при  раптовому виникненні несправності 

транспортного засобу);                 

2) дорожня обстановка, при якій перешкоди, що 

виникають, можуть призвести до пригоди навіть при 

дотриманні водієм правил безпеки руху (наприклад, 

відкриті люки і малопомітні розкопування на проїзній 

частині без огородження, провисаючі над дорогою 
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дроти, інші малопомітні перешкоди в умовах 

обмеженої видимості і т.п.) [4].  

Типовим прикладом визначення технічного 

причинного зв’язку можна навести дорожньо-

транспортні ситуації, при дослідження яких, експерт 

встановив наявність технічної можливості запобігти 

дорожньо-транспортній пригоді у водія, що мав 

перевагу для руху (який рухався на дозволений сигнал 

світлофора або на нерегульованому перехресті рухався 

головною дорогою і т.п.), відносно іншого учасника 

дорожнього руху, що повинен був дати дорогу (який 

рухався на заборонений сигнал світлофора або 

другорядною дорогою), і, відповідно, зробив висновок, 

що аварійна ситуація була утворена водієм, що мав 

перевагу для руху, і саме його дії (щодо не 

застосування або несвоєчасного застосування 

гальмування, зміни напрямку руху і т.п.) є причиною 

виникнення події даної дорожньо-транспортної 

пригоди, а дії водія, що не мав переваги для руху, є 

лише умовою її виникнення, і наслідком такої 

технічної оцінки в рамках кримінального провадження 

може бути наступне притягнення  юридичним органом 

до кримінальної відповідальності за ст. 286 КК 

виключно того водія, що мав перевагу для руху.   

З урахуванням вищевикладеного є очевидним те, 

що визначення технічного причинного зв’язку, як 

складової причинно-наслідкового зв’язку в 

провадженнях про дорожньо-транспортні пригоди, має 

важливе значення для прийняття юридичними 

органами обґрунтованих і законних рішень у справах 

про дорожні-транспортні пригоди.                  



 148 

 

Перелік використаних джерел: 

 

1. В.В. Кузнецов, А.В. Савченко Кримінальне 

право України: питання та задачі до вступних, 

семестрових та державних екзаменів. Навч. посіб. / За 

заг. ред. О. М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та перероб. – К. 

: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.  

2. Кримінальне право України: Загальна частина : 

підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 

та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с. 

3. Постанова Пленуму верховного суду України  

від 23.12.2005 № 14 Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про деякі злочини 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також про адміністративні 

правопорушення на транспорті. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05 

4. Аверьянов В.Н. Словарь основных терминов 

судебной автотехнической экспертизы [Текст] / В.Н. 

Аверьянов, Р.Г. Армадеров, В.Г. Григорян и др.; под 

ред.    Ю.Б. Суворова.  М.: ВНИИСЭ, 1988. — 64 с. 
 

 

 

 



 149 

Макогін Н.О. 

студентка ІIІ курсу ЮФ групи ППР-171 

Національний унівеситет «Чернігівська політехніка» 

Науковий керівник: Козинець О.Г. 

к.і.н., доцент,зав. кафедри теорії та  

історії держави і права, конституційного права 

Національний унівеситет «Чернігівська політехніка» 

 

ПОНЯТТЯ АГРЕСІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
 

Злочинність вже давно вийшла за межі 

національних кордонів. Одним із видів міжнародних 

протиправних діянь є агресія. Ні імперативна заборона 

на її застосування, ні обтяжливі санкції, ні можливість 

іншої відповідальності не стають на перешкоді до того, 

аби щороку кількість збройних конфліктів між 

державами зростала. Все це становить серйозну загрозу 

міжнародному миру та безпеці, до того ж практика 

показує, що наявні заходи не достатні для того, щоб 

захистити світову спільноту. 

Проблематика дослідження є актуальною 

сьогодні, як для України, так і для світу загалом, 

зважаючи на значну існуючу кількість збройних 

конфліктів, їх нові вияви, у тому числі – приховані 

форми агресії, а також небажання держав йти на 

поступки під час їх вирішення.  

Ступінь розробленості даного питання серед 

науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних, є високою, 

однак відсутність повної та всебічної праці на цю 

тематику, створює широке поле для нових публікацій.  

Метою роботи є розкриття проблеми щодо 

визначення поняття агресії у міжнародному праві, 
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висвітлення сутності та складу міжнародного злочину 

агресії, аналіз правових норм міжнародного 

законодавства, спрямованих на боротьбу з цим 

явищем, та визначення порядку відповідальності за 

його вчинення. 

Агресія наділена статусом одного із найтяжчих 

міжнародних злочинів. Наразі чинне міжнародне право 

має імперативну норму, що забороняє її застосування. 

Якщо ж звернутися до історії, то довгий час війни 

вважалися правомірним засобом здійснення зовнішніх 

відносин, а першим правовим актом, що вніс зміни до 

такого порядку, став Паризький пакт (Пакт Бріана-

Келлога), прийнятий у 1928 р. Сторонами договору про 

відмову від агресивної війни стало 35 держав, а до 1939 

р. його ратифікувало 63 держави. 

Після Другої світової війни заборона агресії була 

значно розширена у Статуті ООН: він заборонив 

«погрозу силою або її застосування як проти 

територіальної недоторканності або політичної 

незалежності будь-якої держави, або яким-небудь 

іншим чином, несумісним із цілями Об’єднаних Націй» 

[1]. Є два винятки із вказаної заборони: право на 

самооборону від збройного нападу, що регулюється 

статтею 51 Статуту ООН, та військові заходи за 

санкцією Ради Безпеки на підставі глави VII Статуту 

ООН у випадку загрози миру, порушення миру або 

акту агресії (ст. 39) [2, c. 122-123].  

Після цього вищевказана норма перетворилася на 

один із найважливіших принципів міжнародного права 

та була закріплена у Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосується дружніх відносин і 



 151 

співробітництва між державами відповідно до Статуту 

ООН 1970 р. та Заключному акті Наради з безпеки й 

співробітництва у Європі 1975 р. 

Вперше у міжнародних відносинах покарання за 

акти агресії під час Другої світової війни стали 

військові трибунали у Нюрнберзі та Токіо. Їх статути 

склали основу для криміналізації агресивної війни. 

У 1967 р. Генеральна асамблея ООН створила 

Спеціальний комітет з питання визначення агресії у 

складі 35 країн. На сессії 1974 р. комітетом було 

запропоновано Проект визначення агресії, і цього ж 

року Генасамблея затвердила його консенсусом. Так, 

відповідно до ст. 1 Резолюції ГА ООН № 3314 1974 р., 

агресією є застосування збройної сили однією 

державою проти суверенітету, територіальної 

недоторканності або політичної незалежності іншої 

держави, або яким-небудь іншим чином, несумісним із 

Статутом Організації Об’єднаних Націй. За ст. 2 

застосування збройної сили державою першою в 

порушення Статуту є свідченням акту агресії. Ст. 3 

містить перелік діянь, які повинні кваліфікуватися як 

акт агресії, зокрема це: вторгнення або напад 

військових держав на територію іншої держави або 

будь-яку військову окупацію, яку б тимчасовий 

характер не потяг, що є результатом такого вторгнення 

або нападу, або будь-якої анексії з застосуванням сили 

території іншої держави або її частини; блокада портів 

або берегів держави військовими силами іншої 

держави; напад із військовими силами держави на 

сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та 
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повітряні судна іншої держави та інше. Проте, цей 

перелік не є вичерпним відповідно до ст. 4 [3]. 

Також у 1998 р. було прийнято Римський статут 

Міжнародного кримінального суду, де агресія була 

включена до переліку злочинів, які входять до 

юрисдикції цього суду. Статут набув чинності у 2002 р. 

– його ратифікували 60 держав. 11 липня 2010 р. у 

Кампалі (Уганда) на 13-му пленарному засіданні 

Комісією з огляду консенсусом була прийнята 

Резолюція RC/Res.6, що містила у п. 1 ст. 8 вже 

безпосередньо визначення поняття злочину агресії як 

«планування, підготовку, ініціювання або здійснення 

особою, яка в змозі фактично здійснювати керівництво 

або контроль за політичними або військовими 

діяннями держави, акта агресії, який у силу свого 

характеру, серйозності і масштабів є грубим 

порушенням Статуту ООН» [4; 2, с. 125-126]. У п. 2 ст. 

8 було висвітлено зміст поняття «акт агресії» та 

наведено перелік діянь, які кваліфікуються як акт 

агресії. Потрібно зазначити, що це визначення «акту 

агресії» та перелік діянь, які він включає є аналогічним 

(практично дослівним) визначенню «агресії», 

прийнятому Резолюцією ГА ООН № 3314 від 14 

грудня 1974 р. [2, с. 6]. 

Таке законодавче закріплення стало значним 

кроком уперед, проте мало і свої недоліки, які дещо 

послабили значення прийнятих змін. Це, зокрема, те 

що Міжнародний кримінальний суд виносить рішення 

лише щодо фізичних осіб, і не може застосовувати 

будь-які заходи впливу щодо держав, які не є 

учасницями Римського статуту. 
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Якщо досліджувати агресію як міжнародний 

злочин в теоретичному аспекті, то для формування 

повного уявлення про її сутність, слід приділити увагу 

її ознакам. На думку Юрченко Є. О., до них належать 

такі [5, c. 959]: 

1) здійснюється державою, посадовими особами 

держави, що використовують механізм держави в 

злочинних цілях;  

2) здійснюється у безпосередньому зв’язку із 

державою; 

3) посягає на міжнародний мир та безпеку;  

4) загрожує основам міжнародного правопорядку;  

5) має наслідком настання відповідальності 

держави як суб’єкта міжнародного права. 

Агресія, як міжнародний злочин, складається з 

наступних елементів. Об’єктом виступають суспільні 

відносини, що забезпечують стабільність 

економічного, соціального, культурного і політичного 

розвитку незалежної держави, а також міжнародний 

мир та безпеку, міжнародний правопорядок [5, c. 959]. 

Об’єктивну сторону утворюють такі дії як планування, 

підготовка, ініціювання та здійснення акту агресії. 

Питання щодо визначення суб’єкта є дещо спірним, 

оскільки на перший погляд здається, що це державні 

посадові особи, однак насправді їх дії є результатом 

політичної волі керівництва держави, тому вважається, 

що суб’єкт є загальним. Щодо суб’єктивної сторони 

злочину агресії, то вона виражена в простому умислі, 

оскільки передбачені діяння неможливі без попередньо 

спланованих дій, направлених на досягнення 

конкретних цілей. 
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Відповідальність за агресію (її підготовку, 

розв’язання та ведення) включає далекосяжні військові 

та політичні обмеження, що мають характер 

тимчасового обмеження суверенітету, повне або 

часткове роззброєння, демілітаризацію, ліквідацію 

військового потенціалу та інші заходи, які в доктрині 

міжнародного права широко прийнято відносити до 

таких форм відповідальності держави як надзвичайна 

репарація та надзвичайна сатисфакція [6, с. 104; 7, с. 

74, 81]. Зважаючи на прямий умисел даного злочину та 

його тяжкі наслідки, загальноприйнятою є думка про 

доцільність застосування більш суворого покарання, 

ніж зазвичай. Сьогодні найбільш поширеним засобом 

впливу на держав-агресорів є застосування різного 

роду санкцій, однак, як показує досвід останніх років, 

такі обмеження не є для порушників надто 

обтяжливими та не мають помітного результату. 

Ще однією проблемою явища агресії у 

міжнародному праві є її застаріле визначення. Воно не 

відповідає вимогам часу, адже з’явились сучасні 

технології та разом із ними нові типи загроз. Так, зараз 

набуває поширення інформаційна агресія, яка 

найчастіше реалізується шляхом кібератак. 

Отже, агресію слід розглядати як 

найнебезпезпечнішу незаконну форму застосування 

сили. Хоча цьому злочину і приділено увагу у 

міжнародному праві – зважаючи на його поширеність 

та фактичну безкарність, зараз цього недостатньо. 

Першим кроком для підвищення результативності 

боротьби з агресією слід вважати прийняття її 

універсального визначення, яке б стало основою для 
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подальшої розробки ефективних міжнародно-правових 

механізмів протидії актам агресії та покарання за їх 

скоєння. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСЕМ «ПОПЕРЕДЖЕННЯ», 

«ПРОФІЛАКТИКА», «ЗАПОБІГАННЯ», 

«ПРИПИНЕННЯ» В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ 

КРИМІНОЛОГІЇ 
 

Українські та зарубіжні кримінологи 

використовують різну термінологію (попередження, 

боротьба, протидія, соціальний контроль, превенція, 

профілактика, запобігання, припинення тощо) та 

класифікацію заходів боротьби зі злочинністю[1, 

с.132]. Так, А. Ф. Зелінський розмежовує значення 

вказаних термінів і пов’язує їх з різними рівнями, 

напрямами і видами даної діяльності. На думку 

вченого профілактика, запобігання і припинення є 

трьома видами попереджувальної діяльності [2, с. 94]. 

У свою чергу Ю.Л. Заросинський та І.М. Рощина 

вважають, що профілактика – це діяльність державних 

органів, громадських організацій, формувань і окремих 

громадян з виявлення і усунення причин злочинності і 

умов, які їм сприяють, а також вжиття відповідних 

заходів до конкретних осіб для подолання або 

нейтралізації їх негативних поглядів [3, с. 333-342]. 

Запобігання – це недопущення реалізації злочинних 

намірів шляхом виявлення осіб, які мають намір 
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вчинити злочин, і вжиття до них передбачених законом 

заходів з одночасним виявленням і усуненням причин, 

під впливом яких у них складається протиправна 

спрямованість [4, с. 109]. Припинення – це 

перешкоджання продовження злочину на стадії замаху 

і вжиття до таких осіб, заходів з припинення їх 

протиправної поведінки, а також виявлення й усунення 

конкретних причин, під впливом яких склалась 

антисуспільна установка, та умов, що сприяли 

реалізації злочинного наміру [5, с.78-81]. 

Таке розмежування уявляється таким, що 

суперечить буквальній сутності вказаних термінів. 

Крім того, на думку Т. М. Арзуманяна, О. М. Джужі, 

А. Е. Жалінського, Г. М. Міньковського та інших 

науковців різниця у обсязі чи змісті вказаних термінів 

не має практичного значення, так як достатньо 

використання одного з зазначених [6, с. 34]. У 

більшості робіт, як і в нормативних актах, вони 

застосовуються як взаємозамінні та 

взаємодоповнювані.  

Підтримуючи зазначені погляди, О. М. Литвак 

використовує поняття «запобігання злочинам», 

вкладаючи в нього зміст зазначених вище термінів 

(«профілактика», «запобігання», «припинення») та 

визначаючи його як систему заходів, які вживає 

суспільство для того, щоб стримувати зростання 

злочинності і, по можливості, знизити її реальний 

рівень шляхом усунення та нейтралізації її причин та 

умов, що їй сприяють, а також через відвернення та 

припинення окремих конкретних злочинів [7, с. 97-98]. 
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Розробці наукових підходів до боротьби зі 

злочинністю в своїх працях приділяють увагу такі 

вчені, як Л. В. Багрій–Шахматов, В. С. Зеленецький, 

А. Й. Міллер, В. П. Філонов, О. М. Литвинов, 

Т. С. Гавриш та ін. При цьому останніми роками 

кримінологи використовують різну термінологію: 

протидія (Л. М Давиденко), запобігання (А. П Закалюк, 

А. Ф. Зелінський , В. В. Голіна, О. М. Литвак), 

контроль над злочинністю (Я. І. Гілінський 

використовує термін «соціальний контроль», 

О. М. Харитонов – «державний контроль») тощо, при 

цьому вкладаючи у ці поняття майже тотожний 

зміст [8, с. 95]. 

Ми переконані, що більш доцільно 

використовувати один з вище зазначених термінів – 

«запобігання злочинності». Вибір саме даного терміну 

обумовлений аналізом Кримінального та Кримінально-

виконавчого кодексів України, який дозволяє зробити 

висновок, що законодавець на теперішній час віддає 

перевагу терміну «запобігання злочинності». Так, 

ст. 50 КК України передбачає, що кримінальне 

покарання поряд з карою за вчинення злочину має на 

меті запобігання злочинам, в свою чергу КВК України 

в ч. 1 ст. 1 передбачає, що кримінально-виконавче 

законодавство України регламентує порядок і умови 

виконання та відбування кримінальних покарань з 

метою захисту інтересів особи, суспільства і держави 

шляхом створення умов для виправлення і 

ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню 

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, 

а також запобігання тортурам та нелюдському або 
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такому, що принижує гідність, поводженню із 

засудженими.  

Запобігання злочинності – це особлива система 

соціальних, державних і суспільних заходів, які вживає 

суспільство з метою стимулювати зростання 

злочинності, направлених на усунення, нейтралізацію 

та ослаблення причин і умов злочинності, утримання 

від скоєння злочинів і корекцію поведінки злочинців, а 

також на осіб, стосовно яких за їх соціально–

демографічними, соціально–рольовими, кримінально–

правовими та морально психологічними ознаками 

можна прийти до висновку про схильність їх до 

вчинення злочинів [9, с. 341].  

Поряд з цим, деякі автори вкладають більш 

широкий зміст в спеціально-кримінологічне 

запобігання злочинності в кримінально-виконавчих 

установах закритого типу. Так О. В. Старков вважає, 

що запобігання слід розуміти не тільки як діяльність, 

направлену на виявлення й усунення (або 

нейтралізацію) негативних моментів, що детермінують 

пенітенціарну злочинність, але на їх компенсацію, 

заміну обставинами, що обумовлюють і формують 

правомірну поведінку засудженого [10, с. 125-139]. 

Тому спеціальна профілактика злочинів у виправних 

колоніях повинна забезпечуватися методами виявлення 

і методами усунення, а також компенсації причин і 

умов злочинів. Названі методи повинні доповнюватися 

вирішенням конфліктних криміногенних ситуацій, а 

також методами індивідуального запобігання. 

Аналізуючи визначення діяльності щодо 

запобігання злочинності в виправній колонії не можна 
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обійти увагою системний характер даного виду 

діяльності, яка охоплює набір певних елементів, що 

знаходяться в тісному логічному взаємозв’язку. 

Кримінологи поняття «запобігання злочинності» 

трактують у вузькому (кримінально-правовому й 

кримінологічному) та широкому (соціально-

політичному) сенсі. Під кримінально-правовим і 

кримінологічним запобіганням, взятому в 

традиційному і вузькому сенсі, розуміються заходи, 

здійснювані в процесі призначення і виконання 

кримінального покарання. Можна сказати, що ідея 

запобігання злочинності (приватна і загальна 

превенція) пронизує всю систему кримінально-

правових, кримінально-процесуальних і кримінально-

виконавчих інститутів. Проте практика боротьби зі 

злочинністю в сучасних умовах показує, що при 

визначенні поняття запобігання злочинності необхідно 

виходити з ширших позицій: соціально-політичних, 

економічних тощо. Такий підхід дає можливість 

сформулювати це поняття в широкому сенсі, що 

включає різні (не лише правового характеру) заходи з 

боку державних органів і громадських організацій, 

спрямовані на те, щоб не допустити існування 

злочинності в майбутньому або, принаймні, 

нейтралізувати її зростання. Саме у цьому криється 

сенс запобігання злочинності. 

Враховуючи визначення запобігання злочинам, 

можна зробити висновок, що діяльність із запобігання 

злочинності в кримінально–виконавчих установах 

закритого типу тотожна спеціальному й 

індивідуальному кримінологічному запобіганню, суть 
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якого полягає у виявленні, усуненні та нейтралізації 

детермінант злочинності у виправних колоніях та 

виявленні засуджених, які за своїми кримінологічними 

ознаками схильні до скоєння злочинів під час 

відбування кримінального покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк та довічного 

позбавлення волі, а також в усуненні обставин, що 

негативно впливають на виправлення та ресоціалізацію 

засудженого. Таким чином, ця соціальна проблема 

повинна вирішуватися за допомогою методів 

виявлення, адаптованих до умов КВУ закритого типу, а 

також методів усунення, нейтралізації й блокування 

криміногенно-пенітенціарних чинників. На додаток до 

цих способів повинна проводитися у відповідних 

формах і спеціальна діяльність, спрямована на 

виявлення засуджених, від яких можна очікувати 

скоєння злочинів у виправних колоніях.  
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УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ  

(PLEA BARGAINING)  

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В 

США 

 

Одним із повноважень прокурора в США є 

повноваження укладати угоди про визнання вини (plea 

bargaining). Широкі повноваження прокуратури щодо 

визначення умов угоди, наприклад, при визначенні 

виду та розміру покарання, перетворили її сьогодні 

уквазісудовий орган. Це підвело американських учених 

до думки, що сьогодні в США фактично склалася 

неформальна адміністративна, інквізиційна система 

винесення судового рішення в офісі прокурора, що 

неприпустимо і спотворює саму ідею здійснення 

правосуддя в кримінальних справах [1, с. 1404]. 

У континентальних системах кримінального 

судочинства проблема перетворення прокурора 

уквазісудовий орган стоїть не так гостро, як у США. 

Основна відмінність континентального підходу 

від американського полягає в тому, що питання вини й 

покарання при застосуванні аналогічних угод там 

переважно вирішуються в ході судового розгляду, в 
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той час як у кримінальному судочинстві США ці 

питання дедалі частіше визначаються в офісі 

прокурора. Оскільки стадія судового розгляду 

виходить за межі нашого дослідження, з метою 

порівняння наведемо кілька підходів, реалізованих у 

континентальних моделях кримінального судочинства. 

Наприклад, в Італії та Франції прокурор, 

обвинувачений і його захисник мають можливість при 

застосуванні процедур, аналогічних угод про визнання 

вини, спільно домовитися про вид і розмір 

передбачуваного покарання. Угода, як і в США, 

повинна бути затверджена судом. Однак уцьому 

випадку суд має доступ до всіх матеріалів справи й 

може не погодитися з пропозицією щодо виду й 

розміру покарання, якщо воно явно є недостатнім. 

У Німеччині прокурор має непрямий вплив на 

визначення виду й розміру покарання шляхом 

накладання вето на будь-яку неформальну угоду суду і 

сторін [2, с. 148–149]. Отже, у разі укладання 

неформальної угоди (аналога угоди про визнання вини) 

суд не може призначити покарання без згоди 

прокурора. Проте керівна роль в укладанні 

неформальної угоди, на відміну від США, знову таки 

залишається за судом. 

Багато в чому континентальний підхід заснований 

на тому, що при затвердженні угоди про визнання 

вини, відповідно до принципу презумпції 

невинуватості, суд повинен переконатися, що вина 

підсудного підтверджується сукупністю зібраних у 

справі доказів. У США у суду такого обов’язку немає, 
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що також сприяє перенесенню процесу укладання 

угоди та узгодження її умов в офіс прокурора. 

Повноваження прокурора щодо укладення угод 

про визнання вини стали результатом сукупності 

прецедентних рішень судів. Факторами, які 

спонукають прокурора в США укладати угоди про 

визнання вини, є обмеженість ресурсів, бажання 

залучити більшу кількість голосів виборців тощо. 

Зокрема, прокурори, розуміючи, що певна обставина 

призведе до збільшення покарання, могли виключити 

його зі звинуваченняі натомість запропонувати укласти 

угоду про визнання вини. Таким чином, прокуратура 

отримала додатковий засіб «торгу», що сприяло 

збільшенню кількості угод про визнання вини. 

Навіть у тих штатах, де повноваження суддів були 

обмежені, кампанія, розгорнута в 70-х роках, мала 

сильний психологічний ефект на всіх представників 

судового корпусу. Головне, що було підірвано довіру 

суспільства до справедливості судових рішень щодо 

виду й розміру покарання за скоєні злочини, внаслідок 

чого самі судді стали менш упевнені в їхній виключній 

ролі в питаннях визначення виду й розміру покарання 

та контролю за повноваженнями прокурора. 

Іншим важливим фактором, що вплинув на 

збільшення кількості угод про визнання вини, стала 

також надмірна «суворість» кримінального 

законодавства США. Кримінальна політика в США в 

останні десятиліття розвивалася таким чином, що як 

превентивний захід за багато злочинів були 

встановлені дуже суворі санкції. 
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Усе почалося з посилення боротьби з 

наркозлочинами. Так, згідно з «Rockefellerdrugslaws» 

1973 р. (названих на честь губернатора Нью-Йорка 

Нельсона Рокфеллера) за продаж двох унцій героїну чи 

кокаїну або за зберігання чотирьох унцій зазначених 

наркотиків вводилося покарання від 15 до 25 років 

позбавлення волі, що було сумірним із розміром 

покарання за вбивство. Інший відомий закон, 

прийнятий у 1978 р. у штаті Мічиган – «650 Liferlaw», 

– передбачав покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі без права на умовно-дострокове 

звільнення за зберігання понад 650 грамів кокаїну. 

Аналогічні зміни були внесені й до федерального 

законодавства [3, с. 466]. 

Однак незабаром законодавці стали значно 

збільшувати розміри санкцій за викрадення 

автомобілів, дитячу порнографію, за злочини, вчинені з 

застосуванням зброї, що було їм вигідно, оскільки 

показували їхню боротьбу із «соціальним злом» перед 

виборцями. У результаті надмірно суворі санкції стали 

потужною зброєю для прокурорів, яке вони стали 

використовувати для укладення угод про визнання 

вини в обмін на більш м’яке покарання. Як зазначають 

американські вчені, у результаті посилення 

кримінального законодавства багато з тих, хто мав 

дійсно хороші шанси бути виправданим у суді 

присяжних, не ризикували й укладали угоди про 

визнання провини [4, с. 79]. 

Отже, з огляду на вищевикладене доходимо 

висновку про те, що, отримавши легальну можливість 

впливати на вид і розмір покарання, прокуратура США 
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стала активно використовувати це повноваження, що 

призвело до значного зростання кількості угод про 

визнання вини. Угоди про визнання вини були схвалені 

Верховним Судом США. Практика розвивалася 

настільки стрімко, що незабаром поряд з угодами про 

визнання вини (plea bargaining) з’явилися так звані 

угоди аlfordplea, коли обвинувачений офіційно не 

визнає свою вину, але укладає угоду про визнання 

вини, щоб користуватися привілеями останньої. 
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НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ 

СТАНОВЛЕННЯ 

 

Прийняття Верховною Радою 28 червня 1996 року 

Конституції України, як основного закону держави та 

суспільства, на законодавчому рівні визначив 

спрямованість України на утвердження, забезпечення і 

захист прав людини і громадянина. Саме на рівні норм 

прямої дії, основного закону держави та суспільства 

визначено, що найвищою соціальною цінністю в нашій 

державі є людина, її життя, здоров'я, честь та гідність, 

особиста недоторканість та безпека. Положення статті 

59 Конституції України гарантує кожній людині право 

на правничу допомогу, яка у випадках передбачених 

законом надається безоплатно [1]. Актуальною 

проблемою серед подібних конституційно-правових 

норм є наявність самої норми права та відсутність 

механізму їх реалізації. Слід зазначити, що відповідна 

стаття Конституції України не є винятком і впродовж 

останніх п'ятнадцяти років у державі не існувало 

чіткого механізму реалізації даної норми права та 

відповідного інституту надання безоплатної правової 

допомоги. Зародження даного механізму реалізації 

права на безоплатну правову допомогу почалося лише 

у 2011 році і його розвиток триває й на сьогоднішній 
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день. Інститут безоплатної правової допомоги за своїм 

існуванням має значний обсяг історико-правових 

подій, які можна розглядати поступово за етапами, що 

в свою чергу, може дати загальне уявлення про 

формування даного правового явища.  

Перший етап, що має назву "Етап зародження" 

почався із впровадженням у 2011 році Закону України 

"Про безоплатну правову допомогу"[2] та прийняттям 

Кабінетом Міністрів України постанови №1362 "Про 

затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та 

вимог до професійного рівня адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги"[3], а також постави №1363 "Про 

затвердження порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 

затримання, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою"[4]. 

Закон України "Про безоплатну правову 

допомогу" став історично першим і одним з 

найважливіших нормативно-правових актів у сфері 

надання безоплатної вторинної правової допомоги ( 

далі – БВПД), а відповідно і механізму реалізації статті 

59 Конституції України.  

Даний нормативно-правовий акт відповідно до 

основного закону держави та суспільства визначає: 

зміст права на безоплатну правову допомогу; порядок 

реалізації цього права; підстави та порядок надання 

БВПД; державні гарантії щодо надання безоплатної 

правової допомоги; задачі та принципи державної 

політики у сфері надання безоплатної правової 
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допомоги; у рамках системи безоплатної правової 

допомоги визначив суб'єктний склад надання та 

суб'єктний склад отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги; порядок розгляду 

звернень про надання безоплатної первинної правової 

допомоги та організацію особистого прийому осіб для 

надання відповідної допомоги; порядок і процедуру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

управління системою надання безоплатної правової 

допомоги та її фінансування; оскарження рішень щодо 

надання безоплатної правової допомоги, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб. 

Другий етап розвитку системи надання 

безоплатної правової допомоги припадає на 2012 рік і 

має назву – "Інституційний етап". Тут відбувається 

розвиток інституційної системи безоплатної правової 

допомоги. Відповідний етап характеризується 

конкретними, поступовими кроками щодо створення 

об'єктивних умов, які забезпечать доступ людей до 

безоплатної правової допомоги. Кабінетом Міністрів 

України було прийнято постанову "Про затвердження 

Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

постійній основі, та договорів з адвокатами, які 

надають БВПД на тимчасовій основі" від 11 січня 2012 

року[5].  

Другий етап характеризується: впровадженням 

спеціальних заходів-конференцій щодо покращення 

доступу до правової допомоги; завершенням першого 
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конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до 

надання БВПД, за результатами якого понад 950 

адвокатів включено до реєстрів адвокатів, які надають 

відповідну допомогу; постановою Кабінету Міністрів 

№504 утворено Координаційний центр з надання 

правової допомоги; наказом Міністерства юстиції 

України №967/5 було затверджено Положення про 

центри з надання БВПД  [6]; прийняттям Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"[7], 

у якому була передбачена участь органів адвокатського 

самоврядування в управлінні системою безоплатної 

правової допомоги, а саме в контексті конкурсного 

відбору адвокатів і оцінки якості, повноти та 

своєчасності надання ними відповідного виду правової 

допомоги; створенням та уведенням в експлуатацію 

комплексної інформаційно-аналітичної системи з 

забезпечення надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою автоматизації більшості процесів і 

процедур в рамках системи надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

13 квітня 2012 року був прийнятий новий 

Кримінальний процесуальний кодекс України [8], у 

якому було здійснено законодавче закріплення єдиного 

способу залучення захисника за призначенням, а саме 

через центри з надання БВПД. Трохи пізніше, а саме 18 

квітня, було вирішено питання щодо оплати послуг 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, за допомогою прийняття постанови 

Кабінетом Міністрів України №305 "Питання оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу"[9]. Слід 



 172 

також зазначити, що відповідною постановою було 

вирішено кінцеве формування нормативної бази, що 

регулює функціонування всієї системи надання 

безоплатної правової допомоги. 

Третій етап розвитку системи надання 

безоплатної правової допомоги пройшов на теренах 

2013 року і має назву – "Етап формування якості та 

доступу до безоплатної правової допомоги". 

Особливість цього етапу полягала формуванні єдиної 

цільової програми, на 2013-2017 роки, за допомогою 

якої, можна було б створити можливість розроблення 

та здійснення комплексу заходів правового, 

організаційного та економічного характеру, а також 

спрямувати ці заходи на забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї 

право, відповідно до закону, і потребують її. В рамках 

даного етапу відбувається завершення третього та 

четвертого конкурсів з відбору адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, і таким чином станом на 1 квітня 

2013 року – 434 адвокати включено до реєстрів 

адвокатів, які надають відповідну допомогу, а станом 

на 1 листопада 2013 року – 603 адвокати.  

17 грудня 2013 року, Радою адвокатів України, як 

центральним органом адвокатського самоврядування 

було схвалено, а пізніше Міністерством юстиції 

затверджено, Стандарти якості надання БВПД у 

кримінальному процесі, що являли собою комплекс 

основних характеристик моделі гарантованого 

державою захисту, передбачених міжнародними 

правовими актами, законодавством України, у межах 
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яких та з урахуванням узгодженої правової позиції 

сторони захисту захисник є незалежним в обранні 

стратегії і тактики захисту у кримінальному 

провадженні для здійснення активного та розумного 

захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта 

всіма не забороненими законом засобами. 

Четвертий етап розвитку дістав назву "Етап 

підвищення якості та розширення доступу" та припав 

на 2014 - 2018 роки. Етап продовжував поступовий 

розвиток всієї системи з урахуванням якісних 

законодавчих новацій та змін, розвитком спеціальних 

заходів з підвищення кваліфікації. 

Підвищення якості на даному етапі полягало: у 

затвердженні Міністерством юстиції Стандартів якості 

надання БВПД у кримінальному процесі; проведенні 

каскадних тренінгів у регіонах для адвокатів з 

різноманітних тем, а саме щодо дій захисника у 

судовому провадженні та застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, оскарження 

рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та 

слідчого судді, перегляду судових рішень; затверджено 

План заходів щодо розвитку системи надання 

безоплатної правової допомоги, яким передбачено 

створення у 2015 році 100 місцевих центрів з надання 

БВПД. 

11-12 лютого 2015 року – за підтримки 

українсько-канадського проекту "Доступна та якісна 

правова допомога в України", що фінансується Урядом 

Канади, пройшов семінар щодо стратегії розвитку 

управлінського потенціалу системи безоплатної 

правової допомоги за участі команди керівників 
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регіональних центрів з надання БВПД та 

Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Розширення доступу тут слід трактувати як 

створення реальних, об'єктивних можливостей людей, 

які мають право на безоплатну правову допомогу, 

отримати доступ до неї в рамках свого місця 

проживання, а саме адміністративно-територіальної 

одиниці. 

1 липня 2015 року – 100 місцевих центрів з 

надання БВПД розпочали роботу у всіх регіонах 

України. 

25 серпня 2015 року – розвиток безоплатної 

правової допомоги включено як один з пріоритетів до 

Національної стратегії у сфері захисту прав людини, 

затвердженої Президентом України Указом №501. 

1 вересня 2015 року – розпочато широку 

інформаційну кампанію, щодо роботи в усіх регіонах 

України місцевих центрів з надання БВПД: заходи для 

медіа на національному та регіональному рівнях, 

кампанії з вуличного інформування громадян, 

виготовлення та ротація тематичного відеоролика на 

телебаченні національного та регіонального рівнів, 

розробка та розповсюдження за підтримки проекту 

"Доступна та якісна правова допомога в Україні", що 

фінансується Урядом Канади, буклетів про надання 

БВПД. 

 

Перелік використаних джерел: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

№254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради.1996. №30. 

141 с. 
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2. Про безоплатну правову допомогу: Закон 

України від 02.06.2011 р. №3460-VI / Відомості 

Верховної Ради. 2011. №51. 577 с. 

3. Про затвердження порядку і умов проведення 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 

р. / Верховна Рада України. Режим доступу до ресурсу: 

Офіційний веб-портал URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1362-2011-

%D0%BF#n93 

4. Про затвердження Порядку інформування 

центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2011 р. №1363. / Верховна Рада 

України. Режим доступу до ресурсу: Офіційний веб-

портал URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-

2011-%D0%BF. 

5. Про затвердження Порядку і умов укладення 

контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 

р. / Верховна Рада України. Режим доступу до ресурсу: 

Офіційний веб-портал URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF. 

6. Про затвердження Положення про центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги: 
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Наказ Міністерства Юстиції України від 02.07.2012 р. 

// Міністерство Юстиції України. 2012. №967. Режим 

доступу до ресурсу: Офіційний веб-портал URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15. 

7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: 

Закон України від 05.07.2012 р. №5076-VI / Відомості 

Верховної Ради. 2012. №27. 282 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України 

від 13.04.2012 р. №4651-VI / Відомості Верховної Ради. 

2012. 344 с. 

9. Про затвердження Порядку оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17.09.2014. №465 / 

Верховна Рада України. Режим доступу до ресурсу: 

Офіційний веб-портал URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF 
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ 
 

Юридична відповідальність - це відповідальність, 

яка виникає на основі правовідносин між державними 

органами та правопорушником, який підпадає під дію 

державного примусу, що має негативні наслідки для 

особи, яка порушує права інших осіб. Принципи 

юридичної відповідальності тлумачаться як 

фундаментальні ідеї, які характеризують суть, значення 

та природу юридичної відповідальності і містяться в 

усіх видах такої відповідальності.   

Ознаками матеріальної відповідальності такі: 

- державний примус - виконання норм права має 

примусовий характери; 

- наявність правопорушення - підстава для 

настання матеріальної відповідальності;  

- суб'єктний склад - суб'єктами матеріальної 

відповідальності завжди є працівник і роботодавець;  

- наявність відшкодування шкоди заподіяній 

стороні; підставою застосування є наказ, або 

розпорядження;  

- дія трудового договору не припиняється після 

застосування матеріальної відповідальності.  

Матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору настає у разі наявності одночасно таких умов:  
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наявність дійсної прямої шкоди; протиправна 

поведінка (дія або бездіяльність) особи, яка нанесла 

шкоду. Так, протиправною вважається така поведінка 

(у формі дій чи бездіяльності), яка характеризується не 

виконанням або неналежним виконанням обов'язків 

сторони трудового договору, на якого було покладені 

такі обов'язки відповідно до норм чинного 

законодавства та умов трудового договору;     наявність 

причинного зв'язку між протиправною поведінкою і 

шкодою, яка настала внаслідок таких дій чи 

бездіяльності. Зазначений зв'язок має бути прямим, а 

майнова шкода, яка виникла через вчинення 

протиправних дій сторони трудового договору 

безпосередньо випливає з його дій чи бездіяльності. 

Сторона трудового договору, яка порушила права 

іншої сторони має відшкодувати  матеріальну 

відповідальність тільки за ту шкоду, яка випливає з 

його діяння (дій чи бездіяльності); наявність вини у тієї 

сторони трудового договору, яка заподіяла шкоду. 

Вина - психічне ставлення особи до діяння, яке 

порушує права і свободи іншої особи, а також наслідки 

вчинених діянь (дій або бездіяльності). Розрізняють 

такі форми вини - умисел (прямий і непрямий) і 

необережність (самовпевненість та недбалість). 

 Відповідно до чинного трудового законодавства 

на сторону трудового договору, яка своїми діяннями 

нанесла шкоду іншій стороні  трудового договору несе 

відповідальність. Неминуче настання відповідальності 

гарантується нормами трудового законодавства.    

Такий підхід до вирішення спору покликаний 

врегулювати відносини між працівником і 
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роботодавцем і забезпечує виконання умов  трудового 

договору в частині відповідальності за не виконання 

своїх обов'язків.  

 В доктрині трудового права, а також відповідно 

до трудового законодавства виділяють три види 

матеріальної відповідальності: повна, обмежена, 

колективна (бригадна), кожна у яких застосовується до  

працівника згідно з умов трудового договору, а також 

відповідно до посади, яку він займає.  

Договір про повну матеріальну відповідальність 

може укладатися тільки при наявності одночасно двох 

умов, які стосуються роду занять працівника: 

1) наявність посади, яку працівник займає, або 

роботи, яку він виконує, у Переліку № 447; 

2) безпосередній зв'язок посадових обов'язків 

працівника зі зберіганням, обробкою, продажем, 

перевезенням або застосуванням у процесі 

виробництва довірених працівникам цінностей. 

10. Відшкодування моральної шкоди в трудовому 

праві здійснюється в порядку цивільного судочинства. 

Для притягнення роботодавця до відшкодування 

моральної шкоди працівнику необхідна наявність в 

його діяннях таких умов: вина роботодавця; 

порушення прав працівника; не виконання чи не 

належне виконання роботодавцем свої обов'язків; 

причинний зв'язок між діяннями роботодавця  і 

настанням негативних наслідків для працівника у 

вигляді душевного хвилювання, психічного розладу та 

фізичних страждань.  Розмір відшкодування за 

нанесення моральної шкоди не врегульований на 

законодавчому рівні, що викликає суперечливі погляди 
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на вирішення цього питання. Судді, як правило на свій 

розсуд задовольняють позов в розмірі відшкодування 

моральної шкоди, що значно менший, ніж той, що був 

заявлений  у позові. Така позиція потребує 

врегулювання для усунення невідповідності у розмірах 

відшкодування моральної шкоди з аналогічних правах. 

Тому ми пропонуємо внести відповідні поправки до 

трудового законодавства, а саме до проекту ТК  із 

встановленням мінімального та максимального розміру 

відшкодування моральної шкоди. Так, ст. 366 проекту 

ТК доповнити 3 пунктом: Розмір відшкодування 

моральної шкоди не може бути менший ніж 10 

середніх заробітних плат постраждалого і більший ніж 

100 таких заробітних плат.   

 

Перелік використаних джерел: 

1. Проект Трудового кодексу України від 

24.07.2017 №1658 від 27.12.2014 URL:   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5

322 (дата звернення 26.03.2020). 

2.  Трудове право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. горид. Т. 7 спец. вищ. навч. закл. / П. 

Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. 

Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.  544 с. 

3. Трудове право України: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. — К.: МАУП .    2003.  Ч. 4.  2003.  152 

с. 

4. Кодекс законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII // ВВР. -  1971. - додаток до № 

50. - ст. 375. 
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ТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 

ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ЯК 

СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД КРИМІНАЛЬНОГО 

ПОКАРАННЯ 
 

У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються в 

Україні і які безпосередньо пов’язані з проведенням 

Антитерористичної операції (АТО), операції 

Об’єднаних сил (ООС) на сході України велика увага 

приділяється дослідженню питання стосовно 

притягнення військовослужбовців до відповідальності 

за вчинення ними правопорушень, адже після 

оголошення часткової мобілізації кількість злочинів, 

вчинених військовослужбовцями, збільшилась у 

декілька разів.  Отож, Кримінальним кодексом України 

передбачений специфічний вид кримінального 

покарання для військовослужбовців – тримання в 

дисциплінарному батальйоні. 

Дослідженням даного виду кримінального 

покарання, його специфіки, доцільності та значення 

займалися такі вчені: Т.Б. Ніколаєнко, М.О. 

Сарнавський, О.Л. Муренко, М.А. Шулепов,  Ю.А. 

Пономаренко, А.С. Овчаренко, Ю.В.Сокоринський, 
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Р.В. Гринько, О.О. Шкута, С.Я. Бурда, І.Г. Богатирьов 

та інші. 

Правове регулювання зазначеного виду 

покарання, підстави та умови його застосування 

закріплені у Кримінальному кодексі (далі – КК) 

України, Кримінально-виконавчому кодексі України, 

Положенні «Про дисциплінарний батальйон у 

Збройних  Силах України», Інструкції про порядок 

відбування покарання засуджених 

військовослужбовців у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні та інших нормативно-

правових актах. 

Згідно зі статтею 62 КК України – «покарання у 

виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

призначається військовослужбовцям строкової служби, 

військовослужбовцям, які проходять військову службу 

за контрактом, особам офіцерського складу, які 

проходять кадрову військову службу, особам 

офіцерського складу, які проходять військову службу 

за призовом, військовослужбовцям, призваним на 

військову службу під час мобілізації, на особливий 

період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від 

6 місяців до 2 років, передбачених цим Кодексом, а 

також якщо суд, враховуючи обставини справи та 

особу засудженого, вважатиме за можливе замінити 

позбавлення волі на строк не більше 2 років триманням 

у дисциплінарному батальйоні на той самий строк» [1]. 

Отже, вказане покарання полягає в примусовому 

вдержуванні засудженого протягом визначеного судом 

строку у спеціально призначеній для цього військовій 

частині, де за допомогою встановленого в ній режиму, 
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суспільно корисної праці, соціально-виховної роботи, 

громадського впливу і військового навчання 

здійснюється його виправлення та запобігання 

вчиненню ним й іншими особами нових злочинів. Саме 

це положення вказує на значущість і необхідність 

зазначеного виду кримінального покарання. 

Військова частина, у якій військовослужбовці 

мають відбувати покарання називається окремою 

дисциплінарною ротою або дисциплінарним 

батальйоном (далі – «дисбат»), який ізолюється від 

інших військових частин гарнізону, знаходиться під 

серйозною охороною та утримується за окремим 

штатом. 

Суворий режим перебування у «дисбаті» подібний 

до режиму, що встановлений у виправно-трудових 

установах, в установах виконання покарань у вигляді 

позбавлення волі. Адже, засуджені до такого виду 

покарання військовослужбовці піддаються ряду 

обмежень, зокрема: ізолюються від інших 

військовослужбовців; вікна та двері приміщень 

«дисбату» обладнуються металевими ґратами; 

засуджені носять єдину встановлену форму одягу та 

знаки розрізнення; на роботу (залучаються не менше, 

ніж на 8 годин) та за межі «дисбату» засуджених 

виводять під охороною озброєного конвою; у випадку 

втечі засудженого конвой може застосовувати 

вогнепальну зброю; за порушення вимог режиму 

можливе застосування додаткових покарань та ін.  

Найважливішою юридичною ознакою, яка 

відрізняє дане покарання від позбавлення волі, є те, що 

особи, які відбули покарання в дисциплінарному 
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батальйоні або достроково звільнені з нього, 

визнаються такими, що не мають судимості, а 

достроково звільнені з нього визнаються такими, що не 

мають судимості після закінчення строку не відбутої 

частини покарання. Суттєвими відмінностями, у 

даному випадку, також є те, що:  

1) покарання у вигляді тримання під вартою у 

«дисбаті» є гуманнішим, аніж покарання у вигляді 

позбавлення волі з відбуванням в  загальних установах 

виконання покарань;  

2) військовослужбовці продовжують нести 

військову службу при відбуванні покарання у 

«дисбаті». 

Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом та 

Інструкцією про порядок відбування покарання 

засуджених військовослужбовців у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні: посилки (передачі), 

бандеролі і листи, що надходять на їх ім’я, підлягають 

огляду. Виявлені в них речі чи предмети, які їм мати 

заборонено, вилучаються. Гроші, що надходять на ім’я 

засуджених, у тому числі й премії як захід заохочення і 

щомісячне грошове забезпечення, зараховуються на 

їхні особові рахунки і видаються їм під час звільнення 

з дисциплінарного батальйону. Відпустки, передбачені 

для військовослужбовців, засудженим не надаються 

[2]. У зв’язку з винятковими обставинами (смерть або 

тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю 

хворого; стихійне лихо, яке завдало значної 

матеріальної шкоди винному або його сім’ї) 

засудженому може бути дозволено короткочасний 

виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до 
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семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду 

в обидва кінці. Час перебування у таких випадках за 

межами дисциплінарного батальйону зараховується до 

строку відбування покарання. Засудженим можуть 

бути надані побачення: короткострокові – до 4 годин, 

щомісяця у вільний час і тривалі – до 3 діб, один раз на 

квартал з правом спільного проживання з близькими 

родичами [3]. 

Тримання військовослужбовців у 

дисциплінарному батальйоні як вид кримінального 

покарання застосовується за вчинення ними злочинів 

невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

за умови, що суд, враховуючи усі обставини справи, 

дійде до висновку про призначення такого покарання.  

Злочинами невеликої тяжкості, у даному випадку, 

можуть бути: невиконання наказу (ч.1 ст. 403 КК), 

погроза або насильство щодо начальника (ч.1 ст. 405 

КК), ухилення від військової служби шляхом 

самокалічення або іншим шляхом (ч.1 ст. 409 КК), 

необережне знищення або пошкодження військового 

майна (ч.1 ст. 412 КК), втрата або зіпсування 

військового майна (ч.1 ст. 413 КК).  

Злочинами середньої тяжкості, за які 

передбачений даний вид покарання, є: непокора (ч.1 ст. 

402 КК), опір начальникові або примушування його до 

порушення службових обов’язків (ч.1 ст. 404 КК), 

порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності відносин 

підлеглості (ч.1 і ч.2 ст. 406 КК), самовільне залишення 

військової частини або місця служби (ч.1 ст. 407 КК), 

умисне знищення або пошкодження військового майна 
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(ч.1 ст. 411 КК), необережне знищення або 

пошкодження військового майна (ч.2 ст. 412 КК), 

порушення правил поводження зі зброєю, а також із 

речовинами і предметами, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення (ч.1 ст. 414 КК), порушення 

статутних правил внутрішньої служби (ч.1 ст. 421 КК). 

На сьогоднішній день, масового поширення з боку 

військовослужбовців досягли такі види злочинів, як: 

грубе порушення військової дисципліни, вживання 

алкогольних напоїв у місцях злагодження бойових 

підрозділів і в районах проведення АТО, самовільне 

залишення військової частини чи місця несення 

служби, невиконання наказів начальників, непокора, 

які негативно відбиваються на обороноздатності нашої 

держави. Саме це спонукало законодавця до прийняття 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності військовослужбовців, надання 

командирам додаткових прав та покладення обов’язків 

в особливий період» від 05 лютого 2015 року та Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності 

військовослужбовців та деяких інших осіб» від 16 

березня 2017 року. 

Призначення покарання у вигляді тримання 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є 

дискусійним питанням великої кількості науковців – 

дехто вважає за необхідне ліквідувати даний вид 

кримінального покарання через втрату його 

популярності, адже для забезпечення виконання 

покарання держава залучає таку кількість працівників, 
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що в кілька разів перевищує кількість осіб, до яких це 

покарання застосовується. Дехто ж, навпаки, відстоює 

противну позицію, вказуючи, що зазначений вид 

покарання є досить ефективним для 

військовослужбовців, а його ліквідація є недоцільною. 

Так, у 2019 році було засуджено 2 560 

військовослужбовців, з яких 43 особи отримали 

покарання у вигляді тримання під вартою у 

дисциплінарному батальйоні (5 з них – за вчинення 

злочинів середньої тяжкості, 38 – за тяжкі злочини) [4]. 

Зокрема, опрацювавши судову статистику за 2012 рік 

[8], 2016-2019 роки [4,5,6,7], можна порівняти 

статистичні показники та цілісно й аргументовано 

дослідити ефективність та необхідність такого 

специфічного виду кримінального покарання як 

тримання військовослужбовців під вартою у 

дисциплінарному батальйоні (результати відображені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Види злочинів та кількість осіб притягнутих до 

відповідальності за них у вигляді тримання під 

вартою у дисциплінарному батальйоні 

Вид злочину 
2019 

рік 

2018 

рік 

2017 

рік 

2016 

рік 

2012 

рік 

Злочини проти життя та 

здоров’я особи 
3 1 0 0 0 

Злочини проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканності особи 

1 0 0 0 0 

Злочини проти власності 4 1 0 1 0 

Злочини проти громадської 

безпеки 
1 4 0 2 0 
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Злочини проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту 
1 1 1 0 0 

Злочини проти громадського 

порядку та моральності 
0 2 1 0 0 

Злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я 

населення 

3 3 0 3 0 

Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини) – за Кримінальним кодексом 

України 

Непокора (ст.402) 0 0 0 1 0 

Невиконання наказу (ст. 403) 0 0 0 1 0 

Погроза або насильство щодо 

начальника (ст.405) 
2 1 0 0 0 

Порушення статутних правил 

взаємовідносин між 

військовослужбовцями за 

відсутності відносин 

підлеглості (ст.406) 

1 2 2 2 8 

Самовільне залишення 

військової частини або місця 

служби (ст. 407) 

19 10 24 55 1 

Дезертирство (ст. 408) 5 2 4 13 0 

Викрадення, привласнення, 

вимагання 

військовослужбовцем зброї, 

бойових припасів, вибухових 

та інших бойових речовин, 

засобів пересування, 

військової та спеціальної 

техніки чи іншого військового 

0 1 5 3 2 
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майна, а також заволодіння 

ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим 

становищем (ст.410)  

Умисне знищення або 

пошкодження військового 

майна (ст.411) 

0 0 0 1 0 

Втрата військового майна 

(ст.413) 
0 0 0 6 0 

Порушення правил 

поводження зі зброєю, а 

також із речовинами і 

предметами, що становлять 

підвищену небезпеку для 

оточення (ст.414) 

1 1 3 5 0 

Порушення правил водіння 

або експлуатації машин 

(ст.415) 

1 0 1 0 0 

Недбале ставлення до 

військової служби (ст.425) 
1 0 1 0 0 

Перевищення військовою 

службовою особою влади чи 

службових повноважень 

(ст.426-1) 

0 0 1 0 0 

 Усього: 

 30 17 41 87 11 

УСЬОГО: 43 29 43 93 11 

з 
н

и
х
 

невеликої тяжкості 0 0 0 0 1 

середньої тяжкості 5 2 10 40 7 

тяжкі 38 26 28 49 4 

особливо тяжкі 0 1 5 4 0 
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Отож, як бачимо, за останні чотири роки не 

зафіксовано жодного випадку тримання під вартою у 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців за 

вчинення злочинів невеликої тяжкості (хоча в їхніх 

санкціях можливий такий вид кримінального 

покарання). Але, зважаючи на ситуацію на сході 

країни, змінюються характеристики діянь і відповідно 

кількість військовослужбовців, яким призначається 

покарання у вигляді тримання в дисциплінарному 

батальйоні. Разом з тим, збільшується ступінь 

суспільної небезпеки діянь, адже кількість 

військовослужбовців, які засуджені за вчинення 

тяжких злочинів із призначенням їм зазначеного виду 

покарання у 2019 році становить 88% від усіх, 

вчинених ними, злочинів.    

Підсумовуючи вищевикладене, зазначаємо, що 

тримання військовослужбовців в дисциплінарному 

батальйоні є досить специфічним, проте ефективним 

видом кримінального покарання, яке, на нашу думку, 

зарекомендувало себе (ще з радянських часів) як дієвий 

спосіб перевиховання та виправлення 

військовослужбовців, які вчинили суспільно 

небезпечні діяння. За статистикою, рецидив 

злочинності військовослужбовців, що були засуджені 

до даного виду кримінального покарання та рецидив 

серед осіб, що відбували покарання у загальних 

виправних установах, є значно меншим. Можливо, 

необхідним є перегляд економічного та матеріально-

технічного забезпечення дисциплінарних батальйонів. 

Тому ліквідація дисциплінарних батальйонів 

(дисциплінарних рот) є, на нашу думку, безпідставною 
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і недоцільною, адже вони у більшості випадків 

виконують головну їхню мету – виправлення 

військовослужбовця, що вчинив суспільно небезпечне 

діяння та попередження їх вчинення ним у 

майбутньому.  
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ 

 

В умовах побудови правової держави соціальної 

значущості набуває питання чіткого дотримання 

сторонами трудових правовідносин дисципліни праці, 

засобів її забезпечення, а також вдосконалення 

трудового законодавства, що регулює дане питання. 

Адже, бездоганне додержання дисципліни праці, що 

передбачає якісне та вчасне виконання трудових 

обов’язків і завдань з додержанням усіх умов праці, як 

наслідок приведе до зростання продуктивності праці, 

поліпшення матеріального та культурного становища 

працівників, їх злагодженості у процесі трудової 

діяльності. Тому актуальними є заходи забезпечення 

належного рівня дисципліни праці – притягнення 

порушників до дисциплінарної відповідальності. На 

жаль, у сучасній судовій практиці кількість 

працівників, які притягуються до відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання ними своїх 

трудових обов’язків продовжує динамічно 

збільшуватись.  
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За загальним правилом у науці трудового права 

розрізняють загальну та спеціальну дисциплінарну 

відповідальність. Підтримуємо думку Ю.С. Адушкіна, 

який підкреслює, що такий поділ обумовлений:  

1) включенням особи в той чи інший тип 

колективу;  

2) належністю громадянина до організації певного 

виду (працівник підприємств і установ різних 

транспортних міністерств, прокуратури, суддя і т. д.);  

3) характером трудових функцій, виконуваних 

цією особою [1, с. 28-29]. 

У законодавстві відсутнє чітке визначення як 

загальної, так і спеціальної дисциплінарної 

відповідальності та не вказано їхнє призначення. Проте 

більшість науковців розуміють спеціальну 

дисциплінарну відповідальність як підвид 

дисциплінарної відповідальності, направлений на 

визначених законодавством спеціальних суб’єктів, які 

за вчинений дисциплінарний проступок несуть 

покарання в межах спеціальних нормативно-правових 

актів, якими передбачений ширший перелік заходів 

дисциплінарного впливу, що реалізуються шляхом 

застосування особливої процедури їх накладення. 

Поняття, суб’єкти та визначення конкретних 

особливостей спеціальної дисциплінарної 

відповідальності завжди перебували у центрі уваги 

великої кількості вчених-правознавців, зокрема – І.М. 

Паньонка, І.В. Лазора, О.А.Абрамової, М.О. 

Кабаченко, М.І. Іншина, М.І. Хавронюка, В.І. 

Прокопенка, В.С. Венедиктова, М.С. Строговича, С.С. 

Алєксєєва та інших. 
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Зазначена правова невизначеність формує мету 

нашого дослідження: розгляд спеціальної 

дисциплінарної відповідальності в аспекті вивчення 

деяких її особливостей, які підкреслюють величезну 

соціальну значущість даної правової категорії. 

Приступаючи до розгляду особливостей 

спеціальної дисциплінарної відповідальності, слід 

сказати, що вона встановлюється для обмеженого кола 

працівників, які чітко визначені законодавством та 

наділені спеціальним статусом, тобто розрахована на 

так званих спеціальних суб’єктів (звідси й назва).  

З даного твердження одразу випливає інша, не 

менш важлива, особливість спеціальної дисциплінарної 

відповідальності – спеціальний суб’єкт, тобто, 

працівник, який несе дисциплінарну відповідальність 

за спеціальними нормативно-правовими актами – 

законами та підзаконними актами, які й встановлюють 

та визначають безпосередні особливості правового 

статусу тієї чи іншої групи працівників.  

Так, наприклад,  працівники прокуратури несуть 

дисциплінарну відповідальність згідно з 

Дисциплінарним статутом прокуратури України [2]; 

працівники залізничного транспорту – за Статутом про 

дисципліну працівників залізничного транспорту [3]; 

судді – за Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» [4]; державні службовці, службовці органів 

місцевого самоврядування, працівники дипломатичної 

служби – за Законом України «Про державну службу» 

[5] тощо. 

Як бачимо, особливого регламентування зазнає 

відповідальність тих членів трудового колективу, 
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діяльність яких становить основний зміст певної 

організації (прокурори, судді, державні службовці і 

т.д.). Адже, інші працівники цієї ж організації, що 

виконують допоміжні функції, відповідатимуть на 

загальних підставах (загальна дисциплінарна 

відповідальність).  

Зазвичай виділяють такі групи спеціальних 

суб’єктів: 

1. Працівники залізничного транспорту, зв'язку, 

аварійно-рятувальних служб, гірничих підприємств 

тощо;  

2. Державні службовці, службовці органів 

місцевого самоврядування, працівники дипломатичної 

служби та інші працівники зі спеціальним статусом;  

3. Військовослужбовці;  

4. Адвокати, аудитори та судові експерти;  

5. Ув’язнені та засуджені особи, а також діти та 

підлітки, які знаходяться у спеціальних 

загальноосвітніх школах та спеціальних професійних 

училищах;  

6. Учні, слухачі (курсанти) навчальних закладів [6, 

с. 355]. 

Проте, зауважимо, що спеціальні суб’єкти не 

виключаються законодавством з кола суб’єктів, до 

яких може застосовуватись загальна дисциплінарна 

відповідальність. 

Разом з тим, спеціальна дисциплінарна 

відповідальність характеризується ширшим змістом 

проступків та відповідно передбачає застосування 

різноманітніших дисциплінарних стягнень, крім 

загальновідомих – догана і звільнення. Так, наприклад, 
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за статтею 9 Дисциплінарного статуту прокуратури 

України, до прокурорсько-слідчих працівників, 

працівників навчальних, наукових та інших установ 

прокуратури також можуть застосовуватись наступні 

види дисциплінарних стягнень – пониження в 

класному чині або посаді, позбавлення нагрудного 

знаку «Почесний працівник прокуратури України», 

звільнення з позбавленням класного чину [2].  За 

пунктом 12 Положення про дисципліну працівників 

залізничного транспорту, до працівників залізничного 

транспорту застосовуються ще такі стягнення – 

позбавлення машиністів права керування локомотивом 

з наданням роботи помічником машиніста, 

позбавлення свідоцтва водія моторно-рейкового 

транспорту незнімного типу та свідоцтва помічника 

машиніста локомотива з наданням роботи, не 

пов’язаної з керуванням локомотивом і моторно-

рейковим транспортом, на строк до 1 року [3]. За 

статтею 109 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів», до суддів можуть застосовуватися ще такі 

види дисциплінарних стягнень, як: попередження, 

сувора догана, подання про тимчасове (від 1 до 6 

місяців) відсторонення від здійснення правосуддя, 

подання про переведення судді до нижчого рівня [4]. 

Таким чином, окрім загальних видів дисциплінарних 

стягнень (догани й звільнення), виокремлюють ще й, 

розглянуті нами, спеціальні стягнення, що 

накладаються на окремі групи працівників, на яких 

поширюється дія досліджуваного виду дисциплінарної 

відповідальності. 
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У питанні вибору певного виду стягнення 

необхідно обов’язково звертати увагу на статтю 43 

Конституції України, яка забороняє використання 

примусової праці й тому застосування тимчасового 

переведення працівника на виконання іншої роботи без 

його згоди як вид дисциплінарного стягнення 

суперечитиме нормам Основного Закону держави [7]. 

За даним твердженням, застосування примусу в 

трудовому праві взагалі недопустиме (хоч і як методу 

забезпечення дисципліни праці). Проте, на нашу 

думку, саме ті заходи дисциплінарного впливу, які 

накладаються роботодавцем (або уповноваженим ним 

органом) для забезпечення трудової дисципліни 

працівників, тягнуть за собою їхню добровільну згоду 

на це безпосередньо при укладенні трудового договору 

із зобов’язанням добросовісного та належного 

виконання покладеної на працівника трудової функції. 

Тому, у такому випадку, ніякого примусу не існує. 

Зазначені вище дисциплінарні стягнення можуть 

накладатися не лише роботодавцем або 

уповноваженим ним органом, а й вищестоящими 

органами. Зокрема, ч.1 ст.13 Дисциплінарного статуту 

органів внутрішніх справ України фіксує, що Міністр 

внутрішніх справ має право накласти дисциплінарне 

стягнення на всіх осіб рядового і начальницького 

складу [8]. За Дисциплінарним статутом прокуратури 

України (ст.10) позбавлення або пониження в класному 

чині державного радника юстиції 1, 2, 3 класів 

провадиться Президентом України за поданням 

Генерального прокурора України [2] тощо. 
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Характерною особливістю спеціальної 

дисциплінарної відповідальності є строки застосування 

дисциплінарних стягнень. За загальним правилом, 

стаття 148 КЗпП  передбачає накладення стягнення не 

пізніше 6 місяців з моменту вчинення дисциплінарного 

проступку [9]. Проте, спеціальними нормативно-

правовими актами можуть фіксуватися й інші граничні 

строки (без урахування часу тимчасової 

непрацездатності працівника або перебування у 

відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного 

провадження), наприклад:  

- для працівників прокуратури  дисциплінарне 

стягнення застосовується протягом 1 місяця з дня 

виявлення проступку, але не пізніше 1 року з дня 

вчинення проступку [2]; 

- для суддів – не пізніше 3 років з дня вчинення 

проступку [4]; 

- для військовослужбовців – не пізніше ніж за 10 

діб від дня, коли командирові стало відомо про 

правопорушення, а у разі службового провадження 

протягом місяця від дня його закінчення [10]; 

- для адвокатів –  протягом 1 року з дня вчинення 

проступку [11]. 

Специфічною ознакою аналізованої нами 

дисциплінарної відповідальності є особливий порядок 

її застосування та оскарження. Ознайомившись із 

чинним законодавством і правовою доктриною 

трудового права [12, с. 303-353], зауважимо, що даний 

процес охоплює наступні стадії:  

1) порушення дисциплінарного провадження;  

2) проведення службового розслідування;  
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3) розгляд дисциплінарної справи і прийняття 

рішення по ній;  

4) виконання рішення, винесеного по справі;  

5) перегляд рішення за скаргою (у випадку 

оскарження працівником винесеного рішення).  

Оскільки на розгляд Верховної Ради України в 

черговий раз винесений новий Проєкт Трудового 

кодексу України (далі – ТК України), вважаємо за 

необхідне проаналізувати його норми стосовно 

дисциплінарної відповідальності. Книга 8 Проєкту ТК 

України присвячена правовому регулюванню 

відповідальності сторін трудового договору, зокрема, 

параграф 1 глави 1 книги 8 регулює дисциплінарну 

відповідальність працівників [13]. Новелою Проєкту є 

визначення понять «трудова дисципліна» та 

«дисциплінарний проступок», які у чинному КЗпП не 

розкриваються. Також розширюється перелік 

можливих дисциплінарних стягнень, які 

застосовуються за вчинення дисциплінарного 

проступку, окрім догани та звільнення, передбачається 

зауваження. Особливу увагу звертаємо на ч.2 ст. 350 

Проєкту ТК України, у якій законодавець фіксує, що 

«для окремих категорій працівників законами можуть 

встановлюватися інші види дисциплінарних стягнень» 

[13], тобто покладає визначення порядку застосування 

спеціальної дисциплінарної відповідальності на інші 

нормативно-правові акти, тим самим залишивши дане 

питання лише частково врегульованим. 

Отже, спеціальна дисциплінарна відповідальність 

– це обов’язок працівника, з урахуванням його 

спеціального правового статусу, понести негативні 
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наслідки у разі порушення ним своїх трудових 

обов’язків у встановлених спеціальним законодавством 

межах, що реалізується шляхом застосування 

особливої процедури накладення стягнень та інших 

заходів впливу. Особливостями зазначеного виду 

дисциплінарної відповідальності є: наявність 

спеціальних нормативно-правових актів; чітко 

визначене коло суб’єктів притягнення до неї та її 

застосування; ширший перелік дисциплінарних 

стягнень; спеціальний порядок накладення та 

оскарження дисциплінарних стягнень. Наявний Проєкт 

Трудового кодексу України у частині, що регламентує 

питання дисциплінарної відповідальності, містить у 

собі суттєві зміни та нововведення. У цілому 

відчувається прагнення законодавця відійти від 

положень, що втратили своє регулятивне значення у 

зв’язку зі зміною суспільних відносин. Проте, 

вважаємо за необхідне продовжити роботу над 

законопроєктом та переглянути його наявні положення 

щодо спеціальної дисциплінарної відповідальності, 

зокрема: чітко зазначити суб’єктів, які притягуються та 

які притягують до відповідальності, зафіксувати види 

дисциплінарних стягнень та строки для їх 

застосування. 
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ПИТАННЯ АБОРТУ В УКРАЇНІ 

 

 У кожного з нас на певному етапі життя виникає 

бажання до відтворення потомства, тобто до 

народження дітей. Для когось це довгоочікувана подія, 

яка робить його щасливим на все життя, а для когось – 

навпаки. І саме у результаті настання небажаної 

вагітності, у жінки виникає питання подальшого 

розвитку обставин. У більшості випадків відповіддю на 

це питання стає – аборт. 

 Дослідженням цього питання займалися такі 

вчені, як А. В. Аніщук, Н. М. Борисевич, В.О. 

Глушков, Н. Я. Жилка, В. С. Стешенко та інші. 

 Метою даної роботи  є дослідження поняття 

аборту та його здійснення жінками в Україні. 

 Ставлення суспільства до абортів змінювалося 

протягом різних часів, поставали питання дозволяти 

проведення аборту або його заборонити зовсім. 

 На сьогодні в Україні штучне переривання 

вагітності є досить поширеним явищем. За 

статистикою МОЗ щорічно близько 200 тисяч українок 

переривають вагітність. При цьому 60% абортів жінки 

роблять за власним бажання, а інші 40% - за 

медичними показниками [ 1].  
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 Тільки в 5 країнах світу аборти заборонені 

повністю (Нікарагуа, Домініканська республіка, 

Республіка Ель-Сальвадор, Мальта і Ватикан). У 119 

країнах – переривання вагітності є можливим за умови 

загрози життю і здоров’ю матері, але наша країна 

входить до числа тих держав, де жінці надається право 

вільного вибору. Переривання вагітності в 

позалікарняних умовах, де неможливо забезпечити всі 

правила асептики й антисептики, заподіює більшу 

шкоду здоров’ю, може викликати такі тяжкі наслідки, 

як запальні процеси в статевих органах, загальне 

зараження крові, безпліддя, значні крововтрати, 

психічні розлади тощо [2, с. 129]. 

 Порівняно з минулими роками кількість абортів 

дещо зменшується, але у порівнянні з європейськими 

країнами залишається високою. 

 В Польщі дозвіл на проведення аборту є одним з 

найскладніших, штучне переривання вагітності 

можливе тільки у випадку з ґвалтування, або серйозних 

медичних показників. До речі, за незаконне 

переривання вагітності відповідальність буде нести не 

жінка, а особа, яка вчинила таку діяльність. В 

Португалії ситуація дещо схожа, але відповідальність 

буде нести сама жінка.  

 В Україні аборт є дозволеним і розповсюдженим 

явищем. Один з десяти абортів припадає на осіб, яким 

на цей час не було 18 років. У 70% жінок після 

штучного переривання вагітності спостерігається 

безпліддя, а в деяких випадках аборти призводять до 

смерті жінки. Велика кількість жінок переривають 
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вагітність у зв’язку з власною незахищеністю, 

невпевненістю в завтрашньому дні.  

 Проблема аборту в більшості випадків 

залишається суто жіночою, на сьогодні гендерний 

аспект абортів в Україні практично не розвинений.  

 У свою чергу велика кількість жінок просто не 

розуміють, які негативні наслідки для їх власного 

здоров’я становить штучне переривання вагітності. 

Негативними наслідками аборту є : 

- сильна кровотеча; 

- розлади менструальної функції; 

- нервозність; 

- депресія; 

- безпліддя в майбутньому; 

- психічні розлади [3].          

Абортом у медицині називають передчасне 

зупинення вагітності і вилучення з матки плідного 

яйця чи плода, ще не здатного до життя поза тілом 

матері, в перші 28 тижнів вагітності [4, с. 14].  

У медицині розрізняють два види аборту: 

1) патологічний - вагітність припиняється якимось 

захворюванням вагітної жінки; 

2) штучний - вагітність припиняється побічним 

втручанням в організм вагітної жінки. Штучний аборт 

буває незаконним і законним. 

Згідно з чинним законодавством України, 

хірургічний аборт проводиться в закладах охорони 

здоров’я при вагітності до 12 тижнів. На терміні від 12 

до 22 тижнів штучний аборт проводиться у випадках 

виявлених показань[5]. 
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Чинним кримінальним законодавством України 

передбачена відповідальність за проведення аборт без 

дотримання вимог, яких вимагає закон. 

 Незаконним визнається аборт:  

1) Проведений поза межами медичного 

закладу. 

2) Проведений особою, яка не має медичної 

освіти. 

3) Проведений на терміні більше 12 тижнів, 

якщо для цього нема медичних показників. 

Відповідно ст. 134 Кримінального Кодексу 

України передбачена відповідальність за такі злочинні 

дії: проведення аборту особою, яка не має спеціальної 

медичної освіти; примушування до аборту без 

добровільної згоди потерпілої особи; незаконне 

проведення аборту, що спричинило тривалий розлад 

здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи [6].   

Також незаконним вважається аборт який 

проведений із порушенням загальноприйнятих правил, 

наприклад, проведення аборту без належного 

обстеження жінки. 

Думки багатьох вчених та законодавців суттєво 

розділилися між собою, деякі вважають, що потрібно 

заборонити переривання вагітності взагалі, інші, що 

потрібно залишити все як є. На нашу думку, повністю 

заборонити проведення абортів в нашій державі не 

можливо. Адже, трапляються тяжкі життєві ситуації, 

коли жінка немає іншого виходу. 

Отже, питання аборту було і залишається 

поширеним в нашій державі. Україна перебуває на 

високому рівні за кількістю абортів на рік, порівняно з 
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багатьма європейськими країнами.  Багато жінок 

роблять аборт під впливом зовнішніх обставин. Після 

штучного переривання вагітності багато жінок мають 

серйозні проблеми із  здоров’ям, в деяких випадках 

аборт завершується смертю самої жінки. У нашій 

державі до цих пір проводять незаконні аборти, за що 

передбачено кримінальну відповідальність.  
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СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА 

ЕКСПЕРТИЗА З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

І ОХОРОНИ ПРАЦІ У РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

У механізмі захисту прав, свобод та інтересів 

громадян особливе місце займає інститут судової 

експертизи. Так, під час проведення досудового 

розслідування, а також судового розгляду практично у 

кожному разі використовуються спеціальні знання 

експерта для встановлення фактів та обставин, що 

мають значення для ухвалення законних та 

справедливих рішень.  

Як свідчать матеріали слідчої та судової 

практики, під час розслідування злочинів проти 

безпеки виробництва, необхідність використання 

спеціальних знань, а саме проведення експертиз, 

виникає практично у кожному разі. Проблеми 

використання спеціальних знань (у тому числі і 
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призначення інженерно-технічних експертиз) під час 

розслідування злочинів проти безпеки виробництва 

(порушень правил охорони праці, техніки безпеки), у 

своїх роботах досліджували А.П. Бороданков, М.С. 

Брайнін, Ш.К. Вахітов,               С.А. Квелідзе, О.В. 

Таран, М.П. Яблоков та ін..  

Згідно емпіричних даних, під час розслідування 

злочинів проти безпеки виробництва часто виникає 

потреба у дослідженні джерел небезпеки, що потребує 

застосування спеціальних знань у галузі 

електробезпеки, безпеки у будівництві, гірничій 

промисловості, пожежної безпеки та ін.  

Ці питання зазвичай вирішуються за допомогою 

інженерно-технічної експертизи з безпеки 

життєдіяльності і охорони праці. Інженерно-технічна 

експертиза – один з видів судових експертиз (згідно з 

класифікацією Інструкції про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних 

досліджень, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції 8 січня 1998 року № 53/5 у редакції наказу 

Міністерства юстиції 26 грудня 2012 року № 1950/5), а 

інженерно-технічна експертиза з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці є одним з підвидів 

інженерно-технічних судових експертиз (згідно 

класифікації згаданої Інструкції). Експертиза з безпеки 

життєдіяльності і охорони праці призначається для 

встановлення механізму здійснення небезпечного 

фактору, причин настання нещасного випадку, а також 

для визначення вимог нормативно-технічних 

документів, невиконання яких перебуває у причинному 

зв´язку з нещасним випадком.  
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Предметом цієї експертизи є фактичні дані та 

обставини виникнення небезпечного фактору, умови, 

що призвели до настання нещасного випадку, які 

встановлюються на основі спеціальних експертних 

знань.  

Детальне визначення предмета судової 

інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці 

та безпеки життєдіяльності пропонують                           

Ю.О Кравченко, Л.Г. Бордюгов та І.М. Марченко, які 

визначають його як зафіксовані слідами-

відображеннями фактичні дані, обставини події, які 

досліджуються й установлюються на базі методів 

загальної теорії судової експертизи, спеціальних 

наукових знань у сфері промислового й 

сільськогосподарського виробництва, прикладних наук 

з метою виявлення причинних залежностей і зумовлені 

сукупністю інформації про діяльність або бездіяльність 

працівників і посадових осіб у процесі нормального 

функціонування підприємства та при виникненні на 

ньому надзвичайної ситуації, недотримання трудової й 

виробничої дисциплін, невиконання вимог 

законодавчих, нормативно-правових актів з охорони 

праці та експлуатаційної документації, порушення 

технологічних процесів, технічний стан будинків, 

споруд, комунікацій, транспорту, приладів контролю, 

машин, механізмів, устаткування, інструментів й інших 

знарядь праці, а також засобів протиаварійного, 

колективного та індивідуального захисту [1, с. 334].  

За допомогою згаданої експертизи можливо 

встановити: причину нещасного випадку; джерело 

небезпечного фактору, що призвело до настання 
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нещасного випадку; обставини, які обумовили 

нещасний випадок; відповідність або невідповідність 

конструкції та технічного стану механізму 

(обладнання, устаткування) вимогам правил охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; відповідності або 

невідповідність організації робіт на виробничій 

дільниці вимогам охорони праці; чи відносяться 

роботи, об’єкти, устаткування до категорії з 

підвищеною небезпекою; відповідність або 

невідповідність кваліфікації працівника характеру 

робіт, що ним виконувались; коло осіб, діяльність 

(бездіяльність) яких пов’язана, з технічної точки зору, з 

нещасним випадком тощо.  

Отже, у підсумку можна зазначити, що за 

допомогою інженерно-технічної експертизи з безпеки 

життєдіяльності і охорони праці вирішуються 

найбільш складні питання, пов´язані із встановленням 

механізму та причин настання нещасного випадку на 

виробництві, відповідності дій службових осіб 

підприємства або інших суб´єктів вимогам 

законодавчих та нормативно-правих актів з охорони 

праці.  

 

Перелік використаних джерел: 

1. Кривченко Ю. О., Бордюгов Л.М., Марченко 

І.М. Теоретичний базис судової інженерно-технічної 

експертизи в галузі охорони праці та безпеки 

життєдіяльності / Ю. О. Кривченко, Л. Г. Бордюгов, І. 

М. Марченко // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики . – 2012. – Вип. 12. – С. 332–339. 
 



 213 

Толкач А.М. 

старший викладач 

кафедри кримінального права і правосуддя 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ 

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Організована злочинність на сьогодні становить 

для України загрозу національній безпеці. В нашій 

державі вона проникла майже у всі сфери 

економічного й політичного життя, і, більш того, діє як 

проти інститутів держави і суспільства так і заміщає 

легальні інститути, використовує їх у своїх цілях, 

лобіюючи власні інтереси.  Беззаперечним є факт, що 

злочинність у цілому і такий її найбільш небезпечний 

вид, як організована зокрема, залежать від соціальних 

умов.  

Метою нашої розвідки є дослідження історичних 

аспектів виникнення організованої злочинності в 

Україні з давніх часів до сучасного періоду. 

Різні кримінально-правові аспекти організованої 

злочинності вже тривалий час є предметом наукових 

досліджень. Юридична лiтература мiстить у сoбi 

велику кiлькiсть рiзнoманiтних i змiстoвних наукoвих 

праць, присвячених організованій злочинності. 

Дослідженню організованої злочинності були 

присвячені роботи таких українських та зарубіжних 

вчених, як: Л. Ф. Гула, А. І. Гуров, О.М. Джужа, О. О. 

Кваша,  Р.С. Орловський, С. О. Прутяний, А. Д. 

Семикопний, О. В. Топильска, І. К. Туркевич та інші. 
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Організована злочинності не можлива без 

вивчення її історичних передумов і практики боротьби 

з нею правоохоронних органів [1, с. 289]. 

Генезис організованої злочинності в Україні є 

яскравим підтвердженням залежності характеру 

злочинності від конкретних соціально-економічних 

умов. Як підтверджують історичні джерела, злочинний 

світ і його представники завжди прагнули до 

об’єднання сил, зміцнення основ антигромадського 

способу життя, який змушував їх бути зухвалими, 

підступними, цинічними щодо закону та його 

представників у особі правоохоронних органів, 

законослухняних громадян.  

Так поступово формувався злочинний світ як 

особлива організована комунікативна система 

злочинності зі своєю ієрархією, що забезпечує 

внутрішню «дисципліну» і «порядок».  

О. М. Джужа та І. К. Туркевич зазначають, що 

одними з перших організованих професійних 

злочинців на наших теренах були так звані «злодії з 

великої дороги», тобто розбійники, для яких грабунок 

був не просто злочинним заняттям, а способом життя. 

Виникнення цієї професії стало наслідком історичного 

парадоксу. Київській Русі вдалося проминути 

рабовласницький лад, але монголо-татарська навала 

істотно загальмувала соціально-економічний розвиток. 

На території колишньої феодальної держави 

утворилося Московське князівство, яке згодом 

розширилося й в результаті агресивної політики його 

правителів перетворилося на велику Російську 

Імперію. У ній від початку XVIII ст. було узаконено 
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кріпаччину, що існувала аж до 1861 р. Тяжкі умови 

життя змушували селян утікати від своїх гнобителів, а 

оскільки легалізація на інших територіях (крім 

козацьких земель) була неможливою, то для багатьох 

утікачів розбій ставав єдиним засобом до існування. 

Що стосується злодіїв, то до початку XIX ст. ця 

професія не набула значного поширення, очевидно, 

через те, що жителі невеликих населених пунктів (а 

вони переважали в країні) зналися між собою, тож 

факти злодійства було важко приховувати, а про скоєні 

випадки одразу всі дізнавалися. До того ж злочинців 

суворо карали: їм відтинали руки, ставили тавро на 

лобі, виривали ніздрі або часто й страчували [2, с. 232]. 

У вітчизняному законодавстві перша згадка про 

співучасть у вчиненні злочину групою датована XI ст., 

коли було укладено «Руську правду». В статті 31 цього 

документа йдеться про покарання за вчинення злочину 

кількох осіб, а ст. 41 передбачає відповідальність за 

співучасть у розкраданні. Але «Руська правда» не 

поділяла співучасників на головних і другорядних, не 

визначала ознаки власне співучасті [3]. 

Початком розвитку інституту співучасті у 

вітчизняному праві слугували норми, передбачені 

«Соборным Уложением» 1649 р. Зазначений правовий 

акт розробив основні положення розглядуваного 

інституту: ознаки співучасті, види співумисників, 

індивідуалізацію їхньої відповідальності. Особа 

організатора вже за тих часів розглядалася як 

найнебезпечніша, і для організатора злочину 

передбачалася більша відповідальність, ніж для інших 

співучасників. У XIX ст. поділ співучасників на види, 
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вивчення їхніх характерних ознак, умов 

відповідальності були одними з найважливіших 

розділів учення про співучасть. Найвичерпнішу 

характеристику організатора злочину вперше в історії 

російського права наведено в «Уложении» 1845 р., у 

якому співучасників поділено на види за формами 

співучасті [ 4, с. 11]. 

У 40-ві роки XIX ст. відбувся розподіл злочинців 

за видами діяльності, що сприяло підвищенню їх 

професіоналізму. Жебраки були окремо, крадії 

зосереджувалися у злодійському середовищі, 

грабіжники – у розбійницькому. Концентрувалася 

відповідна кримінальна еліта, створювалися підпільні 

школи для малолітніх злодіїв, «найобдарованіших», 

тобто найспритніших, посилали за кордон для 

удосконалення «майстерності». 

Відзначимо циклічність структури і динаміки 

групової професійної злочинності в Україні від 

початку XVIII до кінця XIX ст. Це було зумовлено 

бурхливим економічним розвитком, передусім у 

Причорномор’ї, розбудовою портових міст та 

індустріальних центрів, що супроводжувалося 

збільшенням кількості корисливих злочинів, їх 

інтелектуалізацією і виходом професійних злочинців 

на міжнародний рівень. 

До кінця XIX ст. злочинний світ уже мав своє 

професійне ядро, причому специфічний кримінальний 

«розподіл праці» не тільки не розхитав монолітність і 

згуртованість цього світу, а, навпаки, зміцнив його, 

надавши йому стрункішу організацію. 
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На початку XX ст. уперше в історії вітчизняного 

бандитизму в Одесі з’явився рекет, розпочали 

створюватися так звані «дахи». Після Жовтневого 

перевороту 1917 р. і громадянської війни різко зросла 

групова корисливо - насильницька злочинність. Але 

потрібно віддати належне більшовицькій владі, яка 

доволі швидко змогла її приборкати. Щоправда, це 

було зроблено ціною жорстоких репресій та 

запровадження тотального нагляду всіх за всіма, однак 

професійну злочинність викорінити не вдалось, хоч 

засоби радянської пропаганди усіляко намагалися 

стверджувати протилежне [5, с. 450]. 

Вказівка на організатора як найнебезпечнішого зі 

співучасників з’явилася і в перших постановах 

Радянської держави. Декрети РСФСР, що стосувалися 

регулювання кримінально-правових відносин, 

вважалися чинними на території України. Особливістю 

первісних декретів було те, що, крім виконавців, 

підбурювачів, пособників, до співучасників зараховано 

організаторів, ватажків і натхненників 

контрреволюційних виступів як головних винуватців. 

Однак перші декрети радянської влади, назвавши види 

співучасників і встановивши принципи їхньої 

відповідальності, не розкрили змісту їхньої діяльності. 

Організовані форми злочинності, що існували в 

УСРР у 1920-х рр., і в цьому переконано більшість 

сучасних дослідників, мали достатній рівень, для того, 

щоб сприймати їх, як, нехай і незавершену, але все ж 

систему. Організована злочинність як кримінологічне й 

суспільне явище мала у 20-х рр. ХХ ст. історично 

обумовлену, нерозвинену форму в сукупності її 
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елементів, яка не в повній мірі відповідає сучасному 

розумінню організованої злочинності та її становищу.  

Отже, організована злочинність як феномен, 

переживала важливий етап становлення у 20-ті рр. ХХ 

ст. [6, с. 8]. 

Найбільших темпів розвитку кримінальний 

бандитизм досяг у 1921–1922 рр., у часи голоду, який 

панував на той час у країні. Бандитизмові того періоду 

притаманні не лише політичні й кримінальні мотиви, а 

й вкрай жорсткі форми насильства [7 , с. 74].  

З середини 1920-х рр. починається процес 

зростання економічної та загально-кримінальної 

злочинності. Вже у 1921 р. урядом УСРР було 

прийнято декілька важливих постанов щодо протидії 

бандитизму. Насамперед, це постанова «Про заходи 

боротьби з бандитизмом», де вказувалося про 

подальший розвиток бандитизму в республіці. 

Підвищена небезпека таких проявів знайшла своє 

відображення у постанові ВУЦВК від 1 червня 1921 р., 

що передбачала створення при Раднаркомі УСРР, 

губернських і повітових виконкомах постійних нарад з 

питань боротьби з бандитизмом [6, с. 9].  

Кримінальні кодекси УСРР 1922 та 1927 рр. 

фактично стали квінтесенцією розуміння природи і 

характерних рис організованих форм злочинності у 

радянському кримінальному праві 1920-х рр. 

У систематизованому вигляді норми 

кримінального права були викладені в Кримінальному 

кодексі 1922 р. Особлива частина КК УСРР 

регламентувала відповідальність за організаторську 

діяльність як один із найнебезпечніших видів 
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співучасті. Зокрема, ст. 58 передбачала кримінальну 

відповідальність за організацію контрреволюційних 

озброєних повстань, а ст. 65 – відповідальність 

організаторів диверсій.  

На момент появи КК УСРР 1927 р., радянське 

кримінальне право мало вже доволі чітке уявлення про 

природу та форми організованої злочинності.  

У КК УСРР 1927 р. зазначено, що участь у злочині як 

організатора є обставиною, що обтяжує 

відповідальність, і виділено такі різновиди форм 

співучасті, як: 1) група за попередньою змовою; 2) 

група осіб. Крім того, КК УСРР 1927 р. вказує на такі 

форми злочинних об'єднань, як контрреволюційна 

організація, організація, утворена для підготування або 

вчинення певних злочинів, банда, збройна банда [5, с. 

451].  

Так, з кінця 30-х років XX ст. поняття «злочинна 

група» увійшло в юриспруденцію. Проте окремі 

визначення організатора, що наводилися в теорії, не 

розкривали остаточно сутності діяльності цього 

співучасника, не було виділено й чітких ознак, які б 

дали змогу відмежувати організатора від інших 

співучасників. Із багатьох визначень не було зрозуміло, 

кого слід вважати організатором злочину: особу, яка 

очолює організацію, чи особу, яка виявила найбільшу 

активність у злочині, вчиненому в співучасті. 

Отже, через прогалину в законодавстві, 

невизначеність кримінальних кодексів стосовно 

поняття злочинної групи наука кримінального права не 

змогла розробити характерне визначення організатора, 

його ознаки та функції. Ці обставини також негативно 
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позначилися на практиці боротьби з організаторами 

(лідерами) злочинних груп. Не випадково вже у 

Постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 10 

квітня 1941 р. «Про судову практику про злочини, які 

становлять пережитки родового ладу» наголошено як 

на суттєвому недоліку судової практики на тому факті, 

що суди часто обмежують свою діяльність 

засудженням лише безпосередніх виконавців злочину, 

виявлення яких зазвичай пов’язане з меншими 

труднощами, не враховуючи, що підбурювачі й 

організатори діють у багатьох випадках із 

антидержавних спонукань і тому становлять особливу 

соціальну небезпеку [ 8]. 

Вперше термін «організована група» (синонім - 

«зграя») в радянському кримінальному законодавстві 

вжито в Указі Президії Верховної Ради СРСР від 4 

червня 1947 р. «Про кримінальну відповідальність за 

розкрадання державного та громадського майна», яким 

встановлювалася підвищена кримінальна 

відповідальність за розкрадання державного чи 

громадського майна, вчинене організованою групою 

(зграєю) [9, с. 27].  

Перед науковцями та практичними працівниками 

постало питання, що розуміти під організованою 

групою. В окремих працях обстоювалася ідея про 

суттєву відмінність цього угруповання від групи осіб, 

які скоюють злочин за попередньою змовою. Так, Н. 

Дурманов вважав, що під злодійською зграєю 

належить розуміти стійку та організовану групу [10, с. 

58].  
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Подібне тлумачення організованої групи мало 

місце ще до прийняття зазначеного Указу. Зграя, писав 

А. Трайнін, - це згуртований колектив, певна 

організаційна єдність зі своїм центром, правилами 

внутрішнього розпорядку, з планомірним розподілом 

ролей та функцій [10, с. 74].  

Складна міжнародна обстановка в 1950-ті роки 

вимагала адекватного реагування щодо протидії 

зовнішнім загрозам основам радянського державного 

та суспільного строю; визнавання наявності 

капіталістичного оточення однією з головних причин 

злочинів проти державного та соціального устрою 

призвело до того, що нещадна боротьба з підривною 

діяльністю імперіалістичного табору та його агентури 

була зарахована до найважливіших завдань 

радянського кримінального законодавства. Проти 

таких посягань і були спрямовані заходи кримінальної 

репресії, що відображено у прийнятих упродовж 1958–

1961 рр. Основах кримінального законодавства Союзу 

РСР та союзних республік, окремих кримінальних 

законах загальносоюзного значення та кримінальних 

кодексах союзних республік і призвело до подвійних 

стандартів щодо законодавчого закріплення таких 

складних форм співучасті у вчиненні злочинів, як 

«злочинне угруповання» та «злочинна організація». 

Отже, з погляду кримінального права вбачали 

необхідність заповнити вищевказану прогалину. Лише 

з прийняттям у 1958 р Основи кримінального 

законодавства Союзу РСР та союзних республік 1958 

р. вперше дали законодавче визначення поняття 

співучасті, проте форми (види) співучасті 
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законодавцем не були виділені. Також Основи 

кримінального Законодавства Союзу РСР і союзних 

республік доповнили перелік співучасників фігурою 

організатора. Частина 4.17 Основ визначала 

організатором особу, яка організувала вчинення 

злочину або керувала ним [11]. 

Таке визначення надалі запозичили всі 

кримінальні кодекси союзних республік і, звичайно, 

України. 

Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. передбачав 

відповідальність за «вчинення злочину групою осіб за 

попередньою змовою або організованою групою» [ 12]. 

Він встановлював кримінальна відповідальність за 

організаційну діяльність, спрямовану на вчинення 

особливо небезпечних злочинів проти радянської 

держави, за участь в антирадянській організації (ст. 

64), а також за вчинення тих самих дій проти іншої 

держави трудящих (ст. 65). Водночас, ст. 19 визначала 

поняття «злочинна група». До недоліків цього Закону 

належить те, що вчинення антирадянською 

(антидержавною) організацією, озброєною бандою чи 

злочинним угрупованням багатьох особливо 

небезпечних і небезпечних злочинів не визнавали 

кваліфікуючою обставиною, а їх специфічною ознакою 

була спрямованість на вчинення лише окремих видів 

злочинів [12].  

Законодавець чітко визначив власну позицію, 

закріпивши в ст. 19 КК України 1960 р. види 

співучасників, які розташував за ступенем суспільної 

небезпечності від більш до менш суспільно 
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небезпечного, очолює перелік співучасників саме 

виконавець злочину. 

У період чинності КК УРСР 1960 р. провести 

поділ співучасті на форми намагалися фактично всі 

автори підручників і монографічних досліджень, 

підкреслюючи тим самим велике практичне значення 

визначення, встановлення й чіткого розмежування 

форм спільної злочинної діяльності [13, с. 45]. 

Що ж до особливостей виникнення і розвитку 

організованих злочинних груп у країнах СНД, до 

складу яких входить і Україна, тут є певні відмінності, 

її формування пов’язане з історією розвитку Російської 

держави. Оскільки російська внутрішня і зовнішня 

політика завжди визначально впливала на розвиток 

народів, які мешкали на території Росії, вона вплинула 

й на виникнення організованої злочинності. Вважають, 

що прообразом сучасної організованої злочинності 

країн СНД були злодійські артілі, які виникли 

наприкінці XV ст. – початку XVI ст. й існували майже 

в незмінному вигляді аж до XX ст. 

Період розвитку групової (організованої) 

злочинності, на думку Є. В. Топільської, виглядає так:  

- 1960-ті роки – початок формування злочинних 

груп із порівняно високим ступенем організації в 

межах загально-кримінальної злочинності;  

- 1970-ті роки – виділення у структурі злочинності 

організованих злочинних явищ, формування 

кримінологічної категорії особливості учасника 

організованої злочинності діяльності; 

- кінець 1980-х років – завершальний етап 

формування радянської (російської) організованої 
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злочинності, який досяг кризового стану в 1988–1989 

рр.;  

- початок 1990-х років – завершення процесу 

концентрації злочинних угруповань, створення стійких 

злочинних організацій і формування їх як самостійного 

соціального явища, що є транснаціональним [14, с. 45]. 

З точки зору професора Л. Ф. Гули, генезис 

організованих злочинних груп в Україні є яскравим 

підтвердженням залежності характеру їх виникнення і 

розвитку від конкретних соціально-економічних умов. 

Як свідчать історичні джерела, злочинний світ і його 

представники завжди прагнули до об’єднання сил, 

зміцнення основ антигромадського способу життя, 

який змушував їх бути зухвалими, підступними, 

цинічними щодо закону та його представників у особі 

правоохоронних органів, законослухняних громадян [5, 

с. 452]. 

 Підсумовуючи можна зазначити, що історії 

виникнення і розвитку організованої злочинності, на 

теренах України починається після Жовтневої 

революції. Причини поширення організованої 

злочинності у 1920-х рр. полягали  у руйнівних 

наслідках Першої світової та Громадянської війн, які 

привели не тільки до масового зубожіння населення, 

але й до девальвації багатьох моральних цінностей, 

втрати поваги до держави та її інституцій. 

Здійснивши історично-правовий екскурс щодо 

виникнення та поширення організованої злочинності 

можемо констатувати, що на кожному конкретному 

етапі розвитку суспільства розуміння природи 

організованої злочинності, її характеристик, мало свої 
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специфічні риси. Незважаючи на відсутність у 

тогочасному законодавстві та правовій науці власне  

визначення «організована злочинність», вона, 

безперечно, існувала. Проведене дослідження доводить 

положення, що організована злочинність існувала 

завжди, але проявлялася у різних формах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК 

 

Відповідно до Конституції  України кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується [1]. Статтею 1 Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» закріплена рівність двох статей, що 

забезпечується: рівним доступом жінки і чоловіка до 

здобуття освіти та професійної підготовки, у праці і 

винагороді за неї, матеріальною і моральною 

підтримкою[2] . Хоча і на законодавчому рівні 

закріплена така рівність, проте враховуючи 

фізіологічні особливості організму жінки, для неї 

встановлено ряд пільг.  

При працевлаштуванні роботодавець зобов’язаний 

роз’яснити працівнику його права та обов’язки, умови 

праці. Проте досить часто при працевлаштуванні,  

жінки не завжди знають наскільки важкі або шкідливі 

умови праці конкретної роботи, тому законодавство 

допомагає уникнути роботи зі шкідливими умовами 

праці шляхом встановлення переліку робіт, на яких 

праця жінок заборонена. Такий перелік був 

затверджений Міністерством охорони здоров’я 
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України, проте у 2017 році втратив чинність, окрім 

глави 3 розділу І, що включає такі роботи: гірничі 

роботи, добування руд, добування і переробка торфу, 

брикетування на ін. [3]. 

Відповідно до ст.10 Закону України «Про охорону 

праці» забороняється застосування праці жінок на 

важких роботах і на роботах з небезпечними умовами 

праці, на підземних роботах, крім деяких підземних 

робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з 

санітарним та побутовим обслуговуванням), а також 

залучення жінок до підіймання і переміщення речей, 

маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей [4]. 

Таким чином, закон захищає жінок від залучення їх до 

важких робіт, що може загрожувати життю та 

здоров’ю жінки.  

Трудовим законодавством встановлена заборона 

залучення жінок до роботи у нічний час. Так у ст. 175 

Кодексу законів про працю (КЗпП) визначені 

обмеження праці жінок на роботах у нічний час, а саме, 

залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, 

за винятком тих галузей народного господарства, де це 

викликається особливою необхідністю і дозволяється 

як тимчасовий захід. Проте зазначені обмеження не 

поширюються на жінок, які працюють на 

підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. 

Відповідно до трудового законодавства нічним часом 

вважається час з 10 години вечора до 6 години 

ранку[5]. На нашу думку, доцільно було б передбачити 
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можливість залучення у нічний час жінок за їх згодою 

із відповідною оплатою праці. 

Стаття 2 КЗпП  закріпила як принцип трудового 

права України право кожного працівника на оплату 

праці не нижче встановленого державою мінімального 

розміру. Оплата праці може здійснюватись або за 

відпрацьований час, або за виконану роботу. Згідно зі 

ст. 94 КЗпП розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства [5]. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» роботодавець повинен здійснювати рівну 

оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 

кваліфікації та однакових умовах праці [2]. Проте 

досить часто можна помітити порушення даного 

принципу, бо чоловіки, як правило мають більшу 

винагороду за виконання трудової функції, аніж жінки. 

За даними Державної служби статистики України,  

станом на 2019 рік, заробітна плата чоловіків в Україні 

була більшою, ніж у жінок, у середньому на 23 % [6]. 

Тому важливо викорінити всі ознаки дискримінації в 

оплаті праці, щоб винагорода була соціально  

справедливою.  

Окрему особливу категорію серед працівників 

жінок становлять вагітні жінки та жінки, що мають 

малолітніх, неповнолітніх дітей, або дітей з 

інвалідністю. Кожна з цих категорій жінок має певні 

пільги та гарантії. 
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Трудове законодавство забороняє роботодавцю 

відмовляти вагітним жінкам або жінкам, що мають 

дитину віком до 3-х років у прийнятті на роботу, і 

відповідно до цього знижувати заробітну плату. У разі 

відмови у прийнятті на роботу цим категоріям жінок 

роботодавець зобов’язаний повідомити у письмовій 

формі причину відмови[5]. Держава встановила 

спеціальні гарантії для вагітних жінок та жінок, які 

мають маленьких дітей, що спрямовані на захист їх від 

необґрунтованої відмови у прийняття на роботу.  

Крім гарантійних норм у сфері прав при прийнятті 

на роботу, жінки мають перевагу у часі відпочинку. 

Згідно з трудовим законодавством на підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 

обчислюється сумарно і становить 126 календарних 

днів (140 календарних днів - у разі народження двох і 

більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона 

надається жінкам повністю незалежно від кількості 

днів, фактично використаних до пологів. До пологів - 

70 календарних днів; після пологів - 56 календарних 

днів (70 календарних днів - у разі народження двох і 

більше дітей та у разі ускладнення пологів), 

починаючи з дня пологів[5]. 

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю 

та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку [7]. Проте досить часто жінки відмовляються від 

відпустки для догляду за дитиною і виходять на 

роботу. У такому випадку власник або уповноважений 
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ним орган за погодженням з виборним органом 

профспілкової організації підприємства відповідно до 

ст. 183 КЗпП повинен надати жінкам, що мають дітей 

до півтора року, крім загальної перерви для відпочинку 

та харчування додаткові перерви для годування 

дитини. Ці перерви повинні тривати не менше 

тридцяти хвилин кожна та надаватися не рідше ніж 

через три години кожна, перерви для годування дитини 

включаються в робочий час і оплачуються за середнім 

заробітком[5]. 

Трудове законодавство пропонує жінці, для 

ефективного поєднання роботи із сімейними 

обов’язками, перехід на неповний робочий день, що 

закріплено статтею 56 КЗпП.  

Досить важливо, що законодавець для жінок, що 

мають дітей до 14-ти років встановив особливий ряд 

гарантій: забороняється залучення їх до надурочних 

робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у 

відрядження; переведення на легшу роботу жінок, які 

мають дітей віком до трьох років; надання жінкам, які 

мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до 

санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм 

матеріальної допомоги [5]. 

Встановлена заборона звільнення одиноких 

матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу [5]. Проте роботодавці 

рідко дотримуються даної норми, тому жінки  у 

судовому порядку можуть оскаржити рішення про 

незаконне звільнення.  
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Таким чином, охорона праці жінок є важливим 

інститутом у трудовому праві. 

Зауважимо, що чинне трудове законодавство містить 

досить широке коло прав та гарантій для працюючих 

жінок: при прийнятті на роботу – заборонено 

відмовляти у прийнятті на роботу вагітним жінка або 

жінкам які мають дитину до 3-х років, заборонено 

залучати їх до важких робіт; при оплаті праці – на 

законодавчому рівні закріплена рівність оплати праці 

жінки та чоловіка; щодо робочого часу – заборонено 

залучати жінок до роботи у нічний час; щодо часу 

відпочину – жінкам гарантуються додаткові відпустки 

у зв’язку із вагітністю та пологами та відпустка для 

виховання дитини до 3-х років, пропонується перехід 

на неповний робочий день. Проте, на даний момент 

роботодавець не завжди дотримується трудового 

законодавства, тому інколи жінки можуть зазнавати 

порушення своїх прав. У такому випадку, для 

роботодавців, які не додержуються гарантій, що 

стосуються жінок, потрібно удосконалити 

відповідальність.  
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ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

АНГЛОМОВНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ 
 

Англійська мова, без перебільшення, сьогодні - це 

дієвий інструмент, що дозволяє почуватися упевнено у 

будь-якій країні світу, подорожувати, працювати, а 

продовжуючи вдосконалювати свій особистий рівень, 

навіть, рухатися кар’єрними сходинками і відкривати 

для себе практично необмежені висоти. Англійська – 

це мова не тільки туризму, а й міжнародного права, 

логістики, виробництва, програмування тощо. Як 

свідчать дані, вона дає доступ до віддаленої роботи та 

високої заробітної плати, задля якої не потрібно 

виїздити за межі України. Також англійська є мовою 

глобальної економіки та міжнародного бізнесу. 

Співробітники міжнародних компаній, що знаходяться 

по всьому світу, спілкуються і листуються 

англійською. Така сама ситуація спостерігається і в 

науці. Більш ніж 90% наукових праць у світі 

друкуються англійською. 

На хвилі глобалізації і розвитку сучасних 
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технологій, коли відбувається злиття людини і техніки, 

англійська підкорила світ так, як це не вдавалося 

жодній мові в історії людства, а її значущість 

стверджується не тільки фахівцями, які припускають, 

що до англомовного світу належить близько півтора 

мільярда осіб. Англійською сьогодні розмовляють у 

три рази більше тих, для кого вона є нерідною. 

Найбільша англомовна країна - Сполучені Штати 

Америки, це близько 20% англомовного населення 

планети. Англійська вже сьогодні є другою мовою для 

громадян Європейського Союзу з населенням майже 

500 млн осіб [1, с.3]. 

Узагальнюючи викладене вище, можна 

констатувати, що у глобалізованому світі англійська є 

мовою міжрасового зв’язку.  На сьогодні є всі підстави 

стверджувати, що англійська – це засіб міжнародного 

спілкування, а її особлива комунікаційна роль 

визнається більшістю країн. Це, безумовно, 

найпоширеніша у світі мова. Англійською говорять 

понад 800 мільонів людей за консервативною оцінкою 

і 1,5 мільярдів за ліберальною. Вона має офіційний 

статус у понад 60 країнах. 150 мільйонів людей вільно 

використовують англійську мову як іноземну. 

Англійська мова є також мовою міжнародного 

контролю повітряного руху та основною мовою 

світового видавництва, науки та технологій. Володіти 

англійською означає те саме, що вміти користуватися 

комп’ютером, мобільним телефоном і керувати 

машиною. Що ж так сприяло її популяризації? І що 

спричинило безпрецедентну потребу у світовій lingua 
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franca. 

Лінгва франка (італ. lingua franca - мова франків) – 

це мова, яка є де-факто мовою міжетнічного 

спілкування. Іншими словами - функціональний тип 

мови, що використовується для спілкування між 

носіями різних мов в умовах обмежених соціальних 

контактів [4]. 

Lingua franca - це назва для мови, яку 

використовують як засіб ділового та культурного 

спілкування людей, які розмовляють різними мовами. 

Чимало епох у людській історії характеризуються 

наявністю своєї lingua franca. Це і грецька та латина в 

Римській імперії і Середньовіччі, іспанська в 

Іспанській імперії тощо. У XX столітті в цій ролі 

англійська поступово замінює французьку як мову 

міжнародної дипломатії. Вперше офіційний статус 

англійській був наданий Лігою націй. Її значення ще 

більше посилилося після створення у 1945 році ООН 

[1, с.5].  

Що ж призвело до «анігіляції простору». Як 

зазначив Голик С.В., імпульс зростання став настільки 

великим, що, ймовірно, ніщо не зупинить подальшого 

поширення англійської як глобальної lingua franca, 

принаймні в осяжному майбутньому. Користувачі 

lingua franca є найбільшою групою в світі і значно 

переважають тих, хто використовує англійську як 

другу мову. Lingua franca відрізняється від власне 

англійської мови, оскільки проходить власний шлях 

розвитку, відмінний від британського чи 

американського варіантів англійської мови [2, с. 128] 
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Проте, англійська є рідною лише для кожного 

четвертого мовця. Таким чином, комунікація 

відбувається переважно між не носіями. Нині вона є 

мовою ще однієї імперії, беззаперечне панування якої 

поширюється на всю земну кулю, - Інтернет. Чи можна 

без англійської скористатися тією інтелектуальною 

силою, яку він надає? Очевидно, що ні. Дослідники 

доводять, що 80% інформації зберігається у світовій 

мережі саме цією мовою, а її обсяг подвоюється кожні 

18 місяців. Узагальнюючи статистичні дані, є підстави 

вважати, що англійська перестає бути прив’язаною до 

носіїв мови і починає існувати окремо від них [3, 

с.112]. Це питання мовної структури: те, як регіональні 

та соціальні фактори впливають на ріст різновидів 

мови та сприяють мовним змінам, унеможливлюється 

поняття "стандарт" та урізноманітнюються 

мультидіалектизми. Це вже не тільки американська та 

британська, а дедалі більше і більше стає глобальною. І 

має назву - globish, або «стандартна світова розмовна 

англійська» (Word Standard Spoken English). Мова 

набуває справді глобального статусу, коли посідає 

особливу роль, яку визнають у кожній країні. 

"Глобальний статус" має багато аспектів. Така роль 

буде найбільш очевидною в країнах, де велика 

кількість людей розмовляє мовою як рідною - у 

випадку з англійською мовою це США, Канада, 

Великобританія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія, 

Південна Африка, кілька країн Карибського басейну та 

певна чисельність прилеглих територій.  

Жодна мова ніколи не набувала такої 
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популярності більш ніж у декількох країнах (іспанська 

мова - у близько двадцяти країнах, головним чином у 

Латинській Америці). Використання рідної мови само 

по собі не може надати мові глобальний статус. Щоб 

досягти такого статусу, мову повинні «взяти» до 

вживання країни, навіть якщо в них мало або зовсім 

немає носіїв англійської. Мова не стає глобальною 

через її внутрішні структурні властивості або через 

розміри лексики, або тому, що вона є носієм великої 

літературної спадщини, або тому, що асоціюється з 

великою культурою або релігія [3, с.88]. Такі фактори 

можуть когось мотивувати вивчити мову, але, 

звичайно, жоден з них не може забезпечити поширення 

мови в світі. Дійсно, такі фактори навіть не можуть 

гарантувати виживання мови, як у випадку з 

латинською мовою, засвоєною і вживаною сьогодні, як 

класичною, лише вченими та релігією. Мова 

традиційно стає міжнародною з однієї головної 

причини: міць свого народу - особливо політична та 

військова сила. 

Глобалізм англійської породжує питання 

дотримання мовних і культурних норм оскільки 

спілкування відбувається переважно за межами 

англомовних країн. Разом з тим не втрачають своєї 

актуальності і питання, пов’язані з варіативністю 

англійської через особливості її національних 

різновидів, територіальних та соціальних діалектів. 

Досі дискусійними залишаються питання щодо її 

стандарту та субстандарту. Так, партнери з різних 

країн розмовляють на особливому діалекті англійської 
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і добре розуміються. Англієць же стикається з 

труднощами розуміння через чутливість до різних 

значеннєвих відтінків. 

Разом з тим слід зазначити, що сьогодні 

розвивається нова форма англійської, якою володіють 

ті, для кого вона є другою. Науковці дослідили, що 

глобальна англійська має близько 1500 слів, і її 

користувачі повинні уникати гумору, метафор, 

скорочень і будь-чого, що може спричинити крос-

культурне збентеження. Співрозмовники мають 

говорити повільно, простими й  короткими реченнями 

[1]. 

Проте носії мови переймаються тим, що глобіш 

може втратити вишуканість англійської через значне 

спрощення, а носії мови мають фактично володіти 

двома мовами, в тому числі глобальною англійською, 

щоб мати можливість спілкуватися з іншими носіями 

світової lingua franca. 

Ще однією тенденцією є те, що англійська, 

поширюючись світом, трансформується у безліч 

діалектів, які дістали назву englishes - англійські мови. 

Не менш точною є інша назва glocal English - 

«глобальна англійська» (від поєднання слів global 

(глобальний) та local (локальний). Наприклад, spanglish 

- своєрідний мікс іспанської та англійської - на кордоні 

Мексики і США, greekish - суміш грецької та 

англійської в Греції. Або singlish, якою розмовляють у 

Сінгапурі, та tanglish - на Філіппінах. На власному 

діалекті - європейській англійській - розмовляють 

також в ЄС. Його особливістю є те, що він має 
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обмежений словниковий склад і абсолютно 

позбавлений ідіом, тому простий і зручний для 

використання. Загалом англійською в ЄС сьогодні 

може спілкуватися більш ніж половина європейців - 

51% (для порівняння: в Україні, за даними Інституту 

соціології НАН, тільки 1,3% населення). Вона 

планомірно поширюється через мовну політику 

Євросоюзу: її вивчають 90% школярів, починаючи з 

молодшої школи. Таким чином, американська та 

британська англійська стають не більше ніж місцевими 

діалектами [1]. 

Таким чином, на сьогодні поява світової lingua 

franca, вже визначає і надалі визначатиме глобальна 

англійська. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА 

РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ У 

СЕРЕДИНІ 1920-Х рр. 
 

1924 – 1927 рр. доби НЕПу несуть у собі 

різнопланові політичні та соціально-економічні 

протиріччя, що відбувалися в республіці в кінці 

відбудовчого періоду та на початку прискорених 

темпів індустріалізації  народного господарства, які 

формували основні соціальні стандарти життєвого 

рівня громадян.  

Розміри національного доходу та принципи 

розподілу його структури, а саме взаємообмежуючий 

зв'язок фондів нагромадження та ресурсів споживання 

є найголовнішим показником рівня добробуту і 

ступеня соціального забезпечення громадян. Для 

відбудови народного господарства та індустріалізації 

кошти надходили тільки із національного доходу. 

Інтенсивне підвищення питомої ваги нагромадження в 

національному доході неминуче викликало обмеження 

ресурсів споживання. Як вважали ,,буржуазні” 

історики, соціологи та економісти ця ситуація 

домінувала в республіці під час прискорених темпів 

індустріалізації соціалістичного виробництва, тобто 

відбувалося ,,підкорення споживання 
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нагромадженню”[4, с.169]. Деякі радянські історики 

виправдовують таке негативне положення тим, що 

обмеження споживання є необхідним та тимчасовим на 

даному етапі і буде з надлишком компенсованим 

,,підвищенням добробуту трудящих в найближчій 

перспективі”[7, с.295]. Норма нагромадження особливо 

інтенсивно почала зростати з 1928 року, а в останні 

роки першої п'ятирічки нагромадження складало 

майже половину національного доходу, що безперечно 

стало основною причиною значного падіння життєвого 

рівня громадян наприкінці доби НЕПу[4, с.162]. 

Резолюція XIII конференції РКП (січень 1924 

року) ,,Про чергові завдання економічної політики” 

підкреслила наявність господарських утруднень, що 

супроводжувались негативними затримками виплати 

заробітної плати та скороченням виробництва [6, 

с.260]. 

Важливе значення мала грошова реформа. У 

березні 1924 р. Центральний комітет партії направив 

циркулярного листа всім партійним органам про 

встановлення заробітної плати в твердій валюті, щоб 

повністю ліквідувати втрати на курсі радзнаків. ХІІІ 

з'їзд РКП (б) 23 – 31 травня 1924 року своєю 

резолюцією ,,Перехід до твердої валюти” затвердив ці 

заходи”[9, с.134]. 

Внутрішнє становище Радянського Союзу на 

кінець 1925 р. характеризувалось в основному 

завершенням відбудови народного господарства. Деякі 

радянські історики (В.Довгопол) надто пафосно 

висвітлюють зростання національного доходу на 

одного трудящого України, а саме втричі порівняно з 



 243 

1913 роком. При цьому в структурі національного 

доходу три чверті його надходило у фонд особистого 

та суспільного споживання громадян [1, с.52]. Проте 

приведені дані викликають значні сумніви, бо аж до 

кінця 1926 року в партійних документах значна увага 

приділялася проблемі безробіття  та погашення 

заборгованості по заробітній платі, котра являється 

однією із основних складових фонду споживання 

громадян, а відтак характеризує рівень їх соціального 

забезпечення. Крім цього, приведена В.М. Довгополом 

характеристика розподілу національного доходу зовсім 

протилежна наведеним вище висновкам С.В. 

Кульчицького. 

Ряд рішень компартії були спрямовані на 

регулювання заробітної плати. Так, серпневий Пленум 

ЦК РКП(б) окреслив конкретні заходи по припиненню 

запізнень у виплаті заробітної плати, бо ще 

залишається важке становище з виплатою зарплати в 

металопромисловості і вугільній промисловості. 

,,Зростання зарплати в окремих галузях і в окремих 

підприємствах повинно суворо узгоджуватися з 

продуктивністю  праці” [2, с.126]. 

,,В галузі легкої промисловості необхідно 

припинити дальше підвищення заробітної плати, у 

відсталих галузях (гірнича металургія) необхідно 

продовжувати курс на дальше підвищення номіналу 

заробітної плати”[2, с.127]. 

Питання про диспропорцію в оплаті праці між 

важкою індустрією та легкою домінувало в резолюції 

ХІV конференції РКП(б) ,,Про металопромисловість” 

27–29 квітня 1925 року. ,,Систематичне і неухильне 
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підтягування заробітної плати  в галузях і районах, що 

відстали, передусім на базі збільшення продуктивності 

праці” [2, с.195]. 

Значну роль в регулюванні системи тарифів та 

оплати праці ком-рад. уряд відводив профспілкам. Як 

було сказано в резолюції жовтневого пленуму РКП(б), 

,,профспілки створені і побудовані партією” і в ,,собі 

профспілок партія має могутній апарат проведення 

комуністичного впливу і своєї політики на всю масу 

безпартійних робітників, а через них на багато 

мільйонів селян”[8, с.109]. XIV з'їзд ВКП(б) 18–31 

грудня 1925 року звертав особливу увагу на тарифну 

роботу профспілок, участь їх у розв'язанні конфліктів, 

ставлення до страйків [2, с.260 – 262]. 

Насправді не таким успішним був період 

відбудови народного господарств на теренах нашої 

республіки, про що яскраво відобразилось у партійних 

рішеннях Першої всеукраїнської конференції компартії 

(більшовиків) України, що відбулася 17–21 жовтня 

1926 року у місті Харкові. В доповіді В.Я.Чубаря ,,Про 

господарське становище” відзначалось, що в 1925/1926 

господарському році не вдалося завершити 

відбудовний період в Україні. На противагу йому Л.М. 

Каганович підкреслив, що в 1925/1926 році значно 

поліпшився рівень життя громадян, бо заробітна плата 

становила 91,3% довоєнного рівня, що викликає значні 

сумніви. Насправді реальні заробітки були значно 

меншими. Виступив депутат І.К. Дашковський, який 

висловив сміливу думку, що ,,при пропорціях в 

господарстві рівень заробітної плати обов'язково 

повинен бути вищим довоєнного… інакше не було 
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сенсу здійснювати соціалістичну революцію” [3, 

с.104,106,107]. 

Х з'їзд КП(б)У (20–29 листопада 1927 року), 

проаналізувавши економічний стан республіки за 

десятиріччя Радянської влади, підкреслив ,,…досягнуті 

успіхи недостатні для повної ліквідації диспропорції у 

розвитку промисловості та сільського господарства, 

ліквідації безробіття, піднесення матеріального рівня 

громадян”. Одночасно було наголошено, що ,,з усією 

гостротою постало питання зниження собівартості 

промислової продукції та цін на неї, бо вони значно 

вищі, ніж у країнах Західної Європи”[3, с.112,115]. 

Кризові ситуації в економіці радянських республік 

відбувалися майже кожного року. Після кризи 

фінансів, збуту, кризи неплатежів на початку періоду 

реконструкції народного господарства (1925/1926 рік) 

економіка республіки потерпала від недостачі 

промислових товарів або ,,товарного голоду”, що дуже 

негативно вплинув на життєвий рівень громадян. 

Утворилися ,,ножиці цін”. Теоретично цю 

диспропорцію пояснив  економіст В.В.Новожилов – 

,,Недостаток товаров, следовательно, возникает только 

тогда, когда цены перестают выполнять функцию 

уравнителя спроса и предложения”. При цьому виникає 

інертність цін до кон'юнктури ринку[5, с.320]. 

У приватному господарстві ,,товарового голоду” 

не може бути, а в плановому радянському господарстві 

цей феномен присутній, бо комуністичний уряд 

постійно втручався в процес ціноутворення, а відтак 

рівень цін не відповідав грошовому змісту народного 

господарства. 



 246 

Пленум ЦК ВКП(б) 6–9 квітня 1926 року у своїх 

резолюціях визнав причини загострення ,,товарового 

голоду”, а саме в невдачах при складанні і здійсненні 

планів, а також різким зростанням попиту села у 

зв'язку із зменшенням оподаткування, значним 

зростанням хлібних цін, викликаним  перебільшенням 

планів хлібозаготівель. Різкий розрив оптових і 

роздрібних цін утруднив виконання 

хлібозаготівельного і експортно-імпортного плану, що 

викликало утруднення в сфері грошового обігу та 

поставило під загрозу досягнення активності торгового 

і розрахункового балансу [2, с.302].  

Плани хлібозаготівель на 1926/1927 

господарський рік були затверджені, однак ,,несвідомі” 

селяни приховали хліб і не захотіли його продавати по 

низьких лімітних цінах, встановлених державою. Це 

було основне протиріччя між державою і 

дрібнотоварним селянським господарством у 

відношенні рівня хлібних цін. Селянство ще раніше в 

1925/1926 господарському році провело успішну (бо 

держава пішла на поступки і підняла ціни на хліб) 

генеральну репетицію ,,хлебной стачки” 1927/1928 

року.   

Ця ситуація підкреслює тезу про несумісність 

господарського плюралізму НЕПу і жорстко 

централізованої планової системи управління 

економікою. 

Як зазначалось в резолюції лютневого пленуму 

ЦК ВКП(б) 1927 року ,,Про зниження відпускних і 

роздрібних цін” ,,у проблемі цін перехрещуються всі 

основні економічні, а значить і політичні проблеми 
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Радянської держави”. Зокрема сюди відноситься 

питання забезпечення реальної заробітної плати, 

зміцнення червонця, питання розподілу національного 

доходу і пов'язаного з цим питання індустріалізації [2, 

с.415].   

Дуже гостро стояла проблема зниження цін на 

промислові товари, бо навесні 1926 р. рівень 

роздрібних цін був надто високим. Постановою РПО 

від 2 липня було затверджено зниження роздрібних цін 

на промтовари на 10%, однак розв'язання завдання по 

зближенню лез ,,ножиць” цін не було вирішено в 1926 

р. Тільки в І-му півріччі 1927 року (січень – липень) 

вдалося досягти перелому в бік зниження цін на 

промтовари по всіх видах торгівлі, що складало по 

загальносоюзному індексу 9,5%[10, с.190,193].   

Об'єднаний пленум ЦК і ЦКК ВКП(б) 29 липня – 2 

серпня 1927 року провів підсумки господарської 

діяльності в 1927 році, підкресливши, що він у цілому 

був безкризисний завдяки ,,поліпшенню планового 

керівництва народним господарством”. Одночасно 

були окреслені господарські директиви на 1927/1928 

рік, у тому числі ряд заходів по боротьбі із 

безробіттям, збільшення номінальної заробітної плати 

та зниження роздрібних цін [2, с.458,460].   

Треба відзначити, що кризові ситуації в економіці 

республіки у вигляді ,,товарного голоду” та 

диспропорції в цінах на промислові фабрикати та 

сільськогосподарські продукти продовжувалися, 

починаючи із 1925 року і до кінця доби НЕПу. Навіть у 

затверджених ХV з'їздом директивах на 1928/29 –

1932/1933 рр. передбачалось тільки поступове 
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скорочення надходжень коштів від ,,ножиць” цін. 

В умовах прейскурантних стабільно високих 

хлібних цінах, що були обумовлені помилково 

завищеними планами хлібозаготівель, значному 

зростанню платоспроможності міста і особливо села, 

промисловість неспроможна була задовольнити 

значний попит громадян на промислові товари. 

Виникла ситуація, коли значна грошова маса не була 

забезпечена наявністю товарів. Почала зростати 

інфляція, викликана згубною політикою 

комуністичного уряду в питаннях цінового 

планування, яке в свою чергу досить відчутно 

негативно вплинуло на рівень життя громадян. 

Зокрема, реальна заробітна плата промислових 

робітників досягла довоєнного рівня тільки в кінці 

1927 року. Тому відбулися позитивні зміни в структурі 

прибутків робітничої сім'ї, проте в бюджеті ще 

залишалися негативні статті такі як, продаж речей, 

прибуток від власного господарства та ін. У цілому в 

порівнянні з першими роками доби НЕПу 1927 рік 

можна вважати позитивним відносно кон'юнктури 

народного господарства, бо відбувалося одночасне 

збільшення заробітної плати та зниження роздрібних 

цін приватного ринку, а відтак зменшення вартості 

бюджетного набору основного соціального стандарту 

матеріального становища громадян. 

Отже, завершивши аналіз економічної політики 

держави та її впливу на рівень життя робітників треба 

зазначити, що урядові структури виконуючи постанови 

компартійний з’їздів та конференцій продовжували у 

1924 – 1927 рр. політику регулювання основних 
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процесів соціального життя республіки. Зокрема, з 

метою ліквідації значних втрат на курсі радзнаку, що 

призводили до знецінення заробленого, у березні 1924 

року ЦК партії спрямував циркулярного листа всім 

більшовицьким  осередкам на місцях з вимогою 

вираховувати розмір заробітної плати робітників 

тільки в твердій валюті. Керівництво держави прагнуло 

розв’язати також проблему диспропорції в оплаті праці 

трудящих важкої та легкої галузей промисловості. 

Встановлено, що вирішення цього питання було 

тимчасовим, а відтак мало ефективним. 

Урядові структури та залежні від них профспілки 

приділяли також увагу питанню зниження відпускних і 

роздрібних цін, які в собі зосереджували всі проблеми 

вартості життя. З’ясовано, що досягти зниження цін на 

фабрикати та ліквідувати ,,товаровий голод” вдалося 

державі в першому півріччі 1927 року.  

Загалом, навіть представники керівництва партії, 

аналізуючи загальні результати своєї діяльності щодо 

поліпшення матеріального добробуту трудящих, 

визнали недостатність успіхів та застосованих заходів 

для піднесення рівня життя громадян. 
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