Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Академічне товариство ім. М. Балудянського
(м. Кошице, Словаччина)
Вища школа економіки і права імені
проф. Едварда Ліпінского (м. Кельце, Польща)
Університет Яна Кохановського (м. Кельце, Польща)
Тбіліський державний університет імені
Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
Технічний університет (м. Кошице, Словаччина)
Університет «Petre Andrea» (м. Яси, Румунія)
Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща)
Folkuniversіtetet (м. Уппсала, Швеція)

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ
ТА ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
VII Міжнародної науково-практичної конференції

05 – 07 червня 2019 року
Частина ІІ
Вінниця 2019

УДК 339.922
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської
інтеграції України: зб. наук. пр. VII Міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Вінниця, 05-07 черв. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч. 2. 302 с.
У збірнику наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції
розглядаються
питання
управління
інноваційно-інвестиційним
розвитком
підприємства в сучасних умовах; актуальні проблеми менеджменту та фінансові
механізми забезпечення розвитку економіки України; проблеми обліковоаналітичного, контрольного та інформаційного забезпечення управління
підприємства. Досліджуються інноваційні моделі та інформаційні технології в науці,
освіті, економіці; теоретичні та практичні аспекти сучасного товарознавства;
актуальні проблеми та перспективи, тенденції розвитку маркетингових технологій,
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, державотворчі процеси в
умовах глобалізованого суспільства: історичні, філософські, соціально-психологічні
та правові аспекти.
Висвітлюються інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування
іншомовної професійної компетенції, теоретичні та практичні аспекти розвитку
студентського спорту в системі фізичного виховання ЗВО.
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої
освіти.

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії –Замкова Н.Л., д.філос.н., професор
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доцент
Члени редакційної колегії:

Боковець В.В., д.е.н., проф., Корж Н.В., д.е.н., проф., Іваницька Н.Б., філол.н., проф.,
Стопчак М.В., д.і.н., проф., Бондар А.А., к.н.фіз.вих., доц., Кузьміна О.М., к.т.н., доц.,
Недбалюк О.П., к.е.н., доц., Кудирко О.М., к.е.н., доц., Поліщук О.А., к.е.н., доц.,
Поліщук І.І., к.е.н., доц., Романовська Ю.А., к.е.н., доц., Семко Т.В., к.т.н., доц.,
Тернова А.С., к.т.н., доц.
Друкується за ухвалою Вченої ради Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.

ISBN 978-966-629-945-4

2

Н.Л. Замкова
Директор інституту,
доктор філософських наук, професор,
Заслужений працівник освіти України

МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти
економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно
пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в
цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави.
ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра
торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено
Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У
1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і
технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ
організовано денне відділення.
З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного
інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ.
Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А.,
ректору

Київського національного торговельно-економічного університету,

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії
педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за
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кордоном вчений. Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові
КТЕІ, в тому числі його структурних підрозділів.
Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ
Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у
Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

державного

торговельно-економічного університету.
Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів:
обліково-фінансового; економіки та менеджменту; підприємництва.
Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському
торговельно-економічному університету надано статус національного.
У вересні 2005 року відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про
призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ» було
значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також його
відповідальність.
За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за
всіма

напрямами

навчально-виховної,

науково-дослідної

та

культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є
провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.
Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та
України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та
торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх
послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними
документами освітньої галузі.
Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано
11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри:
обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу
факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту
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та

адміністрування;

економіки

та

міжнародних

відносин;

економічної

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі,
маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства,
експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами; туризму
та готельно-ресторанної справи; фізичного виховання та спорту.
Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім
ступенем «бакалавр» (за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр»
(за 12 спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік та
оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та
адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення;
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельноресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна,
заочна, вечірня.
З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система
управління якістю ВТЕІ. У 2018 році інститут отримав сертифікат на Систему
управління якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO
9001:2015, IDT), який засвідчує високий рівень управління освітньою
діяльністю та якість надання освітніх послуг.
Завдяки злагодженій роботі всього колективу за результатами вступної
кампанії 2018 року інститут став лідером серед Вінницьких закладів вищої
освіти за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та
посів провідне місце серед 150 інститутів України за кількістю поданих заяв.
Щороку в інституті навчається більше 4000 студентів.
У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого
розвитку; Центр регіональних досліджень, який сприяє розвитку регіонального
бізнесу та надає рекомендації

фізичним та юридичним особам, владним

структурам щодо обрання оптимальних шляхів подальшої діяльності; Центр
розвитку кар’єри, який створено з метою налагодження плідної співпраці з
роботодавцями, організації практичної підготовки та сприяння студентам і
випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.
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В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові,
середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову
генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти
ведення бізнесу.
Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ
КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 82,0 %. Із загальної
кількості викладачів - 17 докторів наук (14 професорів) та 104 кандидати наук
(55 доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено
11 докторських та 43 кандидатських дисертації, видано 103 монографії, в т.ч. 26
мовами Європейського Союзу, опубліковано 1965 навчально-методичних робіт
та 50 підручників, навчальних посібників.
Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ –
навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал,
який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний
фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і
студентів.
Велика

увага

в

інституті

приділяється

розвитку

міжнародного

співробітництва, налагодженню зв’язків із вищими навчальними закладами
Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви,
Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та ін.
Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення
міжнародних

контактів,

організації

й

координації

міжнародного

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як:
Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення
кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища
школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук
(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені
Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму
«Дімітра» (Греція)

та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина),
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КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина),

«ŞİRKET İSMİ», «JoinUp» (Туреччина),

готельний комплекс «Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD»,
готельними комплексами «Планета», «Royal Castle Hotel and Spa», «Tui Family
Life Nevis Resort» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін.
Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті
також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту
спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології
та інженерія» та інші проходять готельних комплексах Словаччини, Болгарії,
Туреччини, Італії. Професійна практика дає студентам змогу отримати
безцінний досвід роботи, який вони зможуть використати у майбутній
професійній діяльності.
У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців
інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів.
Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В
інституті працюють 27 наукових гуртків та
проводяться

студентські

дискусійних клубів. Щорічно

науково-практичні

конференції

різного

рівня,

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести,
семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства
«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової та
творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками
численних конкурсів, олімпіад, де здобувають перемоги.
У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських
наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На
сьогодні вийшло друком 80 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними
науковими статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр» та збірників тез
доповідей.
Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у ВТЕІ КНТЕУ
успішно

використовуються

інноваційні

дистанційного навчання «Moodle».
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технології

навчання,

система

Активно здійснює свою діяльність відділ з організації виховної та
культурно-мистецької

роботи

студентів

під

керівництвом

висококваліфікованих фахівців. У відділі функціонує 11 творчих колективів, до
яких залучено більше 120 студентів. Трьом колективам інституту – театру пісні
«Слов’янка», театру сучасного танцю «Ритм серця», колективу «СТЕП»
присвоєно почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок
України».
У ВТЕІ КНТЕУ здійснюють свою діяльність Органи студентського
самоврядування, які є складовою громадського самоврядування інституту.
Організаційною формою студентського самоврядування є Рада студентського
самоврядування інституту та факультетів. Студенти мають вагомі здобутки з
різних видів спорту, беруть участь у Міжнародних турнірах, Чемпіонатах та
Універсіадах міського, обласного та державного рівнів, про що засвідчують
багаточисельні нагороди та відзнаки.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який
був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності.
Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою
вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас
попереду.

Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні
для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку.
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 657 (045)
Гладій І.О., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ:
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
Метою статті виступило висвітлення принципів побудови облікового
забезпечення стратегічного управління підприємством з метою прийняття
ефективних рішень адміністративним апаратом господарюючого субʼєкта.
Узагальнено основні принципи побудови ефективної системи обліковоаналітичного забезпечення, а саме: принцип відповідності облікової інформації
стратегічного рівня прийняття рішень; принцип гнучкості методу і
відповідності використовуваного інструментарію ключовим стратегічним
цілям

і

завданням;

принцип

відповідності

стратегії

і

організаційної

структури; принцип єдності обліково-аналітичного простору прийняття
управлінських рішень; принцип множинності аналітичних угруповань витрат,
облікових оцінок і використовуваних показників; рівний статус значущості
кількісної та якісної інформації.
Ключові слова: управління, облік, аналіз, принцип, стратегія, організаційна
структура.
Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання певна
частина інформації управлінського обліку призначається для власників і
менеджерів вищої рівня управління підприємством та є комерційною
таємницею і має строго адресний і конфіденційний характер. Тому перед
господарюючими суб’єктами постає питання формування системи обліковоаналітичного забезпечення стратегічного менеджменту, яка націлена на
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перспективу. У цьому зв’язку, інформація та використання даних повинні
забезпечити прийняття управлінських рішень, що запобігають банкрутству
підприємства та максимізації прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі висвітлення окремих
аспектів

обліково-аналітичного

забезпечення

стратегічного

управління

підприємством у своїх працях приділяли такі відомі вчені, як П. Атамас,
М. Бондар, Ф. Бутинець, О. Гудзинська, В. Жук, Т. Камінська, І. Мельниченко,
В. Піскунова,

О. Подолянчук,

С. Попадюк,

В. Савчук,

І. Садовська,

А Шатохіна, Л.Янчева. У роботах авторів розкрито різні аспекти формування
та використання облікової інформації з метою аналізу, визначення стратегії
розвитку та управління підприємством. Проте низка організаційно-методичних
проблемних аспектів налагодження ефективної системи обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного управління підприємством у сучасних умовах
транснаціональної економіки потребують комплексного вдосконалення з
огляду на їх прикладний характер та необхідність урахування галузевих
особливостей побудови системи обліку і контролю. Особливої уваги у цьому
зв’язку потрібно приділити основним принципам ефективної побудови
обліково-аналітичного забезпечення.
Мета дослідження. Метою роботи виступило висвітлення принципів
побудови облікового забезпечення стратегічного управління підприємством з
метою

прийняття

ефективних

рішень

адміністративним

апаратом

господарюючого суб’єкта ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. Стратегічне управління – це діяльність, що
полягає у виборі дій для досягнення довгострокових цілей підприємства в
постійно мінливих умовах зовнішнього середовища. Об’єктом системи
стратегічного управління є не лише внутрішній потенціал підприємства, а й
система взаємозв’язків із зовнішнім середовищем.
В.Р. Веснін визначає, що об’єктом стратегічного управління є стратегічний
процес, що включає наступні етапи:
1) дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, в
рамках якого воно діє (стратегічний аналіз);
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2) визначення місії, постановка цілей, формулювання стратегій, розгляд
альтернатив, остаточний вибір і складання відповідних планів (стратегічне
планування);
3) розробка нової організаційної структури і системи управління,
практична діяльність по досягненню поставлених цілей, в тому числі в
непередбачуваних ситуаціях, перетворенню підприємства в новий стан, оцінка
її результатів, коректування подальших кроків (управління реалізацією
стратегій і планів, або стратегічне управління, у вузькому розумінні) [1].
В

цілому,

на

наш

погляд,

облікове

забезпечення

стратегічного

менеджменту може бути охарактеризоване як напрямок управлінського обліку,
в рамках якого формується інформаційне забезпечення прийняття стратегічних
управлінських

рішень.

Облікова

та

аналітична

інформація

–

ядро

інформаційного забезпечення системи управління, що об’єднує всі господарські
процеси й забезпечує взаємодію різних структурних підрозділів будь-якого
підприємства[3]. В цьому зв’язку ретельний аналіз функцій обліку й аналізу в
системі стратегічного управління підприємства дозволяє встановити для всіх
двох систем особливості: спільний об’єкт дослідження та багато в чому єдину
первину базу даних; спільне завдання отримати й подати інформацію про
діяльність корпорації її менеджерам; вони виступають сервісними функціями
управління, тобто їх виконують працівники апарату управління, але вони не є
функціями з розпорядчими, управлінськими властивостями, оскільки рішення
на підставі їхньої інформації приймають інші посадові особи.
Специфіка обліково-аналітичного забезпечення стратегічного обліку
визначає необхідність розробки системи принципів його функціонування як
технології інформаційного забезпечення управління релевантною інформацією
для прийняття стратегічних управлінських рішень [2]. До числа таких
принципів можна віднести такі:
1. Принцип відповідності облікової інформації стратегічного рівня
прийняття рішень тобто стратегічному рівню управління відповідає інформація,
яка здатна максимально повно забезпечити інформаційні потреби вищого
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керівництва підприємства при вирішенні стратегічних цілей і завдань. До
стратегічно важливої інформації для підприємств можна віднести відомості про
стан зовнішнього ближнього та далекого середовища, в тому числі показники,
що характеризують стан ринку сировини і продукції його переробки і інших
ресурсів, стратегічно важливих для виробництва. Не менш важливою є
інформація про основні економічні, соціальні і демографічні процеси, що
відбуваються в регіонах розташування стратегічних зон господарювання
підприємства, в тому числі відомості про стан ринку праці, показники динаміки
середнього рівня заробітної плати і купівельної спроможності населення
регіону, що є стратегічно важливим для розвитку підприємства. Особливе місце
в даному інформаційному блоці займають відомості про стан мікросередовища
підприємства.
Система обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту
та звітності повинна бути повністю взаємозалежна з діючою системою
управління підприємством і орієнтована на її специфіку. Декомпозиція
стратегічних цілей і завдань підприємства за рівнями стратегічного управління і
центрам

фінансової

відповідальності

зумовлює

формат

стратегічної

управлінської звітності, склад звітних показників, способи їх групування і
узагальнення [2].
2.

Принцип

гнучкості

методу

і

відповідності

використовуваного

інструментарію ключовим стратегічним цілям і завданням. Відповідно цього
принципу вибір форми та інструментів ведення обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного менеджменту буде здійснюватися ситуаційно, з
урахуванням особливостей зовнішніх і внутрішніх умов, а також специфіки
технології прийняття стратегічних управлінських рішень. В результаті кожне
стратегічне управлінське рішення має індивідуальний і можливо унікальний
характер. Найважливішим стратегічним управлінським рішенням є вибір
базової

і

супутніх

стратегій,

яким

також

властива

індивідуальність,

унікальність і гнучкість.
3. Принцип відповідності стратегії і організаційної структури (принцип
стратегічної звітної одиниці). Цей принцип має схожість з прийнятим в
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міжнародній практиці принципом звітної одиниці (entity). Так, обліковоаналітичне забезпечення стратегічного менеджменту розглядається в розрізі
відокремлених структурних одиниць, що мають організаційні, економічні та,
перш за все, стратегічні відмінності [5]. Юридичні кордони підприємства, як
правило, не вважаються істотним критерієм виділення стратегічно значущої
звітної одиниці. Стратегічною звітною одиницею тут виступає окреме
підприємство, якщо воно реалізує загальну для всіх своїх підрозділів стратегію.
Однак

на

практиці

стратегічна

звітність

найчастіше

формується

за

відповідними центрами відповідальності. У цьому випадку вибір таких центрів,
а також порядок формування ними стратегічної звітності буде реалізованої на
корпоративному рівні стратегією.
4.

Принцип

єдності

обліково-аналітичного

простору

прийняття

управлінських рішень. Інформаційна база обліково-аналітичного забезпечення
стратегічного менеджменту має широкий спектр і залежить від особливостей
системи стратегічного управління і поставлених стратегічних цілей і завдань.
Процес

ідентифікації

значущих

для

стратегічного

управління

фактів

безпосередньо орієнтований на інформаційні запити фахівців системи
стратегічного менеджменту. При цьому єдине інформаційне поле, з одного
боку, підлягає децентралізації за центрами фінансової відповідальності, з
іншого боку, узагальнення на вищому рівні управління. Аналіз і синтез –
основні процеси трансформації інформаційних потоків, що лежать в основі
формування

обліково-аналітичного

забезпечення

процесу

вироблення

стратегічних управлінських рішень. Інформація, отримана в результаті
обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту реалізації під
стратегію підприємства, в кінцевому підсумку дозволяє дати синтезовану
оцінку ефективності реалізації базової стратегії підприємства, і її якості.
5. Принцип множинності аналітичних угруповань витрат, облікових оцінок
і використовуваних показників. Головною вимогою в цьому принципі є «різні
витрати для різних цілей». Поширене трактування останньої вимоги передбачає
його тісний зв’язок з принципом відповідності використовуваних облікових
методів і процедур ключовим стратегічним цілям і завданням. Їх спільне
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застосування дозволяє досягти в управлінському обліку необхідну аналітичну
глибину та гнучкість використовуваних підходів, що забезпечують необхідний
«спектр напрямків використання одних і тих же витрат ресурсів, але
згрупованих для численних можливих цілей». Таким чином, в стратегічному
управлінському

обліку

з’являється

можливість

багатозадачності

і

багатоваріантності доступних обліково-аналітичних рішень. Він передбачає
альтернативність можливого вибору, множинність задіяних варіантів і
відносність використовуваних оцінок.
6.

Рівний

статус

значущості

кількісної

та

якісної

інформації.

Різноманітність управлінських завдань передбачає і наявність різноманітних
шляхів і способів їх рішення. Згрупування їх за кількісними показниками і
оцінками неминуче збіднює можливості системи управління щодо прийняття
ефективних управлінських рішень в умовах обмеженого часу і неповної
інформації [3]. Крім того, сама по собі «кількісна інформація може не давати
повної картини або може представляти картину, яка порушує цілісність
ситуації». Саме тому в управлінському обліку таку велику роль відіграє якісна
інформація, отримання якої не пов’язане з жорсткими нормативними вимогами
або обчислювальними обмеженнями, а оперативність доставки виявляється
дуже високою.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Організація та
вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту
– складний внутрішній процес. Але необхідністю вдосконалення обліковоаналітичного

забезпечення

стратегічного

менеджменту

є

економічне

середовище. Розвиток ринкових відносин змушує керівників підприємств
приймати

управлінські

рішення

з

різноманітних

питань

діяльності

підприємства і нести ризик і відповідальність за їх доцільність. Реалізація на
практиці обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту
неможлива

без

використання

сучасних

інформаційно-комп’ютерних

технологій. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного
менеджменту має свою тривалість, етапи, ризики та свій ефект. Цей напрямок
дуже складний та позначається на всій системі менеджменту підприємства.
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Однак, впровадження в практику методики даного виду обліку буде сприяти
досягненню стратегічних цілей і завдань розвитку підприємств.
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Даценко Г.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРОЦЕДУРИ DUE DILIGENCE
У статті висвітлено сутність, призначення Due Diligence, обґрунтовано
доцільність застосування даної перевірки в сучасних ринкових відносинах.
Досліджено, що процедура Due Diligence - складається з збору та аналізу
інформації, прийняття рішення і форми його подачі щодо доцільності вступу в
ті чи інші взаємини з контрагентами. А також було визначено, що за
допомогою Due Diligence оцінюються можливі ризики (наприклад фінансові,
юридичні та т.д.)
Ключові слова: Due Diligence, аудит, перевірка, супутні послуги аудиту,
інвестиційна діяльність.
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Постановка проблеми. Процедура Due Diligence, що перекладається з
англійської мови як «забезпечення належної сумлінності», являє собою ряд
заходів по формуванню об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування.
Вперше цей термін з’явився в 1933 році в США в законі про цінні папери, а
сучасні стандарти Due Diligence були розроблені в 1977 році в Швейцарії
низкою банків, які підписали угоду, яка встановлювала єдиний підхід до збору
інформації про своїх клієнтів. Це було зроблено для того, щоб уникнути
жорсткого державного регулювання їх діяльності. Пізніше даними принципами,
став користуватися і консалтинговий бізнес для всебічного аналізу діяльності
компанії з точки зору юристів, аудиторів і фінансових аналітиків.
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у вивчення теоретичних та
практичних питань застосування процедури Due Diligence зробили такі
зарубіжні вчені: Джастінг Кемп, Гордон Бінг, Луіс Гілман, Мішель Хадсон,
Роберт Меррік. Проте, на сьогодні у вітчизняній літературі представлено
недостатньо інформації за даної теми. Тому дане питання потребує детального
дослідження.
Метою написання статті є дослідження сутності процедури Due Diligence,
її призначення та підходи до методології проведення процедури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Due Diligence – процедура
складання об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, що включає в себе
оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об’єкта інвестування, всебічне
дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану і
положення на ринку. Проводиться зазвичай перед початком покупки бізнесу,
здійсненням угоди по злиттю (приєднання), підписанням контракту або
співпрацею з цією компанією.
В економічному розумінні термін Due Diligence означає глибокий і
комплексний
підприємства:

аналіз

всіх

аспектів

організаційних,

фінансово

правових,

господарської

фінансових,

податкових, політичних, ринкових, технологічних тощо.
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діяльності

маркетингових,

Насамперед, на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до
трактування терміну Due Diligence. Зарубіжні вчені та практики (юридичні,
аудиторські та консалтингові фірми) по різному тлумачать зміст даної
категорії, а саме Due Diligence – це:
 всебічне дослідження діяльності компанії, її фінансового стану і
положення на ринку;
 система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і
комерційної привабливості планової угоди, інвестиційного проекту;
 збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків,
пов’язаних з інвестуванням;
 система або комплекс аналітичних і оперативних заходів, спрямованих
на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планової
угоди, інвестиційного проекту, процедури і т.д. з метою уникнення або
максимального

зниження

існуючих

підприємницьких

ризиків

(політичних, правових, податкових, маркетингових) (рисунок 1) [1].
У проведенні Due Diligence зацікавлені як представники підприємства
(власники, керівники, менеджери), так і сторонні особи (покупці, інвестори,
банківські установи). Зокрема Due Diligence дозволяє:
1.

Інвестору: виявити негативні сторони діяльності підприємства;

оцінити ризики подальшого існування бізнесу; отримати захист від можливих
негативних фінансових подій; прийняти кінцеве рішення про можливість і
доцільність інвестування;
2.

Покупцю: отримати детальну інформацію про бізнес, виявити

потенційну користь від здійсненої угоди; визначити структуру угоди; отримати
знання про важливі ділянки здійсненої угоди;
3.

Власнику, керівнику, менеджеру: оцінити роботу структурних

підрозділів та підприємства в цілому; сконцентрувати увагу на ключових
моментах інвестиційних угод; оптимізувати процес продажу підприємства;
визначити оптимальну ціну здійсненої угоди;
4.

Банківським установам – вивчити бізнес позичальника; визначити

платоспроможність та ліквідність позичальника. [2]
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Due Diligence
Основні завдання:

Заключний результат:

Всебічне дослідження діяльності
компанії.
Збір і аналіз інформації з метою оцінки
різноманітних ризиків.
Процес ґрунтовного аналізу всіх активів.
Система заходів, спрямованих на всебічну
перевірку законності і комерційної
привабливості планової угоди.

Вступна частина.
Основні висновки(без чіткого
регламенту).
Фінансовий огляд показників
діяльності.
Податкова та юридична діагностика.
Проміжні звіти.

Замовники:
Інвестори.
Покупці.
Власники, керівники, менеджери.
Банківські установи .

Рисунок 1- Характеристика Due Diligence
Класична процедура Due Diligence здійснюється наступними фахівцями в
три етапи:
На першому етапі, поставленні завдання вирішуються із залученням
аудиторів. Робота аудиторів полягає у всебічному аналізі стану системи
внутрішнього контролю, структури доходів та витрат, ступеня ризику
застосовуються податкових схем, аналізі основних засобів, нематеріальних
активів, фінансових вкладень, дебіторської та кредиторської заборгованості,
позикових і власних коштів, достовірності звітності. Звіт про фінансову
експертизу містить рекомендації щодо мінімізації ризиків при переході права
власника.
Вирішення завдань другого етапу досягається роботою оцінювачів. Вони
визначають, яка ціна на ринку на даний об’єкт і на аналогічні підприємства,
оцінюють ризики в залежності від мети покупки: для використання в
існуючому напрямку, для подальшого перепрофілювання (повністю або
частково), для об’єднання з наявним бізнесом замовника. За підсумками роботи
оцінювачами складається звіт про оцінку бізнесу, активів компанії.
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На третьому етапі поставленні завдання вирішуються із залученням
юристів. Юристи оцінюють правові основи створення та здійснення діяльності
організації: установчі документи, склад акціонерів (учасників), як проводяться
збори акціонерів і як виконуються рішення, прийняті на зборах; на чому
базуються майнові і трудові відносини, як виконуються зобов’язання за
договорами.
По завершенні всіх трьох етапів командної роботи, спрямованої на
всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди
або інвестиційного проекту, на підставі наданої і обробленої інформації,
виконавцем процедури Due Diligence генерується висновок (звіт, рапорт), що
дозволяє інвесторам зробити висновки і оцінити всі переваги і недоліки
аналізованого співробітництва, так необхідних для подальших рішень.
В більш розширеному вигляді, на сьогодні процедура Due Diligence може
складатися з п’яти незалежних етапів, по кожному з яких в результаті робиться
об’єктивний висновок:
1. Операційний Due Diligence. Його завданням є проведення експертизи
установчих документів організації, спрямованої на виявлення структури
володіння компанією, обсягу прав кожного з власників і визначення ризиків у
цій сфері. В ході операційного Due Diligence також перевіряється правильність
реєстрації випуску акцій і інших цінних паперів, основних угод з ними, повнота
виплат акціонерам, перевірка їх майнових і немайнових прав. Підсумком
проведення етапу є незалежний звіт, що містить опис потенційних ризиків і
рекомендацій по їх нівелювання.
2. Фінансовий Due Diligence. На цьому етапі виявляють основні показники
фінансового стану фірми, а також проводиться їх аналіз для оцінки перспективи
придбання бізнесу і його подальшого розвитку. Для цього проводиться оцінка
ринкової вартості за допомогою запрошених фахівців-оцінювачів, розрахунок
фінансової стійкості компанії, коефіцієнтів її платоспроможності та ділової
активності. У звіті за підсумками етапу наводяться всі коефіцієнти, показники і
дається висновок оцінювача.
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3. Податковий Due Diligence. Основне завдання - аналіз всієї фінансовогосподарської діяльності компанії за останні три роки для того, щоб визначити
її реальний фінансовий стан і виявити потенційні податкові ризики. На етапі
податкового Due Diligence перевіряється бухгалтерська і податкова звітність,
контрагенти компанії, проводиться аналіз основних видів діяльності та
основних

засобів,

фінансових

вкладень,

дебіторської

заборгованості,

інвентаризація майна, перевірка сплати обов’язкових платежів і виявлення
прихованих

кредиторських

заборгованостей.

На

підставі

проведених

досліджень складається звіт з описом потенційних податкових ризиків і
рекомендацій щодо їх зниження.
4. Юридичний Due Diligence. Проводиться в ході аналізу активів компанії з
обов’язковою експертизою всіх правовстановлюючих документів окремо по
кожному активу. Метою цього етапу є виявлення виду та обсягу активів,
встановлення ризиків їх вибуття і формування рекомендацій щодо захисту.
Фахівці також здійснюють оцінку ризиків залучення до відповідальності з боку
контрагентів і державних органів. В її рамках проводиться перевірка по базах
судових приставів, арбітражних судів та інше. В кінці етапу складається звіт з
перерахуванням потенційних ризиків і необхідними рекомендаціями.
5. Маркетинговий Due Diligence. Мета етапу – дати оцінку продукту
компанії (товару чи послуги) з точки зору конкурентоспроможності на ринку,
виявити ризики неефективною маркетингової політики. Підсумком перевірки
стає об’єктивний і всебічний аналітичний звіт про фінансову, господарську та
правової діяльності компанії з описом основних бізнес-процесів і розгорнутими
рекомендаціями щодо їх оптимізації. Особливістю процедури є те, що кожна
група експертів готує незалежний деталізований звіт про стан справ в
організації. Найбільш істотна інформація при цьому зводиться в загальну
презентацію. [3, 4]
Також

деякі

автори,

окрім

зазначених

вище,

вирізняють

ще

управлінський, інформаційний, бухгалтерський та екологічний Due Diligence
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При зборі інформації враховується будь-яка інформація, незалежно від
джерел її походження. Вивчення отриманої інформації робиться різними
фахівцями окремо, потім робиться зведений аналіз. Рішення приймається
експертами Due Diligence окремо від замовника.
Форма подачі буває розгорнутої (з додатком окремих проміжних висновків
фахівців, джерел інформації), або у вигляді короткої рекомендації про подальші
дії.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз дає
можливість зробити висновки про те, що на сьогодні Due Diligence є досить
актуальною процедурою. Необхідність її актуалізації та ширшого застосування
обумовлена, що в сучасних ринкових відносинах, враховуючи європейський
вектор розвитку української економіки, підвищуються вимоги інвесторів,
банківських установ та покупців до прозорості інформації про об’єкт
інвестування, кредитування чи купівлі. Due Diligence, як інструмент
дослідження, дозволяє отримати реальну оцінку бізнесу, визначити фінансове
становище та тенденції розвитку підприємства, а в результаті отримати
інформацію, яка якісно вплине на прийняття ефективних управлінських рішень.
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УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В УКРАЇНІ
В статті розглянуто особливості здійснення публічних закупівель в Україні в
результаті прийняття Закону «Про публічні закупівлі». Увагу приділено
етапам процесу організації та здійснення публічних закупівель, особливостям
проведення електронних закупівель. Окремо виділено основні закупівельні
механізми, що застосовуються при обранні різних процедур закупівель, таких
як відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівель.
Розглянуто особливості проведення публічних закупівель за допомогою
електронної системи закупівель на електронних майданчиках, що об’єднані
однією платформою ProZorro.
Ключові слова: публічні закупівлі, державні кошти, реформа, процедури
закупівлі, електронна система закупівель.
Закупівлі

є

важливою

частиною

діяльності

установ,

організацій,

підприємств державного сектору по створенню суспільних благ. Процес
здійснення публічних закупівель є досить складним з точки зору його
організації та включає в себе визначення потреби закупівлі, планування, аналіз
ринку, підготовку тендерної документації, проведення тендеру, процес
визначення відбору/кваліфікації постачальників, переговори за договорами,
підготовку та підписання договорів та контроль за їхнім виконанням.
В 2016 році відбулися значні законодавчі зміни щодо здійснення
публічних закупівель в Україні, що призвели до повного їх реформування та
перезавантаження. Загальна характеристика законодавчих змін у сфері
публічних закупівель та аналіз порядку їх проведення надає можливість
стверджувати про імплементацію світових стандартів здійснення закупівель за
державні кошти у вітчизняну практику. Найсуттєвішими та найбільш
ефективними змінами можна вважати впровадження електронної системи
закупівель, що забезпечує відкритість проведення процедур закупівель, що
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здійснюються

за

державні

кошти,

оскільки

передбачає

можливість

впровадження прозорості процесу від планування до постачання, забезпечення
доступності інформації для аналізу та контролю громадськістю, оперативності
та ефективності оскарження, удосконалення правил та умов здійснення
закупівель, тощо.
Загалом, реформа публічних закупівель в Україні була визнана однією з
найуспішніших реформ 2016 року. Вона здобула значну підтримку як серед
українців, так і з боку міжнародного товариства [1].
Нормативно-правовою основою процедур закупівель та організації
процесу їх здійснення є Закон України «Про публічні закупівлі» [2] та Закон
України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони» [3].
Сферу застосування Закон України «Про публічні закупівлі» [2] в
загальному визначають за умови, що вартість предмета закупівлі товарів,
послуг дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн. грн.
Згідно ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля може
здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги;
конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі [2]. Крім того Законом
передбачено, що замовник здійснює процедури закупівлі шляхом використання
електронної системи закупівель.
Використання електронних засобів у сфері публічних закупівель має цілу
низку важливих переваг, таких як:
- суттєва економія для всіх безпосередніх учасників – замовників,
постачальників, контролюючих органів;
- спрощення і скорочення закупівельного процесу;
- зниження бюрократизму;
- підвищення прозорості;
- збільшення інноваційної складової закупівель;
- нові можливості для бізнесу за рахунок поліпшення доступу для
учасників, у тому числі малих і середніх підприємств, на ринок публічних
закупівель.
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Використання електронної системи закупівель здійснюється за допомогою
платформи ProZorro.
Ключовими партнерами системи є авторизовані в системі ProZorro
електронні майданчики, через власні кабінети в яких державні замовники
оголошують тендери, а постачальники з бізнес середовища змагаються взяти
участь в закупівлях на абсолютно прозорих умовах [4].
Система ProZorro працює згідно з умовами угоди Світової організації
торгівлі (СОТ) та є інноваційним прикладом електронізації публічних
закупівель та рекомендована Світовим банком [4].
У рамках системи ProZorro реалізовано вісім основних закупівельних
механізмів, які замовник може використати в залежності від обсягу і характеру
його потреб (таб. 1).
Більшість країн із розвиненою економікою мають значний обсяг
державних закупівель у відношенні до валового внутрішнього продукту. Згідно
зі статистичними даними ОЕСD, частка державних закупівель у ВВП
коливається від 8% (Швейцарія) до 21% (Нідерланди) [1].
Електронна форма системи публічних закупівель має багато переваг:
- оптимізує процес за рахунок збільшення швидкості операцій (немає
необхідності бути присутнім під час проведення торгів);
- зменшує адміністративний тягар (менше документів і часу для підготовки
процедури закупівлі);
- забезпечує більш високий рівень безпеки документів, розміщених через
Інтернет;
-

є

одним

із

конкурентоспроможності

багатьох
у

рушійних

короткостроковій

факторів
та

посилення

довгостроковій

перспективі;
- короткостроковий ефект впливу PoZorro на конкурентність ми очікуємо
побачити у збільшенні кількості учасників, підвищенні однорідності учасників
та зменшенні мотивації до змови між замовником та постачальником.
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Таблиця 1 – Основні закупівельні механізми
Загальний механізм

Документ, який регулює застосування

Відкриті торги (без публікації англійською
мовою)
Відкриті торги (з публікацією англійською
мовою)
Переговорна процедура
Переговорна процедура за загальною
потребою
Переговорна процедура для потреб оборони
Конкурентний діалог
Допорогова процедура (конкурентна)
Процедура звітування про укладений договір

Закон України «Про публічні закупівлі»
Закон України «Про публічні закупівлі»
Закон України «Про публічні закупівлі»
Закон України «Про публічні закупівлі»
Закон України «Про особливості здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони»
Закон України «Про публічні закупівлі»
Наказ ДП «Зовнішньоторгвидав України» від
13.04.2016 № 35
Частково Закон України «Про публічні
закупівлі», частково Наказ № 35

В цілому, більша кількість учасників робить конкуренцію більш
інтенсивною, що має вплинути на зниження ціни. Конкуренція у процесі
закупівель має ставати більш інтенсивною, коли в тендерах починають брати
участь нові компанії, які схожі між собою, тобто мають аналогічні можливості
до задоволення потреб на ринку, як і решта учасників тих же тендерів.
Збільшення кількості учасників тендерів може також негативно впливати на
можливість змов. Довгостроковий ефект втілюється через зміни в технології учасники повинні бути більш ефективними, щоб конкурувати
Таким чином, реформа системи публічних закупівель збільшила загальну
обізнаність громадян України щодо публічних закупівель. Це досягнення
важливе, тому що саме громадяни є кінцевими споживачами державних послуг,
забезпечення роботи яких підтримують закупівлі а також тими, хто насправді
платить за закуплені товари через податки. Реформа відкрила для вітчизняних
закупівельників можливість долучитись до глобального ринку державних
закупівель. 18 травня 2016 року Україна приєдналася до Угоди СОТ про
державні закупівлі (GPA), що дозволило українському бізнесу брати участь у
державних закупівлях 45 країн-членів угоди.
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Кріт того, в рамках реформи відбулась децентралізація торгових
майданчиків: станом на кінець березень 2017 року працює 15 акредитованих
приватних торговельних майданчиків (для всіх закупівель) замість одного
державного. Комерціалізація цього сегменту додала конкуренції

між

майданчиками і, як це очікувалось творцями, має забезпечити постійне
вдосконалення послуг.
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УДК 65.012.45
Коваленко В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність та значення інформаційного забезечення
управління підприємства. Визначено основні вимоги до інформаційного
забезпечення. Обґрунтовано необхідність створення механізму інформаційного
обслуговування і створення на підприємстві ефективної інформаційної
системи,

здатної

достовірною

своєчасно

інформацією

забезпечувати

внутрішнього

управління

та

актуальною

зовнішнього

і

середовища

функціонування підприємства.
Ключові

слова: інформаційне забезпечення, інформаційне забезпечення

управління, управлінське рішення, інформаційні потоки.
Постановка проблеми. Функціонування підприємства в сучасних умовах
потребує підвищення рівня інформаційного забезпечення, що передбачає
інформатизацію управлінської діяльності та сприяння формуванню та розвитку
інформаційних систем для організації інформаційних ресурсів. Проблема
інформаційного забезпечення управління підприємством є досить таки
актуальною, оскільки оптимальне інформаційне забезпечення - це не лише
успішна діяльність та висока конкурентоспроможність, але й засіб виживання в
умовах жорсткої конкуренції. Для прийняття оптимальних управлінських
рішень в умовах динамічного розвитку підприємствам необхідна належна
система інформаційного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та особливості
функціонування

інформаційного

забезпечення

управління

та

його

запровадження в діяльність підприємства як однієї з основних складових
управління підприємством досліджуювались в працях таких вітчизняних та
іноземних вчених: В. Агафонова, В. Акулова, В. Бєлозерського, В. Винокурова,
В. Герасименка, Л. Гітельмана, К. Горячової, І. Гуркова, Н. Держак,
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В. Єфремова, Я. Жаліла, Г. Клейнера, П. Логінова, В. Маркової, В. Пастухової,
В. Порохні, В. Сизоненко, В. Толкача. З. Шершньової та ін. Однак питання
проблем використання інформаційного забезпечення управління підприємства
висвітлений у недостатньому обсязі та потребує поглибленого вивчення.
Метою статті є дослідження сутності та обґрунтування необхідності
інформаційного забезпечення управління підприємства, визначення проблем і
напрямів удосконалення інформаційної підтримки управління.
Виклад основного матеріалу. За сучасних умов розвитку економіки
підприємства здатні ефективно функціонувати, якщо вони дотримуються однієї
важливої умови – постійне отримання, оновлення й аналіз достовірної та
оперативної інформації. Визначення поняття «інформаційне забезпечення»,
наведені в різних наукових джерелах, висвітлюють мету інформаційного
забезпечення, його об’єкт, засоби здійснення - процесуально-діяльнісну та
інформаційно-ресурсну складові.
Інформаційне забезпечення – це сукупність процесів з підготовки і
надання спеціально підготовленої інформації для вирішення управлінських,
наукових,

технічних

та

інших

завдань

у

відповідності

з

етапами,

їх розв’язання [1].
Інформаційне забезпечення управління – це організація цілеспрямованих
масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збір, зберігання,
обробку

і

передавання

інформації

(в

тому

числі

із

використанням

комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу, одержаних результаті
для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень органами
управління [2].
Інформаційне забезпечення є базою, на якій ґрунтується управлінська
діяльність. Інформацію тут слід розглядати як певну сукупність різних
повідомлень, відомостей, даних про відповідні предмети, явища, процеси,
відношення та ін. Ці відомості систематизовані і перетворені у придатну для
використання форму, відіграють в управлінні надзвичайно важливу роль.
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Під

інформаційним

забезпеченням

розуміють

сукупність

форм

документів різних видів призначення, нормативної бази та реалізованих рішень
щодо обсягів розміщення і форм існування, інформації, яка використовується в
інформаційній системі, під час її функціонування на обєкті управління.
Основні вимоги до інформаційного забезпечення:
 інформаційне забезпечення має бути достатнім для використання всіх
функцій інформаційної системи, які автоматизуються;
 для кодування інформації, що використовується як на обʼєкті управління,
так і на вищому рівні, необхідно використовувати погоджені класифікатори, які
в них є;
 інформаційне забезпечення даної інформаційної системи має бути
поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем з якими воно взаємодіє;
 форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, мають
відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикам терміналів, а
також погодженні з замовником;
 сукупність інформаційних масивів організується у вигляді бази даних на
машинних носіях та ін. [2].
Тільки систематизована інформація дає можливість керівнику визначати
ефективність організаційно-економічних, соціальних та інших заходів, а також
залежно від умов, які складаються, змінювати накреслену програму. Чим краще
поінформований керівник, тим більш оперативні і вищі за якістю його рішення.
Діяльність у галузі інформаційного управління пов’язана з проведенням
таких видів робіт:
1. Виявлення кола управлінських завдань, які розв’язуються як на рівні
організації, так і в кожному з їх підрозділів.
2.Оцінка значущості окремих напрямів діяльності організації на певних
етапах її розвитку.
3.Уточнення складу і структури інформаційних матеріалів, необхідних для
забезпечення управлінських рішень [1, с.67].
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Підприємство є динамічною структурою, стан якої визначається як
зовнішньою взаємодією з оточуючим середовищем, так і внутрішньою
взаємодією між її елементами. Тому у процесі її діяльності невід’ємною
частиною є функціонування інформаційних потоків та їх використання.
Управління всіма видами інформаційних ресурсів, використовуваних у
діяльності

організації,

потребує

управління

опрацюванням,

рухом

та

використанням інформації.
Серед суттєвих проблем, які негативно впливають на кінцевий результат
управлінської діяльності підприємтсва слід назвати:
 недостатнє

матеріально-технічне

та

програмне

забезпечення

для

створення автоматизованих систем управління інформаційними ресурсами;
 відсутність

чітко

сформованих

комунікаційних

каналів

руху

інформаційних ресурсів у внутрішньому середовищі підприємства для
прийняття та реалізації управлінських рішень;
 недосконалий механізм розподілу інформаційних ресурсів відповідно до
потреб

різних

рівнів

управлінського

персоналу,

що

призводить

до

дезорганізації цінної інформації та гальмує процес прийняття рішень [3].
Вирішення цих проблем можна ефективно виконати через впровадження
в управлінську діяльність підприємтсва чітко сформованої інформаційної
системи. Використання автоматизованих інформаційних систем покращить
часові характеристики управлінських процесів, прискорить процес обробки
інформаційних ресурсів та забезпечить контроль за процесом управління на
основі змін у використанні та організації роботи з інформаційними ресурсами
[7, с. 398].
Виділяють
забезпечення

чотири

управління

основні

складові

підприємством

з

в

системі

відповідними

інформаційного
показниками:

інформаційні ресурси, інформаційні технології, технічні засоби та програмне
забезпечення [4].
Показники подаються як найбільш ефективний інструмент для
здійснення моніторингу підприємства та контролю його роботи. Вони
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дозволяють дати повну характеристику всім видам діяльності та ефективності
роботи всіх складових частин підприємств.
Розглядаючи

показники

інформаційного

забезпечення

в

аспекті

управління продуктивністю підприємства можна вирішити наступні питання:
1. Визначати продуктивність підприємства, динамічні зміни за
відповідними показниками. Для цього визначають кінцеві величини, що
характеризують діяльність конкретного підприємства конкретної галузі, це і
повинно стати критичними значеннями показників.
2. Вдосконалювати процеси управління продуктивністю підприємств за
рахунок переведення цілей на операційний рівень та визначення показників,
необхідних для досягнення запланованих результатів. Тривалість звичайного
звітного періоду складає один рік, при цьому показники перетворюються на
індикаторну систему попередження завдяки їх цілодобовому використанню.
3. Стимулювати процеси за рахунок поточного обліку показників. Це
необхідно для виявлення змін або незапланованих характеристик.
4. Забезпечувати оперативний доступ до чинної нормативно-правової
бази. Оскільки така база складається з цілої низки законодавчих, нормативноправових актів, регламентів, інструкцій тощо, які постійно оновлюються,
змінюються доповнюються, скасовуються, то для керівництва підприємства
важливо оперувати достовірною інформацією при розробленні та прийнятті
управлінських рішень.
5. Контролювати процеси за рахунок поточного обліку показників, які
надають необхідну інформацію у випадку виникнення розбіжностей у
фактичних і планових результатах [5].
Також слід вказати про поділ всієї сукупності показників діяльності
підприємства за видами та галузями, за рахунок чого вдається організовувати
належним чином інформаційне забезпечення підприємства та формалізувати
застосовувані інформаційні одиниці.
Основною проблемою, яка завжди характеризувала існуючі системи
управління обʼєктами господарства, є правильне використання показників та їх
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інформативність. Завжди треба враховувати, що показники дають змогу
отримати достовірні та точні значення. При цьому немає впевненості у
гарантованому встановлені зв’язку між змінними. Наслідком невірного
розуміння існуючих між показниками сутнісних зв’язків можуть стати
помилкові рішення, які будуть прийматись після того як підприємство показує
результати діяльності. Також, можна говорити про обмеженість показників при
взаємній компенсації деяких об’єктів або їх врівноваженості один одним [6].
Тому варто для різних підприємств розробити різноманітні системи
показників з врахуванням особливостей галузі, основне завдання яких
допомагати здійснювати систематичний аналіз та вивчати причини змін, що
відбулись в внутрішньому середовищі підприємств. Основною ознакою таких
показників має бути їх практично повна ідентичність величинам, встановленим
наявною звітністю. Крім цього, слід прийняти до уваги можливість виникнення
розрахункових або логічних зв’язків між окремо взятими показниками при
зміні характеру діяльності підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ефективність
інформаційного забезпечення управлінської діяльності підприємтсва залежить
від організації його інформаційної системи, що дає змогу врегулювати
використання

інформаційних

управлінських

рішень.

ресурсів,

Актуальність

необхідних
створення

для

прийняття

ефективних

систем

інформаційного забезпечення обумовлена необхідністю оброблення значних
масивів даних про ресурси та параметри зовнішнього та внутрішнього
середовищ, які необхідні для визначення напрямків управління продуктивністю
підприємства.
Комплекс

невирішених

завдань

вимагає

подальшого

наукового

обґрунтування необхідності формування організаційно-економічного механізму
інформаційного

забезпечення

управління

продуктивністю

підприємств.

Залишаються невирішеними проблеми організації та методології контролю в
інформаційному забезпеченні, сходження рішень униз по щаблях управління,
оцінки параметрів продуктивності підприємства, кількісних показників,
оскільки в наукових публікаціях такі завдання не є висвітлені.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
В статті проаналізовано основні тенденції розвитку ринку електронної
комерції в світі та Україні. Відзначено країни-лідери за розвитком ринку екомерції. Вказано позиції України в рейтингу країн за рівнем розвитку
електронної комерції. Відзначено частку абонентів мережі Internet, як одного
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із ключових факторів розвитку зазначеного ринку. Визначено основні фактори,
що впливають на розвиток електронного бізнесу в Україні. Зазначено окремі
показники для оцінки діяльності підприємств е-комерції.
Ключові слова: електронна комерція, Internet, маркетплейс, аналіз ринку,
тенденції, показники.
Постановка

проблеми.

В

сучасних

умовах

розвитку

світового

господарства все більш активним стає ринок електронної комерції. Це відносно
нова форма організації бізнесу. Проте вона має ряд переваг, які дозволяють
підприємствам підвищувати конкурентоспроможність шляхом використання
нетрадиційних інструментів конкурентної боротьби та розширювати ринки
збуту, підвищуючи обсяги своєї торгівлі та нарощуючи ділову активність.
Аналіз ринку електронної комерції дозволяє виділити сформовані на ньому
тенденції та визначити фактори формування прогресивних показників та
висхідної динаміки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Е-комерція відносно новий
об’єкт дослідження науковців. Проте, в даній сфері вже існує достатня кількість
наукових напрацювань, авторами яких є: Балик У.О., Маловичко С.В., Марусей
Т.В., Самойленко Л.Б., Томашевська Т.В., Трушкіна Н.В., Федишин І.Б. та ін.
Не зважаючи на наявні досягнення в науковому опрацюванні проблематики
аналізу ринку е-комерції, сучасні виклики та динамічні темпи його розвитку і
зміни обумовлюють потребу подальшого дослідження зазначеної тематики.
Мета статті. Метою статті є висвітлення основних тенденцій розвитку
ринку е-комерції у світі та в Україні, виділення ключових факторів успіху та
факторів негативного впливу.
Виклад основного матеріалу. Підприємства електронної комерції
займають важливу роль у сучасному підприємницькому середовищі у світі. В
Україні основи нормативно-правового регулювання діяльності в сфері
електронної комерції були сформовані у 2015 р. із прийняттям закону України
«Про електронну комерцію». Згідно із даним законом електронна комерція відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення
правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків,
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здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних
систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та
обов’язки майнового характеру [5].
Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі з’явилися
у 1960-х роках в США та використовувались головним чином у транспортних
компаніях для замовлення білетів та обміну інформацією між транспортними
службами перед підготовкою до рейсів [3, с. 1012].
На сьогодні можна виділити наступні основні форми проведення торгових
операцій через Інтернет: електронна комерція; електронна банківська діяльність
(Інтернет-банкінг);

електронні

брокерські

послуги

(Інтернет-трейдинг);

електронні аукціони; електронна пошта; електронні моли; електронні страхові
послуги [8, с. 27].
В сучасному світі е-комерція вважається однією із передових форм
організації бізнесу, що набуває все більшої популярності, користується
високою конкурентоспроможністю (через відсутність достатньої насиченості
ринку продавцями), швидкими темпами нарощування обсягів діяльності, що в
значній мірі прямо пропорційно залежать від ступеня покриття територій
мережею Internet.
Кількість абонентів Internet в Україні станом на 2018 р. становила 26066,8
тис. осіб. У 2017 р. вона складала 23632,3 тис. осіб., що свідчить про
збільшення даного показника на 10,3% порівняно із попереднім роком. Якщо
порівнювати вказану цифру із кількістю населення в Україні, то частка
абонентів Internet у 2018 р. становила 61,67% (середня чисельність наявного
населення у 2018 р. – 42153,2 тис. осіб) [4]. Варто відзначити, що онлайнпокупки в Україні здійснює лише близько 30% потенційних покупців, тоді, як у
США даний показник становить понад 70%.
Суттєвий дисонанс спостерігається в розподілі чисельності абонентів за
територією споживання послуг Internet. У 2018 р. лише 2,5% абонентів
припадала на сільську місцевість. Особливо дана проблема актуальна для
віддалених від обласних та районних центів сіл і селищ. Проте, варто
відзначити активізацію діяльності операторів мережі Internet в сільській
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місцевості в останні 2 роки, що пояснюється незаповненістю даної ринкової
ніші, а також підвищенням конкуренції серед постачальників Internet-зв’язку у
великих містах.
Що стосується регіонального розподілу (рис. 1), то найбільша частка
абонентів мережі Internet серед усіх користувачів в Україні припадає на
Одеську (10,3%), Дніпропетровську та Донецьку (6,9%), Львівську (6,4%),
Харківську (6,1%), Київську (4,7%) області. Найменша частка користувачів
мережі Internet припадає на Чернівецьку (1,6%) та Кіровоградську (1,8%)
області. Дана тенденція в значній мірі корелює із сформованих в Україні
тенденціями

диспропорціонального

регіонального

розвитку.

Економічно

успішні регіони характеризуються більшим проникненням мережі Internet, а
економічно відсталі – меншим.
У Одеській області та у м. Києві частка зареєстрованих абонентів мережі
Internet становить 112,9% та 116,2% відповідно, відносно чисельності наявного
в регіонах населення. Це пояснюється факторами внутрішньої міграції в
Україні та можливістю реєстрації однією особою декількох абонентських
договорів, а також активним використанням мережі Internet в бізнес-середовищі
зазначених регіонів.

Рисунок 1 – Частка абонентів мережі Internet в розрізі регіонів у 2018 р.
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Таким чином, результати аналізу свідчить про поступове розширення
доступу населення України до мережі Internet, що є фактором прямого
сприяння розвитку бізнесу в сфері е-комерції в країні.
У світі доступ до мережі Internet значно більший, що дозволяє забезпечити
суттєво інші показники розвитку ринку е-комерції. Так, за даними ЮНКТАД
(Конференція ООН з торгівлі та розвитку) частка фізичних осіб, що
користувалися послугами мережі Internet у 2017 р. у Норвегії та Ісландії
становила 98%, Данії – 97%, Швеції – 96%, Великобританії та Нідерландах –
95% [13]. Даний показник суттєво перевищує аналогічну характеристику для
України. Одночасно це свідчить також і про вагомий потенціал розвитку ринку
е-комерції в Україні саме за рахунок первинного фактора – чисельності
потенційних споживачів послуг підприємств даної сфери.
Обсяги е-комерції в загальних обсягах світової торгівля поступово
зростають. У 2008 р. частка е-комерції у роздрібній торгівлі становила 4%, у
2012 р. – 6,5%, а у 2016 р. – вже 9,3%. При цьому темпи розвитку ринку екомерції в світі поступово скорочуються. Найбільший приріст обсягів екомерції в світі спостерігався у 2010 р. та 2011 р. і становив близько 24%.
Починаючи із 2012 р. темп приросту скорочується і у 2016 р. становить вже
близько 13% [12]. Таким чином, у світі поступово на передові позиції виходить
другий фактор росту ринку е-комерції. Він пов’язаний не із збільшенням
кількості користувачів мережі Internet, а із розширенням способів та методів
залучення їх до онлайн-купівель. Для його розвитку підприємства е-комерції в
майбутньому будуть активізувати різноманітні маркетингові заходи, що, цілком
логічно, відповідатимуть умовам ринку, який поступово формується у світі і
має всі перспективи для суттєвого заміщення традиційного ринку офлайнторгівлі.
Темпи зростання інтернет-торгівлі в країнах, що розвиваються набагато
вище, ніж в розвинених країнах. Така тенденція пов’язана, по-перше, з більш
швидким розвитком економіки взагалі і роздрібної торгівлі зокрема, по-друге рівень проникнення інтернету зараз в країнах, що розвиваються набагато
менше, але при цьому швидко збільшується [2].
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За індексом електронної комерції В2С UNCTAD у 2018 р. на лідерські
позиції серед країн світу, що розвиваються виходять Сінгапур (95,2), Гонконг
(Китай) (90,2), Республіка Корея (89), Об’єднані Арабські Емірати (81,2),
Малайзія (80,8) (рис. 2). [13].
При цьому, серед розвинених країн найвищим показником за даним
індексом характеризуються Нідерланди (96,1) [13].

Рисунок 2 – Топ-10 країн, що розвиваються за індексом
Е-комерції В2С UNCTAD у 2018 р.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку одним із ключових факторів
цифрової готовності та прогресу, швидкого розвитку е-комерції та цифронізації
суспільства вважає залучення прямих іноземних інвестицій. Підтвердженням
цьому є вагомі іноземні інвестиції в е-комерцію країн, що розвиваються, які й
посприяли підвищенню конкурентних позицій даних країн у зазначеній ніші.
Так, Alibaba інвестував 1 млрд. дол. в Сінгапурську штаб-квартиру Lazada
(Сінгапур, Lazada – онлайн-рітейлер, що працює на ринках Індонезії, Малайзії,
Філіппінах, Сінгапуру, Таїланду і Вʼєтнаму) [9], Amazon придбав Souq
(найбільша платформа електронної комерції на Близькому Сході) за 583 млн.
дол. (Об’єднані Арабські Емірати) [10],

International Internet Investment

Coöperatief UA (IIIC) інвестувала 100 млн. дол. США для придбання 21%
компанії Noavaran Fan Avaze, материнської компанії Digikala (Іран) [11].
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В Україні ж загальний обсяг іноземних інвестицій є досить незначним та
далеко не покриває потенціал української економіки до поглинання даного
виду інвестицій. Так, у 2016 р. ПІІ в Україну становили 2961 млн. дол., а у
2017 р. вони суттєво скоротилися до 2202 млн. дол. Незначне збільшення ПІІ
спостерігалося у 2018 р. до 2355 млн. дол. [4]. Основні ж інвестиції в екомерцію здійснюються внутрішніми гравцями, які вже функціонують на ринку
України. Так, у 2018 р. Zlato.ua інвестувала в автоматизацію бізнес-процесів,
істотно розширила асортимент товарів, оновлювала колекції, посилила
контроль якості, переглянула ціноутворення, експериментувала з новими
категоріями на сайті, а також запустила колекцію прикрас під власною
торговою маркою. Фокстрот зробив редизайн сайту foxtrot.com.ua. Інтернетмагазин Цитрус здійснив перехід сайту на нову платформу. В MOYO у 2018 р.
відбулося відкриття цілодобового складу-магазину [7].
В звіті з е-комерції UNCTAD за 2018 р. Україна віднесена до десятки
країн-лідерів із транзитною економікою за індексом Е-комерції В2С UNCTAD.
Стримуючими факторами розвитку ринку е-комерції в Україні варто вважати:
- низький рівень проникнення Internet (Україна входить в п’ятірку країн
Європи з найгіршим рівнем проникнення мережі Internet в Європі);
- низький рівень використання банківських карток;
- невисокий рівень купівельної спроможності (ВВП на душу населення
складає 63%, тоді як в Угорщині – 75%, Данії – 100%) населення;
Позитивними факторами можна вважати:
- зростання частки е-комерції в роздрібній торгівлі із 1,7% у 2015 р. до
3,2% у 2017 р. (50 млрд.грн.);
- темп росту ринку електронної комерції у 2017 р. склав 31%, що суттєво
перевищує показники розвинених країн Європи; у 2018 р. він також виріс на
30% і становив 65 млрд.грн.
Необхідно зазначити, що ринок привабливих сегментів електронної
торгівлі є високо консолідованим. Передові позиції займає Rozetka.ua. Також на
цьому ринку зайняли певні позиції такі гравці як Tickets.ua, modnaKasta,
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LeBoutique, Slando, Prom.ua, Aukro, Sokol, FotoMag, Allo та інші. Судячи по
тенденціям, традиційний рітейл прагне завоювати позиції в сфері електронної
торгівлі (наприклад, «Comfy», «Алло» та «Фокстрот»), а онлайнові продавці
збільшують присутність в офлайні [6].
У 2017 році в e-commerce росли в основному маркетплейси, це пов’язано з
їх розширенням асортименту. Маркетплейси зростають щонайменше вдвічі
швидше за ринок електронної комерції України. У них немає ставки на певну
категорію, на відміну від інтернет-магазинів. Rozetka, Lamoda, Allo вже
працюють за цією моделлю. У 2017-му до них приєдналися LeBoutique і
modnaKasta [1]. В Топ-10 найбільш відвідуваних сайтів України входять три
майданчики, що пов’язані з онлайн-торгівлею: OLX.ua, Rozetka.com.ua,
Prom.ua.
Однією із значущих подій 2018 року стало обєднання лідера онлайнторгівлі України – Rozetka – з групою компаній EVO, яка включає Prom.ua,
Deal.by, Satu.kz, Kabanchik.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Bigl.ua і сервіс
Вчасно. Це стало можливо завдяки тому, що зі складу акціонерів EVO вийшов
міжнародний фонд Naspers. Раніше він також вивів інвестиції з Modna Kasta і
тепер має відношення тільки до одного українського проекту – сервісу OLX.
Угоду оцінюють у 12 – 15 млн. дол. [7].
Інвестором нового сервісу – поштово-логістичного оператора Justin
виступила Fozzy Group. У 2018 році компанія придбала курʼєрську службу
Post.ua, яка працює в Києві і області і займається доставкою для інтернетмагазинів. Мережа складається з 225 точок, які розміщені в торгових точках
Fozzy Group, що працюють під брендами Fozzy Cash&Carry, Фора, Сільпо.
Також компанія співпрацює з Автолюкс-Експрес-пошта, яка обʼєднує мережу з
200 відділень експрес-формату. У 2019 року в компанії планують відкрити 1000
відділень і запустити міжнародну доставку [7].
Досліджуючи діяльність підприємств е-комерції варто приділити увагу
ефективності їх функціонування. Для цього слід використовувати систему
аналітичних показників та коефіцієнтів, що дозволить провести таку оцінку.
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Для підприємств е-комерції доцільно використовувати суттєву частину
стандартних показників оцінки ефективності функціонування підприємства,
серед яких показники рентабельності, оборотності. Проте, варто враховувати
специфіку функціонування підприємств е-комерції, особливості їх діяльності та
організації бізнесу, систему показників, які виходять на передовий план за
рівнем вагомості та значимості для успішного функціонування та розвитку
бізнесу.
Типовими абсолютними показниками є кількість залучених покупців,
кількість

відвідувань

сайтів

підприємства,

номенклатура,

кількість

представленого товару, кількість та вартість реалізованого товару, термін
зберігання товарів на складі. Серед відносних показників оцінки ефективності
функціонування підприємств е-комерції варто відзначити коефіцієнти покупок
у натуральному та вартісному показниках, коефіцієнт цінової ефективності,
коефіцієнт продуктивних відвідувань, частку постійної клієнтської бази, ефект
від системи знижок тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз
ринку е-комерції засвідчує формування вагомої споживацької ніші, що
закріплюється за даною формою організації бізнесу в світовому просторі.
Україна знаходиться на етапі становлення даного ринку, що обумовлено
недостатніми, проте, все ж зростаючими показниками доступу населення до
мережі Internet. Відзначається швидкий приріст обсягів е-комерції на
внутрішньому ринку України. Проте, існує низка факторів, що гальмують
даний розвиток. Більшість із них є факторами макроекономічного характеру.
Проте, підприємства е-комерції мають брати до уваги ткож фактори
внутрішнього характеру. Їх врахування, визначення впливу та оцінки діяльності
підприємств е-комерції має відбуватися із використанням методики аналізу
діяльності даного виду підприємств, яка, окрім іншого, повинна включати
модифіковану відповідно до потреб таких підприємств. Систему абсолютних та
відносних показників оцінки. Саме на розвиток даної системи показників
спрямовуватимуться подальші дослідження.
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УДК 657
Копчикова І.В., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІМПЕРАТИВНА СКЛАДОВА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті розкрито потенціал інформаційних комп’ютерних технологій у
системі управління товарними запасами в частині застосування кодування
інформації. Розроблено схему автоматизованого проведення інвентаризації та
виведення

її

результатів

з

використанням

технології

радіочастотної

ідентифікації на підставі зібраних первинних даних про товари шляхом їх
зчитування

з

РІ-міток,

запровадження

якої

скорочує

терміни

та

трудомісткість проведення інвентаризації з можливістю її організації на
перманентній основі.
Ключові слова: інвентаризація, радіочастотна ідентифікація товарів, RFIDтехнології, штрих-кодове маркування.
Постановка проблеми. На сучасному етапі вирішальними факторами
успішного розвитку не тільки окремого підприємства, а й економіки України в
цілому є автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність
інформації.
Новітні інформаційні комп’ютерні технології задовольняють більшість
вимог фахівців до організації та здійснення обліку й контролю за формуванням
товарообороту. Інформаційні системи, що застосовуються для автоматизації
обліку товарних операцій, забезпечують, зокрема, ефективне документування
операцій з руху товарних запасів, їх оцінку, інвентаризацію та відображення
фактів здійснення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку,
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а також формування та зведення підсумкових показників у частині обліку
товарних запасів.
Велике практичне значення має організація контрольних процедур,
джерелом інформації яких є дані бухгалтерського обліку та звітності. Тому
питання автоматизації управління підприємством, обліку та контролю тісно
пов’язані та взаємозалежні. Найбільш ефективними для розкриття крадіжок є
пошукові програми, розроблені на основі моделей методів і способів крадіжок.
В основу цих моделей покладена вся сукупність інформації, що характеризує
діяльність підприємства.
Аналіз

останніх

наукових

досліджень.

Питання

автоматизації

бухгалтерського обліку знайшло відображення в міжнародних стандартах
обліку

та

звітності,

практичній

діяльності

зарубіжних

і

вітчизняних

підприємств, а також у працях учених: С.В. Івахненкова [1,2], Є.М. Івченко [3],
Я.Д. Крупки [8], С.В. Мельниченко [5], В.В. Муравського [4,6,7].
Метою статті є дослідження потенціалу інформаційних комп’ютерних
технологій у системі управління товарними запасами в частині застосування
кодування інформації.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах проблема впровадження
інформаційних

комп’ютерних

технологій

на

підприємствах

України

залишається однією з актуальних і складних. Насамперед, це пов’язано з
необхідністю значних витрат на програмне забезпечення та наявністю
кваліфікованого персоналу, який вільно володіє комп’ютерною технікою, а
також процесом ведення бухгалтерського обліку.
Слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче
автоматизувати. Впровадження автоматизованого обліку не може виключити
шахрайські

дії

та

зловживання

працівників,

що

трапляються

через

фальсифікацію даних та неправильне внесення інформації у комп’ютерну
програму. Комп’ютерна система забезпечує неупередженість і точність
контролю, оскільки програма завжди однаково аналізує ситуацію, тому
вірогідність помилок контрольних процедур суттєво знижується.
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Дослідження перспектив організації автоматизованого обліку товарів з
використанням новітніх інформаційних технологій є нечисленними. Ці питання
залишаються актуальними і наразі та потребують подальших досліджень і
рекомендацій щодо їх вирішення.
Слід відзначити праці В.В. Муравського, в яких подано авторське бачення
застосування інформаційних технологій в обліку товарів [6].
Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової
інформації, зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних
документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та
звітних форм.
Бухгалтерські інформаційні системи відображають галузеві особливості
діяльності підприємств, розрізняються за функціями, принципами побудови,
технічним і методологічним супроводом, додатковими послугами та іншими
ознаками.
Впроваджуючи ті чи інші інформаційні технології, підприємство впроваджує не просто програмні продукти, а нові методики управління
підприємством.
Однією з особливостей сьогоднішньої торгівлі став вихід мереж у регіони.
Це зумовлює додаткові вимоги, яким повинна відповідати автоматизована
система. Розгалужена мережа партнерів, здатних самостійно впроваджувати й
супроводжувати рішення, особливо важлива у віддалених регіонах.
Загалом ефект від автоматизації обліку в торговельній мережі досягається
завдяки веденню точного кількісного обліку товару, зниженню крадіжок та
підвищенню
покупців,

відповідальності
зниженню

ступеня

персоналу,

прискоренню

завантаженості

обслуговування

продавців,

збільшенню

товарообігу і прибутку. Все це підвищує престиж і конкурентоспроможність
торговельного підприємства.
Однією з головних умов впровадження інформаційних компʼютерних
технологій у торговельних мережах є застосування кодування інформації.
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Найбільш

сучасним

методом

кодування

інформації

про

товарно-

матеріальні цінності, який дає змогу передавати інформацію про них при
переміщенні від виробника до споживача, є штрихове кодування – подання
даних за допомогою штрихового коду – комбінації послідовно розташованих
паралельних темних та світлих смуг, розміри та розташування яких встановлені
певними правилами.
Як доводять науковці, штихове кодування сприяє автоматизації обліку у
виробництві, на складах, оптових та роздрібних торговельних підприємствах,
скрізь, де необхідна повна й достовірна облікова інформація про переміщення
матеріальних цінностей [1,2,8,7].
У

торговельних

мережах

досягається

максимальний

ефект

від

використання штрихового кодування товарів у системі обліку, контролю й
аналізу. Вибір торговельної галузі пояснюється тим, що існує можливість
шахрайських та недбалих дій, помилок, пов’язаних з рухом товарних запасів на
підприємствах, що застосовують таку форму продажу, як самообслуговування,
при якій персонал та покупці мають необмежений доступ до товарів.
Використання штрихового кодування є одним з найефективніших засобів,
що дає змогу підвищити швидкість і ефективність контролю, покращити якість
проведення інвентаризації.
Штрихове

кодування

є

домінуючою

технологією

автоматичної

ідентифікації, а символ штрихового коду – найбільш важливим компонентом
цієї технології, основою даних для автоматичної обробки.
При здійсненні ідентифікації елементів об’єкта інвентаризації 95 % часу
витрачається на перевірку його комплектності, цілісності упаковки тощо.
Можливості комп’ютерів дають змогу забезпечити порівняння фактичних
залишків товарів з обліковими даними на підставі введеної в машину
інформації про облікові та фактичні залишки товарів. Це досягається завдяки
тому, що в систему можна одночасно вводити інформацію про облікові та
фактичні залишки товарів. При введенні такої інформації на цій стадії
виключаються показники ціни і вартості. Такі показники вводяться на кінцевій
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стадії інвентаризаційного процесу – виведення результатів інвентаризації з
метою виявлення нестач, надлишків, їх пересортування, природного убутку й
остаточного визначення кінцевих результатів інвентаризації.
З розвитком обліку та його технічної бази методика і порядок проведення
інвентаризації

вдосконалюються.

Зокрема,

використання

сучасної

комп’ютерної техніки та впровадження автоматизованого робочого місця в
організацію обліку дає змогу підвищити оперативність обліку, виключає
несанкціонований доступ до облікових даних, підвищує контрольність та
аналітичність облікової інформації і тим самим значно знижує обсяг та частоту
проведення інвентаризацій [6] .
Отже, можна майже повністю комп’ютеризувати процес проведення
інвентаризації товарів, тобто штучних предметів, на яких проставлений штрихкод. Таке проведення інвентаризації вирішує відразу декілька проблемних
питань, а саме: дотримання об’єктивності, точність результатів, термін
проведення, зменшення обсягу трудових затрат. Однак ми вважаємо, що зняття
фактичних залишків повинно проводитися комісією, щоб уникнути повторного
сканування однієї одиниці товару з метою приховування нестачі або небажання
сканувати товар, щоб не показати лишки. Недоліком проведення інвентаризації
шляхом сканування штрих-кодів є те, що сканер не може визначити повторно
просканований один і той же товар.
З метою вирішення проблем, пов’язаних з використанням штрих-кодового
маркування в торговельних мережах, доцільним є запровадження безпровідної
технології радіочастотного маркування товарів.
Подальший прогрес у застосуванні бездротового зв’язку призвів до появи
на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі систем радіочастотної
ідентифікації – RFID (від англ. RadioFrequencyIdentification). Принцип дії RFIDтехнології ґрунтується на дистанційному зчитуванні та ідентифікації даних, що
були нанесені за допомогою радіосигналу, та зберігаються в транспондері
Підприємства, що впроваджують у свою діяльність системи радіочастотної
ідентифікації, приваблюють такі переваги:
– можливість зберігання більшого обсягу даних ніж у штрих-коді;
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– можливість багаторазового доповнення даних або зміни запису в RFIDмітці, на відміну від незмінних даних у штрих-коді;
– можливість сприйняття даних з більшої відстані (до декількох сотень
метрів);
– можливість сприймати інформацію з декількох міток одночасно, тоді як
штрих-сканер може одночасно сканувати лише один штрих-код;
– стійкість до впливу оточуючого середовища, оскільки пасивні мітки
мають практично необмежений термін експлуатації;
– високий ступінь безпеки як самої мітки, яка отримує незмінне числоідентифікатор при її виготовленні, так й даних, які можна шифрувати та
захищати паролем їх передання;
– можливість запобігання крадіжок у торговельному залі, на складі;
– можливість

більш

раціонального

використання

людської

праці,

прискорення процесу інвентаризації.
Сьогодні

більшість

торговельних

мереж

використовують

принцип

самообслуговування покупців, який полягає у повній або частковій відсутності
персоналу торговельного залу, які б надавали допомогу та консультували у
виборі товару. Використання мережею сучасних технічних засобів у процесі
продажу товарів надає можливість покупцям самостійно обирати товар та
здійснювати розрахунок за нього. Як зазначає В.В. Муравський, купівельний
процес

на

принципах

самообслуговування

передбачає,

що

покупець,

визначившись з необхідними товарними позиціями, підходить до каси, де
самостійно з використанням штрих-кодів ідентифікує обрані товари й
розплачується за них [6].
Однак переваги застосування систем радіочастотної ідентифікації деякою
мірою нівелюються їх високою вартістю порівняно із системами штрихового
кодування, складністю їх самостійного виготовлення та схильністю до
електромагнітних поміх.
Системи штрихового кодування і радіочастотної ідентифікації постійно
вдосконалюються та набувають властивостей, що можуть доповнювати одна
одну.
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Автоматизована система обліку здійснює контроль за персоналом, що
проводить інвентаризацію. За допомогою сканерів зчитують та передають
інформацію,

яку

реєструють

електронні

ваги.

Людський

фактор

в

автоматизованому інвентаризаційному процесі ніяк не вплине на процес
реєстрації

та

документів
порівняльних

обробки

за

інформації.

результатами
відомостей)

не

Складання

інвентаризації
є

традиційних

паперових

(інвентаризаційних

обов’язковим.

Порядок

описів,

проведення

інвентаризації товарів з використанням технологій радіочастотної ідентифікації
наведено на рис. 1.
Традиційні методичні прийоми проведення інвентаризації (підрахунок,
перемірювання, переважування) не втрачають свого значення, оскільки
вимагають безпосередньої участі членів інвентаризаційної комісії.
Автоматизація інвентаризаційного процесу
Автоматичне визначення облікових даних про залишки
товарів на момент інвентаризації
Прив’язка ідентифікаційних номерів до інвентарних
об’єктів, на які прикріплені РІ-мітки-ярлики
Безпровідне сканування приміщення підприємства та
ідентифікація товарів за радіочастотними мітками
Складання і контроль електронних екземплярів
інвентаризаційних описів
Складання і обробка порівняльних відомостей
(групування й отримання результатів інвентаризації)

Природній убуток
Помилки при роботі
з обліковою базою

Виявлення причин і закономірностей утворення нестач

Помилки при
оформленні
первинних
документів

Проведення коригуючих записів

Крадіжки та
навмисне псування
товарів
Невиявлені причини

Рисунок 1 – Інвентаризація товарів з використанням RFID-технології
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Приміщення торговельного залу та складу повинні бути обладнані
безпровідними сканерами, що зчитують інформацію з РІ-міток на товарах.
Автоматизована система пов’язує між собою усі пристрої: спеціальні
персональні кошики покупців; полиці, що обладнані безпровідними датчиками;
електронні цінники; інформаційні монітори; касові вузли.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, RFIDтехнологія – це багатофункціональна система, яка виконує завдання
протикрадіжної системи та системи ідентифікації товарів, впровадження якої
сприятиме отриманню економічного ефекту від мінімізації втрат, зменшенню
трудомісткості складських та обліково-аналітичних робіт унаслідок їх
автоматизації, скороченню випадків шахрайства та недбальства, що приводить
до зростання доходів та операційного прибутку торговельної мережі.
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ
ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено підходи до оцінки системи бухгалтерського обліку, як
інформаційного забезпечення аналізу та контролю фінансового результату
підприємства. Окреслено фактори, що на неї впливають.
Ключові слова: бухгалтерський облік, джерела інформації, фінансовий
результат, аналіз, контроль, організація обліку.
Постановка

проблеми.

Для

керівництва

будь-якого

суб’єкта

господарювання з метою здійснення контролю за прибутком, важливим є
інформаційне забезпечення величини доходів та витрат підприємства, які в
подальшому впливають на формування фінансового результату.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Досліджуючи особливості
інформаційного забезпечення контролю та аналізу прибутку підприємств, на
основі наукових праць Гуріна Н.В., Денисенко М.П., Колос І.В., Мискін Ю.І.,
Палига Є.М.,Ротман Н.В., які вивчали проблематику даного питання, нами
систематизовано класифікацію джерел інформаційного забезпечення контролю
прибутку підприємств (рис.1).
Мета статті є дослідження аспектів бухгалтерського обліку та розробка
практичних рекомендацій з аналізу та контролю для покращення результатів
операційної діяльності, та кінцевого фінансового результату підприємства.
Виклад основного матеріалу. Інформаційне забезпечення - «система
даних і способи їх обробки, що дають змогу виявити реальну діяльність
керівного об’єкта, дію факторів, що його визначають, а також можливості
здійснення необхідних керівних дій» [3, c. 157].
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Головні групи показників інформаційного забезпечення, які містяться в
зовнішніх та внутрішніх джерелах інформації щодо контролю та аналізу
прибутку та рентабельності підприємства, представлені на рис. 2.
Інформаційне забезпечення контролю та аналізу прибутку підприємств
Зовнішні джерела інформації
Нормативно-законодавчі

Інші джерела даних

Закони України; накази,
постанови; П(С)БО, МСБО;
рекомендації, інструкції.

Дані Державної служби статистики,
інформація,опублікована у
спеціалізованих періодичних
виданнях,інформація, отримана з
офіційних електронних ресурсів.

Внутрішні джерела інформації
Облікові

Первинні документи, регістри обліку, звітність
(фінансова, статистична, податкова, управлінська)

Планові

Стратегічні, поточні, оперативні плани та бізнес-плани

Господарськоправові

Договори, судові рішення, рішення зборів колективу
(акціонерів), технічна документація.

Рисунок 1 - Інформаційне забезпечення контролю та аналізу прибутку
підприємств
З метою проведення аналізу прибутку та його відносного показника –
рентабельності, на

підприємствах використовують так звана фактографічна

інформація, «сукупність фактографічних даних про реальні факти здійснення
операцій, відображених в первинних бухгалтерських документах, …» [4].
Для забезпечення ефективності діяльності будь-якого господарюючого
суб’єкта та з метою контролю прибутку виникає необхідність у чіткій
організації бухгалтерського обліку. Розглядаючи особливості організації
облікових процесів на різних виробничих стадіях, пропонуємо раціональну
організацію обліку фінансових результатів підприємства (рис.3.) [1].
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Зовнішні джерела
 нормативно-регулюючі показники;
 показники, що характеризують загальноекономічний розвиток
держави (показники галузевого та макроекономічного розвитку);
 показники, що характеризують кон’юнктуру ринку;
 показники, що характеризують діяльність контрагентів та
конкурентів (постачальників, покупців, страхових компаній, банків).
Внутрішніджерела
 планові та нормативні показники операційної, інвестиційної,
фінансової діяльності підприємства;
 показники фінансової та статистичної звітності підприємства;
 показники управлінського обліку (за видами продукції, за центрами
відповідальності, за видами діяльності).

Рисунок 2 - Основні показники інформаційного забезпечення контролю та
аналізу прибутку та рентабельності підприємства
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується наказом
про облікову політику, що є документом, який відображає специфіку способів
ведення обліку та формування звітності. Облікова політика розробляється у
відповідності

до

вимог

норм

Національних

положень

стандартів

бухгалтерського обліку.
Для узагальнення облікової інформації, що стосується прибутку, на
підприємстві застосовується оборотно-сальдова форма обліку з відображенням
на паперових носіях.
Первинні та зведені облікові документи складаються під час здійснення
господарських операцій, або безпосередньо

після

їх закінчення.

Для

забезпечення раціональної організації, оперативності, цілеспрямованості і
недопущення багаторазового перебування первинних документів в одному
структурному підрозділі, або у одного виконавця (принцип одноразового
перебування

документа)

на

підприємстві

документообігу».
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затверджують

«Графік

Організація обліку фінансових результатів
Вибір типу організації бухгалтерського обліку

Повна
централізація
обліку

Організаційний
аспект

Часткова
централізація
обліку

Децентралізація
обліку

Вибір організаційної форми ведення бухгалтерського
обліку
Введення
посади
бухгалтера
Технологічний
аспект
Методичний
аспект

Створення
бухгалтерії

Користування
послугами
спеціаліста чи
аудиторської фірми

Ведення
обліку
власником

Вибір форми бухгалтерського обліку, складу
первинних документів, правил документообігу й
техніки обробки інформації, порядку проведення
інвентаризації
Формування облікової політики

Рисунок 3 - Організація обліку прибутку на підприємстві [1]
Фінансова

звітність

складається

з

метою

достовірного

подання

фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків для
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті
ними економічних рішень.
Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших
подій, об’єднуючи їх в основні класи згідно з економічними характеристиками.
Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану в
балансі, є активи, зобов’язання та власний капітал. Елементами, які
безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності в звіті про фінансові результати, є
доходи та витрати, списання яких представленні на рис. 4.
З метою узагальнення інформації про витрати підприємства, протягом
звітного періоду використовуються рахунки 9-го класу.
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Списання витрат

Списання доходів

Рах.
90
«Собівартість
реалізації»
Рах. 91 «Загальновиробничі
витрати»
Рах. 92 «Адміністративні
витрати»
Рах. 93 «Витрати на збут»
Рах. 94 «Інші витрати
операційної діяльності»
Рах 95 «Фінансові витрати»
Рах. 97 «Інші витрати»
Рах.
98
«Податок
на
прибуток»

70 «Доходи від
реалізації»
71 «Інший
операційний дохід»
72 «Дохід від участі
в капіталі»
73 «Інші фінансові
доходи»
74 «Інші доходи»

Рах. 79 «Фінансові
результати»
Дт

Кт

441 «Нерозподілені
прибутки
442 «Непокриті збитки»

Рисунок 4 - Формування кінцевого фінансового результату в
бухгалтерському обліку
Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку на рах. 79 «Фінансові
результати»

поділ

прибутку

відображається

через

результат

основної

діяльності; результат фінансових операцій; результат іншої діяльності.
Згідно рах. 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» прибуток
поділяють на нерозподілений; непокриті збитки; прибуток, використаний у
звітному періоді.
В сучасних умовах ринкового господарювання існує дві методики
визначення прибутку підприємства, що зумовлено веденням фінансової та
податкової звітності. Це визначення є неможливим без доходів та витрат,
трактування яких представлено у П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16«Витрати».
Доходи та витрати визнані в бухгалтерському обліку, як правило
визнаються валовими доходами та витратами і в податковому обліку, але
різниця може виникнути в результаті неспівпадання по звітних періодах,
оскільки момент визнання доходу та витрат в бухгалтерському і в податковому
обліку різні. Крім того встановлено різні підходи по визнанню доходів, витрат,
валових доходів та витрат по окремих операціях, які визнаються валовими
доходами та витратами і не являються доходами і витратами в бухгалтерському
обліку.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. В сучасних умовах
ринкового господарювання з метою прийняття важливих економічних рішень,
аналізу важливих фінансово-економічних показників, вагомого значення
набуває інформація щодо прибутку (збитку) підприємства, який є критерієм
ефективності

операційної

діяльності

підприємства.

Загалом,

лише

за

допомогою повної внутрішньої та зовнішньої інформації аналіз прибутку та
рентабельності підприємства набуває значущості, забезпечуючи обґрунтовану
інтерпретацію, що, в свою чергу, дає змогу досягати поставлених цілей з метою
покращення діяльності господарюючого суб’єкта.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДРОПШИППІНГ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ В
СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
У статті особливості дропшиппінгу, як нової сучасної форми розрахунків в
електронній торгівлі. Досліджено процес реалізації товарної прлдукції за
даною формою електронної торгівлі. Розглянуто позитивні та негативні
фактори та запропоновано рекомендації щодо оптимізації складових
дропшиппінгу.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного платіжного засобу,
такого, як електронні гроші повною мірою забезпечує вимоги нового виду
торгівлі – електронної комерції. Це призвело до підвищення динамічності
бізнес-процесів, розширення каналів збуту, поліпшення обслуговування
клієнтів та прискорення грошових потоків за рахунок використання мережі
Інтернет.
Роль електронних грошей для розрахунків у мережі Інтернет у світовому
масштабі зростає швидкими темпами. В ЄС емісія електронних грошей стає
основним трендом. Так, з березня 2013 р. по грудень 2015 р. приріст обсягу
емісії електронних грошей в ЄС склав 112,7% (2,655 млрд. євро). У структурі
емісії електронних грошей переважають засоби, емітовані на основі карток, –
65,4%. Еволюція форм грошей відбувається і в Україні. У 2018 році порівняно
з позаминулим обсяг випущених електронних грошей зріс на 40% - до 83,2 млн
грн, обсяг операцій з електронними грошима збільшився майже у 2,5 рази - до 7
225 млн грн, а кількість електронних гаманців на 19% - до 62,7 млн шт. [1].
Однією з особливостей такого зростання зумовлено законодавством
України, яке не вимагає обов’язкової ідентифікації користувача електронних
грошей, що відровідає європейській практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз та дослідження
розвитку електронного, бізнесу, системи електронних грошей, проблем
електронної комерції приділяли увагу в своїх публікаціях такі провідні фахівці
як : Н. М. Борейко, А. В. Чучковська, О.А. Долгих, О.Ю. Коннова,
В. В. Самань, І.А. Ларютіна, А.М. Новицький, С. П. Позняков, О.О. Тедеев,
В. Л. Плескач та інші.
Мета статті. Метою даного дослідження є аналіз дропшиппінгу як
сучасної форми розрахунків в системі електронної торгівлі та розробка
рекомендацій щодо оптимізації та вияву позитивних та негативних факторів.
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Виклад основного матеріалу. Дропшиппінгом називають модель
бізнесу, яка передбачає, що суб’єкт діяльності – посередник купує товар у
виробника тоді, коли отримає замовлення на нього, за умов його попередньої
оплати з боку покупця. Або він передає замовлення оптовику, а потім сам його
відправляє, нараховуючи комісійну винагороду. Фактично це - договір прямого
постачання, що передбачає отримання доходу від реалізації, не будучи
виробником цього конкретного продукту і навіть не маючи такої продукції в
наявності. При цьому у моделі дропшиппінгу за доставку відповідає сам
виробник. Таким чином, дропшиппінг звільняє підприємця від необхідності
вирішення ряду питань, таких як облік та зберігання товару, логістика тощо,
дозволяючи зосередитися на маркетингу, рекламі та розширювати обсяг
продажів [2].
Дропшиппінг дає можливість почати бізнес із мінімальним стартовим
капіталом, вимагає мінімум витрат у процесі роботи, відрізняється простотою в
організації, управлінні і дозволяє запропонувати потенційним покупцям
широкий спектр товарного асортименту.
В Україні дропшіппінг – це, мабуть, найпростіша та найбезпечніша схема
торгівлі. Реальні можливості на отримання гарантованого доходу за схемою
дропшиппінгу не зменшуються за рахунок витрат по оренді торгових
приміщень, проблем щодо зберігання товару, отримання дозволів. Інструмент,
необхідний для реалізації дропшиппінгу, – це всього лише доступ в Інтернет.
Ви отримуєте найширше поле збуту за умови збереження свободи пересування.
З іншого боку ускладнюється завдання отримання високого рівня
рентабельності, оскільки посередник частково залежить від третьої сторони, яка
повинна виконати зобов’язання.
Усе ж, незважаючи на ряд складнощів і суперечливих моментів, робота за
моделлю дропшиппінгу, в деяких випадках, може бути ідеальним рішенням для
організації бізнесу.
Розглянемо схему функціонування дропшиппінгу. За основу моделі взято
співпраця між постачальником товару та його продавцем із метою заробити
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гроші. Весь процес взаємодії зводиться до доволі простої схеми, що складається
з декількох кроків:


укладення договору з постачальником;



створення

сайта

інтернет-магазину,

наповнення

його

товарами,

відстеження актуальності ціни та залишків у виробника;


залучення покупців;



передання отриманих через сайт замовлень цього ж постачальника одним
із обумовлених заздалегідь способів;



відправка товару зі сторони постачальника покупцю, який зробив
замовлення та прийняв умови оплати.
Продавець отримує доступ до товарного асортименту за зниженою ціною,

і відповідь на питання, скільки можна заробити на дропшиппінгу, залежить від
того, з якої націнкою можна буде продати продукт кінцевому покупцю.
Діапазон націнки може сильно коливатися: від 10% і до 50% з урахуванням
особливостей товару. Зазвичай роботу на таких умовах пропонують компанії з
Європи і Китаю, тому вибір залежить швидше від товару, який вам потрібен.
Серед продукції, яка найбільш популярна при такій схемі роботи, варто
виділити такі товари, як одяг, взуття, годинники, біжутерія, дитячі товари,
автозапчастини та ряд інших.
Як приклади компаній, які пропонують співпрацю за моделлю
дропшиппінгу в Україні, можна навести:


ТМ Vilno – український виробник одягу, який дозволяє купувати

продукцію за оптовою ціною від 1 штуки і при цьому бере на себе відправлення
замовлення клієнта. Базову знижку обіцяють на рівні роздрібної ціни, з її
збільшенням у міру зростання об’ємів продажів;


Endorphone – партнерська програма від виробника чохлів для

смартфонів компанії Apple. Фірма пропонує великий асортимент чохлів із
дизайнерським оформленням, вартість кожного з яких для вас складе 110
гривень, а націнку вже можете встановлювати на свій розсуд. Приклад
розрахунку за допомогою калькулятора на їхньому сайті;
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«ТутМодно» – ще один виробник жіночого та чоловічого одягу,

який пропонує співпрацю за системою прямих поставок. Відрізняється досить
широким асортиментом пропозицій у каталозі, а оптові ціни стають
доступними після реєстрації як партнера;


Тagtekstil –

виробник

текстильної

продукції,

що

пропонує

співпрацю за системою прямих продажів (дропшіппінг). Солідний каталог
постачальника включає постільну білизну, рушники, подушки, ковдри,
наматрацники і т.д.;


Villomі – виробник жіночого взуття, що активно розвивається та

пропонує по системі дропшиппінг мінімальне замовлення від однієї пари;


Bazzilla - являє собою каталог постачальників, які пропонують свої

товари під реалізацію за схемою прямих поставок [1].
Можна виділити 5 етапів відкриття інтернет-магазин для роботи за системою
дропшиппінгу – вигідного бізнесу у сфері електронної комерції.
1.

Пошук постачальника, який працює за схемою дропшиппінгу,

дослідження асорименту, вивчення ціни, фото товарів і умови. Оптові ціни у
постачальників зазвичай досить привабливі, тому можна встановити вигідну
націнку, орієнтуючись на ціни конкурентів і середню вартість товару на ринку.
Саме аналіз цих даних дає можливість скласти бізнес-план і оцінити
прогнозний дохід.
2.

Визначення товарної категорії, що буде продаватись за системою

дропшіппінгу.
3.

Створення інтернет-магазину та розміщення у ньому товарів, що

вибрані у постачальників, за цінами вищими ніж оптові та максимально
привабливими для споживача. Оптимізація магазину відповідно до вимог
пошукових систем. Це основний і важливий етап у схемі роботи за системою
дропшіппінгу, який включає багато нюансів , що в подальшому забезпечать
надійність сайту, його захищеність, доступність до споживача, обслуговування
та багато інших моментів, як технічного так і рекламного характеру.
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4.

Запуск реклами. Спочатку тестується

контекстна реклама та

ремаркетинг, а в перспективі – SEO просування торгового майданчику, для
отримання потенційних клієнтів.
5.

Замовлення у постачальника, за умови появи покупця, оплата

товару за оптовою ціною із зазначенням доставки за адресою покупця.
Дропшиппінг особливо привабливий тим, що упаковка і відправка товару –
робота постачальника, а у продавця залишається прибуток у вигляді торгової
націнки.
Дана модель ведення бізнесу, ґрунтується на достатньо простій схемі.
Його можна реалізувати навіть обравши для торговельного майданчика –
соцмережі або односторінкові сайти. Переваги і недоліки має кожен варіант.
Вибір залежить лише від бізнес-стратегії, яку для себе обрав продавець [3].
Проаналізуємо певні недоліки в залежності від форм дропшиппінгу.
Створення сайту, зорієнтованого на продаж одного товару не забере багато часу
і не складно: детальний опис товару та його вигод, відгуки клієнтів і вартість
товару з умовами доставки, або реєстрацією покупця. У відвідувача
односторінкового сайту є вибір – купити товар або закрити сторінку. Головні
його недоліки наступні:


низький рівень довіри у покупців (не порівняти із повноцінним

інтернет-магазином);


складнощі з SEO-просуванням у пошукових системах;



відсутність варіантів довгострокової взаємодії з покупцем.

Створення групи або пабліку у соцмережах передбачає таку ж схему
продажів, як і у випадку з сайтами, лише з тією різницею, що замовлення
надходять не до корзини на сайті, а у приватні повідомлення. При цьому,
створення групи не передбачає грошових витрат, що і є, суттєвою перевагою
даного методу. Недоліки такої торгівлі є суттєві:


незручність прийому оплати;



низький поріг входу формує стрімко зростаючу конкуренцію;
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бізнес і аудиторія повністю залежать від соцмережі. Якщо

заблокували паблік (або саму соцмережу), продавець втрачаєте усіх своїх
клієнтів;


відсутність

якісних

можливостей

для

аналізу

поведінки

користувачів.
Для стабільного розвитку бізнесу і зростанні продажів необхідно
створювати повноцінний інтернет-магазин з каталогом товарів. Створення
такого ресурсу – завдання, що вимагає часу, професійних навичок і фінансових
витрат, але за умови серйозного підходу ця альтернатива окупає себе, надаючи
численні переваги для торгівлі за системою дропшиппінгу. Власний інтернетмагазин анулює усі перераховані вище недоліки альтернативних методів
роботи.
Взаємодія продавця товару з його постачальниками, що заснована на цій
моделі, має низку переваг. Можна назвати цілий перелік, який буде особливо
актуальним для власника малого бізнесу:


широкий

асортимент

товарів.

Завдяки

такій

особливості

дропшиппінгу, як відсутність необхідності закуповувати всі товарні позиції,
представлені в каталозі інтернет-магазину, відкриваються дійсно великі
перспективи для розширення асортименту;


легкий старт. Не потрібно початковий капітал для закупівлі партій

товару, що особливо актуально при роботі із великим асортиментом або в ніші,
де продукти відзначаються високою вартістю;


економія

часу.

Вирішення

питань,

пов’язаних

з

обробкою

замовлень, зберіганням і доставкою товарів, можуть займати дуже багато часу.
Особливо якщо продавець вперше організовуєте бізнес інтернет-магазину без
відповідного досвіду. У цьому випадку за всі ці питання відповідає сам
постачальник;


гнучкість і незалежність. Продавець можете укласти договори про

співпрацю з будь-якою кількістю постачальників, не обмежуючись одним
партнером. Це дає продавцю не тільки гнучкість у плані асортименту, а й
можливість не бути залежним тільки від одного з них;
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відсутність

проблеми

товарних

залишків.

Оскільки

немає

необхідності купувати товар цілими партіями і зберігати їх на складі,
відповідно, немає ризику зіткнутися з проблемою нерозпроданих товарних
залишків. У ряді ніш, наприклад при торгівлі трендовими продуктами, це може
стати реальною проблемою;


зниження витрат. Продавець не витрачаєтеся на доставку і

зберігання товарів, не сплачуєте мито, не дбаєте про актуальність договорів із
виробниками та про інші, необхідні для бізнесу речі. А все це вимагало б
додаткових вкладень грошей, які, наприклад, можна витратити на рекламу і
збільшення продажів.
Схема роботи з прямого постачання часто розглядається як легкий спосіб
розпочати свою справу в сфері електронної торгівлі. Але і в цьому випадку є
певні недоліки роботи за моделлю дропшиппінгу, на що варто звернути увагу:


низький бар’єр входу. Те, що сприймається як перевага, при збігу

ряду умов може перетворитися в один із недоліків. Через низький барʼєр входу
в цю нішу маємо високий рівень конкуренції;


обслуговування потребує багато часу та зусиль. Потрібно буде

написати унікальні тексти для карток товарів, при необхідності – замінити фото
товарів, які можуть бути низької якості, та й в цілому провести якісну SEOоптимізацію інтернет-магазину. Крім того, в ряді ніш із високою конкуренцією
може знадобитися залучення фахівців із дизайну і юзабіліті, щоб сформувати
власний унікальний стиль;


особливості

формування

прибутку.

Працюючи

за

моделлю

дропшиппінгу, продавець заробляєте за рахунок комісійної винагороди, що
визначається у вигляді різниці між ціною у постачальника і націнкою.
Відповідно, доцільно надається перевага товарам, які відрізняються хорошою
маржинальністю, інакше встановлена підсумкова ціна для покупця буде
неконкурентоспроможною;


репутаційні ризики. Не всі постачальники ставляться до своїх

зобовʼязань сумлінно, тому проблеми з обробкою замовлення на їхньому боці
можуть вдарити по репутації продавця. Саме тому рекомендується працювати
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відразу з декількома партнерами, щоб у разі виникнення подібної ситуації
негативні наслідки для бізнесу були мінімальними;


труднощі формулювання унікальності торгової пропозиції. В

традиційній e-commerce за рахунок, наприклад, обробки замовлень і логістики
можна виділитися серед конкурентів;


труднощі в масштабуванні. Чи спроможний продавець, разом в

виробником задавільнити зростаючий попит на товарну групу.
Дропшиппінг цікавою і перспективною схемою організації бізнесу
інтернет-магазину, яка зараз активно розвивається.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже ми розглянули
дропшиппінг- як певну схему електронної комерції, яка зараз активно
розвивається і використовується як підприємствами так фізичними особами.
Данна модель, на основі розвинутого фінансового сервісу, дає можливість
швидкої реалізації та отримання доходу з мінімальними ризиками. Контроль
над поставками товарів і оперативна обробка замовлень у продавця дадуть
можливість створити інтернет-магазин, здатний на рівних конкурувати з
лідерами ринку. Для невеликих сайтів це досить хороше рішення, здатне
допомогти у створенні джерела не значного, але постійного прибутку.
Також це хороший вибір для тих власників інтернет-магазину, які хочуть
дослідити нову нішу або ж розширити наявний товарний асортимент без
істотних вкладень. У таких випадках робота за такою моделлю, як
дропшиппінг,

може

стати

чудовим

способом

ефективного

вирішення

поставлених завдань.
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торгівлі.

Проаналізовано процес державного податкового регулювання електронної
торгівлі. Досліджено процес оподаткування електронної торгівлі. Розглянуто
рекомендації щодо приближення податкового законодавства до специфіки
електронної торгівлі.
Ключові слова: контроль, державне податкове регулювання, електронна
торгівля, електронний бізнес,процес оподаткування.
Постановка проблеми. Контроль оподаткування є одним із важливих
методів державного регулювання економічних процесів, значення якого
виникає у стимулюванні розвитку економіки. Розвиток підприємницької
діяльності в Україні – електронної торгівлі, не знайшов рівноцінного
відображення у податковому законодавстві, що негативно відображається на
розмірі податкових надходжень до бюджету. Сьогодні специфіка ведення
електронної торгівлі не враховується при формуванні податкових процесів.
Тому, суб’єкти економічної діяльності ухиляються від сплати податків,
уникають державної реєстрації підприємницької діяльності та не вносять
доходивід ведення бізнесу податкові декларації. Питання формування
ефективного процесу оподаткування доходів суб’єктів електронної торгівлі є
особливо актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики
питань електронної торгівлі та процесам її оподаткування були присвячені
наукові праці таких вчених: Н. М. Борейка, А. В. Чучковської, О.А. Долгих,
О.Ю. Коннова, В В. В. Самань, І.А. Ларютіної, А.М. Новицького,
С. П. Познякова, О.О. Тедеева, В. Л. Плескача та інших.
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Мета статті. Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану
контролю оподаткування електронної торгівлі та розробка рекомендацій щодо
рівноцінного відображення у податковому законодавстві.
Виклад основного матеріалу. Розвиток інформаційних технологій став
умовою інформатизації всіх сфер діяльності. Впровадження технологій у бізнес
сприяло перетворенню економічних відносин, тобто переходу бізнесу до
інтернет простору. Це призвело до утворення нових форм економічної
діяльності:

електронної

торгівілі,

електронного

бізнесу,

електронного

страхування, електронних послуг тощо.
Електронна торгівля – це форма комерції, коли замовлення та вибір товару,
послуг виконуються через комп’ютерні мережі, а оплата – через застосування
електронних документів та платіжних карток, електронних грошей.
Переваги використання засобів електронної торгівлі:
- зниження витрат на організацію та функціонування інфраструктури
господарської діяльності;
- скорочення часу виходу на ринки, оперативність укладення та виконання
господарських договорів;
- доступу до глобальних ринків та істотне розширення ринку збуту товарів
і послуг для продавця;
- підвищення конкурентоспроможності та мінімізація собівартості товару;
- доступність інформації про товари і послуги, що реалізуються;
- зниження витрат на рекламу;
- розширений вибір продукції, товарів і послуг для покупця [4, с. 55].
Основними

аспектами контролю основної діяльності підприємств є

наступними:
- перевірка легітимності організаційних засад, законодавчо-нормативної
бази основної діяльності суб’єкта господарювання;
- аналіз і контроль ризиків діяльності суб’єктів електронної торгівлі;
- контроль інформаційних систем та технологій підприємства е-торгівлі;
- контроль доходів, витрат та результатів основної діяльності підприємств
е-торгівлі [3, с. 70].
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Вітчизняне законодавство у сфері електронної торгівлі, є нестійким, а тому
потребує постійного відстеження та встановлення відповідності діяльності
суб’єкта законодавчо-нормативним актам.
Якщо система внутрішнього контролю не виявить та не попередить
порушення нормативно-правових вимог, які регулюють діяльність суб’єкта
господарювання в сфері електронної торгівлі, то підприємство може зазнати
значних збитків.
Після оцінки ступеня дотримання законодавчих вимог проводить аналіз,
оцінка та контроль ризиків, оскільки вони безпосередньо пов’язані із зовнішнім
середовищем підприємства е-торгівлі. Ризик завжди передбачає імовірнісний
характер результату, при цьому в основному під словом ризик найчастіше
розуміють ймовірність отримання несприятливого результату, хоча його можна
описати

і

як

ймовірність

отримати

результат,

відмінний

від

очікуваного. Існування ризику пов’язано з неможливістю з точністю до 100%
прогнозувати майбутнє [2, с. 75].
У вітчизняній економіці електронний бізнес є відносно новим видом
підприємницької діяльності, що знаходиться на стадії формування, і державне
податкове регулювання не повинно перешкоджати його розвитку. Податкова
політика держави щодо електронного бізнесу має забезпечити рівність умов для
суб’єктів

традиційного

та

електронного

бізнесу,

сприяти

збільшенню

податкових надходжень до бюджету внаслідок переходу суб’єктів електронного
бізнесу з тіньового сектору економіки в реальний [6, с. 88]. Тому податки
мають виконувати регулюючу функцію, яка не тільки врівноважує податкове
навантаження, а і розвиток електронної торгівлі.
Система оподаткування має враховувати певну особливість електронної
економічної діяльності, а саме:
- анонімність продавця і покупця, що ускладнює ідентифікацію суб’єкта
оподаткування;
- електронні

угоди

формуються

автоматизованими

інформаційними

системами, розташованими в різних точках земної кулі, а веб-сервер продавця
може заходитись на території будь-якої держави;
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- електронна поставка товарів та послуг унеможливлює контроль за
обсягами

торгівельних

операцій,

а

відповідно

і

визначення

об’єкта

оподаткування;
- Україна є переважно імпортером товарів та послуг, тому безмитне і
безподаткове їх придбання засобами Інтернет суттєво впливає на внутрішню
конкуренцію

і

створює

дискримінаційне

середовище

для

вітчизняних

виробників;
- територіальна розосередженість.
Основні

принципи

податкового

регулювання

електронної

торгівлі

розроблені Міжнародною асоціацією електронної комерції:
- держане втручання має забезпечити стабілізацію міжнародного правового
регулювання, сприяти справедливому розподілу дефіцитних ресурсів і
захищати інтереси вітчизняних виробників;
- державна політика в сфері електронної торгівлі має бути спрямована на
створення сприятливих умов для міжнародного співробітництва;
- державна

податкова

політика

має

забезпечувати

недопущення

дискримінації «традиційного» бізнесу, тобто мають дотримуватись принципи
рівності й нейтральності в оподаткуванні.
- для досягнення збалансування розвитку всіх форм господарювання,
податкова політика має бути спрямована на підтримку розвитку електронної
торгівлі у приватному секторі [5, с. 124].
Існує кілька методів державного податкового регулювання електронної
торгівлі.
Перший метод, засновниками якого є США, полягає у невтручанні
держави в електронний сегмент економіки та дотриманні мораторію в
оподаткуванні доходів, отриманих від ведення електронної торгівлі. Канада,
Південна Корея, Австралія, Японія та іншікраїнр підтримують цей метод.
Відмова від оподаткування електронного бізнесу у цих країнах стала
головним

чинником,

що

позитивно

вплинув

на

стрімке

збільшення

електронного ринку. Запроваджений Урядом США мораторій захищав
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користувачів від сплати податків за підключення до мережі, забороняв подвійне
оподаткування покупок, зроблених у мережі; компанії, які здійснюють продаж
товарів у мережі Інтернет, зараховано до пільгової категорії.
Водночас, звільнення від оподаткування такого перспективного бізнесу
спричиняє недоотримання значних сум податкових надходжень до бюджетів
різних рівнів. Це стало першопричиною реалізації іншого методу – концепції
максимального

державного

регулювання

електронного

бізнесу,

яку

підтримують країни ЄС. Відповідно за методом, державний податковий
контроль

здійснюється

із

інформаційно-аналітичних

використанням

засобів

збирання

адміністративно-правових
необхідної

інформації

й
про

платників податків; передбачена сувора юридична відповідальності платників
податків щодо ненадання відповідної інформації про розміри отриманих
доходів та види діяльності; запроваджені комп’ютерні системи аналізу
податкових ризиків та визначені методи проведення аудиту електронної
економічної діяльності [1].
Окремою проблемою оподаткування суб’єктів електронної комерції є
високі можливості приховування розрахунків за операціями купівлі-продажу
товарів,

надання

найважливішим
забезпечення
принципів

послуг.
фактором

електронної

здійснення

З

позиції

податково-правового

виступають
економічної

електронних

інструменти
діяльності.

розрахунків

регулювання,
розрахункового

Застосування

ускладнює

нових

податковий

контроль. Якщо операції звичайних підприємств фіскальні органи зможуть
перевірити, то під час перевірки суб’єктів електронної комерції можуть
виникнути труднощі у зв’язку з тим, що розрахунки суб’єктів електронної
комерції з контрагентами здійснюється через електронні платіжні системи,
системи електронних грошей або в готівковій формі, дані які не завжди
доступні фіскальним органам [7, с. 71].
Варто зауважити, що взяттю на облік або реєстрації у контролюючих
органах підлягають всі платники податків. Однак діяльність, спрямовану на
систематичне одержання доходу в мережі Інтернет, можуть здійснювати не
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тільки зареєстровані в затвердженому порядку суб’єкти, що перебувають на
податковому обліку, а й ті, які не пройшли вищевказані процедури. Електронна
підприємницька діяльність з урахуванням її характрних особливостей створює
умови для приховування об’єкта оподаткування. Крім того, варто зазначити
упевненість платників податків у тому, що підприємницьку діяльність в мережі
Інтернет неможливо відстежити, а, значить, відсутність можливості з боку контролюючих органів притягнути до відповідальності.
На законодавчому рівні треба встановити норму, відповідно до якої
реєстратор буде надавати інформацію про свого клієнта до фіскальних органів.
Важливим кроком на шляху до вдосконалення податкового контролю у сфері
електронної торгівлі є необхідність розкриття інформації про власників на
самому підприємницькому сайті. Вказане сприятиме утворенню первинного
реєстру суб’єктів Інтернет-комерції, що, у свою чергу, допоможе значно
збільшить ефективність податкового контролю, оскільки дозволить встановити
зв’язок між конкретними суб’єктами господарювання та комерційними
сайтами.
Сьогодні ринок електронної торгівлі розширюється швидкими темпами і
національні уряди зацікавлені у його контрольованості та прозорості. При
цьому основою електронного оподаткування мають бути загальноприйняті
міжнародні правові стандарти для усунення протиріч між світовою економікою
та національною системою оподаткування.
До перспективних напрямів співробітництва міжнародних організацій у
сфері оподаткування електронної торгівлі варто віднести:
- створення міжнародної податкової організації, яка б мала повноваження
щодо збору статистичних і адміністративних даних про платників податків,
обсяги їх економічної діяльності;
- створення міжнародної бази даних про суб’єктів електронної торгівлі;
- отримання доступу податкових органів до необхідної інформації і
створення ефективних організаційно-правових програм багатостороннього
обміну необхідною інформацією;
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- узгодження
спільних

контролюючих і правоохоронних органів у проведенні

заходів

запобігання,

виявлення

і

розкриття

податкових

правопорушень на території кількох країн;
- проведення міжнародних бізнес тренінгів, семінарів, конференцій, як для
податківців і правоохоронців, так і для суб’єктів електронного бізнесу, з метою
забезпечення гармонізації відносин, важливою складовою яких є активна
співпраця контролюючих структур та бізнесу [5,с. 125].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Електронна торгівля є
однією із важливих напрямків розвитку національної економіки та є ймовірним
джерелом податкових надходжень до бюджету. Індивідуальність даного виду
діяльності перешкоджає застосуванню існуючих принципів оподаткування.
Основними напрямками державного податкового регулювання електронної
торгівлі в Україні мають бути:
- запровадження

нормативно-правової

бази

для

врегулювання

інформаційних послуг: законодавчих актів щодо комерційної діяльності;
- правил

реєстрації,

ідентифікації,

правового

режиму

суб’єктів

електронної торгівлі, подання звітності, процесів оподаткування;
- створення електронних баз даних про суб’єктів електронної торгівлі;
- оцінка фінансово-господарської діяльності суб’єктів електронної торгівлі
за допомогою методу непрямого збору інформації із зовнішніх і внутрішніх
джерел;
- визначення відповідальності за правопорушення, допущені в процесі
діяльності: розробка системи штрафних санкцій за порушення податкового
законодавства та порядку

їх погашення, адміністративне затримання

електронно-технічних активів суб’єкта електронної торгівлі.
Здійснення

запропонованих

рекомендацій

сприятиме

врахуванню

особливостей електронної торгівлі в Україні, при формуванні податкових
процесів та подальшому зближені внутрішньої податкової системи з
податковими системами країн ЄС.
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Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Окреслено основні підходи до розуміння безробіття населення та рівня
безробіття, наведено існуючі методики щодо його оцінки. Розглянуто
теоретико-методологічні

аспекти

статистичного

населення.
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аналізу

безробіття

Ключові слова: аналіз,статистика, статистичні методи, безробіття,
фрикційне безробіття, структурне безробіття, інституційне безробіття,
сезонне безробіття, циклічне безробіття, рівень безробіття.
Постановка

проблеми.

Стабільність

суспільства,

національне

благополуччя, ефективність соціально-економічних перетворень залежать від
ефективності функціонування ринку праці. Актуальність теми дослідження
полягає в тому, що проблема зайнятості населення та безробіття є дуже
важливим питанням, яке відображає ефективне використання робочої сили та
рівень зайнятого населення країни. Безробіття не тільки економічна, але й
серйозна соціальна проблема. Причому соціальні аспекти даної проблеми є
більш суттєвими для суспільства. Безумовно, сьогодні це питання є дуже
актуальним і для України, особливо в такий складний політичний та
економічний період, коли мають вирішуватися проблеми підтримання,
стабілізації та забезпечення робочими місцями населення. Статистичний аналіз
безробіття населення дозволить об’єктивно оцінити фактори, які впливають на
рівень безробіття, виявити тенденції на майбутнє з метою стабілізації
зайнятості населення різних регіонів України.
Аналіз

останніх

джерел

і

публікацій. Дослідженням

теоретико-

методологічних аспектів безробіття населення та статистичних методів і
моделей його оцінки займалися такі вчені: А.Г.Бабенко, Д.П. Богиня,
А.О. Борищук, Г.І. Купалова, Е.М. Лібанова, В.В. Онікієнко, Т.І. Павлюк,
О.В. Полуятова, К.Д. Семенова, С.А. Харчук, О.В. Шкільов, К.І. Якуба та інші.
Але, незважаючи на наукові розробки щодо оцінки безробіття, сьогодні це
питання є достатньо актуальним: невирішені проблеми методологічного
характеру щодо розрахунку окремих індикаторів оцінки його рівня.
Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних аспектів
статистичного аналізу безробіття населення, зокрема населення України.
Виклад основного матеріалу. Безробітні — це та частина економічно
активного населення, яка не має роботи, але здатна працювати і, що дуже
важливо, активно шукає роботу.
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Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років
(зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які
одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового
заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або
намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів
були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на
власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії
безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом
найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо [1, с. 14].
Безробіття є макроекономічною проблемою, яку формують такі чинники:
1) структурні зрушення в економіці, що призводять до масштабних змін у
структурі й кількості попиту на робочу силу;
2) зниження темпів економічного розвитку спричиня є зменшення
кількості робочих місць, порушення збалансованості кількості працівників і
кількості робочих місць;
3) недостатній сукупний попит;
4) інфляція викликає скорочення капітальних вкладень, зниження
реальних

доходів

населення,

що

викликає

збільшення

пропозиції

зі

зменшенням попиту на робочу силу;
5) співвідношення цін на фактории виробництва, яке веде до переважання
працездатних технологій;
6) сезонні коливання виробництва, що викликають зміни у попиті на
робочу силу;
7) науково-технічний прогрес, що збільшує диспропорції між попитом і
пропозицією робочої сили.
А це означає, що в міру розвитку технічного прогресу, відносна потреба в
робочій силі зменшується. Попри всі негативні наслідки, безробіття має й
позитивні свої сторони: підвищення соціальної цінності робочого місця;
збільшення особистого вільного часу та свободи вибору місця роботи;
зростання соціальної значимості й цінності праці; зростання конкуренції між
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працівниками; стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивності праці;
можливість

для

безробітного

використати

перерву

в

зайнятості

для

перенавчання, підвищення рівня освіти [2, с. 32].
Економісти здебільшого виділяють такі види (або форми) безробіття:
1.

Фрикційне (від лат. — тертя, непорозуміння), або добровільне,

безробіття виникає унаслідок постійного переміщення людей з однієї роботи на
іншу, з однієї місцевості в іншу. Люди з різних особистих причин прагнуть
змінити місце проживання, переїхати в інше місто, уперше працевлаштуватися
після служби в армії чи закінчення навчального закладу, а то й просто знайти
для себе іншу роботу або фірму з більшою перспективою карʼєрного росту.
Таке безробіття не лякає людей, воно нерідко стає навіть бажаним,
добровільним.
2.

Структурне безробіття виникає внаслідок невідповідності між

структурою пропозиції праці та структурою попиту на неї. Таке розходження
попиту і пропозиції на ринку праці пов’язане в основному із технологічними
змінами

у

виробництві,

наприклад,

механізацією,

автоматизацією,

реорганізацією, а також із падінням чи зникненням попиту на якийсь товар чи
вид послуг. Має пройти деякий час, щоб вивільнені внаслідок таких необхідних
змін на підприємствах, перекваліфікувалися і знайшли собі нові робочі місця.
Структурне безробіття більш тривале, а ніж фрикційне, і характерне для
працівників низької кваліфікації та застарілих професій. Таке безробіття, хоча
для когось і стає особистою проблемою, для економіки ж загалом є
повсякденною нормою, звичним явищем.
3.

Інституційне безробіття виникає внаслідок дій тих чи інших

суспільних інститутів. Наприклад, уряд, виплачуючи щедру допомогу по
безробіттю чи інші соціальні допомоги, спонукає певну частину людей жити не
працюючи. Безробіття також збільшує, як вважають економісти-неокласики,
система мінімальної заробітної плати, оскільки цей мінімум держава
встановлює вище рівноважного рівня, який міг би бути за вільної гри попиту та
пропозиції на ринку праці. Так само профспілки домагаються закріплення у
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колективних договорах високої заробітної плати, у відповідь на що роботодавці
змушені скорочувати свій попит на нових працівників. Через це у соціально
захищених країнах, як ми бачимо, поряд з інституційним безробіттям
використовується нелегальна праця іммігрантів, позбавлених соціального
захисту. Додамо й те, що інституційне безробіття може зумовлюватися
недостатністю інформації про вакансії, у чому вина також держава.
4.

Сезонне безробіття зумовлене сезонним характером виробництва у

деяких галузях, наприклад, у сільському господарстві, у рибних промислах, у
будівництві тощо. Таке безробіття є цілком прогнозованим для обох сторін.
5.

Циклічне

безробіття

пов’язане

з

циклічністю

економічної

активності. Воно виникає в період економічних криз і депресій. Таке безробіття
є вимушеним і часто масовим (масштабним). Воно найбільше лякає людей
[1, с. 24].
За тривалістю фрикційне та сезонне безробіття є короткочасним
безробіттям, тоді як інші, названі вище види, відносяться до довгочасного
безробіття.
Специфічним видом безробіття, найбільш поширеним у країнах з низьким
рівнем економічного розвитку, є приховане безробіття. Приховане безробіття
охоплює:1) тих людей, які формально перебувають на роботі і отримують
платню, але насправді займають зайві робочі місця. Такі напівзайняті, або
безробітні – "невидимки", присутні у тих управлінських структурах, де роздуті
штати, а також на тих підприємствах (галузях), де зберігається низька
продуктивність праці через використання ручної праці або застарілої техніки,
погану організацію праці; 2) тих, хто перебуває на роботі, але вимушений
працювати лише на малу частину робочого дня чи тижня;3) тих, хто,
формально перебуваючи на роботі, погодився піти у так звану безоплатну
відпустку, допоки його знову покличуть на роботу. Приховане безробіття дуже
поширене і в Україні, що є ознакою слабкості (деформації) ринкових
регуляторів економіки та слабкості політичної демократії (некомпетентності і
нерішучості влади у проведенні давно назрілих реформ) [1].
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Вчені виділяють ще так зване фальшиве безробіття. До нього відносять
тих, хто видає себе за безробітного, насправді нелегально працює (отримає
заробітну плату у конверті). Динаміка такого безробіття залежить від
свідомості населення, його чесності тощо.
Масштаби безробіття та його динаміка залежать від багатьох факторів,
зокрема:
- економічного стану (стану національної економіки, інвестиційного
клімату, фінансово-кредитної системи, конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, фази ділового циклу);
- демографічної ситуації (чисельності населення та його розподілу між
містом і селом, природного приросту (співвідношення між народжуваністю та
смертністю), статевовікової структури);
- соціального становища (середньої тривалості життя, розподілу людей за
доходами, майновим станом, за способом працевлаштування тощо);
- темпів і напрямків науково-технічного прогресу (поява нових галузей
виробництва і відмирання старих);
- національних особливостей (звичаїв, традицій) та ін [5].
У 1968 р. американський економіст М. Фрідмен висунув концепцію
природної норми безробіття. Саме поняття "природне безробіття" вказує на те,
що, з наукового погляду, певну частину безробіття варто таки вважати
необхідною, або, так би мовити, нормою цього явища. Визнання норми
безробіття уточнює поняття "повна зайнятість".
Повна зайнятість – це такий стан зайнятості, за якого рівень наявного
безробіття не перевищує природної норми безробіття.
Природна норма безробіття – це найменший рівень безробіття, якого може
досягти країна за існуючої інституційної структури і який не призводить до
прискорення інфляції.
Природна норма безробіття розраховується для кожної країни. Для США
вона наразі складає близько 6%, провідних країн ЄС – близько 8%, Японії –
близько 1%. Той факт, що вона є різною в часі і по країнах, зумовлюється
особливостями інституційної структури конкретного суспільства, зокрема рівнем
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мобільності населення (частотою зміни місця роботи), демографічною ситуацією,
оперативністю інформування населення про вакансії, станом професійної
перепідготовки безробітних, соціальною політикою уряду тощо. Для Японії такий
низький рівень природного безробіття пояснюється, у першу чергу, тамтешньою
практикою пожиттєвого найму працівників, що є феноменом цієї країни [5].
В Україні природна норма безробіття наразі не розраховується через: брак
критеріїв виокремлення фрикційного та структурного видів безробіття;
неефективну структуру зайнятості,

яка

продовжує

існувати

унаслідок

незавершеності економічних реформ.
Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи
працездатного віку, які зареєстровані у територіальних органах центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції як безробітні і готові та здатні приступити до
роботи. Рівень зареєстрованого безробіття визначають як відношення (у
відсотках) кількості зареєстрованих безробітних до середньорічної кількості
населення працездатного віку [1, с. 15].
Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках)
кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення
(робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.
Рівень безробіття Рб

(за методологією МОП):
(1)

де,Б – загальна чисельність безробітних установленого віку;
Еа – чисельність економічно активного населення цього віку,тобто до суми
зайнятих.
Рівень зареєстрованого безробіття:
(2)
де, Бз – чисельності безробітних, зареєстрованих державною службою
зайнятості на дату (кінець або початок звітного періоду) або в середньому за
період (квартал, рік);
Нп – працездатне населення працездатного віку.
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Рівень зареєстрованого безробіття:
(3)
де, Бз – чисельність безробітних, зареєстрованих державною службою
зайнятості на кінець звітного періоду;
Еап – економічно активне населення працездатного віку.
Показник рівня довготривалого безробіття (Рб) – розраховується як
процентне відношення числа безробітних усіх або тільки зареєстрованих у
державній службі зайнятості, які не працювали впродовж 3-х місяців і більше
(Бде або Бдз) до:


економічно активного населення (Еа);



працездатного населення працездатного віку (Нп):
(4)

Показник безробіття, що характеризує загальний дефіцит попиту на працю
– розраховується як відношення суми чисельності безробітних Б, зневірених Зн
та вимушено неповністю зайнятих осіб Нз до суми чисельності економічно
активного населення Еа та зневірених осіб.
(5)
Загальний коефіцієнт напруженості на ринку праці розраховується по
країні в цілому як відношення пропозиції робочої сили (чисельності осіб, які
шукають роботу, або безробітних) до попиту на неї (числу вакантних місць) і
характеризує число осіб, які шукають роботу, або безробітних у розрахунку на
одне вакантне місце. Подібним чином розраховуються і приватні коефіцієнти
напруженості на ринку праці по регіонах країни, галузях економіки,
професіями, занять і т.п. [1].
Понад 192 мільйони людей по всьому світу, згідно з оприлюдненим звітом
Міжнародної організації праці (МОП) при ООН, були в 2018 році безробітними.
"Світова економіка не створює достатньо робочих місць", - заявив генеральний
директор МОП Гай Райдер. За оцінками організації рівень безробіття, що
становить 5,6% від усього працездатного населення планети, є високим,
порівняно з попереднім роком.
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Найвищий його рівень – 11,7% зафіксовано у країнах Північної Африки.
Кількість людей, що не мають роботи, там становить близько 8,7 мільйона осіб.
Особливо поширене безробіття у цьому регіоні серед молоді та жінок.
Натомість у Північній, Південній та Західній Європі рівень безробіття навпаки
найнижчий з 2008 року - 8,5%. Для порівняння, у 2016 році він становив 9,2%.
Досі близько 1,4 мільярда людей по всьому світу змушені працювати на
погано оплачуваних роботах без соціального захисту. Часто таких працівників
наймають за умов погодинної оплати, наприклад, для роботи на полях чи
будівництві. За даними МОП, у країнах, що розвиваються, на таких соціально
незахищених роботах працюють троє з чотирьох найманих працівників. У
наступні два роки, за оцінками експертів, кількість таких робітників
збільшиться на 35 мільйонів. Крім того, МОП виходить з того, що в найближчі
роки понад 114 мільйонів, попри наявність роботи, житимуть у крайній
бідності [3].
Проаналізуємо кількість безробітних в Україні за 2010-2017рр. в таблиці 1.
Таблиця 1 – Динаміка безробітних в Україні (тис. осіб) [3]

Рік

Всього
населення

Економічно
активнее
населення

Зайняте
населення

Безробітнє
населення

Рівень
безробіття,
%

Зареєстрова
но
безробітніх

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

45778,5
45633,6
45553
45426,2
42928,9
42760,5
42584,5
42386,4

20220,7
20247,9
20393,5
20478,2
19035,2
17396
17303,6
17193,2

18436,5
18516,2
18736,9
18901,8
17188,1
15742
15626,1
15495,9

1784,2
1731,7
1656,6
1576,4
1847,1
1654
1677,5
1697,3

8,80
8,60
8,10
7,70
9,70
9,50
9,70
9,90

452,1
505,3
467,7
487,6
458,6
461,1
407,2
352,5

Як свідчать результати аналізу рівень безробіття в Україні спадав до 2013
року. Але вже в 2014 році порівняно з 2013 роком кількість безробітних
збільшилась на 270,7 тис. осіб або на 17,1%. Якщо порівняти 2017 рік з
2010 роком кількість безробітних зменшилась на 86,9 тис. осіб або на 4,85%, а
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порівняно з 2016 роком кількість безробітних збільшилась на 19,8 тис. осіб або
на 1,18%.
Результати аналізу кількості безробітних в Україні протягом 2010-2017рр.
відобразимо на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Динаміка безробітних в Україні
Згідно з даними опублікованими Держкомстатом, у ІV кварталі 2018 року
в Україні рівень безробіття серед економічного активного населення
(розрахований за методологією МОП) становив 9,7%, або знизився на 0,4
відсоткових пункти порівняно з ІV кварталом минулого року. Серед осіб
працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і складає 10,0%. Загальна
чисельність безробітних серед працездатного населення − 1713 тис. осіб, серед
яких 55% (938 тис. осіб) − чоловіки. Понад 65% (1116 тис. осіб) безробітних
проживають у міських поселенях[3].
Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, із зрозумілих
причин, зафіксований у Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще
у 15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по Україні.
Найменше від безробіття потерпало працездатне населення Харківської та
Київської областей, де його рівень не підійнявся вище 7%.Зберігається
тенденція до скорочення чисельності зареєстрованих безробітних. Зокрема, на
кінець І кварталу на обліку у центрах зайнятості перебували 374,4 тис. осіб, що
на 48 тис. осіб менше порівняно з відповідним кварталом минулого року. Із
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загальної кількості зареєстрованих безробітних 54% становлять жінки та 53%
проживають у містах. Середній розмір допомоги по безробіттю у останньому
місяці І кварталу становив 2587 гривень на особу[3].
У ІV кварталі 2018р. у країнах ЄС безробітних серед економічно активного
населення налічувалося 18,3 млн. осіб. Рівень безробіття склав 7,4%, або
знизився на 0,9 в. п. порівняно з ІV кварталом 2017 року. Найвищий рівень
безробіття серед країн ЄС зафіксовано у Греції (21,2%), найнижчий − у Чехії
(2,4%).У США та Японії – країнах, що мають потужну економіку− рівень
безробіття серед економічно активного населення складає 4,3% та 2,5%
відповідно. Білорусь та Росія мали на початку 2019 року однаковий показник
безробіття − 5,1%."Основна причина важкого становища на ринку праці –
стагнація малого і середнього бізнесу, особливо в країнах, що розвиваються",
заявили в організації. Наголошується, що за рік армію безробітних поповнили
3,4 млн. чоловік. Традиційно основними роботодавцями, особливо в бідних
країнах і країнах із середнім рівнем доходу, є малі підприємства[3].
Під час аналізу безробіття населення важливим є вивчення його причин.
Проаналізувавши структуру безробітних, можна відмітити, що в Україні
найчастіше населення ставало безробітним через звільнення за власним
бажанням (низька заробітна плата, незадовільні умови праці), наступними
причинами безробіття є вивільнення з економічних причин (закриваються
підприємства,

скорочується

чисельність

працюючих)

і

неможливість

працевлаштування після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних
закладів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, для вирішення
проблем безробіття потрібно вживати різні заходи, зокрема: зберігати
функціонуючи робочі місця та створювати нові; залучати до роботи молодь, так
як саме вона володіє сучасними інформаційними технологіями; створювати
сприятливі умови для розвитку бізнесу; створити відповідну правову базу з
метою захисту прав наших громадян – заробітчан за кордоном, легалізувати
тіньову зайнятість тощо. Саме впроваджуючи ці заходи можна знизити
кількість безробітних в країні.
86

Список використаних джерел:
1. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посібник. К: Знання, 2006.
429с. - (Вища освіта XXI століття).
2. Полуяктова О.В. Проблеми безробіття в Україні. Економіка і суспільство.
2016 р., Випуск №2, с. 31-35.
3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua.
4. Харчук С.А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями
його подолання. Економiка та держава. 2016 р., Випуск № 7, с. 71-76.
5. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: Навч. посіб. К.: Знання,
2015. 346 с.
УДК 657.
Майстер Л.А., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто питання визначення поняття «обʼєкт нематеріального активу» з
метою розкриття особливостей оцінки та визнання нематеріальних активів
підприємства. Висвітлено економічну сутність та значення витрат на
придбання

нематеріальних

активів

у

загальній

структурі

витрат

підприємства. Охарактеризовано номенклатуру та статті калькуляції
витрат придбання нематеріальних активів відповідно до оптимально обраного
шляху надходження його на підприємство, що забезпечить точність процесу
формування планової собівартості нової продукції (виконання робіт, надання
послуг). Визначено чинники, які зумовлюють необхідність використання
нематеріальних
технологічних

активів
процесів

для

підвищення

відповідно

підприємства.
87

до

ефективності

виду

економічної

та

якості

діяльності

Ключові слова: витрати, нематеріальні активи, витрати на розробку
(створення) та придбання нематеріальних активів, оцінка, облік.
Постановка проблеми. За сучасних умов стрімкого розвитку науковотехнічного прогресу кожне підприємство володіє активами, що не мають
матеріальної форми. Особливості обліку витрат на придбання обʼєктів
нематеріальних активів в економічній літературі розглянуто здебільшого
загальними твердженнями в аспектах витрат діяльності, виробничих витрат,
витрат періоду, собівартість; досліджено теоретичні положення їх обліку;
проведено порівняння поняття витрат у вітчизняній та міжнародній практиці.
Цим підтверджується актуальність подальшого наукового вивчення означеної
проблематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей
ведення бухгалтерського обліку витрат на розробку (створення) та придбання
обʼєктів нематеріальних активів у сучасному науковому полі набувають доволі
широкого поширення. Це обґрунтовується стрімким розвитком науковотехнічного прогресу та необхідністю розробок і впровадження різноманітних
видів нематеріальних активів.
Шляхи вирішення проблем обліку витрат на розробку (створення) та
придбання об’єктів нематеріальних активів було запропоновано у працях
вчених, серед яких варто відзначити: Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Нападовська,
В.В. Сопко, Г.О. Партін, Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хом’як та ін.
Метою написання статті є узагальнення визначення поняття «обʼєкт
нематеріального активу» та дослідження номенклатури витрат на придбання
нового обʼєкту нематеріального активу на підприємство.
Виклад основного матеріалу. Нематеріальний актив - немонетарний
актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та надасть
можливість отримання майбутніх економічних вигод [1].
Хом’як Р.Л. зазначає, що особливістю, яка вирізняє нематеріальний актив
від немонетарних активів є відсутність його фізичної субстанції, тобто
нематеріальний актив охоплює будь-які безтілесні об’єкти цивільного обігу, що
можуть бути капіталізовані підприємством [2]. Поряд з цим, Ткаченко Н.М.
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визначає нематеріальні активи, як немонетарні активи, які не мають
матеріальної

форми,

можуть

бути

ідентифіковані

та

утримуються

підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року
(або одного операційного циклу, якщо він не перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим
особам [3]. Однак, зауважимо, що на відміну від основних засобів, на обʼєкти
нематеріальних активів немає законодавчо встановленої вимоги використання
їх протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо
він перевищує один рік). Однак, посилаючись на Інструкцію №291 [4],
знайдемо умову використання більше одного року або одного операційного
циклу, якщо він перевищує один рік. Це пояснюється тим, що до 01.01.2009 р.
така вимога була у П(С)БО 8, але наказом Мінфіну від 08.07.2008 р. №901 до
пункту 4 стандарту було внесено зміни, якими часовий критерій було вилучено,
а до Інструкції №291 змін внесено так і не було. Цілком зрозумілим є те, що
стандарт визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи, отож, вважаємо, що П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» має вищий пріоритет.
У системі бухгалтерського обліку нематеріальні активи обліковують в
розрізі кожного об’єкта за шістьма групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для
товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування);
- права на об’єкти промислової власності (право на винаходи,
промислові зразки, ноу-хау);
- авторське право та суміжні з ним права (право на комп’ютерні
програми);
- інші нематеріальні активи [1].
Уніфіковані засади формування у бухгалтерському обліку номенклатури
та статей калькуляції витрат на розробку та створення нематеріальних активів
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регламентовано

Положенням

(стандартом)

бухгалтерського

обліку

8

«Нематеріальні активи», Методичними рекомендаціями з бухгалтерського
обліку нематеріальних активів №1327, Законом України «Про авторське право і
суміжні права» та ін.[5].
Варто відзначити, що в умовах сьогодення необхідність використання
нематеріальних

активів

зумовлена

безліччю

чинниками,

серед

яких

найвагоміший вплив має прискорений розвиток науково-технічного прогресу,
який вимагає понесення витрат підприємствами на сучасні наукові дослідження
та дослідно-конструкторські розробки, тобто витрат, понесених в результаті
перетворення знань, нових ідей у готовий продукт, які провадяться
підприємствами уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та
технічних

знань.

Впровадження

новостворених

нематеріальних

активів

забезпечить оновлення застарілих видів готової продукції, розробку нових
зразків, а також сприятиме підвищенню якості виконання технологічних
процесів на підприємствах, що функціонують у різних галузях господарської
діяльності.
Витрати на придбання нематеріальних активів з подальшим їх
впровадженням в господарську діяльність підприємства з метою виробництва
продукції (виконання робіт, надання послуг) є комплексом витрат, який в
розрізі складається з окремих елементів витрат (матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, інші витрати, пов’язані із розробкою проектної та технічної
документації тощо) відповідно до стратегічно оптимально обраного шляху
надходження його на підприємство (самостійна розробка (створення),
придбання готового об’єкту НМА.
Дослідження складу витрат на придбання нематеріальних активів слід
починати з визначення економічної сутності поняття «витрати підприємства».
Тлумачення витрат з точки зору бухгалтерського обліку відрізняється від їх
економічного трактування. Так, з економічного погляду під витратами,
зазвичай, розуміють сукупність витрачених коштів на різні види економічних
ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо
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пов’язаних з виробництвом економічних благ. З підходу бухгалтерського
обліку визначення категорії витрат регламентовано П(С)БО 16 «Витрати»,
відповідно до якого витратами визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені [6].
Досліджуючи

наукові

погляди, однозначного

визначення

поняття

«витрати на розробку (створення) нематеріальних активів» у працях
вітчизняних вчених не знаходимо. Це пов’язано, у першу чергу, з тим, що сама
назва таких витрат розкриває їх сутність, тому логічним є те, що погляди
науковців і практиків зводяться до звичайного переліку основних складових
витрат на розробку (створення) нематеріальних активів.
Враховуючи вище означене, склад та класифікація витрат на розробку
(створення) та придбання нематеріальних активів мають вагоме значення у
формуванні раціональної системи їх обліку.
Беззаперечним є той факт, що поняття витрати на розробку (створення) та
придбання нематеріальних активів є субкатегорією витрат підприємства, які
формують вартість новітнього продукту та, відповідно, виступають об’єктом
дослідження у статті.
Основні характерні властивості нематеріальних активів є підставою для
виокремлення витрат на їх придбання у загальній структурі сукупних витрат
підприємства та надають змогу стверджувати, що такі витрати є витратами
визначеного виду діяльності підприємства (виробництва, збуту продукції
тощо), тому несуть вагоме значення у процесі калькулювання планової
собівартості нового виду продукції (робіт, послуг). Із зазначеного слідує, що,
по-перше, витрати виникають у зв’язку з підготовкою до виробництва нового
виду продукції (робіт, послуг); по-друге, є незмінними при зміні обсягу
виробництва в межах певного періоду; по-третє, складаються із визначених
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витрат за економічними елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, операційні витрати).
У

системі

ведення

бухгалтерського

обліку

матеріальних

та

нематеріальних активів чітко відслідковується тотожність, яка полягає у
визнанні та оцінці активів, джерелах їх надходження на підприємство. Витрати
на придбання нематеріальних активів формують собівартість та зараховуються
на баланс підприємства за первісною вартістю відповідно до шляху
надходження (природи виникнення активів). П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
(п.п. 10-18) регламентовано можливі варіанти отримання НМА та, відповідно,
їх оцінку і визнання:
- первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з
ціни придбання за вирахуванням сум мита, непрямих податків, що не
підлягають відшкодуванню;
- первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті
обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого
нематеріального активу;
- первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін на
неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального
активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що
була передана (отримана) під час обміну;
- первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх
справедлива вартість на дату отримання з урахуванням визначених витрат;
- первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного
капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства їх
справедлива вартість з урахуванням визначених витрат;
- нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств,
оцінюються за їх справедливою вартістю;
- первісна вартість окремого об’єкта нематеріальних активів, сплачених
загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно
до справедливої вартості кожного з придбаних об’єктів;
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- первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством,
включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші
витрати, безпосередньо пов’язані із створенням цього нематеріального активу
та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням;
- первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат,
пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів [1].
Враховуючи принципи та характерні особливості ведення бухгалтерського
обліку, важливим є, як відомо, безперервне і суцільне відображення фінансовогосподарської діяльності підприємств. При цьому, обов’язковою умовою
облікових записів є їх документальне підтвердження. Первинні документи, що
засвідчують суми понесених витрат на обʼєкт нематеріальних активів, отриманих
внаслідок розробки (створення), повинні містити інформацію про зміст витрат
(виконання робіт зі створення нематеріального активу, витрачання матеріальних
цінностей на створення об’єкта), кількісні та вартісні показники таких витрат,
підписи уповноважених посадових осіб тощо [7].
Узагальнюючи наукові та практичні підходи до оцінки, визнання та
номенклатури

витрат

на

придбання

об’єктів

нематеріальних

активів,

Міністерством Фінансів України було затверджено Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку нематеріальних активів №1327 у 2009 році [8], згідно з
якими придбаний або отриманий об’єкт нематеріальних активів зараховується
на баланс, якщо одночасно виконуються такі умови:


підприємство здійснює його контроль;



існує імовірність отримання майбутніх економічних вигод, повʼязаних з
його використанням



його вартість може бути достовірно визначена [8].
Разом з тим, варто погодитися із науковим поглядом О.О. Осідач та

наголосити, що остаточний склад витрат на придбання об’єктів нематеріальних
активів можуть встановлюватися підприємствами самостійно, оскільки на їх
структуру несуть вплив безліч факторів, зазначених вище [9].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отож, за результати
проведеного наукового дослідження складу витрат на придбання об’єктів
нематеріальних активів, встановлено, що оцінка та визнання витрат на
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придбання об’єктів нематеріальних активів корелює із особливостями галузевої
приналежності підприємства та загальними вимогами діючого законодавства.
Для удосконалення системи обліку зазначених вище витрат у подальшому
дослідженні доцільно детально розглянути групи нематеріальних активів задля
визначення необхідності здійснення їх переоцінки за наявності існуючих ознак
можливого зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів.
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ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З
ФОРМАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ
Досліджено склад та структуру Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, здійснено аналіз його застосування різними субʼєктами,
проведено

класифікацію

рахунків

бухгалтерського

обліку,

наведено

узгодженість бухгалтерських рахунків з формами фінансової звітності.
Ключові слова: план рахунків, бухгалтерські рахунки, установи державного
сектору, фінансова звітність, класифікація рахунків.
Постановка проблеми. Система бюджетного бухгалтерського обліку
побуває на стадії активного реформування. Вже понад 20-ть років бюджетний
облік, як в частині бухгалтерського обліку виконання кошторису,так і
бухгалтерського обліку виконання бюджетів, реформувався відповідно до
вимог вітчизняного кола користувачів облікової інформації. В умовах
залучення України до процесів світової інтеграції та економічної глобалізації
методологія, теорія, методика та організація бухгалтерського обліку в
установах державного сектору потребує гармонізації з Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання реформування
системи обліку в установах державного сектору розглядається досить
обмежено, у тому числі і через відсутність широкого кола вчених-обліковців із
даного напрямку. Вагомий внесок у розвиток методики та організації обліку в
бюджетних установах здійснено такими науковцями, як Левицька С. О.,
Дорошенко О. О., Свірко С. В., Калюга Є. В., Хорунжак Н. М. та ін. проблемі
формування національних нормативних актів у сфері обліку в державному
секторі присвячені праці Гізатуліної Л. В., Ловінської Л. Г.,
Чечуліної О. О. та ін.
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Фаріон А. І.,

Як

засвідчує

аналіз

публікацій

з

проблематики

реформування

бюджетного обліку припадає на 2010 – 2015 роки. Втім, з початку 2017 року
облікова система установ державного сектору зазнала значного реформування,
що потребує додаткового опрацювання, аналізування та осмислення.
Постановка

завдання.

Завданнями

дослідження

є

дослідження

структури Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, аналіз
його застосування різними суб’єктами, здійснення класифікації рахунків
бухгалтерського обліку, трактування узгодженості бухгалтерських рахунків з
фінансовою звітністю.
Викладення основного матеріалу дослідження. З 1 січня 2017 року
бюджетні установи застосовують План рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, який затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 31 грудня 2013 року [1].
До цього плану рахунків також Мінфіном затверджено:
1) Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі;
2) Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення

операцій

з

активами,

капіталом

та

зобов’язаннями

розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами;
3) Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з виконання бюджету;
4) Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з виконання місцевого бюджету [2].
Особливістю Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі є те, що він призначений для обліку діяльності всіх суб’єктів
господарювання державного сектору: бюджетних установ, державних цільових
фондів і органів Казначейства України з питань виконання бюджетів. За його
допомогою здійснюється групування (класифікація) господарських операцій
суб’єкта господарювання за визначеними системними ознаками.
На рис. 1 наведена структура Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі за розділами та класами.
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Клас 1 «Нефінансові активи» Рахунки цього класу призначені для
узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших
необоротних

матеріальних

активів,

нематеріальних

активів,

запасів,

біологічних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних
активів тощо.
Клас 2 «Фінансові активи». Рахунки цього класу призначені для
узагальнення інформації про наявність і рух фінансових активів, зокрема
коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державної
казначейської служби України (далі - орган Казначейства), у розрахунках з
дебіторами, довгострокові і поточні фінансові інвестиції, довгострокові і

1. Нефінансові активи

Балансові рахунки

2. Фінансові активи
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних
коштів
4. Розрахунки
5. Капітал та фінансовий результат
6. Зобов’язання
7. Доходи
8. Витрати
Позабалансові
рахунки

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

короткострокові векселі одержані та інші фінансові активи.

9. Позабалансові та управлінські рахунки
бюджетів та державних цільових фондів
10. Позабалансові рахунки розпорядників
бюджетних коштів та державних цільових
фондів

Рисунок 1 – Структура Плану рахунків бухгалтерського облік
державному секторі
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Клас 3 «Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів». Рахунки
цього класу призначені для узагальнення інформації органами Казначейства
про всі надходження до державного та місцевих бюджетів, у тому числі коштів
бюджету, які підлягають розподілу, а також коштів, що виділені відповідно до
бюджетних призначень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів,
тощо.
Клас 4 «Розрахунки». Рахунки цього класу призначені для узагальнення
інформації про розрахункиза фінансовими інвестиціями та фінансовими
активами, за операціями з відображення зобов’язань за фінансовими
операціями державного бюджету (місцевих бюджетів), розрахунки за коштами,
які підлягають розподілу тощо.
Клас 5 «Капітал та фінансовий результат». Рахунки цього класу
призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів внесеного
капіталу, капіталу у підприємствах, капіталу у дооцінках, резервного капіталу,
цільового фінансування, а також фінансового результату.
Клас 6 «Зобов’язання». Рахунки цього класу призначені для обліку даних
та узагальнення інформації про довгострокові та поточні зобов’язання суб’єкта
державного сектору. На рахунках цього класу ведеться облік довгострокових та
поточних зобов’язань за кредитами, позиками, за цінними паперами,
операціями з оренди, розрахунків з постачальниками та підрядниками,
замовниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням,
розрахунків з оплати праці, зобов’язань за внутрішніми розрахунками,
забезпечень майбутніх витрат і платежів, зобов’язань за надходженнями до
бюджету, доходів майбутніх періодів. На окремих субрахунках синтетичних
рахунків 62 - 66 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й
дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку
визначається розгорнуто за дебетом і кредитом.
Клас 7 «Доходи». Рахунки цього класу призначені для відображення
інформації про доходи за обмінними (доходи за бюджетними асигнуваннями,
доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів,
фінансові доходи тощо) та необмінними операціями (податкові та неподаткові
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надходження, трансферти тощо). Склад доходів та порядок їх визнання
визначаються

відповідними

національними

положеннями

(стандартами)

бухгалтерського обліку в державному секторі.
Клас 8 «Витрати». Рахунки цього класу призначені для відображення
інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями. Склад витрат
та

порядок

їх

визнання

визначаються

відповідними

національними

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Клас 9 «Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних
цільових

фондів».

На

позабалансових

рахунках

цього

класу

органи

Казначейства ведуть облік та узагальнення інформації про пропозиції та
відкриті асигнування, ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за
витратами, показники розпису державного та місцевих бюджетів, бюджетні
зобовʼязання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також
нараховані доходи, резерви, витрати, зобов’язання і вимоги за кредитуванням,
всіма видами гарантій та цінних паперів тощо.
Клас 0 «Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та
державних цільових фондів». На позабалансових рахунках цього класу
обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що належать
розпорядникам
перебувають

бюджетних коштів (державним цільовим
у

їх

тимчасовому

розпорядженні.

фондам) або

Бухгалтерський

облік

зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про
надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків
документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з
балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості
проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і
кількісно-вартісних показників операції.
Застосування Плану рахунків окремими суб’єктами державного сектору
наведено у табл. 1.
Класифікуючи рахунки бухгалтерського обліку в державному секторі за
економічним змістом і таким чином визначаючи коло об’єктів обліку,необхідно
пам’ятати, що головною метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності
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суб’єктів державного сектору є забезпечення інформацією процесу прийняття
управлінських рішень на різних рівнях державного управління. Тому в обліку
має бути відображена інформація про ефективність використання й цільове
призначення довірених субʼєкту державного сектору ресурсів, а у звітності, що
складатиметься відповідно до НП(С)БОДС за даними бухгалтерських рахунків,
- про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки такого суб’єкта.
При цьому така звітність може використовуватись як прогноз або бути
джерелом інформації для прогнозування обсягу ресурсів на продовження
діяльності. Крім того, вона може надавати відомості щодо отримання ресурсів
згідно із закріпленим законодавчо порядком, а також використання цих
ресурсів, відповідно до юридичних і контрактних вимог, включаючи фінансові
ліміти, встановлені законодавчими органами.
Таблиця 1 – Застосування Плану рахунків окремими субʼєктами
державного сектору
Застосування рахунків суб’єктами державного сектору
Клас рахунку
1. Нефінансові
активи
2. Фінансові активи
3. Кошти бюджетів та
розпорядників
бюджетних коштів
4. Розрахунки
5. Капітал та
фінансовий результат
6. Зобов’язання
7. Доходи
8. Витрати
9. Позабалансові та
управлінські рахунки
бюджетів та
державних цільових
фондів
10. Позабалансові
рахунки
розпорядників
бюджетних коштів та
державних цільових
фондів

Розпорядники
бюджетних
коштів

Державні
цільові
фонди

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так
Так
Так

Так
Так
Так

Так
Так
Так

Так
Так
Так

Так
Ні
Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні
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Державний Місцевий
Органи
бюджет
бюджет Казначейства

Отже, змістові акценти застосування фінансової звітності державного
сектору дещо інші порівняно з недержавним сектором. Фінансова звітність
державного сектору є ключовою ланкою в інформаційному забезпеченні
державного фінансового контролю, фінансового планування й прогнозування
на державному рівні, а її структура та зміст безпосередньо впливають на будову
плану рахунків.
Рахунки бухгалтерського обліку в державному секторі за аналогією з
підприємницькою діяльністю за економічним змістом мають поділятися на:
1) рахунки обліку господарських засобів (активів);
2) рахунки обліку господарських процесів;
3) рахунки обліку джерел формування господарських засобів (капіталу).

Активи

Класифікація рахунків за економічним змістом унаочнена на рис. 2.
Нефінансові
Фінансові

Процеси

Обслуговування бюджетів (установ)
Обігу (реалізації)
Виробництва
Отримання фінансових результатів

Капітал

Балансові рахунки

Виконання бюджетів (кошторисів)

Власний

Внесений капітал, резерви,
фонди

Залучений

Поточні зобов’язання,
довгострокові зобов’язання

Рисунок 2 – Класифікація рахунків за економічним змістом
Вона дає змогу визначити рахунки, необхідні для спостереження та
систематичного контролю за наявністю й рухом активів (майна), джерел їх
утворення, процесами господарської діяльності. Капітал – поняття, що увійшло
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в систему бухгалтерського обліку в державному секторі України під час
переходу

національної

економіки

на

ринкові

засади.

Це

складна,

багатоаспектна економічна категорія.
У бухгалтерському обліку державного сектору капітал відображається і
як сукупність активів, і як сукупність фінансових ресурсів, отриманих із різних
джерел. Відповідним чином він представлений у бухгалтерському обліку як
вартість (активів і фінансових ресурсів). Отже, об’єктами обліку є активи та
фінансові ресурси у вигляді власного й залученого капіталів.
Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає змісту
предмета бухгалтерського обліку й зумовлена класифікацією обʼєктів обліку.
Відповідно до цього рахунки поділяються на пʼять груп (рис. 3): рахунки
активів; рахунків власного капіталу та фінансового результату; рахунки
зобовʼязань; рахунки доходів; рахунки витрат.
Класифікація рахунків за економічним змістом

Рахунки активів
(10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27,
29)

Рахунки власного
капіталу та
фінансового
результату
(51, 52, 53, 54, 55)

Рахунки доходів
(70, 71, 72, 74, 75)

Рахунки
зобов’язань
(60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68)

Рахунки витрат
(80, 81, 82, 84, 85)

Рисунок 3 – Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за
економічним змістом
На рахунках активів відображають їхню наявність та рух. До цієї групи
належать рахунки, на яких здійснюється облік нефінансових активів (основних
засобів, нематеріальних активів, запасів тощо) та фінансових активів (коштів,
розрахунків з дебіторами тощо). Ці рахунки активні або в окремих випадках
активно-пасивні (рахунки розрахунків).
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На рахунках власного капіталу відображають власні джерела формування
господарських засобів (активів) установи (внесений капітал, капітал у
дооцінках, результат виконання кошторисів тощо). Ці рахунки є пасивними.
На рахунках зобов’язань ведуть облік довгострокових і поточних
зобов’язань бюджетної установи. Ці рахунки пасивні або активно-пасивні
(рахунки розрахунків).
На рахунках доходів відображають доходи установи (асигнування з
державного бюджету, доходи від реалізації продукції, робіт, послуг тощо). Ці
рахунки за своєю суттю пасивні.
На рахунках витрат здійснюється облік витрат установи за обмінними та
необмінними операціями: видатки на виконання бюджетних програм, витрати на
виготовлення продукції, надання послуг. Ці рахунки за своєю суттю є активними.
На кінець звітного періоду рахунки доходів та витрат закриваються на
фінансовий результат.
Залишки на рахунках розпорядників бюджетних коштів відображаються у
фінансовій звітності наступним чином (таблиця 2).
Таблиця 2 – Узгодженість бухгалтерських рахунків з фінансовою
звітністю
План рахунків
№
класу

Назва класу

1

Нефінансові активи

2

Фінансові активи

Фінансова звітність

Номери рахунків, які
включені у клас
10 – 18
20 – 23, 25 – 28

5

Капітал та фінансовий
результат

50 - 55
60 – 66, 68

6

Зобов’язання

67
69

7
8
10

Доходи
Витрати
Позабалансові рахунки
розпорядників бюджетних
коштів та державних
цільових фондів

Баланс

29

Розділ І активу
«Нефінансові активи»
Розділ ІІ активу
«Фінансові активи»
Розділ ІІІ активу «Витрати
майбутніх періодів»
Розділ І пасиву «Власний
капітал та фінансовий
результат»
Розділ ІІ пасиву
«Зобовʼязання»
Розділ ІІІ пасиву
«Забезпечення»
Розділ ІVпасиву «Доходи
майбутніх періодів»

70 - 75
80 - 85

Звіт про фінансові результати

01 - 09

Примітки до річної фінансової
звітності
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Висновки та пропозиції. Детальна характеристика кожного рахунку
відображена в розділах, які стосуються цих рахунків.
Кожна установа відповідно до своїх потреб розробляє робочий план
рахунків, який відображає специфіку установи, визначає зміст аналітичного
обліку.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Досліджено еволюцію наукових підходів до оцінки людського капіталу та
можливості їх адаптації до системи бухгалтерського обліку підприємства.
Визначено переваги та недоліки існуючих методик вартісного виміру
людського капіталу в сучасних умовах. Обґрунтовано теоретичні та
організаційно-методичні

положення

оцінки

людського

капіталу,

яка

ґрунтується на визначенні вартості фізичних здібностей, освіти, досвіду та
професійних знань працівника.
Ключові слова: людський капітал, оцінка людського капіталу, людські ресурси,
персонал, бухгалтерський облік.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку
відбувається трансформація усталених поглядів на місце й роль людини в
економічній системі. Людина стає визначальним фактором виробництва,
рушійною

силою

економічного

розвитку

підприємства,

основою

його

рентабельності та конкурентоспроможності. З огляду на зазначене постає
справедливе та доволі непросте запитання: як і якими методами економічно
оцінити те, що не є власністю підприємства, проте є його найціннішим
ресурсом?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку теорії
людського капіталу, формування методичних положень його обліку та оцінки
стали об’єктом наукових досліджень багатьох вчених, зокрема: Г. Беккера,
Ф. Бутинця, М. Добії, Й. Рууса, С. Пайка, Я. Соколова, Л. Фернстрьом та ін.
Науковим доробком авторів є розвиток концепції людського капіталу, а також
розробка теоретично-методологічних засад відображення людського капіталу в
бухгалтерському обліку та звітності підприємства. Втім, віддаючи належне
науковим здобуткам попередників, слід відзначити, що окремі аспекти,
пов’язані з формуванням методичних підходів до вартісної оцінки людського
капіталу з урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку, потребують
систематизації та вдосконалення.
Мета

дослідження полягає в полягає в обґрунтуванні положень,

спрямованих на удосконалення методичних положень оцінки людського
капіталу в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
менеджмент

підприємств

має

враховувати

В сучасних умовах
об’єктивні

тенденції

постіндустріальної економіки, що полягають в превалюванні ролі людського
чинника над іншими факторами виробництва. Ігнорування керівництвом
реального стану речей в економіці призводить до деструктивних змін у
діяльності підприємств, що віддзеркалюється на рівнях їх рентабельності та
конкурентоспроможності. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що
соціально-економічний розвиток як суспільства, так і окремого підприємства
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визначається не стільки досконалістю та сучасністю засобів виробництва,
скільки людиною, її інтелектом, креативністю, вміннями та навичками.
При розробці облікової концепції людського капіталу вчені визначального
значення

надають

оцінці.

Оцінка,

будучи

невід’ємним

та

одним

із

найважливіших елементів бухгалтерського обліку, водночас є складною і
багатогранною проблемою, яка ще більше поглиблюється, коли йдеться про
надання вартісного виміру людському капіталу.
Труднощі, з якими стикаються при цьому обліковці, пов’язані з
відмінністю оцінки людського капіталу від узвичаєної методики визначення
вартості

матеріально-речових

об’єктів.

Багато

економістів,

вважаючи

предметом бухгалтерського обліку ресурси підприємства, зазначають, що
найбільше багатство компанії  її кадри, людський потенціал, не отримують в
обліку належної оцінки, наслідком чого є її непридатність для економічної
роботи [3, с. 421]. За результатами дослідження, проведеного однією із
міжнародних консалтингових фірм, 95% керівників американських та
європейських компаній визнають відсутність надійної методики оцінки
людського капіталу, а третина з них взагалі вказує на відсутність будь-яких
механізмів для реалізації цього завдання [2, с. 315].
Незважаючи на те, що в економічній науці розроблено низку методик
оцінки людського капіталу, на сьогодні повноцінного цілісного підходу, який
би забезпечував точність проведених оціночних процедур, можливість їх
облікового відображення і був реалізований у стандартах обліку, не існує.
Розуміння важливості людського капіталу в економічній системі сприяло
виникненню значного спектру методик їх оцінки, які доцільно класифікувати
на дохідні, витратні та експертні. Витратний метод ґрунтується на підрахунку
всієї сукупності витрат, пов’язаних із фізичним і професійним розвитком
працівників. Дохідний метод передбачає оцінку вартості створеного продукту в
процесі реалізації трудового потенціалу в майбутньому. Експертні методи
визначення вартості людського капіталу ґрунтуються на оціночному судженні
фахівця з використанням заздалегідь визначених вагових коефіцієнтів.
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Детальний аналіз наукових праць учених з питань оцінки людського
капіталу засвідчує, що дослідники віддають пріоритет витратній методиці. На
сьогодні ця методика є найбільш вивченою, певною мірою узгоджується з
принципами бухгалтерського обліку. Вартість людського капіталу за вказаною
методикою тотожна сукупному розміру витрат на його формування, утримання
та відтворення. Перевагами застосування витратної методики оцінки людського
капіталу є:
− простота використання, що не потребує застосування складного
математичного апарату;
− високий рівень об’єктивності та надійності, оскільки таку оцінку
проводять відносно подій, які вже відбулися та можуть бути документально
підтверджені, що позбавляє систему обліку від прогнозних і ймовірних
показників.
Варто відзначити, що останнім часом все більшого поширення набуває
дохідний підхід до розрахунку вартості людського капіталу, який ґрунтується
на оцінці майбутніх потенційних вигід від його використання. Науковці
переконують, що з позиції економіки даний підхід є більш логічним, адже
відповідає прийнятому сприйняттю будь-якого потенціалу як можливості
отримання вигоди в майбутньому, а можливий результат повʼязується з якісною
та кількісною складовою людського потенціалу.
Натомість практична реалізація дохідного методу наштовхується на значні
методологічні перешкоди, які пов’язані з розрахунком загального економічного
результату за період використання людського капіталу. Це пов’язано з тим, що
на кінцевий результат використання людського потенціалу впливає значна
кількість важкопрогнозованих чинників, серед яких темп розвитку технічного
прогресу, рівень інтеграції та поділу суспільної праці, рівень цін та інфляції,
структурні зміни та ін.
Заслуговує на увагу також експертна методика оцінки людського капіталу.
Основною її перевагою є максимальне врахування якісних характеристик
працівників,

які

є

вираженням

індивідуальної
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цінності

конкретного

працюючого, рівня його професіоналізму й компетентності, що в сукупності
формують загальну вартість людського капіталу.
Поза всяким сумнівом експертна методика відповідає логіці розуміння
економічної ролі людини, адже саме якісні характеристики працівника, такі як
здатність нестандартно мислити, вміння застосовувати накопичені знання,
навички та досвід сприяють кращій орієнтації в нетипових господарських
ситуаціях та прийняттю оптимальних рішень. Однак експертна оцінка
людського капіталу підприємства має суттєвий недолік – суб’єктивізм.
Розрахована вартість капіталу певною мірою залежатиме від знань, навичок та
волі експертів, які проводять оцінку. А це, в свою чергу, може вплинути на
правильність управлінських рішень, прийнятих на основі такої інформації.
Таким чином, найоптимальнішою з позиції можливості адаптації в
облікову систему підприємства є витратна методика оцінки людського
капіталу. Методика оцінки людського капіталу за витратною моделлю
ґрунтується на твердженні, що капітал не виникає з нічого, а має своє
походження, що дає змогу надати йому грошового вираження. Джерелом
людського капіталу є вкладення в отримання професійної освіти, збільшені на
суму витрат на утримання працівника [1, с. 109-113].
Вартість людського капіталу працівника є результатом капіталізації витрат
на формування його фізичних здібностей, отримання освіти та професійних
знань, отриманих в процесі трудової діяльності. Ці вкладення виступають
джерелом

здатності

працівника

виконувати

трудові

обов’язки,

яка

удосконалюється одночасно із збільшенням стажу роботи. При цьому вартість
людського капіталу буде постійно змінюватись, адже витрати на формування
його фізичних здібностей та професійний розвиток мають перманентний, а не
одномоментний характер.
Витрати на формування фізичних здібностей працівника охоплюють у собі
вкладення у формування людського організму як носія накопичених у собі
професійних знань (вмінь, навичок) та вкладення в отримання базової освіти.
Вважаємо, що в якості вкладень у формування фізичних здібностей
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працівників можна розглядати розмір встановленого законом прожиткового
мінімуму, накопиченого до початку трудової діяльності людини.
Витрати на отримання освіти рівнозначні обсягу коштів, інвестованих
працівником у формування знань, необхідних для провадження його трудової
діяльності. Для врахування якості підготовки фахівця пропонуємо сукупні
витрати на отримання освіти коригувати на коефіцієнт успішності навчання,
розрахованого на основі середнього балу документа про освіту.
У процесі ведення господарської діяльності впроваджуються нові
технології, ускладнюється

виробничий процес, загалом вся діяльність

провадиться в умовах нестабільної економічної ситуації. Функціонування в
умовах невизначеності потребує від працівників оволодіння додатковими
знаннями, які формуються за безпосередньої їх участі в конференціях,
семінарах, курсах підвищення кваліфікації тощо. Витрати підприємства на
навчання персоналу за своїм економічним змістом є інвестиціями в людський
капітал. Тому їх необхідно капіталізувати та враховувати при визначенні
вартості людського капіталу працівників.
Для розрахунку приросту людського капіталу, який генерується в процесі
трудової діяльності працівника, потрібно врахувати фактор часу. За рахунок
циклічності, повторюваності роботи, працівник з кожним наступним роком
витрачатиме на її виконання менше зусиль.
Реалізація витратно орієнтованої методики оцінки людського капіталу є
важливим інструментом квантифікації вартості персоналу підприємства, який
забезпечить наступне відображення його у бухгалтерському обліку.
Висновки та пропозиції. За результатами проведеного дослідження
встановлено, що в науковій літературі сформувалися три методики оцінки
людського капіталу, згруповані витратними, дохідними та експертними
підходами. Виходячи з аналізу позитивних та негативних аспектів існуючих
методик обґрунтовано, що з позиції бухгалтерського обліку найоптимальнішою
є витратна модель оцінки людського капіталу. З урахуванням напрацювань
вчених наведено підхід до оцінки людського капіталу працівника, за яким
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вартість розраховують підсумовуванням витрат на його створення, а саме
витрат на формування фізичних здібностей працівника, витрат на отримання
ним освіти, вартості досвіду та витрат на професійне навчання працівника в
процесі здійснення ним трудової діяльності.
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додана вартість
Постановка

проблеми.

Реалізація

стратегічних

цілей

соціально-

економічного розвитку країни, однією з яких задекларовано формування
інноваційної моделі національної економіки, визначатиметься інвестиціями, їх
обсягами, спрямуванням особливо у розвиток пріоритетних сфер і галузей, від
яких залежить активізація виробництва інноваційних продуктів та формування
й використання людського капіталу.
Інноваційна модель розвитку передбачає перш за все наявність і
використання високо розвинутого людського капіталу, який є джерелом і
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носієм інформації, здобувачем, користувачем та передавачем знань. Тому
закономірно інноваційна модель економіки передбачає перш за все наявність
високорозвинутої людини, особистості, яка спроможна оволодіти нові знання,
технології, системи сучасних машин і механізмів та на їх основі організувати
сучасне виробництво з новими мотиваційними чинниками і відносинами. У
зв’язку з цим вважаємо, що пріоритетними галузями інвестування мають бути
галузі аграрної сфери, в ефективному функціонуванні якої зацікавлене все
суспільство, бо саме аграрна сфера є і завжди буде першоджерелом здоров’я і
життєдіяльності нації. З іншого боку, аграрна сфера має ризиковий характер, бо
пов’язана з природним середовищем, зональними відмінностями залежно від
природно-кліматичних умов та способу господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різноманітних
аспектів теорії та практики інвестицій, інвестиційної діяльності, що мають
важливе значення для визначення пріоритетних напрямів в аграрному секторі,
досліджували як зарубіжні вчені Колеман Д., Фуллер Б., Херстейн Р.,
Джоргенсон Д., Креллє В., Лернер Д., Мегінсон І. О. Бланк, В. П. Горьовий,
С. О. Гуткевич, А. А. Задоя, О. В. Захарчук, М. І. Кісіль, М. Ю. Коденська,
В. Г. Чабан, І. В. Ліпсіц, І. І. Лукінов, Г. М. Підлісецький, М. М. Кропивко,
П. Т. Саблук, С.А. Сегеда та інші.
Мета статті – дослідження теоретичних та практичних аспектів
інвестування національного господарства України.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетними сферами інвестування
мають бути національна наука і освіта. Бо саме вони є визначальними розвитку
людини, її професійності, інтелектуальності, а отже спроможності сприймати і
розвивати нові ідеї, творчі помисли, створювати нові продукти, оволодіти
сучасними технологіями, організовувати творчі колективи з прогресивним
мисленням, спроможності створення нових прогресивних наукових розробок,
що активізуватимуть інноваційну діяльність. Саме ці сфери, а також охорона
здоров’я забезпечують розвиток людини, сприяють активізації інноваційних
процесів та формування інноваційного типу національної економіки.
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Дослідження капітальних інвестицій у національне господарство України
свідчить про динаміку їх зростання з 189,1 млрд. грн. у 2010 році до 359,2 млрд.
грн. у 2016 році, або у 1,9 разу при суттєвій зміні обсягів і структури за
джерелами і напрямами фінансування. Основним і стабільним джерелом
фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та
організацій, обсяги яких за досліджуваний період зросли у 2,2 разу і становили
у 2016 році 248,8 млрд. грн. з часткою 69,3% у їх загальній сумі, що
підвищилась на 7,5 в.п. [6].
Важливим джерелом за обсягами фінансування капітальних інвестицій і за
їх часткою займають кошти населення, що спрямовуються на будівництво
житла, проте їх зростання становить лише 43,7%. Найвищі темпи зростання
фінансування капітальних інвестицій мають місцеві бюджети, кошти яких
зросли у 4,1 разу і становили у 2016 році 26,8 млрд. грн., з часткою у загальній
сумі – 7,5%, що підвищилась на 4,5 в.п.
Певне місце серед джерел фінансування капітальних інвестицій мають
кредити банків та інші позики з тенденцією до незначного збільшення їх суми –
на 16,1%, але із зниженням їх частки в загальних обсягах на 4,8 в.п. Знизились
обсяги з державного бюджету фінансування капітальних інвестицій –
зменшилось з 10,9 млрд. грн. до 9,3 млрд. грн. і з найнижчою їх часткою (2,6%),
до того ж проявляється тенденція до зниження частки порівняно з 2010 роком.
Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансування капітальних
інвестицій мають тенденцію до нарощування обсягів (у 2,4 разу) та з деяким
підвищенням їх частки – на 0,6 в.п.
Отже, розгалужена система джерел фінансування капітальних інвестицій
свідчить про надійність лише одного їх джерела – власних коштів підприємств і
організацій, та потребу змінити стриману політику держави щодо фінансування
капітальних інвестицій у національне господарство на більш стимулюючу,
мотиваційну.
Дослідження капітальних інвестицій відносно їх частки у сумі ВДВ за
роками та галузями національного господарства свідчить, що при збільшенні
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загальної суми ВДВ у 2015р порівняно з 2010р. в 1,7 разу, інвестиції зросли в
1,4 разу, а їх частка у ВДВ знизилась з 19,1% до 16,2%, або на 2,9 в.п.
Тенденції зміни обсягів валової доданої вартості та капітальних інвестицій
за галузями економіки були неоднаковими, як і сама їх частка у ВДВ, що
суттєво відрізняється та свідчить про різне бачення підприємницьких і
державних владних структур до розвитку окремих галузей національного
господарства. Так, за період 2010-2015рр активно збільшувались капітальні
інвестиції у сферу будівництва, обсяги яких перевищували суму отримуваної
ними валової доданої вартості на 11,6%, у 2010 році було по іншому: їх частка
становила у ВДВ 89,5%. Суттєво зросли інвестиції як за обсягами так і за
часткою в інформацію і телекомунікації відповідно у 2,7 разу та на 5,2 в.п., а
також у діяльність сфери адміністративного та допоміжного обслуговування
відповідно у 2,1 разу і на 4,3 в.п.
Суттєві обсяги капітальних інвестицій спрямовується у промисловість, що
зросли за досліджуваний період в 1,5 разу, проте їх частка у ВДВ змінилась
незначно: знизилась на 0,3 в.п. і становила у 2015р 22,3%.
При зростанні ВДВ в аграрному секторі економіки (сільське, лісове та
рибне господарство) з 82,9 млрд. грн. до 239,1 млрд. грн. або у 2,9 разу,
збільшенні обсягів капітальних інвестицій з 11,6 млрд. грн. до 30,1 млрд. грн.
або у 2,6 разу їх частка у ВДВ знизилась з 13,9% до 12,6%, або на 1,2 в.п.
Знизилась частка капітальних інвестицій у ВДВ в оптову і роздрібну
торгівлю, транспорт і складське господарство, операції з нерухомим майном
відповідно: на 4,1 в.п., 9,5 в.п., 8 в.п. [13, 14]
Викликає здивування, чому зменшені інвестиції у професійну, наукову та
технічну діяльність: в абсолютному значенні – на 1,6 млрд. грн., в освіту
відповідно на – 395 млн. грн. і 1,6 в.п.; в охорону здоров’я обсяги інвестицій
збільшено на 72 млн. грн., але частка їх у ВДВ знизилась з 5,5% до 4,6%.
Близька ситуація з інвестиціями у розвиток мистецтва, спорту, відпочинку:
обсяги надто замалі – в межах 1 млрд. грн. зі зниженням їх частки у ВДВ галузі
з 15,7% до 8,4% або на 7,3 в.п. Залишковий принцип фінансування інвестицій у
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сфери, що є визначальними для розвитку людини, суспільства є абсолютно
недопустимими, тим більше при створенні інноваційної моделі національної
економіки.
Дослідження структури капітальних інвестицій за галузями економіки і
роками свідчить, що їх сума спрямовується у галузі промисловості, обсяги яких
зросли на 61,3% і становлять 117,8 млрд. грн. з часткою 32,8%, що підвищилась
на 28 в.п.
Сільське, лісове та рибне господарство у 2016 році займає друге місце за
обсягами капітальних інвестицій 50,5 млрд. грн. часткою – 14% з найвищими
темпами їх зростання (в 4,4 рази) та підвищенням їх частки на 7,9 в.п. Третє
місце за обсягами капітальних інвестицій займає будівництво, що зросли на
35,5% і становлять 44,4 млрд. грн., проте їх частка в загальних обсягах
знизилась на 4,9 в.п.
Найвищими темпами зростали інвестиції у сферу адміністративного й
допоміжного обслуговування та державне управління й оборону, обов’язкове
соціальне страхування, обсяги яких підвищились відповідно у 3,2 і 2,7 разу.
При цьому їх частка в загальній сумі зросла відповідно на 1,1 в.п. і 1,8 в.п., і
становила відповідно 2,8 і 6,2%.
В структурі капітальних інвестицій за галузями економіки найменші
обсяги і найнижча їх частка у професійну, наукову та технічну діяльності –
1,8%, освіту – 0,6%, охорону здоров’я – 1,2% та мистецтво і спорт – 0,27%.
Тобто це ті галузі, що безпосередньо визначають рівень розвитку людини та
науково-технічного прогресу, сприяють активізації формування і реалізації
людського капіталу, а точніше є визначальними розвитку національної
економіки.
Названі галузі (наука, освіта, мистецтво, охорона здоров’я) і їх розвиток
визначають також якість і рівень відповідальності персоналу адміністративного
й допоміжного обслуговування та державного управління, рівень освіченості,
інтелектуальності і духовності державних управлінців та службовців і не
тільки. Інвестування названих галузей за залишковим принципом призвело до
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«занепаду національної інноваційної системи, втрати країною важливих
наукових шкіл, деградації матеріально-технічної бази наукових установ,
міграції наукових кадрів» [2]. Незадовільне фінансування наукової діяльності
відмічають також експерти при порівнянні країнами ЄС. «Фінансування
наукової діяльності відносно ВВП у період до 2014 року відставало від
середнього рівня в країнах ЄС майже втричі, а в 2016-2017 рр. вже в чотири
рази. Так, у 2016-2017 рр. витрати всіх секторів на виконання наукових
досліджень і розробок становили 0,5% ВВП, тоді як відповідний середній
рівень по країнах ЄС – 2% (Стратегія «Європа–2020» Європейської комісії
поставила завдання довести обсяги фінансування цієї сфери у 2020р до 3%
ВВП)» [2].
Глобалізаційні зміни світової економіки, трансформація і відкритість
національного

господарства,

кардинальні

зміни

виробничої

структури

аграрного сектору України зумовлюють необхідність переосмислення критерію
ефективності,

причинно-наслідкових

зв’язків

людини

з

природою

і

навколишнім середовищем, та потребують нових достовірних знань щодо
впливу цих процесів на розвиток національної економіки та життєдіяльність
нації. Отже потребують відповідного збільшення фінансування наукових
досліджень як фундаментального так і прикладного характеру. При цьому
закономірно дотримуватись положень закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність, а саме: ст. 48, відповідно до якої «держава забезпечує
бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі 1,7
відсотка валового внутрішнього продукту України» [8].
Розвиток як економічна категорія, що відображає закономірний процес
позитивних змін у свідомості людини та активізацію науково-технічного
прогресу, має забезпечити якісно високий рівень продуктивних сил і
виробничих відносин. Відповідно необхідні дослідження, що становлять основу
функціонування національної економіки, а саме: характер і структура базових
продуктивних сил, головною в структурі яких є людина, і виробничих відносин
у суспільстві, відносин людини з природою.
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Технологічна революція, інформаційна епоха, формування «суспільства
знань» змінює не тільки структуру, а й характер функціонування продуктивних
сил та місце, значення і задачі людини [6], а, отже, потребує активного
формування людського капіталу з його структурними складовими: фізичним,
інтелектуальним і духовним розвитком [4]. Його ефективне використання
активізуватиме розвиток науки як фундаментальної так і прикладної, що
становить основу прискорення розвитку науково-технічного прогресу.
Формування капіталу людини, особистості, що сумарно становить
людський капітал, є найбільш структурованим за напрямами і джерелами
фінансування інвестицій, що включають інвестиції в освіту, охорону здоровʼя й
надання соціальної допомоги; наукову та технічну діяльність, у тому числі в
наукові дослідження і розробки; у розвиток мистецтва, спорту, культури.
Розвиток особистості, самореалізація її здібностей потребує створення
умов на всіх етапах фізичного зростання і розвитку людини, її виховання,
навчання, працевлаштування, повноцінної життєдіяльності. «Розум, інтелект
узагалі формуються тільки в процесі індивідуального засвоєння, культури
мислення, створеної працею всіх попередніх поколінь» [3]. Потрібна праця
багатьох фахівців протягом перших 20-ти років, які забезпечують розвиток
людини, нагромадження фізичних сил, здобуття освіти, набуття професії,
підвищення кваліфікації тих працівників, які своєю працею формують вартість
людського капіталу, рівень розвитку людини, її розум.
Рівень розвитку людини, її фізичний стан, освіченість професійність,
духовність визначають її спроможність не тільки продуктивно господарювати,
а й забезпечувати самовідтворення і самореалізацію всіх структурних
складових свого потенціалу. Вчені стверджують і не безпідставно, що головним
пріоритетом розвитку у новому столітті буде Людина, як гармонічна складова
розвитку природи, Всесвіту. Лише в суспільстві, орієнтація якого буде
спрямована на інвестування людини, її фізичного, інтелектуального і духовного
розвитку можливий інноваційний тип виробництва, де будуть використанні
нові знання, розробка і впровадження новітніх технологій, передача з покоління
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в покоління знань, вміння, навичок, забезпечення конкурентоспроможності
національного господарства.
Особливої уваги потребує інвестування галузей аграрно-промислового
виробництва, що забезпечують потреби суспільства в аграрно-продовольчій
продукції за науково-обґрунтованими нормами споживання. До того ж
необхідно при цьому формувати резервні (страхові) фонди як умову
забезпечення продовольчої безпеки країни.
Продукція аграрно-промислового виробництва є важливішою ланкою в
системі зовнішньоторговельних зв’язків, займаючи до 80% обороту в товарній
структурі зовнішньої торгівлі. До того ж є можливості, а отже і необхідність,
нарощувати свій виробничий потенціал, особливо розширюючи сферу
виробництва готових до споживання аграрно-продовольчих продуктів. Тому
першочергово інвестиції мають бути спрямовані в аграрно-промисловий сектор
як базовий не тільки продовольчої безпеки країни, а й національної безпеки,
країни в цілому.
Треба також зважати на те, що за рядом продуктів аграрно-промислового
виробництва (зокрема м’яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів,
плодово-ягідної продукції та ін.) не забезпечується ємність внутрішнього
ринку, що робить його вразливим з точки зору цінової ситуації, це по-перше;
по-друге,

населення

недоспоживає

протягом

тривалого

періоду

необхідні продукти життєдіяльності відповідно до раціональних норм
споживання [11, 12], що негативно відбивається на здоров’ї нації. Отже, є
потреба в інвестуванні м’ясо-молокопродуктового під комплексу, як одного з
пріоритетних в системі АПК.
Є нагальна потреба фінансування капітальних інвестицій у відродження
льонопродуктового підкомплексу, його галузі – льонарства, насінництва льону
та підприємства з промислової переробки льонопродукції – насіння та
льоносоломки.
Насіння льону – унікальний продукт для отримання харчової та технічної
олії з особливими біологічними та функціональними властивостями, високим
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вмістом біологічно активних речовин, макро-, мікроелементів, можуть
використовуватись також у фармакології.
Галузь льонарства традиційно була однією з ефективних у господарствах
зони Полісся нині незрозуміло чому занедбана.
Льон-довгунець у 1970 році займав 238 тис. га посівів з часткою в
структурі технічних культур – 6,0%, у 1990 – відповідно 172 тис. га і 4,6%, то у
2017 році лише 2 тис. га або 0,02% [13, 14]. Якщо посіви стратегічно важливої
енергетичної і технічної культури – цукрових буряків практично приведені у
відповідність до потреб лише внутрішнього ринку у цукрі, то льон-довгунець
взагалі виведений з полів України. Замість того Україна за валюту по імпорту
закупила у 2017 році текстильні матеріали та текстильні вироби на суму
1,7 млрд. дол. США. В числі цих матеріалів бавовна, синтетичні або штучні
нитки, синтетичні волокна. Тобто з внутрішнього національного ринку
виведено натуральні екологічні продукти льоновиробництва (одяг, білизна,
тканини, нитки та ін.), що традиційно споживались населенням України та
оберігали здоровʼя нації, забезпечували населення робочими місцями, а
державний

бюджет

надходженнями.

Разом

з

тим

ринок

заповнився

синтетичними продуктами, шкідливими для здоров’я людини. Тому проблема
фінансування капітальних інвестицій у відродження льонопродуктового (теж –
коноплепродуктового) підкомплексу уже сьогодні має бути однією з
пріоритетних для забезпечення здорової життєдіяльності населення країни.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, інвестиції
мають спрямовуватись на відновлення й інноваційний розвиток виробничих
потужностей з доробки, промислового зберігання і глибокої переробки
сільськогосподарської

продукції

та

супутньої

продукції

промислових

підприємств з врахуванням резервних потужностей з метою виробництва
продовольчих товарів з більшою доданою вартістю, товарів повсякденного
вжитку, виготовлених з сільськогосподарської сировини, отже, екологічних, та
біоенергетичних продуктів. Це розширить сферу прикладання праці, змінить
сировинний характер аграрного виробництва на продуктовий, посилить
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розвиток інтеграційних процесів – органічної взаємодії між галузями сільського
господарства і промисловості – важливішого мотиватора раціонального
використання сільськогосподарської продукції й підвищення ефективності її
виробництва, забезпечить збільшення робочих місць і зупинить міграцію
найбільш продуктивної частини населення, знизить енергетичну залежність
країни від зовнішнього постачальника [4, 5].
Формування інноваційної моделі національного аграрно-продуктового
виробництва, в основі якої знання та новітні технології, зумовлює на
макроекономічному рівні зміну структури і характеру продуктивних сил, що
мають спрямовуватися перш за все у формування людського капіталу та
створення надійного блоку зі зберігання та глибокої переробки продукції
аграрного сектору. Це потребує першочергово інвестицій та розбудову
відповідних підприємств і спеціальних служб та організації стимулюючих
виробничих відносин, як мотиваційного чинника активізації інвестиційних
процесів. При цьому необхідна зміна критерію ефективності, в основі якого має
бути не тільки прибуток, основними джерелами якого є «фінансові спекуляції»
та необмежене зростання цін на продукти природних монополій, що
сконцентровані у кількох фінансово-промислових групах (ФПГ). В результаті
сфери, від яких залежить розвиток суспільства і національної економіки
обмежені в ресурсах, а саме: наука, освіта, охорона здоров’я, аграрний сектор.
Соціально-економічна значимість інвестицій у функціонування кожного
продуктового підкомплексу конкретної галузі аграрної сфери зачіпає інтереси
всього населення країни як споживачів не тільки аграрно-продовольчої
продукції,

а

й

товарів

промислового

походження,

вироблених

із

сільськогосподарської сировини (текстиль, одяг, взуття, фармакологічні
препарати, парфуми та ін.) та з супутніх продуктів промислової переробки, а
також енергетичних ресурсів. Це з одного боку, з іншого, інвестиції у розвиток
галузей аграрно-промислового виробництва сприяють створенню нових
робочих місць не тільки у сільській місцевості, та позитивному вирішенню
багатьох соціально-економічних проблем.
119

Основним засобом та інструментом управління інвестиціями в аграрнопромислову сферу є науково-обґрунтовані інвестиційні програми розвитку
кожного зокрема аграрно-продуктового під комплексу, як структурна складова
Державної програми соціально-економічного розвитку галузі. Вони мають
розроблятись на тривалий період – 5,10, 20 або й на триваліший період.
Має бути розроблена науково-обґрунтована інвестиційна програма
розвитку

кожного

продуктового

підкомплексу

з

метою

активізації

інвестиційної діяльності, визначення джерел, форм, субʼєктів і напрямів
залучення

інвестицій.

Концентрація

зусиль

має

спрямовуватись

на

забезпечення вирішення важливіших проблем розвитку, зміцнення виробничого
потенціалу, удосконалення його структурних складових, перехід на інноваційні
технології,

формування

й

використання

високопрофесійного

й

інтелектуального людського капіталу та соціально-економічний розвиток села з
урахуванням

особливостей

регіональних

природно-кліматичних

умов

господарювання та соціально-економічних потреб суспільства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
IНТEГРAЦIЯ ГEНДEРНO OРIЄНТOВAНОГО ПIДХOДУ
В БЮДЖEТНИЙ ПРOЦEС УКРAЇНИ
У

стaттi

aвтoрoм

дoслiджeнo

визнaчeння

гeндeрнo

oрiєнтoвaнoгo

бюджeтувaння (ГОБ), зaпрoвaджeння ГOБ в фiнaнсoву систeму Укрaїни.
Стaття рoзкривaє oснoвнi склaдoвi рoбoти з ГOБ тa їх етапи, зaзнaчeнo щo в
Укрaїнi з сiчня 2019 рoку зaтвeрджeнo Мeтoдичнi рeкoмeндaцiй щoдo
впрoвaджeння

тa

зaстoсувaння

ґeндeрнo

oрiєнтoвaнoгo

пiдхoду

в

бюджeтнoму прoцeсi.
Ключoвi слoвa: бюджeтний прoцeс, бюджeт, гeндeрний пiдхiд, гeндeрнo
oрiєнтoвaнe бюджeтувaння, мiсцeвий бюджeт, дeржaвний бюджeт.
Пoстaнoвкa прoблeми. Нa сьoгoднiшнiй дeнь пoлiтикa ґeндeрнoї рiвнoстi є
вaгoмим чинникoм глoбaльнoгo рoзвитку i фундaмeнтaльним прaвoм людини.
Дoсягнeння цiлeй ґeндeрнoї рiвнoстi i впрoвaджeння ґeндeрних aспeктiв у
дeржaвну пoлiтику зaдeклaрoвaнo урядaми прoвiдних крaїн свiту. Oдним з
тaких iнструмeнтiв є кoнцeпцiя ґeндeрнo-oрiєнтoвaнoгo бюджeтувaння (ҐOБ),
щo пoлягaє в iнтeгрувaннi ґeндeрнoгo пiдхoду дo бюджeтiв.
Нaшa дeржaвa нe є винятoк, урядoм рoбиться всe мoжливe у прaвoвoму
пoлi для зaбeзпeчeння рiвних прaв тa мoжливoстeй чoлoвiкiв i жiнoк. I oднe iз
зaвдaнь, якe стaвиться пeрeд крaїнoю, як спiльнoтoю, як цивiлiзoвaнoю
нaцiєю – викoристaння пiд чaс фoрмувaння тa викoристaння бюджeту
ґeндeрнoгo пiдхoду.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Врaхувaння гeндeрних aспeктiв у
бюджeтнoму прoцeсi є вiднoснo нoвим нaпрямoм дoслiджeння eкoнoмiчнoї тa
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фiнaнсoвoї нaуки. Питaння гeндeрнoгo aнaлiзу бюджeтнoї пoлiтики ужe
тривaлий чaс дoслiджують тaкi вiдoмi зaрубiжнi eкспeрти, як: Д. Бaдлeндeр,
Д. Eльсoн, Г. Х'юїт, Ш. Квiн, E. Клaтцeр, Р. Шaрп тa iн. В Укрaїнi прoблeми
пiдвищeння eфeктивнoстi функцioнувaння бюджeтiв, у тoму числi шляхoм
зaпрoвaджeння

гeндeрнoгo

бюджeтувaння,

нaбули

рoзвитку

у

прaцях

Л. Лoбaнoвoї, Ж. Бeлeц, М. Бoснiч, С. Гaрaщeнкo, I. Ускoвa, Т.Фeсeнкo.
Вoднoчaс бaгaтo тeoрeтичних тa прaктичних питaнь у цiй сфeрi пoтрeбують
пoглиблeних дoслiджeнь. Урaхoвуючи зaзнaчeнe, oчeвиднoю є aктуaльнiсть
тeмaтики, oбрaнoї для цiєї стaттi,.
Мeтa

стaттi

пoлягaє

у

рoзкриттi

тeoрeтичних

зaсaд

гeндeрнoгo

бюджeтувaння тa дoслiджeннi пeрeдумoв йoгo зaпрoвaджeння в бюджeтний
прoцeс Укрaїни.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Вaжливим iнструмeнтoм дoсягнeння цiлeй
гeндeрнoї рiвнoстi i впрoвaджeння гeндeрних aспeктiв у дeржaвну пoлiтику є
кoнцeпцiя гeндeрнoгo бюджeтувaння. Нaрaзi дoсить aктуaльним є iнтeгрaцiя
гeндeрних пiдхoдiв у «прoгрaми стaлoгo рoзвитку» як нa мiсцeвoму, тaк i нa
дeржaвнoму рiвнях. Тaк, дo цiлeй стaлoгo рoзвитку 2016-2030 рoкiв включeнo
«зaбeзпeчeння гeндeрнoї рiвнoстi». Aктуaлiзуються стрaтeгiї щoдo змeншeння
iснуючих гeндeрних рoзривiв. Тaк, Всeсвiтнiй eкoнoмiчний фoрум здiйснює
мoнiтoринг рiвня зaлучeнoстi жiнoк тa чoлoвiкiв в eкoнoмiчну дiяльнiсть,
склaдaє iндeкси гeндeрних рoзривiв крaїн (Gender Global Gap Index, GGGI) [1].
Для змeншeння нaявних гeндeрних рoзривiв рeкoмeндується рeaлiзoвувaти
прoгрaми тa прoeкти з гeндeрнoгo бюджeтувaння. Зaстoсувaння гeндeрнoгo
пiдхoду у прoцeсaх бюджeтувaння дoзвoляє збaлaнсoвaнo викoристoвувaти
фiнaнсoвi рeсурси для зaдoвoлeння пoтрeб зaцiкaвлeних стoрiн, як жiнoк, тaк i
чoлoвiкiв.

Гeндeрнe

бюджeтувaння,

як

iнструмeнт

для

здiйснeння

спрaвeдливoгo рoзпoдiлу бюджeтних кoштiв, ґрунтується нa принципaх
склaдaння бюджeту нe для «сeрeдньoстaтистичнoї людини», a oсiб з
oсoбливими пoтрeбaми, oбумoвлeними їх стaтeвo-вiкoвими сoцiaльними
рoлями [2, p. 5].
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Гeндeрнo-oрiєнтoвaнe бюджeтувaння (дaлi: ГOБ) пoтрiбнe для тoгo, щoб
кoжнa людинa oтримaлa сaмe ту пoслугу, якa їй пoтрiбнa. Цe спрaвeдливo, aджe
ми вжe зaплaтили зa пoслуги, якi нaдaє нaм дeржaвa, a oтжe, мaємo прaвo
вимaгaти їх дoступнoстi тa якoстi. Якщo пoслугa, щo нaдaється, нaс нe
влaштoвує, трeбa критичнo пoдивитися нa причини, якi дo цьoгo призвoдять.
Зрoзумiлo, дo увaги трeбa брaти бaгaтo фaктoрiв, aджe нaдaння кoнкрeтнoї
пoслуги рeглaмeнтується нoрмaми, фiнaнсується з бюджeту, aлe нaдaється
кoнкрeтнoю людинoю. Гeндeрнe бюджeтувaння пoкликaнe знaйти «слaбку
лaнку» у цьoму прoцeсi. Лишe зa тaкoгo пiдхoду мoжнa дoсягти змiн, якi здaтнi
зaбeзпeчити бaлaнс iнтeрeсiв прeдстaвникiв/иць рiзних груп нaсeлeння, i тaким
чинoм пiдвищити рiвeнь життя кoжнoї людини: жiнoк, чoлoвiкiв, дiвчaтoк,
хлoпчикiв.
Гeндeрнo-oрiєнтoвaнi прoeкти здiйснюються рiзними суб’єктaми, у рiзних
гaлузях й нa мнoжиннiй кoнтeкстнiй oснoвi. Нaрaзi гeндeрнe бюджeтувaння в
Укрaїнi стaлo прeдмeтoм спeцiaльнoї увaги, пeрeдусiм в рaмкaх прoeктiв
мiжнaрoдних

aгeнцiй.

Здiйснюються

пiлoтнi

прoeкти

з

iмплeмeнтaцiї

єврoпeйських мeтoдик гeндeрнo-oрiєнтoвaнoгo бюджeтувaння у вiтчизняну
прaктику [3-6].
Сaмe Мiнiстeрствo фiнaнсiв Укрaїни у 2013 рoцi iнiцiювaлo прoeкт
«Гeндeрнe бюджeтувaння в Укрaїнi», який дeмoнструє рoзумiння вaжливoстi
ҐOБ для пoтoчнoї рeфoрми дeржaвних фiнaнсiв. Мiнiстeрствo фiнaнсiв Укрaїни
є гoлoвним бeнeфiцiaрoм прoeкту тa oчoлює прoцeс впрoвaджeння ҐOБ; крiм
тoгo, у прoeктi зaдiянi вiдпoвiднi гaлузeвi мiнiстeрствa, всi oблaстi тa мiстo
Київ. Прoeкт тaкoж нaлaгoджує спiвпрaцю з iншими дoнoрaми тa прoeктaми у
сфeрi ґeндeрнoї рiвнoстi тa УДФ.
Прeдстaвництвo Фoнду iмeнi Фрiдрiхa Eбeртa в Укрaїнi (ФФE) у 2011 р.
пoчaлo рeaлiзaцiю прoeкту «Ґeндeрнe бюджeтувaння нa мiсцeвoму рiвнi». Мeтa
цьoгo прoeкту – рoзрoбити рeкoмeндaцiї тa нaдaти iнструмeнти для
впрoвaджeння ґeндeрнoї склaдoвoї в бюджeтний прoцeс. Прoeкт пeрeдбaчaє
прoвeдeння ґeндeрнoгo aнaлiзу мiсцeвих бюджeтiв, oкрeмих цiльoвих тa
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бюджeтних прoгрaм тa рoзрoбку зa їх рeзультaтaми ґeндeрних бюджeтних
iнiцiaтив. З 2012 р. Прeдстaвництвo ФФE пoчaлo спiвпрaцювaти iз Прoгрaмoю
«OOН Жiнки в Укрaїнi», якa пiдтримує впрoвaджeння цих iнiцiaтив нa
прaктицi. Прoeкт рeaлiзoвувaвся у пaртнeрствi iз мiським рaдaми тa мiсцeвими
грoмaдськими oргaнiзaцiями. В рaмкaх прoeкту булo iнiцiйoвaнo i впрoвaджeнo
12 ґeндeрних бюджeтних iнiцiaтив нa рiвнi тeритoрiaльних грoмaд мiст в рiзних
рeгioнaх Укрaїни. Цi iнiцiaтиви стoсувaлися тaких сфeр, як oсвiтa, oхoрoнa
здoрoв’я, культурa i мистeцтвo, фiзичнa культурa i спoрт тa житлoвoкoмунaльнe гoспoдaрствo.
Рeaлiзaцiя прoeкту дaлa мoжливiсть oтримaти укрaїнський дoсвiд
впрoвaджeння ҐOБ, oцiнити кoриснiсть цьoгo пiдхoду як eфeктивнoгo зaсoбу
вирiшeння прoблeм грoмaд, a тaкoж рoзрoбити вiтчизнянi мeтoдичнi пiдхoди дo
ґeндeрнoгo бюджeтувaння. Крiм тoгo, рeгioнaльнi пaртнeри прoeкту, якi
впрoвaджувaли ґeндeрнi бюджeтнi iнiцiaтиви нa мiсцeвoму рiвнi, ствoрили
aнaлiтичний цeнтр «Бюрo ґeндeрних стрaтeгiй i бюджeтувaння».
Aгeнцiя «OOН Жiнки» здiйснювaлa в Укрaїнi прoгрaму «Пiдвищeння
вiдпoвiдaльнoстi щoдo фiнaнсувaння ґeндeрнoї рiвнoстi», рoзрaхoвaну нa 20112015 рр. Прoгрaмa впрoвaджується у 15 крaїнaх у тiснiй спiвпрaцi iз
Єврoпeйськoю Кoмiсiєю, Мiжнaрoдним нaвчaльним цeнтрoм, Мiжнaрoднoю
oргaнiзaцiєю прaцi тa урядoм Iспaнiї. Прoгрaмa рoзрoблeнa у вiдпoвiдь нa
зaклики прихильникiв ґeндeрнoї рiвнoстi пoсилити пiдзвiтнiсть зa викoнaння
зoбoв’язaнь щoдo зaбeзпeчeння ґeндeрнoї рiвнoстi в eкoнoмiчнiй пoлiтицi.
Зaгaльнa мeтa прoгрaми – «збiльшити oбсяг i пiдвищити eфeктивнiсть
викoристaння дoнoрськoї дoпoмoги тa нaцioнaльних рeсурсiв нa викoнaння
нaцioнaльних зoбoв’язaнь iз ґeндeрнoї рiвнoстi тa рoзширeння прaв i
мoжливoстeй жiнoк».
З тeoрeтичнoї тoчки зoру гeндeрнo-oрiєнтoвaнe бюджeтувaння – цe
iнструмeнт, спрямoвaний нa iнтeгрaцiю ґeндeрнoї склaдoвoї у бюджeтний
прoцeс. Йoгo слiд рoзглядaти як впливoвий eлeмeнт упрaвлiнськoї дiяльнoстi,
пoв’язaний iз рoзрoбкoю бюджeтiв рiзних рiвнiв, щo нaдaє вaжливу iнфoрмaцiю
фaхiвцям, якi приймaють рiшeння щoдo рoзпoдiлу бюджeтних кoштiв.
125

Цeй мeтoд був рoзрoблeний у 1980-тi рoки. Сьoгoднi впрoвaджeння тих чи
iнших фoрм ґeндeрнo-oрiєнтoвaнoгo бюджeтувaння прaктикується у бaгaтьoх
крaїнaх усiх кoнтинeнтiв. У Єврoпi ҐOБ впрoвaджeнo у дeржaвaх ЄС тa iнших
крaїнaх, зoкрeмa у крaїнaх iз пeрeхiднoю eкoнoмiкoю. Рoзрoбкa ґeндeрнooрiєнтoвaнoгo бюджeту дoзвoляє пoбaчити, як дoхoди тa видaтки бюджeту
впливaють нa сoцiaльнo-eкoнoмiчнe стaнoвищe й мoжливoстi жiнoк тa
чoлoвiкiв, a тaкoж нa aспeкти рiвнoстi мiж жiнкaми й чoлoвiкaми у крaїнi. Як
iнструмeнт упрaвлiнськoї тeхнoлoгiї ҐOБ дoзвoляє oцiнити, як i якoю мiрoю
дeржaвнa пoлiтикa у сфeрi рoзпoдiлу видaткiв бюджeту впливaє нa чoлoвiкiв i
жiнoк як спoживaчiв пoслуг, кoристувaчiв iнфрaструктури тa плaтникiв
пoдaткiв. Сaмe ґeндeрний aнaлiз в йoгo oснoвi ствoрює oснoву для
впрoвaджeння принципу рiвних мoжливoстeй жiнoк i чoлoвiкiв в усiх сфeрaх тa
зaбeзпeчує стaлий рoзвитoк суспiльствa.
Вaжливo зaзнaчити, щo ґeндeрний aнaлiз пeрeдбaчaє нe лишe рoзбивку зa
стaттю, aлe й врaхoвує iншi сoцiaльнi кaтeгoрiї, тaкi як вiк, сoцiaльнoeкoнoмiчнe стaнoвищe, мiсцe прoживaння, oсвiтнiй рiвeнь тa iн., зa умoви, щo
цe є дoцiльним, a нeoбхiднi дaнi є в нaявнoстi.
Iснують рiзнi пiдхoди дo впрoвaджeння ҐOБ. Aлe зaвжди в цeнтрi увaги
цьoгo мeтoду – рeaльнi пoтрeби тa iнтeрeси жiнoк i чoлoвiкiв, якi, в свoю чeргу,
мaють бути рiвнoю мiрoю врaхoвaнi у прoцeсi фoрмувaння дeржaвнoгo тa
мiсцeвих бюджeтiв. Тaкий пiдхiд є вaжливим, oскiльки i прioритeти, i
стрaтeгiчнi тa прaктичнi пoтрeби жiнoк i чoлoвiкiв мoжуть рiзнитися. Бiльшe
тoгo,

врaхувaння

ґeндeрних

вiдмiннoстeй

рoбить

бюджeт

дiєвiшим,

спрaвeдливiшим i прoзoрiшим. Крiм тoгo, цe сприяє пiдвищeнню тeмпiв
eкoнoмiчнoгo зрoстaння i скoрoчeнню бiднoстi. Як пiдхiд, у якoму iнтeгрoвaнi
сoцiaльнoeкoнoмiчнi aспeкти, ҐOБ вдoскoнaлює прoцeси тa iнструмeнти у сфeрi
дeржaвних фiнaнсiв, зaбeзпeчуючи нaявнiсть нeoбхiднoї iнфoрмaцiї прo
прoдукти й рeзультaти, щo сприяє eфeктивнoму упрaвлiнню й прийняттю
рiшeнь стoсoвнo плaнувaння тa рoзпoдiлу дeржaвних рeсурсiв нa всiх рiвнях.
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Ґeндeрнo-oрiєнтoвaнe бюджeтувaння – цe мeтoд, який пeрeдбaчaє
кoмплeксну рoбoту з iнтeгрaцiї ґeндeрних aспeктiв у всi eтaпи прoцeсу
плaнувaння. Oснoвнi кoмпoнeнти рoбoти з ҐOБ прeдстaвлeнo нa рис. 1.

Рисунoк 1 – Oснoвнi кoмпoнeнти рoбoти з ҐOБ
Як пoкaзaнo нa рис. 1, рoбoтa з ҐOБ склaдaється з трьoх oснoвних
кoмпoнeнтiв: прoвeдeння ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу; внeсeння змiн у
прoгрaми тa бюджeти зa рeзультaтaми ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу для
дoсягнeння ґeндeрнoї рiвнoстi; систeмнa iнтeгрaцiя ҐOБ у прoцeси плaнувaння
бюджeту нa дeржaвнoму тa мiсцeвoму рiвнях. Усi цi кoмпoнeнти рiвнoю мiрoю
вaжливi тa тiснo взaємoпoв’язaнi [7].
Гeндeрний бюджeтний aнaлiз прeдстaвлeний п’ятьмa eтaпaми (рис.2).

1

Рисунoк 2 – Oснoвнi крoки гeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу
Нaступнi eтaпи гeндeрнo-oрiєнтoвaнoгo бюджeтувaння – цe Oснoвнi крoки
внeсeння змiн у прoгрaми тa бюджeти зa рeзультaтaми ґeндeрнoгo бюджeтнoгo
aнaлiзу для дoсягнeння ґeндeрнoї рiвнoстi (рис.3).
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Рисунoк 3 – Oснoвнi крoки внeсeння змiн у прoгрaми тa бюджeти зa
рeзультaтaми ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу для дoсягнeння ґeндeрнoї
рiвнoстi
Кoмпoнeнт 1. Прoвeдeння ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу Пeрший
кoмпoнeнт є ключoвим для ствoрeння мiцнoї oснoви для пoдaльшoї дiяльнoстi
iз пoлiпшeння ситуaцiї щoдo ґeндeрнoї рiвнoстi.
Ґeндeрний бюджeтний aнaлiз – цe aнaлiз прoгрaм, щo фiнaнсуються з
бюджeту тa нaскiльки їх зaхoди зaдoвoльняють пoтрeби рiзних стaтeй i рiзних
сoцiaльних груп. Рeзультaтoм ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу є рeкoмeндaцiї
щoдo вдoскoнaлeння прoгрaм, якi фiнaнсуються з бюджeту, a тaкoж бюджeтнoї
i гaлузeвих пoлiтик, з мeтoю пoлiпшeння їх вiдпoвiднoстi рeaльним пoтрeбaм
рiзних стaтeй i рiзних сoцiaльних груп.
Кoмпoнeнт 2. Внeсeння змiн у прoгрaми тa бюджeти зa рeзультaтaми
ґeндeрнoгo бюджeтнoгo aнaлiзу для дoсягнeння ґeндeрнoї рiвнoстi Цeй
кoмпoнeнт впрoвaджується нa oснoвi рeкoмeндaцiй, рoзрoблeних у рeзультaтi
ґeндeрнoгo aнaлiзу кoнкрeтних гaлузeй, сфeр, прoгрaм тoщo. Йoгo мeтa –
зaбeзпeчити рeaлiзaцiю вищeзгaдaних рeкoмeндaцiй тa внeсти змiни у
дiяльнiсть, прoгрaми чи плaни, a тaкoж змiни у бюджeти. Цe – вaжливi крoки у
зaбeзпeчeннi трaнсфoрмaцiї рeзультaтiв aнaлiзу в нeoбхiднi змiни.
В aспeктi зaпрoвaджeння ГOБ, 2019 рiк стaв дужe вaжливим. Сaмe нaкaзoм
№1 вiд 2 сiчня 2019 рoку Мiнiстeрствo фiнaнсiв Укрaїни зaтвeрдилo Мeтoдичнi
рeкoмeндaцiй щoдo впрoвaджeння тa зaстoсувaння ґeндeрнo oрiєнтoвaнoгo
пiдхoду в бюджeтнoму прoцeсi [8].
Виснoвки тa пeрспeктиви пoдaльших дoслiджeнь. Iнтeгрaцiя ґeндeрнo
oрiєнтoвaнoгo

пiдхoду

у

бюджeтний
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прoцeс

зaбeзпeчить

пiдвищeння

eфeктивнoстi тa якoстi нaдaних дeржaвних пoслуг з урaхувaнням пoтрeб тa
iнтeрeсiв дiвчaт i хлoпцiв, жiнoк i чoлoвiкiв тa їх рiзних груп, a тaкoж дoзвoлить
пoсилити пiдзвiтнiсть рoзпoрядникiв бюджeтних кoштiв тa прoзoрiсть бюджeту.
В пoдaльшoму плaнується здiйснити aнaлiз мiсцeвих бюджeтiв, якi сфoрмoвaнi
з урaхувaнням гeндeрнoгo пiдхoду тa визнaчити пoзитивнi тa нeгaтивнi стoрoни
зaпрoвaджeння ГOТ тa йoгo вплив нa сoцiaльнo-eкoнoмiчний рoзвитoк грoмaди.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE STATE BANK
The article reviews the activity of the State Savings Bank of Ukraine. It is established
that with each passing year the bank's assets are increasing, which indicates the
active development of the banking institution, the growth of bank profits, and the
increase in the size of the bank's property. The main share in the structure of the
assets of the state bank are loans to customers and investments available for sale.
During the years studied, the bank received fairly high revenues from the sale of the
investment portfolio, especially in 2017 and 2018, which indicates the need to
improve the efficiency of credit risk and investment management.
Key words: state bank, financial indicators of activity, increase of efficiency of
management of financial results.
Problem statement. Public Joint Stock Company "State Savings Bank of
Ukraine" is a state institution whose purpose is to create favorable conditions for the
development of the economy of the country, to ensure the raising of savings, to
maximize profits from the implementation of various financial transactions, as well
as to provide services to legal and natural persons. Oschadbank is one of the stateowned banks, which has a state guarantee stipulated by law for the preservation of
deposits of citizens and their issuance at first demand. Such a guarantee creates
certain advantages for the bank in the process of attracting savings, as it provides the
depositor with reliability, stability and confidence in the future. State banks, such as
Oschadbank, are of great importance for the development of the banking system,
because they solve a number of tasks of national importance that determine the
relevance of this study.
The purpose of this work is to evaluate the activity of the State Savings Bank of
Ukraine on the basis of analysis of its key indicators.
The statement of basic materials. Competitiveness of the bank depends mainly
on the financial results received. The ability to influence the processes of their
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formation, the correct distribution to mobilize their own resources is a unique
criterion for the successful management of the bank.
Providing a positive value for a financial result is a major task in implementing
the priorities of the bank. The main task - is the process of generating revenues in
volumes that exceed the cost. To evaluate the activity of the State Savings Bank of
Ukraine it is expedient to analyze the assets of the bank. Output data for the analysis
is systematized in Table 1.
Table 1 – Assets of the State savings Bank of Ukraine 2014-2018
(in thousand UAH)
Assets
2014
2015
2016
2017
2018
4 816 954
4 532 863
5 632 365
10 438 941 12 228 420
Cash and accounts in the NBU
7 651 107
8 022 444
17 822 488 31 204 229 17 081 079
Funds in other banks
52 179 567 70 236 315 65 462 189 65 946 584 74 502 538
Loans granted to customers
Financial instruments at fair
4 252 179
10 095 933 17 148 763 21 767 424
value through profit or loss
14 047 096 13 972 249 47 220 346 61 891 299 66 832 586
Investments available for sale
Property, plant and equipment
3 451 178
3 374 835
3 945 643
6 536 022
7 614 753
and intangible assets
49 730
80 384
80 759
Deferred income tax assets
Advance payment of income
299 876
271 521
294 694
tax
299 089
605 583
1 180 270
1 442 699
2 279 365
Other assets
82 494 721 105 076852 151 739869 194880 058 202600 859
Total
* Source: systematized by the author on the basis of [2]

The data presented in Table 1 indicates that cash and NBU accounts are
increasing annually, as a rule, this is not a positive sign for the bank, but in the event
of an unstable financial situation in our country, significant volumes of these assets
can be considered as a positive sign of the stability of the bank. Funds in other banks
also have a growth trend for the first four years, and in 2018 their amount decreased
by UAH 14123150. in comparison with 2017, these assets are instantly liquid and
used to make settlements, the bank does not receive income for them, therefore their
share is insignificant.
The amount of loans granted to customers during the five years studied varies,
increasing the volume of loans in 2014-2015 from 52179567 UAH to 70236315
UAH, that is 18056748 UAH indicates a significant devaluation of the national
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currency, which affected the growth of credit balances in the hryvnia equivalent. As
of the end of 2018, loans totaled UAH 74502538. Financial instruments at fair value
through profit or loss are used to obtain profit from short-term fluctuations in prices
or dealer margins, including bank metals, investment coins, shares; they are absent
only in 2014, and all subsequent years there is a tendency of growth, which means
that for all years this financial instrument yields profit for the assets.
Investments available for sale are formed from securities that the bank does not
intend to hold until the maturity date, and buys them for short periods for resale if
there is a favorable market situation or a need for cash. Revenues of the bank are
formed both at the expense of the difference between the prices of sale and purchase
of securities, as well as at the expense of received during the period of storage of
interest or dividend income, therefore we see that the bank has received all the years
sufficiently high revenues for the sale of the investment portfolio, especially in 2017
and 2018 years, the sum amounted to 61819299 UAH and UAH 66,832,586,
respectively.
Growth of the share of fixed assets and intangible assets in the structure of total
assets during 2014-2018 from 3451178 UAH to UAH 7614753, that is, 4163575
UAH testifies to the bank's intense penetration into the banking services market,
investment in the technological component of banking activity. Deferred income tax
assets are available in the first three years, ie 2014-2016, there was a growing trend,
accounting costs temporarily higher than gross expenditures or accounting income is
temporarily less than gross income. The presence of deferred tax assets results in a
decrease in the amount of tax payable in future periods. Income tax expense in this
case consists only of the current tax on profits accrued according to accounting data.
Significant growth rates of other assets require careful study, especially if it was
caused by an increase in receivables. Accounts receivable consist of funds
temporarily withdrawn from circulation, therefore, it is desirable to reduce or
stabilize its share in total assets of the bank, as the share of other assets is one of the
most negative signs in the activity of the bank. An increase in the total assets of the
bank indicates the active development of the banking institution, and the driving
force behind the increase in assets was the further expansion of lending operations.
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Relative indicators of the structure of assets of the State Savings Bank of
Ukraine are shown in Table 2. The data show that each year the amount of assets of
the bank increases, but the percentage of each individual asset is different and not
always greater than in the previous year.
Table 2 – Assets of the State Savings Bank of Ukraine 2014-2018 (%)
Assets

2014

2015

2016

Cash and accounts in the
5,84
4,31
3,71
NBU
Funds in other banks
9,27
7,63
11,75
Loans granted to customers
63,25
66,84
43,14
Financial instruments at fair
4,05
6,65
value through profit or loss
Investments available for
17,03
13,3
31,12
sale
Property, plant and
equipment and intangible
4,18
3,21
2,6
assets
Deferred income tax assets
0,06
0,08
0,05
Advance payment of
0,2
income tax
Other assets
0,37
0,58
0,78
Total
100
100
100
*Source: systematized by the author on the basis of [1-6]

2017

2018

5,36

6,04

16,01
33,84

8,43
36,77

8,8

10,74

31,76

32,99

3,35

3,76

-

-

0,14

0,15

0,74
100

1,12
100

In 2014, the monetary funds and accounts with the NBU amounted to UAH
4816954, which is 5.84% in the percentage, in 2015 - UAH 4532863. – 4,31%, in
2016 - 5632365 UAH. – 3,71%, in 2017 - 10438941 UAH. – 5,36% of the total assets
this year and in 2018 - UAH 12228420. - 6.04%, we see that the highest absolute and
relative figures were in 2018, and the lowest in 2015. The funds in other banks grew
each year, except in 2018, in which they made up - UAH 17081079 or 8,43%. Loans
to customers were also fluctuating, but insignificant, so in 2014 their size was UAH
52179567, that is, 63,25% of the total assets of the analyzed year, for all five years
the highest figure in 2018 was UAH 74502538. – 36,77%, which means that the
difference between 2014 and 2018 is UAH 22322971. or 26,48%.
Financial instruments at fair value through profit or loss are not available in
2014, and all other years only increase from UAH 4252179 to UAH 21767424, and
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in percentage from 4,05% to 10,74%. Investments available for sale also increased all
the time, except for 2015, the figure of 14047096 UAH decreased to UAH
139,727,249, which as a percentage of 2015 amounted to 13,3%. Tangible and
intangible assets are growing in nature, but in 2015 there was a slight decline in the
number of these assets and their amount was 3,374,835 USD. Which is 76 343 USD
less than in the previous year, but by 2018 inclusive they grew and amounted to
7614753 UAH, which is 3.76%. Deferred income tax assets are available in the first
three years and have a growing trend if between 2014 and 2015 the difference is quite
large in size at UAH 30,654. (in percentages 0,02%), then between 2015 and 2016 it
is almost noticeable - UAH 375, that is, 0,03% in favor of 2016. The prepayment of
income tax is no longer available in the first, but in the last three years of study and
with the recession, the difference between 2016 and 2017 is 28355 UAH or 0,12%,
and between 2017 and 2018 - UAH 23,173. – 0,01% with rising figure for 2018. The
total amount of all other assets increased all the time from UAH 299089 in 2014 to
UAH 2279365 in 2018, with a percentage difference between these years – 0,75%.
As a whole, the total amount of all assets over 5 years has increased by UAH
1200106138 and in 2018 it amounted to UAH 20260200589.
From the above analyzed data, we can observe that basically all of the bank's
assets grow every year, which indicates that there is an active development of the
banking institution. Such a process leads to an increase in bank profits, an increase in
the size of the bank's property.
The liabilities of the bank also have a tendency to increase, the dynamics of
which is reflected in Table 3. In the structure of liabilities of the bank is the largest
share of customer accounts, during the five years studied it was growing, from
46408733 UAH in 2014 to 15015115 UAH in 2018. It is three times higher,
indicating an increase in trust in the State Savings Bank of Ukraine. The growth of
issued Eurobonds testifies to the fact that the country independently entered the
market of external borrowings, as well as this testifies to a revival of investor
confidence.
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Table 3 – Liabilities of the State savings Bank of Ukraine 2014-2018 (in
thousand UAH)
Liabilities

2014

2015

2016

2017

2018

The funds of banks

24 078 347

22 176 386

16 557 088

Customer accounts

46 408 733

56 208 996

94 253 706

9 795 812

19 340 460

29 498 132

835 191
536 232
840 406

5 251 900
442 381
1 656 729

7 152 023
1 742 787
2 536 133

4 639 317
145586
109
33 417
444
7 039 869
1 016 169
2 807 088

6 435 248
150151
155
34 546
811
7 299 686
730 928
2 903 463

-

-

-

Issued Eurobonds
Other borrowed funds
Other obligation
Subordinated debt
Deferred income tax
liabilities
Total

82 494 721

105 076 852 151 739 869

374 062

533 568

194880
058

202600
859

* Source: systematized by the author on the basis of [1-6]

Considering the structure of the subordinated debt of the bank, we can assert that
its attraction increases the capital base of the bank, subordinated liabilities are less
risky and cheaper source of equity formation compared to the issue of shares, interest
on subordinated debt is paid at the expense of increase of gross expenses.
The volatile structure had other commitments that grew each year, then fell, for
example, the lowest monetary indicator was UAH 442381 in 2015 and the highest in
2016 - UAH 1742787. The increase in total liabilities of the bank may indicate an
increase in the volume of attracted resources by the bank, expansion of sources of
borrowed funds, growth of its payables, expansion of the client base due to increased
volumes of attracted resources, as well as on the growth of bank profits and the
efficiency of banking activities in general.
Table 4 shows the structure of the bank's liabilities, that is, the percentage of
each individual liability to the total liabilities for the relevant year. In the five years
studied, the largest share of liabilities is made up of customer accounts, with a share
ranging from 53.49% in 2015 to 74.7% in 2017. The second place with minor
fluctuations is taken by issued Eurobonds, the maximum percentage of which was
fixed in 2016 - 19.44%, and the minimum in 2014 - 11.87%.
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Table 4 – Liabilities of the State savings Bank of Ukraine 2013-2018 (%)
Liabilities

2014 рік

2015 рік

The funds of banks
29,19
21,1
Customer accounts
56,26
53,49
Issued Eurobonds
11,87
18,41
Other borrowed funds
1,01
5
Other obligation
0,65
0,42
Subordinated debt
1,02
1,58
Deferred income tax liabilities
Total
100
100
*Source: systematized by the author on the basis of [1-6]

2016 рік

2017 рік

2018 рік

10,91
62,12
19,44
4,71
1,15
1,67
100

2,38
74,7
17,15
3,61
0,52
1,44
0,2
100

3,18
74,11
17,05
3,6
0,36
1,43
0,27
100

The funds of banks have more significant fluctuations with a declining trend,
during the five years under review they have fallen from a rate of 29.19% in 2014 to
2.38% in 2017, and in 2018 they increased, but only by 0.8% 3.18%. The analysis of
liabilities is necessary to characterize the resource base, which determines not only
creditworthiness, but also the opportunity to increase income and profit and the
overall economic potential of the bank, which directly affects its value. An adequate
amount of the Bank's own funds contributes to its stable functioning and
neutralization of the various risks it encounters during its activities and determines its
place in the banking system.
Improving the management of the bank requires a balanced and thought-through
reduction of costs, it will help in the short run improve its financial position, optimize
costs, but in the long run, the effect of saving can be eliminated by reducing the
volume of assets and liabilities.
Summary. Thus, the State Savings Bank of Ukraine, in a rather difficult crisis
for our country, was able to enter into profitable activities and for several years has
been one of the first places according to the dynamics of attracting deposits of
individuals. The analysis of the current state of the State Savings Bank of Ukraine
and the changes that took place during the five years under study made it possible to
identify the current tendency to increase assets and liabilities of the bank. The study
of the dynamics of income and expenses of the bank showed initially a reduction in
the level of profitability, excess of bank expenses over income, however, the bank
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was able in the post-crisis period to ensure revenue growth and cost optimization,
indicating rational and competent use of funds, as well as the normal functioning of
the banking system and skilled management a bank that is important not only for the
bank itself, but for the whole banking system. Since, together with the other four state
banks, the Savings Bank of Ukraine is called upon to provide financial services for
the sectors of the economy that the state defines as strategic; stimulate economic
growth by financing certain sectors or regions that need not be satisfied by private
banks; countercyclical function - to support the economy when private banks are
inclined to roll out operations, and so on.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті проведено оцінку пенсійного забезпечення в Україні. Розглянуто
проблеми солідарної системи пенсійного забезпечення в сучасних умовах. На
основі зарубіжного досвіду визначено основні шляхи проведення пенсійної
реформи.
Ключові слова: накопичувальне пенсійне страхування, пенсія, пенсійне
забезпечення, пенсійне страхування, пенсійна реформа, солідарна система
пенсійного забезпечення.
Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення відіграє важливу роль в
економічному, суспільному, політичному житті країни та в фінансовобюджетній сфері держави. Світовий досвід накопичив значну кількість
варіантів ефективної побудови пенсійної системи. Незважаючи на відмінності в
побудові пенсійних систем різних країн світу, всі вони базуються на загальних
принципах надійності накопичення та збереження заощаджень учасників. Їх
головне завдання - збереження активів та їх довготривалий, протягом
десятиліть, захист від інфляції. Тому питання ефективного функціонування
пенсійної системи та її реформування згідно найкращого світового досвіду є
вкрай актуальними на сьогоднішній день.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пенсійне забезпечення в тій чи
іншій мірі вивчали і досліджували вітчизняні вчені В.Д. Базилевич,
О.В. Васильченко, Н.М. Внукова, І.Ф.Гнибіденко, А.О. Дарієнко, Б.О.Зайчук,
О.Б. Зарудний, Е.М. Лібанова, Н.В. Луговенко, О.О. Медведчук, А.О. Надточій,
О.В. Недошитко, Н.С. Рад, Л.В. Ткаченко, П.В. Філіпчук та інші.
Метою статті є оцінка пенсійного забезпечення, визначення проблем та
шляхів вдосконалення проведення пенсійної реформи на основі адаптації
зарубіжного досвіду.
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Виклад основного матеріалу. Зважаючи на те, що бюджет Пенсійного
фонду України щороку стає більш дефіцитним, було здійснено додаткові
заходи реформування пенсійної системи, які включили в себе поступове
збільшення пенсійного віку, підвищення мінімального страхового стажу,
необхідного для призначення пенсії, а також введення обмежень для певних
категорій пенсіонерів. З огляду на вищесказане, необхідним є аналіз
ефективності пенсійного забезпечення населення України (табл. 1).
Таблиця 1 – Зміна кількості населення в Україні, кількості пенсіонерів
та працюючих у віці 15-70 років за 2014-2018 рр.
Роки

Кількість
населення, тис. осіб

2014
2015
2016
2017
2018

45 245,9
42 759,7
42 590,9
42 414,9
42 216,8

Кількість
працюючого
населення у віці 1570 років, тис. осіб
19 920,9
18 097,9
17 955,1
17 854,4
17 939,5

Кількість
пенсіонерів,
тис. осіб
13 533,3
12 147,2
12 296,5
11 956,2
11 725,4

Джерело: складено автором за даними [2].
З кожним роком зменшується кількість пенсіонерів, держава шляхом
підвищення пенсійного віку та здійснення ще деяких різноманітних реформ
зменшила кількість пенсіонерів в державі. Варто зазначити, що показані нами
дані є без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим та частини зони проведення Операції Об’єднаних Сил. Слід зауважити,
що разом із зменшенням кількості пенсіонерів зменшується і кількість
населення в Україні, що має в собі безліч причин, зокрема низьку
народжуваність порівняно із високою смертністю. Також зменшується кількість
працюючого населення у віці 15-70 років, але варто зауважити, що у 2018 році
порушилася дана тенденція – кількість працюючих громадян зросла на 85,1 тис.
осіб. Необхідно зазначити, що до нашої уваги не береться кількість
працездатного населення, а тільки офіційно працевлаштованих осіб, які мають
повну або неповну зайнятість.
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Хоча кількість осіб, які працюють є вищою, ніж кількість пенсіонерів, все
одно коштів, які формуються за рахунок обов’язкових відрахувань від
заробітної плати не вистачає, щоб забезпечити кожному пенсіонеру гідні умови
життя.
Проблема старіння населення, яка виявляється у збільшенні частки осіб
похилого віку та зміні співвідношення між поколіннями, свідчить про
погіршення демографічної ситуації в Україні [2]. За період з 1959 року до
2001 року співвідношення осіб пенсійного віку і населення працездатного віку
збільшилося майже вдвічі (з 22,7 до 41,1 %). За прогнозами Інституту
демографії та соціальних досліджень НАН України, протягом 2010 – 2025 років
це співвідношення досягне 50 %, а до 2050 року – 76 %. За демографічними
прогнозами та оцінкою експертів, ймовірність того, що Україна в короткій чи
середній перспективі досягне рівня простого відтворення, дуже мала.
Для того, щоб краще зрозуміти ситуацію із пенсійним забезпеченням варто
розглянути як впродовж років змінювалася ситуація із розміром пенсій та
розміром прожиткового мінімуму та заробітної плати (табл.2.).
Таблиця 2 – Основні показники фінансової забезпеченості населення в
2014-2018 рр., грн.
Роки
2014
2015
2016
2017
2018

Пенсія min

Пенсія max

Прожитковий
мінімум

949
949
1 074
1 247
1 373

9 490
9 490
10 740
10 740
13 800

1 218
1 378
1 600
1 762
1 921

Мінімальна
заробітна
плата
1 218
1 378
1 600
3 200
3 723

Максимальна
заробітна
плата
20 706
23 426
27 200
29 954
32 657

Джерело: складено автором на основі даних [2;4].
Варто зазначити, що раніше розмір максимальної пенсії (у 20142016 роках) був прив’язаний до розміру мінімальної пенсії тобто становив
10-кратний розмір останньої. Але, у зв’язку із змінами в законодавстві, дана
величина встановлюється управлінням Пенсійного фонду України самостійно.
Що ж стосується максимальної заробітної плати, то вона становить 17-кратне
140

збільшення прожиткового мінімуму. Варто зазначити, що це максимальний
розмір

заробітної

плати,

з

якої

буде

стягуватися

ЄСВ.

Відповідно,

максимальний розмір заробітної плати не регулюється законодавчо.
Необхідно підмітити, зростає кожна з наведених вище величин, адже з
кожним роком зростає індекс цін, що й підтягує до себе зростання всіх величин.
Цікавим є той факт, що мінімальний розмір пенсії не становить мінімальний
розмір прожиткового мінімуму, хоча практично всі виплати з державного
бюджету прив’язані до даної величини. Тобто, держава сама собі перечить – є
встановлений мінімум, за який на думку посадовців цілком реально прожити, а
розмір мінімальної пенсії, яку отримує велика кількість громадян, не становить
даного мінімуму.
Існує безліч показників, за допомогою яких можливо визначити, чи
ефективним є пенсійне забезпечення Україні. Спробуємо на практиці
застосувати один з них. Варто підмітити, що найефективніше на рівень
пенсійного

забезпечення

вказує

саме

рівень

життя

пенсіонерів,

їхня

спроможність задовільнити себе певним видом благ. Різними вченими
пропонується

різна

ієрархія

першочергових

потреб

кожної

людини.

Найпоширенішою є піраміда потреб А. Маслоу, яка складається з 5 рівнів:
фізіологічні потреби; безпека; відпочинок з друзями та родичами; самоповага,
впевненість та досягнення; самовираження, творчість. Варто зазначити, що в
зарубіжних країнах, для прикладу країнах Європейського союзу, розмір пенсії
складає 600 євро, що дозволяє громадянам задовольнити кожну з наведених
вище потреб. Що ж стосується України, то розмір пенсії в середньому
становить 50 євро, тобто пенсіонери можуть дозволити собі тільки деякі з
наведених потреб.
Загальноприйнятим показником рівня пенсій є коефіцієнт заміщення,
тобто відношення середньої пенсії до середньої заробітної плати. В нормі даний
показник повинен становити 55%. Розглянемо, скільки ж становить даний
показник в Україні протягом 2014-2018 років. З табл. 3. можна побачити, що з
кожним роком зростають як середня заробітна плата, так і середній розмір
пенсії. Необхідно зазначити зо найбільше зростання відбулося в 2016-2018
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роках по заробітній платі – це 26,25%; 37,73% та 28,35% відповідно. Що ж
стосується середнього розміру пенсії за віком, то найбільше зростання, у
порівнянні з попереднім періодом, відбулося в 2018 році – на 35,61%.
Таблиця 3 – Динаміка показників середньомісячної заробітної плати,
пенсії за віком та коефіцієнта заміщення за 2014-2018 рр.
Роки
Середньомісячна
заробітна плата,
грн.
Темп проросту,
%
Середній розмір
пенсії за віком,
грн.
Темп приросту,
%
Коефіцієнт
заміщення, %

2014

2015

2016

2017

2018

3 148

3 455

4 362

6 008

7 711

4,93

9,75

26,25

37,73

28,35

1 526

1 581

1 699

1 828

2 479

3,81

3,60

7,46

7,59

35,61

48,46

45,76

38,95

30,43

32,15

Джерело: складено автором на основі даних [2;4].
Що ж стосується коефіцієнту заміщення, то, як можна побачити з таблиці,
тільки в 2014 році даний показник наближувався до стану норми. В решті
періодах, відбувається зменшення даного показника, що, звісно ж, є негативним
явищем та вказує на недостатність пенсійного забезпечення. У 2018 році даний
показник починає зростати, що є позитивним фактором.
Дані таблиці свідчить також про те, що заробітна плата зростала
швидшими темпами, ніж пенсійні виплати. Крім того, ситуація зі зростанням
кількості пенсіонерів та реформуванням пенсійної системи в цілому та
нестабільна економічна ситуація в країні обумовили неможливість Пенсійного
фонду збільшувати рівень пенсій.
Тож, зростання всіх показників не є ефективними для пенсійного
забезпечення, адже хоч зростають пенсійні виплати, але вони не дозволяють
громадянам повноцінно жити для задоволення своїх потреб.
Основними причинами різко зростаючого значення пенсійної системи в
розвитку

країни

є:

по-перше,

необхідність

виконання

конституційних

зобов’язань соціальної держави; по-друге, неминучість реформування пенсійної
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системи на страхових принципах функціонування; по-третє, виконання
міжнародно встановлених норм і вимог щодо матеріального забезпечення
пенсіонерів (Європейський кодекс соціального забезпечення, Європейська
соціальна хартія, Конвенції МОП № 102, 128 та ін.), які є обов’язковими
умовами

визнання України країни

як

цивілізованої

та соціально

орієнтованої держави [1].
У США дотепер головною формою забезпечення осіб літнього віку (після
65 років) залишається

державна пенсія, що

формується

за рахунок

обов’язкового податку в державний пенсійний фонд. Середній американець
може розраховувати на державну пенсію в розмірі 39 відсотків від його доходів
до виходу на пенсію. Але тому що американець може мати накопичувальні
внески за місцем роботи чи відкривати індивідуальний пенсійний внесок у
будь-якому банку чи пайовому фонді, то загальні доходи американського
пенсіонера в середньому складають 51 відсоток від розміру передпенсійного
доходу (у середньому по розвинутих капіталістичних країнах ця цифра вище –
70 відсотків). В абсолютних цифрах середній розмір пенсії в США складає 900
доларів для самотнього пенсіонера і 1500 доларів для пенсіонера з дружиною.
У Японії пенсія поділяється на дві частини: базову (її виплачують усім
громадянам по досягненні пенсійного віку незалежно від того, працювали вони
чи ні) і трудову. Друга частина виплачується тим, хто жив на зарплату. Суми на
базову частину складаються з добровільних внесків майбутніх пенсіонерів. На
формування трудової частини йдуть відрахування з місця роботи (половину
платить працівник, половину – роботодавець). У середньостатистичної родини
з двох пенсіонерів загальна сума пенсії складає 233 тисячі ієн на місяць –
приблизно 60 відсотків колишнього середньомісячного доходу.
Пенсійна реформа в Японії підняла планку пенсійного віку з 55 до 65
років. Середня пенсія складає близько 40% від заробітної плати, а відрахування
в пенсійний фонд – 17,4% (вони вносяться нарівні працівником і
роботодавцем). Непрацюючі дружини можуть робити внески в пенсійний фонд
за місцем роботи чоловіка (характерна риса японського життя – численні
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заходи для соціального захисту непрацюючих членів родини, що одержують
різні допомоги на підприємстві, де працює її глава). Демографічне старіння
населення (а Японія і без того одна із самих «старих» країн світу) зажадало
чергового реформування пенсійного забезпечення. Намічено підвищення
ставки пенсійних відрахувань до 18%, (процес передбачається розтягти до
2020 року), і зниження середнього розміру пенсій, що нараховуються до 50%
від

заробітної

плати.

Однак

досить

високий

рівень

життя

середньостатистичного японського пенсіонера забезпечується не тільки за
рахунок пенсії, виплачуваної з державного пенсійного фонду. По оцінках
експертів, його нагромадження складають біля $30 тис.
У Великобританії пенсійна система складається теж з декількох частин:
базова державна пенсія, додаткова державна пенсія і пенсійні заощадження
населення. З 16 років британський громадянин щотижня платить пенсійні
внески, а держава при цьому гарантує, що по досягненні пенсійного віку
(65 років для чоловіків і 60 років для жінок) він буде одержувати пенсію, що
дорівнюватиме 20 відсоткам середньої зарплати працівника – 110 євро в
тиждень (сума переглядається щорічно з урахуванням інфляції). Розмір
додаткової державної пенсії залежить від суми накопичених пенсійних
платежів і може досягати 50 відсотків передпенсійної зарплати. Досить багато
англійців – 4,5 мільйони осіб з 33 мільйонів працездатного населення – беруть
участь у приватних пенсійних фондах. Система ця працює давно і під
контролем держави, тому користається довірою [4].
Тенденція останніх років, а на це спрямовані реформи в більшості країн
світу, зменшити частку розподільних схем і збільшити накопичувальну сферу.
Поштовхом до цього послужила демографічна ситуація, коли нації старіють і
виходить, що працюючій частині населення усе тяжче годувати пенсіонерів.
Уже сьогодні в Японії кожного пенсіонера утримують внесками четверо
працюючих, а в 2050 році – 1,5 працівника. У США держу правління
соціального забезпечення в 2018 році повинне буде виплатити пенсіонерам
більше, ніж одержить від податків. Використовуючи подібного роду факти,
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уряди багатьох країн змінюють пенсійні схеми, змушуючи громадян відкривати
індивідуальні накопичувальні рахунки. Іноді для цього використовується батіг
(у виді погрози зменшити в майбутньому розміри державних пенсій), але
частіше пряник (нагромадження в пенсійних фондах у багатьох країнах
звільняються від податків).
Для того, щоб покращити пенсійну сферу в Україні за останні роки
відбулося безліч нововведень. Так, змінився пенсійний вік, розмір страхового
стажу (як вже зазначалося раніше). Але, при проведенні цих змін зі збоку влади
не був врахований той факт, що тривалість життя українців постійно
скорочується. Тобто, виникає суперечність, що пенсійний вік в нас сягає
розміру європейського, а тривалість життя аж ніяк не рівняється до країн
Європи. На мою думку, необхідно адаптувати пенсійну реформу до сучасних
реалій. Тобто знайти оптимальні рішення, які дозволили б громадянам нашої
держави гідну старість [6].
Хотілося б звернути увагу на створення так званих недержавних пенсійних
фондів. Починаючи з 2019 року повинна була б запрацювати система
пенсійного забезпечення другого рівня. Тобто, громадяни, які офіційно
працевлаштовані повинні, через свого роботодавця відкладати кошти, які при
виході на пенсію стали б додатковим капіталом. Іншими словами, майбутня
пенсія створювалася б за рахунок власних заощаджень та виплат з держави.
Така диференціація має на меті дозволити громадянам самостійно вирішити,
який розмір пенсії вони хочуть отримувати у майбутньому.
Україна сьогодні перебуває на стадії розбудови національної пенсійної
системи. У такому контексті особливого значення набуває вивчення досвіду
функціонування пенсійних систем розвинених країн, зокрема досвіду їх
реформування і оперативного реагування на виклики сьогодення, що суттєво
впливає на фінансове забезпечення громадян при виході на пенсію та
одночасно є вагомим джерелом інвестиційних ресурсів.
Що ж стосується пенсійної системи, то необхідно здійснити такі заходи:
-

підвищити обсяг сплати єдиного соціального внеску;
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-

здійснювати заходи щодо легалізації заробітної плати та робочих місць;

-

підвищити в країні рівень народжуваності створенням умов для

молодих родин: доступне житло, наявність робочих місць, ефективна система
освіти та охорони здоров’я тощо;
-

ввести

в

дію

накопичувальну

систему

загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування, створивши ефективну систему контролю
та забезпечити ліквідне і дохідне розміщення інвестиційних ресурсів.
Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна виділити основні шляхи
реформування пенсійної системи:
1. Розширення бази оподаткування працюючої верстви населення шляхом
збільшення мінімального віку виходу на пенсію та/або основного віку виходу
на пенсію, тим самим збільшуючи внесок при збереженні якості виплат для тих,
хто здатний працювати довше. Проте це захід залишається дискусійним в
Україні через низьку тривалість життя населення - 71,38 років (для народжених
у 2017 році) [2] в порівнянням з країнами Європи. Як альтернативою
розширення бази може слугувати збільшення трудового стажу як для чоловіків,
так і для жінок.
В якості альтернативи підвищення пенсійного віку деякі країни ввели
автоматичний зв’язок між рівнем пенсії і тривалістю життя, тобто розмір
допомоги при інших рівних умовах буде зменшуватися в міру того, як люди
почнуть жити довше.
2. Запровадження другого рівня пенсійної системи – обов’язкового
накопичувального пенсійного страхування.
Реформи солідарних систем зазвичай спрямовані на скорочення пенсійних
виплат. Це підвищує необхідність розвивати приватне пенсійне забезпечення та
його

роль у

доходах

майбутніх

пенсіонерів. Всі

країни

Організації

економічного співробітництва та розвитку мають накопичувальні пенсійні
системи, в середньому по 34 країнам розподільна частина забезпечує пенсію в
розмірі 41% середнього заробітку, з урахуванням накопичувальної частини
вона збільшується до 58%, тобто близько третини пенсії забезпечується за
рахунок накопичень [6].
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Проте ефективність накопичувальних схем в світі, а не лише в Україні,
значною мірою залежить від суб’єктивних та загальноекономічних чинників. Її
прибутковість може коливатися в значних межах залежно від змін економічної
кон’юнктури і якості менеджменту. Завжди існує ризик втрати заощаджень або
зниження рівня інвестиційних доходів у порівнянні з їх розмірами, закладеними
в пенсійних схемах. Вже в самій концепції накопичувальної системи укладені
численні ризики. Учасники системи несуть повну відповідальність за її провали,
держава гарантує постраждалим в кращому випадку лише мінімальний розмір
пенсії. Система ідеальна для добре оплачуваних працівників, які можуть
накопичити на пенсійних рахунках достатню грошову суму.
На сьогодні одне з найбільш складних питань для бюджету України – це
вартість переходу до накопичувального страхування. Має місце необхідність
компенсації сьогоднішньому поколінню пенсіонерів коштів, які відволікаються
у

накопичувальну

систему.

Враховуючи

усі

ризики,

запровадження

накопичувального страхування постійно відкладається.
3. Популяризація індивідуальних накопичувальних програм. З переходом
до реформування у розвинених країнах загальною відповіддю на нові виклики
стало прагнення скоротити державні пенсійні виплати в ході модернізації
пенсійних схем, а також стимулювати (іноді вимушено) працівників, особливо
із середніми та вищими заробітками, накопичувати на своє забезпечення в
старості. У ряді країн прийняті заходи по збільшенню охоплення добровільних
приватних пенсійних схем [5].
4. Згідно аналізу, багато країн підняли пенсійні доходи за рахунок
збільшення податків або ставок внесків до системи з визначеною виплатою. Для
України цей інструмент не є прийнятним, так як лише у 2016 році відбулося
зниження ставок єдиного соціального внеску для роботодавця і відміну такого
для робітника. Збільшення оподаткування можливе при компенсаційному
підході для робітника. Наприклад, сплата відсотку до накопичувального фонду
за рахунок зменшення податку на доходи фізичних осіб [3].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Подальше ефективне
реформування пенсійної системи України буде залежати від двох ключових
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аспектів: по-перше, від ступеня довіри громадян до накопичувальних пенсійних
програм; по-друге, від спроможності гарантування фінансової стабільності та
очікуваного рівня дохідності коштів, інвестованих у фінансові інституції з
питань надання пенсійних послуг.
Отже, так як пенсійна система України знаходиться у стані реформування
та реорганізації, в державі відбувається безліч процесів, які з однієї сторони
викликають підтримку в населення, а з іншої – цілком негативні відгуки. Наразі
було підвищено пенсійний вік громадян, зменшено категорію отримувачів
спеціальних пенсій, покращено умови для виходу на пенсію. Реформи входять в
дію і населення повинно до них звикати та адаптувати свою трудову діяльність
під них.
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Постановка проблеми. Із здобуттям незалежності, Україна зіштовхується
із жорсткою конкурентною боротьбою, економічними кризами, політичними
проблемами. Тому, нашій країні життєво необхідне надходження іноземних
інвестицій для оздоровлення економіки. Створення сприятливих умов для
надходження іноземних інвестицій є актуальною проблемою не лише в
практичному, а й в теоретичному аспекті сучасної економіки. Іноземні
інвестиції є однією із базових передумов економічної стабілізації держави,
феномен

розвитку

якою

пов’язаний

із

пріоритетним

розвитком

високотехнологічних галузей.
Також іноземні інвестиції можуть стати одними із альтернативних джерел
фінансування і розвитку бізнесу в Україні, ефективним джерелом фінансового
забезпечення наукових розробок та перетворення їх на конкурентоспроможний
продукт, що є дуже важливим в зовнішньоекономічній торгівлі України на
шляху до євроінтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток
теоретичних і практичних засад функціонування іноземного інвестиційного
капіталу здійснили такі економісти, як В. Базилевич, І. Бланк, І. Грозний,
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Г. Дем’янчук,

М.

Диба,

О. Жилінська,

К.

Єрмілова,

Є.

Задорожній,

О. Красовська, М. Крупка, О. Лапко, Н. Мацелюх, Т. Смовженко, І. Софіщенко,
В. Федоренко та інші.
Однак, незважаючи на досить велику кількість праць з проблем
інвестування і досі не вистачає системних досліджень, спрямованих на
вирішення проблеми приросту інвестиційних капіталовкладень у вітчизняну
економіку, так як річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому
рівні.
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо розширення обсягів і вдосконалення структури
інвестиційних вкладень у реальному секторі економіки України.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, інвестиціями називають
вкладення грошових коштів у відтворення капіталу (його підтримка та
збільшення).

Інвестиції

реалізуються

шляхом

прямих

витрат

коштів,

кредитування, купівлі цінних паперів [2, с. 127].
Економічна

криза

в

нашій

країні

супроводжується

скороченням

інвестиційної активності. Зменшення капіталовкладень відбувається вищими
темпами, ніж спад виробництва. Більшу частину інвестиційних ресурсів нашої
країни становлять власні кошти підприємств – 75,2% їх загального обсягу,
24,8% здійснюється за рахунок централізованих капіталовкладень.
Слід

зазначити,

що

рівень

інвестиційної

активності

у

державі

визначається багатьма чинниками: соціально-економічним станом держави,
прибутковістю підприємств, можливостями бюджетної системи, рівнем
розвитку фінансово-кредитної системи, доходами населення, розвитком ринку
цінних паперів.
В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебувають у
такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. Однак світовий
досвід свідчить, що вихід з кризи неможливий без збільшення обсягу
інвестицій. Отже, активізацію інвестиційної діяльності гальмує економічна
криза, а вихід з кризи без істотного збільшення капіталовкладень неможливий.
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Табл. 1 показує нам індекси та обсяги капітальних інвестицій, а також
індекс обсягу виконаних будівельних робіт Вінницької області.
За 9 місяців 2016 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 5007,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у
порівнянних цінах на 2,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за
відповідний період попереднього року. Якщо розраховувати цей показник на
одну особу, то це 3131,0 грн капітальних інвестицій.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно близько 72,8% загального
обсягу. Частка кредитів банків та інших позик була встановлена в розмірі 3,8%.
Саме 9,5% капітальних інвестицій було освоєно за рахунок державного та
місцевих бюджетів.
Таблиця 1 – Інвестиційна та будівельна діяльність Вінницької області
за 2012-2016 рр.
Роки
Показник
Індекс обсягу виконаних
будівельних робіт, відсотків до
попереднього року
Індекс капітальних інвестицій,
відсотків до попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій у
розрахунку на одну- особу, грн.
Обсяг прямих іноземних
інвестицій наростаючим
підсумком з початку
інвестування, млн. дол. США
Обсяг прямих іноземних
інвестицій у розрахунку на одну
особу, дат. США

Відхилення

2012

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Абсол Відн.,%

80,1

87,0

72,8

80,3

84,2

4

95,1

89

113,0

77,7

90,0

95,5

7

93,2

3456

3781,6

3530,5

3542,6

3602,1

146

95,9

260,1

309,4

250,9

315,9

337,9

78

77,0

182,1

191,5

156,1

196,4

210,9

29

86,3

Найвагомішу частку капітальних інвестицій, а це 99,2% від загального
обсягу, освоєно у матеріальні активи, з яких пішло на будівництво споруд біля
31,4% від загальної суми інвестицій у машини, обладнання та інші транспортні
засоби – 62,3%.
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Близько 0,8% загального обсягу капітальних інвестицій було вкладено у
нематеріальні активи. Було спрямовано 303,4 млн.грн., або 6,1% від загального
обсягу коштів у капітальний ремонт. У таблиці 2 наведені основні показники
експорту-імпорту товарів у Вінницькій області загалом. Розглядаючи детально
табл. 2 можемо відзначити, що основними статтями експорту є жири та олії
тваринного або рослинного походження (34,3% загальнообласного обсягу
експорту), готові харчові продукти (19,0%), продукти рослинного походження
(14,7%) та деревина і вироби з деревини (10,7%).
Таблиця

2

–

Експорт-імпорт

товарів

у

Вінницькій

області

за 2012-2016 рр.,млн.грн.
Роки
Показник
Обсяг експорту товарів
Обсяг експорту товарів, у
відсотках до попереднього року
Обсяг імпорту товарів
Обсяг імпорту товарів, у
відсотках до попереднього року

Відхилення

2012

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Абсол Відн.,%

590,2

679,3

742,2

713,5

777,7

188,0

31,8

101,0

104,1

109,3

104,0

109,0

8,0

7,9

420,1

496,2

428,2

396.9

404,8

-15,3

-3,6

94,0

99,6

86,3

100,0

102,0

8,0

8,5

У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження,
продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні
матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини,
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного
транспорту займають 81,4%.
У таблиці 3 ми розглянемо та проаналізуємо основні соціально економічні показники Вінницької області за 5 років. Проаналізуємо основні
соціально-економічні показники області за січень - вересень 2016 р.
Кількість зареєстрованих безробітних станом на вересень 2016 року
ставносить 18,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття вцілому по області
на кінець серпня становило 1,9% населення працездатного віку.
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Рівень працевлаштування безробітної частини населення у серпні
2016 року становив 7,6%. У серпні 2016р. середній розмір заробітної плати
штатного працівника в області становив 4233грн.
Щодо індексу реальної заробітної плати, порівнюючи серпень і липень
місяці, він мав тенденцію до зниження – на 7,4%. Співставляючи дані із
серпнем 2015р., показник збільшився – на 21,5%. У 2016 році відбулось значне
зростання темпів приросту заробітної плати як у Вінницькій області, так в
загальному в державі.
У Вінницькій області відбувається значний ріст заробітної плати, що
навіть випереджає ріст зарплат в загальноукраїнському масштабі. Посилаючись
на дані Головного управління статистики у Вінницькій області можемо зробити
висновок що: «приріст середньомісячної заробітної плати за січень-серпень
минулого року склав 24,8%, що на 7,8% більше ніж за попередній рік.
Порівнюючи цей показник з загальноукраїнським слід зазначити, що приріст
складає – 24,4%, і зріс на 7,5 відсоткові пункти.
Таблиця 3 – Основні соціально-економічні показники Вінницької
області за 2012-2016 рр.
Показник

Роки
Відхилення
2012р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016р. Абсол. Відн.,%
1624,0 1622,7 1614,4 1611,0 1606,2 -17,8
-1,1

Середня чисельність наявного
населення, тис. осіб
Кількість зайнятих економічною
790,8
діяльн. 15-70 років, тис. осіб
Рівень безробіття населення у віці
7,9
15-70 років (за методологією МОП),
відсотків до економічно активного
населення відповідного віку
Середньомісячна номінальна
2540,0
заробітна плата штатних
працівників, грн.
Індекс реальної заробітної плати
94,0
Кількість суб’єктів малого
529,0
підприємництва (з урахлнанням
мікро-підприемнишва) у
розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць
Кількість найманих працівників
41,0
суб’єктів малого підприємництва (з
рахуванням мікро-підприемнишва)
у загальній кількості найманих
працівників суб'єктів
господарювання, відсотків

704,6

661,6

706,1

707,4

-83,4

-10,5

8,4

10,5

8,0

8,2

0,3

3,8

950,0

37,4

2651

2810,0 3145,0 3490,0

110,0
534,0

94.9
531,0

95.4
533,0

101,3
536,0

7,3
7,0

7,8
1,32

43,0

43,1

43,1

43,2

2,2

5,4
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Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2016 року
до відповідного періоду 2015 року зросла на 792,36 грн. і становить 3987,38грн.
За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 15 місце серед
регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область
займає відповідно 13 місце.
Індекс реальної заробітної плати по області за січень-серпень 2016 року в
порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 34,2 в.п. і складає 111,7%
(по Україні зріс на 31,5 в.п. і склав 108,3%). За індексом реальної нарахованої
заробітної плати за звітний період область займає 7 місце в рейтингу регіонів
України. Середньомісячна заробітна плата по області у серпні 2016 року зросла
до серпня 2015 року на 26%, (+873,48 грн.) і склала 4233 грн. (у 2,9 рази більша
від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1450 грн.) [5, с. 25-26].
Завдяки своєму географічному розташуванню Вінниччина має усі
передумови

для

забезпечення

динамічного

розвитку

матеріального

виробництва, підвищення добробуту кожного громадянина, вирівнювання
диспропорцій у соціально-економічному розвитку міст і районів, комплексного
розвитку населених пунктів за рахунок раціонального та ефективного
використання

природно-ресурсного,

науково-технічного,

трудового

та

виробничого потенціалу.
Рівень розвитку економіки по Вінницькій області залежить від валового
регіонального продукту. Порівнюючи часовий період від 2012 року по 2015р
рік цей показник зріс на 17158 млн.грн., і закріпився на позначці 33024 млн.грн
у 2012р. У 2015 році сума ВРП була в розмірі 48177 млн.грн. У 2015 році темп
зростання ВРП становив 104.8%. За попередніми даними Головного управління
статистики у Вінницькій області за 2015 рік індекс фізичного обсягу валового
регіонального продукту (далі ВРП) склав 108,9% (перше місце серед регіонів
України).
Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики, які стоять перед економікою
області та України в цілому, враховуючи очікувані результати діяльності
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основних галузей економіки області, у 2016 році прогнозувалось нарощення
ВРП в порівнянні з розрахунковим його рівнем у 2015 році на 11.0% і він
становитиме майже 51 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу ВРП у цінах
попереднього року у 2016 році до попереднього року прогнозувався на рівні
98.3% (при індексі інфляції 125,0%). Відповідно, індекс фізичного обсягу ВДВ
у цінах попереднього року у 2016 році до попереднього року прогнозується на
рівні 98,2%.
Розглянемо та проаналізуємо рис. 1 де зображено валовий регіональний
продукт Вінницької області у фактичних цінах та валовий регіональний
продукт у розрахунку на одну особу.

Рисунок 1 – Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) та валовий
регіональний продукт у розрахунку на одну особу, млн. грн.
Таким чином, можливо зробити висновок, що такі показники як валовий
регіональний продукт зростають з кожним роком, в період з 2012 по 2016 роки
показник валового регіонального продукту зріс майже у 2 рази - з
33119 млн.грн до 53085 млн.грн у 2016 році.
Ознайомимось з рис. 2. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) та
обсяг експорту

товарів у Вінницькій області. Обсяг залучених прямих

іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 жовтня 2016р. становив
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188,7 млн.дол. США, з розрахунку на одну особу населення це 118,0 дол.
Переважна більшість інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного
капіталу) надійшла з країн ЄС – 147,7 млн.дол., з інших країн світу –
41,0 млн.дол. (21,7%). У січні-вересні 2016р. в економіку області іноземні
інвестори вклали 3,9 млн.дол. прямих інвестицій(акціонерного капіталу).
Зменшення капіталу за цей період становить 2,9 млн.дол., у т.ч. за рахунок
курсової різниці 1,7 млн.дол.

Рисунок 2 – Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) та обсяг
експорту товарів у Вінницькій області, млн. грн.
Прямі іноземні інвестиції також мають тенденцію на зростання, це
обумовлюється

покращенням

інвестиційної

привабливості

регіону.

Підтвердженням цьому буде рис. 3. Індекс капітальних інвестицій та індекс
виконаних будівельних робіт 2012-2016 рр. Індекс капітальних інвестицій та
індекс будівельних робіт мають незначну тенденцію на збільшення, це
обумовлено складною соціально-економічної ситуацією, а також незначними
тенденціями до її покращення.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2016 року
становив 340 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення
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складає 210,9 дол. США. Переважна більшість інвестицій (87,4% загального
обсягу акціонерного капіталу ) надійшла з країн ЄС – 219,3 млн.дол. США, а з
інших країн світу – 31,6 млн.дол. США, що становить 12,6%. У 2014 році в
економіку області іноземними інвесторами вкладено 28,4 млн.дол. США
прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу в 2014 році
відбулось переважно за рахунок курсової різниці - 85,1 млн.дол. США,
вилучення грошових внесків - 1,7 млн.дол. США,переходу прямих інвестицій
до категорії портфельних - 0,1 млн.дол. США та ін.

Рисунок 3 – Індекс капітальних інвестицій та індекс виконаних
будівельних робіт 2012-2016 рр, млн..грн.
До п'ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 65.2% загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 60.9 млн.дол. США. Австрія 40,3млн.дол. США, Франція - 30,6 млн.дол. США. Німеччина - 17,8 млн.дол.
США,Польща - 14,0 млн.дол. США [1, с.42].
Потреба в інвестиціях по Вінницькій області складає більше 6,5 млрд. грн.
Детальніше потребу в інвестиціях по секторам, ми можемо розглянути в табл.
4. Із наведених даних видно, що потреба в інвестиціях для Вінницької області
складає 6502624,6 тис. грн. Найбільше потребують інвестицій наступні галузі:
виробництво та постачання електроенергії – 33,3%, виробництво будівельних
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матеріалів, гумових та пластмасових виробів – 25,2%, добувна промисловість –
22%, харчова промисловість – 15,5%.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Інтенсивний перехід до
конкурентоспроможної

моделі

національної

економіки

потребує

співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій інвестиції є
важливим економічним важелем. Тому на державному рівні необхідно
створити відкриту, орієнтовану на експорт модель, яка б сприяла підвищенню
рівня активності як іноземних, так і вітчизняних інвесторів на території
України, інтенсивності міжнародного руху капіталів і поділу праці.
Таблиця 4 – Необхідна кількість інвестицій для галузей економіки
Вінницької області у 2020 році, тис.грн
Назва галузі

Кількість необхідних
інвестицій, тис. грн.

%

47450,0
14500,0
1009101,1
1433770,0
148033,5
2167000,0
2320,0
40700,0

0,7
0,2
15,5
22,0
2,3
33,3
0,0
0,6

Машинобудування
Транспорт
Харчова промисловість
Добувна промисловість
Курортно-туристична діяльність та рекреація
Виробництво та постачання електроенергії
Легка промисловість
Фармацевтична промисловість
Виробництво будматеріалів, гумових та
пластмасових виробів
Металообробка
Потреба в інвестиціях, всього по області

Оптимальна

інвестиційна

1639250,0

25,2
0,001
100

500,0
6502624,6

політика

українського

уряду

повинна

проводитися за такими основними напрямками: податкове стимулювання
інвестицій;застосування прискореної амортизації;створення сприятливих умов
для

іноземних

інвесторів,

діяльності;стабільні

умови

підтримання
роботи

при

та

заохочення

здійсненні

інноваційної

довгострокових

капіталовкладень, створення надійної системи страхування від некомерційних
ризиків.
Так як інвестор на кожному етапі інвестування стикається зі значними
труднощами та ризиками, дії всіх суб’єктів інвестиційних відносин щодо
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підвищення ефективності управління інвестиційними процесами повинні
полягати в збільшенні інвестиційних ресурсів та зменшенні інвестиційних
ризиків. Тому перспективами подальших досліджень є розробка ефективної
методики управління інвестиційними ризиками.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ТА ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ
В роботi проaнaлiзовaно структуру видатків державного бюджету України
протягом 2014-2018 рр. за основними вагомими показниками. Обґрунтовано,
що бюджетні видаткиє формою перерозподілу наявних у розпорядженні
держави фінансових ресурсів в цілях максимально можливого задоволення
суспільних потреб.
Ключовi словa:бюджет, класифікація, видатки, функції, показники.
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Центральне місце у фінансовій системі будь-якої держави займає бюджет.
Регулююча роль бюджету проявляється через відповідні відносини– доходи і
видатки бюджету. Витрати бюджету, будучи компонентом загальної фінансової
системи, виникають у зв'язку з виконанням державою своїх функцій. Видатки
відбивають економічні стосунки, на основі яких реалізується процес
використання засобів централізованого фонду грошових коштів держави по
різних напрямах.
Проблематику

аналізу

видатків

державного

бюджету

України

досліджували у наукових працях такі вітчизняні вчені та науковці, як: Західна
О. Р., Петик Л. О., Щур-Живко О. С. [2], Каліновський Р. О.[3], Мотчаний В. І.
Підхомний О. М.[4], Журба О. Ю.[5].
Метою дослідження є аналіз видатків державного бюджету України за
функціональною та економічною класифікацієюпротягом останніх років з
2014 р. по 2018 р.
Основне призначення видатків бюджету проявляється у використанні
бюджетних коштів органами державної влади і місцевого самоврядування в
ході їх діяльності по управлінню економікою, регулюванню соціальної сфери,
стимулюванню науково-технічного прогресу, забезпеченню обороноздатності і
правопорядку в державі і т. п.Аналіз видатків Державного бюджету України за
найбільш вагомими показниками (функціональна класифікація) наведено в
табл.1.
Згідно даних табл. 1 можна зробити наступні висновки[1]:
Сума видатків державного бюджету за функціональною класифікацією за
період 2014-2018 рр. характеризується тенденцію зростання від 430217,8 млн.
грн. у 2014 році і до 985842 млн. грн. у 2018 році. Значення показника зросло на
555624,2 млн. грн., що у відсотковому відношенні склало 129 %. А також на
17,5 % за останню частину досліджуваного періоду.
З них видатки на загальні державні функції у 2014 році складали
65825,8 млн.грн., а у 2018 році –162949,9 млн. грн.За досліджуваний період
показник характеризується тенденцію зростання і його приріст склав 148 %, а
за останню частину досліджуваного періоду приріст склав 14,4 %.
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Таблиця 1 – Аналіз видатки державного бюджету України за
функціональною класифікацією
Відхилення
№

Показники, млн. грн.

2018/2014

%

2018/2017

%

Всього видатків

555624,2

129

146598,3

17,5

1
2
3

97124,1

148

20503

14,4

69660,6

255

22677,8

30,5

72256,6

162

29030,6

33

29190

84,8

16600,6

35,3

2644,2

102

501,3

10,6

4
5

Загально-державні функції
Оборона
Громадський порядок, безпека,
судова влада
Економічна діяльність

185,4

166

280

1657

7

Охорона
навколишнього
середовища
Житлово-комунальне
господарство
Охорона здоров'я

12037,1

114

5888,8

35,2

8

Духовний та фізичний розвиток

5234,7

107

2209

28

9 Освіта
10 Соціальний захист та соціальне
забезпечення
11 Міжбюджетні трансферти

15645,5

54,6

3183,2

7,74

83307,4

103

19387,3

13,4

168338,8

129

26336,8

9,66

6

За досліджуваний період видатки на оборону значно зросли, що пов’язано
з окупацією територій України. У 2014 році цей показник становив
27363,4 млн. грн., а у 2018 році –97024 млн.грн.У відсотковому відношенні
приріст показника склав 255%. За 2017-2018 рр. показник зріс на 22677,8 млн.
грн., або 30,5%.
Видатки на громадський порядок, безпеку, судову владу протягом всього
періоду динамічним зростанням. У 2014 році вони склали 44619 млн. грн., а у
2018 році –116875,6 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період зріс
на 162 %.
За даний період видатки на економічну діяльність мали неоднозначну
динаміку, а саме: 2014-2015 спостерігається зростання, у 2016 році, у
порівнянні з попереднім, спад на 5723,3 млн. грн., з наступного року знову
спостерігається динаміка росту. У 2014 році 34410,7 млн.грн., а у 2018 році –
63600,7 млн. грн., як наслідок приріст показника за весь період 84,8%.
161

Видатки на охорону навколишнього середовища мали неоднозначну
тенденцію, а саме: за 2014-2015 рр. зростає, у 2016 р. знижується у порівнянні з
попереднім роком на 31 ,7 млн. грн., з наступного року знову спостерігається
зростання показника. У 2014 році видатки на дану функцію склали 2597
млн.грн., а у 2018 році –5241,2 млн. грн.. Отже, приріст показника склав 102 %.
Видатки на житлово-комунальне господарство у 2014 році склали
111,5 млн. грн. Протягом 2015-2017 рр. видатки на виконання зазначеної
функції держави значно скоротилося. У порівнянні 2018 року з 2014 роком
приріст показника становить 166%.
Видатки на охорону здоров'я протягом всього періоду характеризуються
динамічним зростанням. У 2014 році вони склали 10580,8 млн. грн., а у
2018 році – 22617,9 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період
становить114 %.
Видатки на духовний та фізичний розвиток мали неоднозначну тенденцію,
а саме: за 2014-2015 рр. зростає, у 2016 р. знижується у порівнянні з попереднім
роком на 1660,3 млн. грн., з наступного року знову спостерігається зростання
показника. У 2014 році видатки на дану функцію склали 4872,4 млн.грн., а у
2018 році –10107,1 млн. грн.. Отже, приріст показника склав 107 %.
Видатки на освіту протягом всього характеризуються динамічним
зростанням. У 2014 році вони склали 28677,9 млн. грн., а у 2018 році –
44323,4 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період становить 54,6 %.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення протягом всього
періоду динамічно зростають. У 2014 році вони склали 80558,2 млн. грн., а у
2018 році –163865,6 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період
становить 103%.
Видатки на міжбюджетні трансферти протягом всього періоду динамічно
зростають. У 2014 році вони склали 130600,9 млн. грн., а у 2018 році –
298939,7 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період становить 129%.
Видатки забезпечують виконання органами державної влади і місцевого
самоврядування покладених на них функцій і завдань. Через видатки бюджет
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виступає важливим інструментом регулювання і стимулювання економіки і
інвестицій, підвищення ефективності виробництва.
Залежно від економічної характеристики операцій, під час проведення
яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і
капітальні. За економічною класифікацію найбільшу частку займають поточні
видатки, аналіз яких наведено в табл. 2[1].
Таблиця 2 – Аналіз видатків державного бюджету України за
економічною класифікацією
Відхилення
№

Показники, млн. грн.

Всього видатків

2018/2014

%

2018/2017

%

555624,2

129,1

146598,3

17,5

493224,1

116,7

117460,4

14,7

1

Поточні видатки

2

101975

147,2

36479,6

27,1

3

Оплата праці і нарахування на
заробітну плату
Використання товарів та послуг

92116,6

140,8

35432,2

29,0

4

Обслуговування боргових зобов'язань

65279,1

128,0

4817,1

4,3

5

Поточні трансферти

150878,5

102,8

22973,7

8,4

6

Соціальне забезпечення

85132,8

104,5

17642,7

11,8

7

Інші поточні видатки

-2157,6

-24,6

115,3

1,8

8

Капітальні видатки

62400,1

843,3

29137,9

71,7

28088,9

613,3

14172,7

76,6

34311,2

1216,7

14965,2

67,5

9 Придбання основного капіталу
10 Капітальні трансферти

Згідно даних табл. 2 можна зробити наступні висновки:
Сума видатків державного бюджету за економічною класифікацією за
період 2014-2018 рр. мала невпинну тенденцію зростання від 430218 млн. грн.
у 2014 році і до 985842 млн. грн.. у 2018 році. Значення показника зросло на
555624,2 млн. грн., що у відсотковому відношенні становить 129,1%.
З них видатки поточні видатки у 2014 році складали422818,2млн.грн., а у
2018 році - 916042,3 млн. грн.. За досліджуваний період
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показник мав

позитивну тенденцію і його приріст склав 116,7 %, а за останню частину
досліджуваного періоду приріст склав 14,7 %.
Видатки на оплату праці і нарахування заробітної плати протягом всього
періоду мали позитивну тенденцією. У 2014 році вони склали 69283,8 млн.
грн.., а у 2018 році - 171258,8 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний
період зріс на 147,2 %.
Показник видатків на використання товарів та послуг має позитивну
тенденцію. У 2014 році вони склали 65431,6 млн. грн.., а у 2018 році 157548,2 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період зріс на 140,8 %.
Видатки на обслуговування боргових зобов’язань протягом всього періоду
характеризуються постійно зростаючою тенденцією. У 2014 році вони склали
51018,2 млн. грн.., а у 2018 році - 116297,3 млн.грн. Приріст показника за
досліджуваний період зріс на 128 %.
Видатки на поточні трансферти протягом всього періоду характеризуються
невпинно зростаючою тенденцією. У 2014 році вони склали 146816,7 млн. грн.,
а у 2018 році - 297695,2 млн.грн. Приріст показника за досліджуваний період
зріс на 102,8 %.
Видатки

на

соціальне

забезпечення

протягом

всього

періоду

характеризуються невпинно зростаючою тенденцією. У 2014 році вони склали
81492 млн. грн., а у 2018 році -166624,8 млн.грн. Приріст показника за
досліджуваний період зріс на 104,5 %.
Навідмінно від вище перерахованих показників, інші поточні видатки
мають неоднозначну тенденцію, а саме: за 2014-2015 рр. показник зріс на
9521,1 млн. грн., наступні роки спостерігається скорочення видатків даного
виду. У 2014 році видатки склали 8775,9 млн. грн.., а у 2018 році - 6618,3 млн.
грн.. Тому приріст показника має від’ємне значення і становить -24,6%.
Капітальні видатки протягом всього періоду мали позитивну тенденцією.
У 2014 році вони склали 7399,6 млн. грн., а у 2018 році - 69799,7 млн.грн.
Приріст показника за досліджуваний період зріс на 843,3%.
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Видатки на придбання основного капіталу протягом всього періоду
характеризуються значним зростанням надходжень з державного бюджету. У
2014 році вони склали 4579,6 млн. грн., а у 2018 році - 32668,5 млн. грн.
Приріст показника за досліджуваний період зріс на 613,3%.
Капітальні трансферти протягом всього періоду характеризуються значним
зростанням надходжень з державного бюджету. У 2014 році вони склали
2820 млн. грн., а у 2018 році - 37131,2 млн. грн. Приріст показника за
досліджуваний період зріс на 1216,7%.
Таким чином, бюджетні видатки виступаютьяк форма перерозподілу
наявних у розпорядженні держави фінансових ресурсів в цілях максимально
можливого задоволення суспільних потреб, що забезпечують здійснення
процесу державного і регіонального управління.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Визначено фінансовий ринок, як сукупність суспільно-економічних відносин, а
також як систему економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлеюпродажем, випуском та обігом фінансових активів. Розглянуто роль
фінансового ринку у суспільному відтворенні, пов’язаного з акумуляцією та
перерозподілом тимчасово вільних грошових коштів з трансформацією
суспільних заощаджень в інвестиції. Розкрито складову глобалізаційного
процесу як систему міжнародних відносин. Досліджено глобалізаційні
тенденції

фінансових

ринків:

зростання

конкуренції

на

міжнародних

фінансових ринках, інтеграція міжнародних ринків капіталу; конвертація
міжнародних фінансових ринків; концентрація міжнародних фінансових
ринків.
Ключові слова: фінансовий ринок, глобалізація, глобалізаційні тенденції,
фінансові ресурси, фінанси, ринок, інвестиційні процеси
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку
виникає потреба у формуванні надійного, високоліквідного та прозорого
фінансового ринку що дозволить здійснити алокацію фінансових ресурсів між
відповідними

секторами

та

галузями

економіки,

сприяти

активізації

інвестиційних процесів та досягти успіху в проведенні структурних реформ.
Фінансовий ринок є важливим сектором економіки, який забезпечує
перетворення заощаджень на інвестиції та дозволяє суб’єктам господарювання
розширювати можливості залучення вільних фінансових ресурсів. Фінансові
результати надаються на умовах позики або на умовах співвласності на
придбанні за інвестовані кошти матеріальні та нематеріальні активи.
Фінансовий ринок являє собою систему економічних та правових відносин,
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пов’язаних з купівлею – продажем або випуском та обігом фінансових активів.
Суб’єктами цих відносин виступають держава, а також ті, хто бажає передати в
користування вільні фінансові ресурси,

ті, які потребують інвестицій, та

фінансові посередники, які на стабільній, впорядкованій основі забезпечують
перерозподіл фінансових ресурсів серед учасників ринку.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Теоретичні основи
глобалізації як процесу, висвітлені у працях таких відомих зарубіжних учених:
М. Вотерс , Т. Левітт, М. Маклуен , Дж. Гелбрейт, Р. Робертсоном, Д. Хелд та
інші. Наукові дослідження фінансової глобалізації обґрунтовані у працях
вітчизняних науковців: Б. Ажнюк, О. Булатова, О. Білоус, Д. Лук’яненко,
І. Лютий, В. Міщенко, В. Захожай, П. Куцик, О. Пономаренко, Л. Примостка,
Є. Савельєв, З. О. Луцишин, Л. А. Яремко
Незважаючи на те, що фінансовий ринок опосередковує рух реальних
фінансових ресурсів, об’єктом обміну на ньому виступають фінансові активи,
які є однією з форм реалізації фінансових інструментів. Таким чином,
фінансовий ринок можна визначити як сукупність суспільно-економічних
відносин, що виникають із приводу купівлі і продажу фінансових активів. Із
допомогою фінансових активів здійснюється передача фінансових ресурсів від
тих, хто має їх надлишок, тобто від інвесторів, до тих, хто відчуває їх дефіцит,
того до емітентів фінансових активів. Відповідно, на сучасному етапі розвитку
економічних відносин фіктивний капітал у вигляді фінансових активів
опосередковує та юридично закріплює рух реального грошового капіталу в
межах фінансового ринку.
Таким чином, існує надзвичайно тісний взаємозв’язок фінансового ринку й
реального сектору економіки. Розвиток суспільного виробництва не можливий
без ефективного перерозподілу капіталу в рамках економічної системи, який на
сьогодні може забезпечити лише фінансовий ринок. Водночас сам фінансовий
ринок існує тільки за рахунок реального сектору економіки, оскільки дохідність
фінансових

активів

забезпечується

прибутком,

отриманим

унаслідок

продуктивного використання залученого на фінансовому ринку грошового
капіталу.
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Мета статті. Охарактеризувати визначну роль фінансових відносин, що
виникають із приводу купівлі або продажу фінансових інструментів на
сучасному етапі розвитку ринкового господарства. Й особливості актуальності
розвиток фінансових відносин набуває в умовах транзитної економіки з її
багатоукладністю, низькою ефективністю використання наявного капіталу та
розривом між заощадженнями й інвестиціями.
Розвиток процесу інтеграції національних фінансових ринків поступово
привів до початку їх глобалізації. Це виявилося у виникненні і швидкому
зростанні світової фінансової системи, де циркулюють валютні, кредитні та
інші фінансові ресурси. Ринки різних країн, де можна мобілізувати кошти, не
тільки взаємодіють, а й залежать один від одного. Взяті в сукупності, вони
розвиваються в глобальну цілісну систему, об’єднану

спільними умовами

функціонування і закономірностями. Тому сьогодні інвестор або позичальник,
приймаючи рішення, бачить перед собою не ізольовані національні ринки, а
різні сегменти єдиної світової фінансової системи.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок є складовою сферою
фінансової системи держави. Він може успішно функціонувати в умовах
розвитку економіки, коли переважна частина фінансових ресурсів мобілізується
суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі – продажу. Метою
утворення та функціонування фінансового ринку є акумулювання та ефективне
розміщення заощаджень в економіці, стан якої значною мірою зумовлений
ефективністю переливання інвестиційних коштів від тих, хто має заощадження
до тих, у кого на цей момент є потреба в капіталі. Чим різноманітніша з точки
зору суб’єктів і розмірів структура заощаджень та можливостей інвестицій,
тим більшою є необхідність в інвестуванні фінансового ринку.
На ринку діють об’єктивні економічні закони вартості, попиту та
пропозиції, граничної корисності, конкуренції, які зумовлюють реальні
можливості раціональної діяльності всіх економічних суб’єктів відповідно до
умов ринкових відносин.
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Фінансовий ринок – це складна економічна система, що є:
- сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості та її
реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи;
-

сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями
фінансових активів;

- сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою вартістю
тих товарів, що обертаються на цьому ринку. [3,с.200]
Фінансовий ринок характеризується відсутністю чітких традицій та правил
функціонування, що зумовлює необхідність розробки концептуальних підходів
до побудови ефективного механізму регулювання фінансового ринку. Система
державного регулювання фінансового ринку має забезпечувати покращення
інвестиційного середовища, захист інтересів споживачів фінансових активів,
справедливе ціноутворення, усунення системних ризиків, функціонування
фінансового ринку як механізму економічного розвитку. Необхідними слід
вважати заходи, пов’язані з перспективами дерегуляції фінансового ринку та
збереження державного втручання у тих його, сегментах, які мають пріоритетне
значення для національної економічної безпеки.
Формування

ефективної

системи

регулювання

фінансового

ринку

потребує: формування сприятливих передумов для появи нових фінансових
інститутів; спрямування економічних реформ у країні на підвищення рівня і
якості життя населення, стимулювання заощаджень і підвищення потенціалу у
розвитку фінансового ринку; посилення конкурентоспроможності вітчизняних
фінансових

установ;

поширення

інформаційної

прозорості

здійснення

діяльності, імплементації до нормативно-правової бази та запровадження в
практикуму міжнародних стандартів надання фінансових послуг; створення
сприятливого інвестиційного клімату; забезпечення прозорості фінансових
операцій.
Фінансовий ринок є глобальною системою акумулювання вільних
фінансових ресурсів та надання їх позичальникам із різних країн на принципах
ринкової

конкуренції.

Міжнародний
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фінансовий

ринок

є

одним

із

найважливіших джерел фінансових ресурсів, що розвивається під впливом
таких чинників:
- інтенсивного впровадження електронних технологій, комунікаційних
засобів та інформації;
- розширення кількості та обсягів пропонованих цінних паперів;
- посилення ролі фінансових ринків як основного механізму перерозподілу
фінансових ресурсів як у національному, так і в глобальному масштабі;
- вплив приватизаційних процесів на потенційну пропозицію цінних
паперів.
У зв'язку з тим, що світова економічна система постійно змінюється та
з'являються нові чинники глобалізації, які впливають на світові фінансові
ринки, дослідження національних ринків країн, що розвиваються, та їх
інтеграція у всесвітню фінансову систему є дуже актуальними. Також не можна
не враховувати того факту, що існують бар'єри на шляху міжнародних
інвестицій, які продовжують стримувати глобалізацію світових фінансових
ринків. Перш за все, до них слід віднести незнання іноземних продуктів,
компаній, методів ведення бізнесу, стандартів обліку та звітності, політичних
переваг, державного регулювання. Деякі сфери глобалізації, зокрема фінансова,
характеризуються

певною

примусовістю,

вони

пов'язані

з

жорсткими

зовнішніми впливами на національні, регіональні ринки капіталів. Такі впливи
не тільки найретельнішим чином регламентують діяльність індивідуумів, груп,
корпорацій, а й визначають правила гри національних, регіональних
фінансових ринків, вони впливають також на суспільно-політичне та духовне
життя країн, регіонів світу, інколи не враховуючи їх національно-культурних
особливостей.
Тому фінансова глобалізація має небезпеки як для розвинутих країн, так
і для країн, що мають невисокий економічний рівень розвитку. Існують реальні
небезпеки фінансової глобалізації: небезпека глобальних фінансових криз;
небезпека підриву суверенітету країн із невисоким рівнем розвитку з причин
боргової та іншої фінансової залежності; розрив рівня фінансового і в цілому
економічного розвитку окремих країн [1].
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Головним чинником глобалізації сучасного фінансового середовища є
лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових ринків.
За останнє десятиріччя уряди багатьох промислово розвинутих країн значно
зменшили своє втручання в операції на внутрішніх фінансових ринках. У
Великобританії, наприклад, було послаблено контроль над ринком капіталу,
проведено суттєву реформу ринку акцій, у Японії здійснено серйозні кроки з
лібералізації ринку іноземної валюти та внутрішнього фінансового ринку.
Дерегулювання ринку капіталу дало можливість власникам фінансових активів
швидко переводити їх з однієї країни в іншу і, таким чином, оперувати по суті у
глобальному фінансовому середовищі.
Глобалізація фінансових ринків полягає у посиленні їх ролі в процесі руху
фінансових

ресурсів

між

країнами,

що

супроводжується

зростанням

міжнародної мережі фінансових організацій та виникненням якісних змін в
їхній структурі управління та філософії менеджменту.
До позитивних сторін розвитку світового фінансового ринку в умовах
глобалізації можна віднести: сприяння міжнародному розподілу праці і, як
наслідок, поглиблення спеціалізації; економію на масштабах виробництва;
вільну торгівлю; можливості мобілізації більшого обсягу фінансового капіталу
з меншими витратами.
Але водночас є й ряд негативних наслідків названого процесу, це,
зокрема: нерівномірний розподіл переваг від глобалізації між окремими
країнами та галузями національної економіки; загроза переходу контролю над
економікою певної країни в інші руки; швидке поширення кризових явищ на всі
країни, незалежно від рівня розвитку; посилення технологічного відставання
країн, що розвиваються. [8].
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Узагальнюючи

вищесказане можна виділити декілька ключових властивостей, що визначають
сутність і особливості процесу глобалізації:
- по-перше, це процес формування єдиного простору;
- по-друге, це процес зростання залежності національних економік і їх
перетворення на глобалізовану економічну систему;
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- по-третє, це процес злиття національних ринку у єдиний світовий
глобальний ринок.
До початку ХХІ століття світова економіка виступила в якісно нову фазу
інтернаціоналізації економічного життя, яку визначають як глобалізацію
світових економіки.
Глобалізація

являє

собою

взаємопроникнення,

взаємозв’язок

і

взаємопереплетення економік країн світу, коли економічні процеси, що
відбуваються в одній країні, знаходять відображення в інших країнах,
засноване на нових інформаційних технологіях і представляє весь світ як єдине
ціле. Розвиток інформаційних технологій, з одного боку, є визначальним
фактором сучасного процесу глобалізації, а з іншого – разом з глобалізацією
впливає

на структурну еволюцію економіки, економічне зростання та

конкурентоспроможність національних економік.
Сучасний етап глобалізації відрізняється від її попередніх етапів тим, що
на початку століття глобалізація була викликана необхідністю скорочення
трансакційних витрат для підвищення рівня конкурентоспроможності товарів і
послуг, а на сьогодні вона обумовлена зниженням вартості засобів комунікації і
глибиною інтегрованості світових ринків.
Майбутній напрям руху глобалізації полягатиме в тому, що «внутрішнє
зрушення» інвесторів буде послаблюватись, а розподіл економічних суб’єктів
на резидентів і нерезидентів втратить свою роль. У той же час глобалізація
реального

сектору

економіки

запровадить

більш

тісні

зв’язки

між

прибутковістю фірм різних країн світу, що приведе до більшої синхронізації
коливань цін на активи.
Внаслідок розвитку фінансового інноваційного процесу спектр фінансових
активів на ринку буде значно ширшим, ніж у милому, що в умовах
глобалізованого ринку приведе до взаємозалежності цін на фінансові
результати в

міжнародному масштабі, а це може сприяти синхронізації

економічних циклів у країнах світу.
Фінансові системи різних країн внаслідок того, що фінансові установи є
вразливими для коливань цін на активи, зможуть відчутно впливати одна на
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одну шляхом як експортування інфляції цін на активи в інші країни, такі і
поглинання коливань, що виникають у них.
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ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО
СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ,
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК АНТИПОД ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Стаття присвячена дослідженню правового нігілізму як специфічного
феномену, який впливає на процес формування правової держави, а також
наслідки

правового

нігілізму

для

всіх

верств

сучасного

українського

суспільства. Розглянуто його історичні витоки, які впливали на процес
формування світогляду та правової культури. На основі аналізу цього явища
зроблені висновки щодо шляхів подолання правового нігілізму в Україні.
Розглянуто поняття «нігілізм» із психологічної точки зору.
Ключові слова: право, правовий нігілізм, ідеологія, соціальний нігілізм,
законодавство, державна влад
Постановка проблеми. Необхідність дослідження цієї проблеми полягає у
тому, що сьогодні правовий нігілізм є однією з суттєвих перешкод на шляху
розбудови громадянського суспільства та демократичної, соціальної, правової
держави. На певних етапах розвитку права та держави можуть створюватися
історичні передумови для формування «дефектної» правосвідомості, що є
антиподом правової культури. Ця правосвідомість проявляється у викривленні
уявлень про цінність права і може набувати різних форм. При дослідженні
правової системи України може виникнути враження, що питання щодо
неповаги

законодавства

існувало

завжди.

Нехтування

законами

та

підзаконними актами ніби вкоренились у свідомість більшої частини нашого
суспільства. В результаті, відбувається розпад культури, правової та
національної свідомості громадян. Найнегативнішим явищем є втрата довіри до
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органів державної влади, які нехтують законами. І в результаті відбувається
розпад державного апарату та структури, так як громадяни втрачають інтерес
до діяльності органів влади та не бажають брати участь у їх формуванні.
Правовий нігілізм є гальмом не тільки у формуванні політико-правової
культури, а й його негативні виявлення є в усіх сферах державного
будівництва, які створюють проблеми у розбудові та розвитку держави. Низька
правова культура являє собою небезпеку для правопорядку, так як боротьба з
нею постійно повинна контролюватися державою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий вклад у дослідження
та розбудову проблем правового нігілізму, причини його утворення та
існування зробили: О. Бандурка, К. Білецький, В. Головченко, Ю. Грошовий,
М. Ібрагімов, М. Козюбра, А. Колодій, В. Костюк, Л. Кравченко, О. Маноха,
П. Рабінович, О. Скакун, Г. Тригобиченко, В. Черней, Ю. Шемшученка та ін.
Мета статті. Визначити поняття й сутність правового нігілізму, визначити
причини його виникнення та наслідки.
Виклад основного матеріалу. Як правило, право – це система
загальнообов’язкових,

формально

визначених

правил

поведінки,

що

встановлюються державою з метою регулювання відносин між людьми.
Нігілізм – це невизнання та неприйняття загальноприйнятих норм, правил,
цінностей. Правовий нігілізм, О. Скакун і Д. Бондаренко зазначають, що це
деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, що
характеризується переоцінкою можливостей права, сприйняттям права як
найвищої цінності, яка підпорядковує собі усі інші [5, с. 275]. Він відзначається
популізмом лідерів всіх рангів і волелюбством бюрократії та належить до
стійких і поширених виявів деформації правосвідомості суспільства, тому
можна зробити висновок, що зі зменшенням правової культури і свідомості
збільшується правовий нігілізм. Правовий нігілізм є одним із напрямків
політико-правової думки, що не підтримує соціальні цінності і закріплює
негативне ставлення до них. Правовий нігілізм може виступати у двох формах –
теоретичній (ідеологічній) і практичній. У першому випадку має місце
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теоретичне, концептуальне обґрунтування правового нігілізму, коли вчені
правознавці, філософи, політологи доводять, що є набагато більш важливі
суспільні цінності (наприклад, світова пролетарська революція, побудова
комунізму, розвиненого соціалізму), ніж право загалом, а тим більше право
окремої людини. При цьому право втрачає або повинно втратити самостійну
соціальну цінність, за ним залишається лише інструментальна цінність,
внаслідок чого воно розглядається як щось другорядне, як похідне від держави
явище. В другому випадку відбувається реалізація вказаних поглядів і навчань
на практиці, що часто перетворюється на терор і деспотизм держави проти
свого народу, приносить багатомільйонні жертви серед населення (наприклад,
сталінський терор).
При дослідженні правового нігілізму вчені дослідили, що у формуванні
нігілізму

відіграє

вже

сформований

соціально-психологічний

синдром.

Вирішити власну проблему без хабаря чи впливових знайомств – дуже важко
або неможливо. Доцільно вказати на те, що серед причин формування нігілізму
є вплив сім’ї, які формують правосвідомість в підростаючому поколінні. “Якщо
дитина бачить негативні вияви щодо норм права у поведінці дорослих, то у неї
також формується інфантильне ставлення до права, заперечення його ролі у
суспільному житті, виникає бажання використати свої знання з метою “обійти”
закон для задоволення власних потреб” [2, с. 77].
Варто погодитись із думкою Л. Мелех про те, що однією із істотних
причин правового нігілізму є «…нестабільність національного законодавства,
часті й подекуди безсистемні та хаотичні зміни до нього, невміння чи
небажання

спрогнозувати

можливі

негативні

наслідки

законів,

що

приймаються. Фактично відсутня кваліфікована правова експертиза нових
актів. Дуже часто це призводить до того, що закони та підзаконні акти в процесі
їх реалізації дають результат, протилежний до того, на який розраховував
законодавець» [3, с. 53].
Кожного дня у засобах масової інформації з’являються нові відомості про
беззаконня, що відбуваються у державі, корупцію, криміналізацію суспільства.
176

Як наслідок, у законослухняних громадян формується зневажливе ставлення до
органів

державної

влади,

виникає

соціальна

напруга,

спостерігається

ігнорування норм права, самовільне тлумачення загальноприйнятих принципів,
що часто призводить до спотвореного розуміння дозволеного чи забороненого
[2, с. 77].
Наслідки такого явища, як правовий нігілізм, виражається у різних
формах. Він призводить, на думку Ю.С. Шемшученка, до крайнього прояву
правового безкультур’я, відкидання або ігнорування права, юридичних норм і
загальноприйнятих правових цінностей, до зневажливого ставлення до
правових принципів і традицій. Як антипод правової культури правовий
нігілізм породжує правопорушення, у тому числі кримінальні злочини [6,
с. 508].
Нігілістичні настрої може охопити більшу частину свідомості людей, яке
не вірить у справедливість законів та не відчуває поваги до права та законів від
інших. «Спокуса відчути себе вище від закону, – зауважує В. Бачинін, – здатна
виступити рушійною силою і для злочинця, і для натовпу, і для державних
чиновників» [1, с. 528].
Виходячи з вищенаведеного, на нашу думку, можна виділити напрями
подолання правового нігілізму в Україні:
 Потрібно, перш за все, змінити деякі закони та нормативно-правові акти.
Це неможливо реалізувати без підвищення правової освіти. Необхідно
залучувати науковців для законотворчої роботи;
 необхідно підвищити авторитет державної влади та державного апарату.
Але в той же час не забувати про громадські організації, дати їм змогу більше
впливати на політичне життя країни;
 правове виховання має бути зорієнтоване на підвищення ступеня
праворозуміння;
 необхідна профілактика правопорушень і, передусім, злочинів. Необхідно
проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів
(осіб, які підлягали різного роду відповідальності, неповнолітніх із проблемних
сімей тощо).
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 зміцнення законності і правопорядку, державної дисципліни. Слід
покращити систему соціального захисту державним службовцям, підняти їм
заробітну плату до рівня, що забезпечуне існування з тим, щоб уникнути
корупції, встановити контроль за їхньою діяльністю з метою уникнення
правопорушень в даній сфері.
Зрештою, всі форми боротьби з нігілізмом пов’язані з виходом суспільства
з глибокої системної кризи соціального, економічного, політичного, духовного,
етичного життя суспільства. Однак багато що залежить і від активної позиції
самої особи.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити
висновок, що правовий нігілізм – це складне суспільне явище, що
характеризується деформованим станом правосвідомості особи, суспільства,
групи

та

усвідомленим

ігноруванням

вимог

закону,

цінності

права,

зневажливим ставленням до правових принципів і традицій. На тему правового
нігілізму написано безліч робіт проте це явище і на сьогоднішній день
залишається неподоланим у зв’язку з відсутністю реально діючих механізмів
щодо роз’яснення серед населення основ правової культури. Потрібно щоб
постійно зростала мотивація активного формування правової свідомості та
правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин, оскільки без них
неможливо втілити в життя поставлену мету – збудувати громадянське
суспільство. Проблема правової свідомості та правової культури ще тривалий
час буде актуальною. Це обумовлює потребу в неухильному зростанні й
досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина. Лише тоді
рівень правової культури населення досягне найвищого рівня розвитку, лише
тоді кожен громадянин держави відчує власну приналежність до правового
життя країни, буде активним учасником правового процесу та матиме змогу
самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки та
недоліки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено деякі аспекти становлення та розвитку правової,
соціально орієнтованої держави в Україні, яка покликана бути гарантом прав
та свобод громадянина. Автор окреслює сучасний розвиток правової держави
в Україні, а також проблеми, що заважають практичному становленню
правової держави.
Ключові слова: правова держава, громадянське суспільство, соціальна
держава, демократія.
Постановка проблеми. Розмаїття оцінок реального стану України та
перспектив розбудови в ній правової держави спричиняється суперечливими
процесами державотворення. З однієї сторони – законодавче закріплення
вектору розвитку України – демократична, соціальна та правова держава
європейської спрямованості, з іншої – гранично низькі механізми впровадження
в життя процесів реалізації основ, принципів розбудови ефективної правової
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держави. Хоча сучасна Україна як правова держава ще далека від досконалості,
але вона формується на правильних теоретичних і правових засадах:
функціонування держави загалом і окремих її органів урегульовано правом;
головними її цілями є захист прав особистості; вона має втілювати принцип
демократизму. Все це закликає дослідити суперечливі процеси становлення та
розвитку правової держави, вивити проблеми, що стають перешкодою на шляху
реалізації обраного курсу нашої держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика формування,
становлення та розвитку соціально орієнтованої, правової держави в Україні
залучає в своє коло все більше вчених, серед яких: С.М. Алфьоров,
А.М. Колодій, В.О. Корнієнко, В.М. Марчук, Є.М. Мануйлов, В.К. Матвійчук,
В.С. Нерсесянц, А.Ю. Олійник, О.В. Скрипнюк. О.А. Соломін.
Метою статті є дослідження особливостей формування та розвитку
правової держави в Україні, проблем практичної реалізації даного феномену в
життя суспільства.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 1 Конституції нашої держави,
Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою
державою [6]. Іншими словами, Конституція України закріпила формування
правової, соціальної держави в якості основної мети розвитку української
державності. Одночасно в даному найважливішому документі передбачається
ряд дієвих гарантій забезпечення таких провідних принципів правової держави,
як пріоритет права над законом, верховенство закону і поділ державної влади
на три гілки (законодавчу, виконавчу і судову). Однак період формування
правової держави в Україні не ознаменувався більш-менш значущими
успіхами. Швидше навпаки, в країні помітно посилилися явища і процеси, що
суперечать цілям правової держави: корупція державних чиновників, правовий
нігілізм, тероризм тощо.
Проблеми становлення правової держави не виходять з поля зору багатьох
дослідників протягом століть, але своєї актуальності не втрачають і в наш час.
Це цілком природно, оскільки формування правової держави на різних
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історичних етапах і в різних країнах має як загальні закономірності, так і
особливості, обумовлені рівнем соціально-політичного, економічного, духовнокультурного розвитку, розвиненості демократичних інститутів влади, а також
вдумливим і терпимим ставленням до нових демократичних утворень що
з’являються.
Правова держава – це держава, яка регулюється і контролюється правом.
Однак, крім урегульованості правом діяльності державних органів поняття
«правова держава» також має й інше значення – це держава, що забезпечує
права особистості і є соціально спрямованою.
В історії європейської суспільної думки ідея соціально-орієнтованої
державності є однією з найдавніших. Зокрема, ще античні мислителі
наголошували на тому, що держава має служити загальному благу. Сутнісним
ядром теорії соціальної, правової держави стала ідея, що дедалі зростає
відповідальність держави за добробут і всебічний розвиток своїх громадян. Її
практична реалізація стає можливою завдяки цілеспрямованій соціальній
політиці держави, появі у неї нових функцій. Спочатку вона виникла як
принцип побудови і діяльності держави, що опікується найменш забезпеченими
верствами населення, займається їхнім соціальним захистом. Проте нині в
розвинених країнах соціальна політика охоплює усе суспільство, орієнтуючись
на соціальні потреби в широкому розумінні цього слова [7, с. 5].
У праці «Держава і особистість», яка є доопрацьованою статтею «Держава
правова і соціалістична», український вчений Б. Кістяківський характеризує
правову державу як «вищу форму державного буття», що відпрацьована
людством, але твердить, що в ідеалі можуть існувати й інші, навіть
найдосконаліші форми державності, до яких відносять соціально-справедливу
або соціалістичну державу. На його думку, соціалістична держава теж має бути
правовою [3, с. 556]. Характеризуючи правову державу, Б. Кістяківський
вважає, що найбільш важливою ознакою такої держави є те, що в ній закладені
певні межі її влади, тобто остання обмежена і підзаконна. Крім того, в правовій
державі як деякі органи влади, так і сам правовий порядок організовуються за
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допомогою самого народу, влада в ній є безособовою у тому розумінні, що
керують не персоналії, а загальні правила чи правові норми [5, с. 114].
Осмислення специфіки втілення концепції природного права в умовах
перехідного періоду становить глибинну філософську сутність правового
державобудування в країні. Концепція та породжуваний нею принцип взаємної
відповідальності держави, суспільства і особи один перед одним сприяють
узгодженню ідеї сильної, міцної державності із принципами самоцінності,
свободи й недоторканності особи. Це позитивно позначається на спробах
подолати відчуженість між державою, особою і суспільством як колективною
множиною утворюючих його суб’єктів. У правовій державі має панувати право,
а не інтереси осіб, у руках яких перебуває влада, що є виразом утвердження
принципу верховенства права [9, с. 111].
Численні концепції, програми, закони та внесені до них зміни і
доповнення, нормативно-правові акти уряду та ратифіковані міжнародні
документи,

напрацьовані

і

прийняті

протягом

незалежності

держави,

беззаперечно створили ґрунтовну юридичну базу для реалізації принципів та
функцій соціальної, правової держави, але, на жаль, більшість ознак зазначеної
держави залишаються формальними, без фактичної функціональності яких
побудувати соціальну, правову державу неможливо [2].
Закон має об’єктивно відображати такий стан речей, який реально існує в
природі і наданий людству незалежно від волі будь-кого. Закон як
відображення волі законодавця має виражати право, лише тоді можна говорити
про те, що держава здатна гарантувати відповідний рівень забезпечення прав
людини та громадянина. Незважаючи на існування ряду актів національного
законодавства з питань захисту прав людини, актів міжнародного права, згоду
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, залишаються
невирішеними ряд проблем, пов’язаних із гідним рівнем життя людини,
використанням

певних

соціальних

благ

тощо

[9, с. 111].

Економічна

неспроможність більшості громадян України приводить до зловживання з боку
економічного потужного класу своїми можливостями, серед яких, зокрема
політичні.
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Сьогодні в Україні привертає увагу факт наявності таких форм деформації
свідомості громадян, як правовий нігілізм, правовий інфантилізм, правова
недосвідченість тощо. З метою подолання зазначених проблем, підвищення
рівня правової культури потрібно виробити чітку державну політику в цій
сфері, забезпечити системний, науковий підхід до проведення відповідних
заходів, скоординувати зусилля державних органів [1, с. 4–5].
Важливо, що визначені в Конституції України завдання щодо створення
правової держави не можуть бути вирішені без відповідного рівня правової
культури особистості та суспільства.
У цьому контексті заслуговує на увагу думка В. Тація про те, що
синтезуючим фактором формування правової держави є правова культура.
Саме належний рівень правової культури є найважливішим чинником, який
сприяє становленню правової системи та демократичних підвалин суспільства,
впливає на формування всього спектра соціальних відносин, підтримує
цілісність суспільства і держави, забезпечує стабільність та правопорядок.
Йдеться про такі основні елементи правової культури суспільства: рівень
якісного стану юридичної охорони й захисту основних прав і свобод людини і
громадянина; ступінь практичного впровадження в суспільне і державне життя
принципу верховенства права; рівень правосвідомості громадян та посадових
осіб; наявність несуперечливої системи законодавства; стан законності в
суспільстві; ефективність роботи правоохоронних органів; стан розвитку
політико-юридичної науки тощо [8, с. 8–9].
Важливими критеріями розвиненості правової культури суспільства
виступають стан законодавства і ступінь забезпечення законності в країні.
Правокультурний статус законодавства в значній мірі визначається його
дієвістю. Закони, що не знаходять застосування і підтримки у свідомості людей,
в їх поведінці, якими б вони не були «досконалими», «прогресивними», не
можуть розглядатися як соціальна цінність.
Соломін О.А. підкреслює, що правова держава не тільки проголошує права
і свободи особистості, а й створює розгалужений механізм їхнього захисту.
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Насамперед, це суд і прокуратура. Також у багатьох розвинених державах є
омбудсмен – це спеціальна посадова особа, яку обирають або призначають для
контролю за дотриманням людських прав і свобод. Важливу роль у їхньому
захисті також відіграють інститути громадянського суспільства, національні й
міжнародні правозахисні організації. Соціальною передумовою правової
держави є розвинене громадянське суспільство, а політичною – консолідований
демократичний режим [7, с. 5].
В умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави
програмно-визначальним для усього подальшого суспільного розвитку є
утвердження цінності категорії «права людини». Адже стосунки всередині
громадянського суспільства мають формуватися на основі усвідомлення
невід’ємності і неспростовності природних прав людини. На них має спиратися
позитивне законодавство держави. Вони є запорукою ефективності усієї
системи соціальних відносин, що існують у суспільстві та мають відповідний
механізм свого забезпечення у правовій державі [9, с. 111].
Правова держава може формуватися тільки в органічному зв’язку з
громадянським суспільством, забезпечуючи його функціонування. І оскільки
таке суспільство створюється або буде створюватися, в тій же мірі формується і
правова держава. Діалектичний взаємозв’язок громадянського суспільства з
державою проявляється в тому, що чим досконаліше громадянське суспільство,
тим менш помітна роль держави. З іншого боку – нерозвинене громадянське
суспільство призводить до надмірного посилення держави, яка обмежує
можливості першого [4, с. 45].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на сучасному
етапі Україна продовжує перебувати в економічній та політичній кризах, що
зумовлені, насамперед, низьким рівнем правосвідомості, що призвело до
критично низького рівня відповідальності держави перед своїм населенням.
Для формування дійсно правової, соціально спрямованої держави необхідний
високий розвиток правосвідомості, правової культури громадян, що, в свою
чергу, призведе до становлення та реальної дієвості інститутів громадянського
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суспільства,

яке

покликане

контролювати

державу,

бути

соціально

спрямованим. При такій умові держава перетворюється у правову державу, де
панує верховенство права, дотримуються права і свободи громадян.
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УДК 347.77(046)
Білоус І.М., к.ю.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ
Розповсюдження комп’ютерних технологій і комп’ютерної техніки, повсюдне
проникнення телекомунікаційних мереж майже в усі сфери життєдіяльності
людини одночасно і полегшило (створення та накопичення баз даних,
автоматична

обробка

інформації,

можливість

миттєвого

передання

інформації на дуже великі відстані тощо), й ускладнило управління, виконання
виробничих процесів та особисту комунікацію. У статті розглядається
поняття «кіберзлочини», стан кіберзлочинності в Україні, та напрямки
протидії із даними злочинами.
Ключові слова: кіберзлочини, кіберзлочинність, протидія кіберзлочинності,
стан кіберзлочинності.
Постановка проблеми. Розширення сфери використання комп’ютерних
технологій, яке набуває подальшого розвитку, надає нові можливості вчинення
традиційних злочинів і створює умови для реалізації принципово нових схем і
методів злочинної діяльності. Актуальність протидії використанню у злочинній
діяльності комп’ютерних технологій на цьому етапі розвитку української
держави не викликає сумнівів. Більш того, розмах комп’ютеризації та рівень
можливостей, які при цьому одержують зловмисники, й тенденція збільшення
кількості злочинів у сфері комп’ютерних інформаційних технологій становлять
загрозу демократичним перетворенням в Україні та її національній безпеці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження
спеціальної літератури свідчать, що на цей момент існує досить велика
кількість

робіт,

в

яких

розглядаються

окремі

аспекти

боротьби

з

кіберзлочинністю. Зокрема, цій проблематиці присвячено роботи Д.С. Азарова,
Ю.М. Батуріна, П.Д. Біленчука, В.М. Бутузова, В.Б. Вєхова, В.О. Голубєва,
О.Ю.

Іванченко,

М.В.

Карчевського,

Н.В.

Коваленко,

А.А.

Музики,

С.О. Орлова, Д.В. Пашнєва, В.С. Цимбалюка, В.П. Шеломенцева та ін. Разом із
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цим швидкий розвиток комп’ютерних технологій і сфер застосування
комп’ютерної техніки й динаміка поширення кіберзлочинів підтверджують, що
одними з перших їх «споживачів» є злочинці.
Найновітніший арсенал технічних засобів та інформація, на жаль, дуже
швидко потрапляють до представників злочинного світу, адже вони не
обмежені у витратах коштів та матеріальному забезпеченні, як правоохоронні
органи, наприклад Департамент кіберполіції.
До того ж процес виявлення та фіксації кіберзлочинів і їх наслідків
ускладнюється їх латентністю та потребує постійного вдосконалення засобів
протидії такому виду злочинності.
Метою статті є дослідження сучасного стану та динаміка злочинів у сфері
використання

електронно-обчислювальних

машин

(комп’ютерів),

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, тобто
кіберзлочинів в Україні, визначення напрямів протидії кіберзлочинності.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до розгляду питань
опису статистичних показників та характеристики кіберзлочинності доцільно
зазначити, що з приводу визначення поняття й ознак кіберзлочинів і
кіберзлочинності в науці кримінального права та кримінології досі триває
дискусія, адже на національному рівні це поняття не має нормативного
врегулювання (на рівні законодавчого його визначення), проте цим терміном
оперує Конвенція про кіберзлочинність (2001 р.) [6].
Стосовно наукових підходів до визначення понять «кіберзлочин» і
«кіберзлочинність» слід пояснити, що частина вчених пов’язує їх із
специфічним предметом злочину – комп’ютером (комп’ютерною технікою) чи
комп’ютерними даними та способом вчинення злочину – з використанням
вищевказаних предметів для вчинення злочину [10, с. 338; 2, с. 36] або з
певним місцем його вчинення, яким є кіберпростір [1, с. 17], віртуальний
простір [4, с. 173].
Такі підходи, на наш погляд, є дещо спрощеними, адже, якщо визнати
комп’ютер предметом злочину, то будь-яке його використання, наприклад для
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нанесення тілесних ушкоджень, утворюватиме склад кіберзлочину. Що
стосується зв’язку кіберзлочинів та кіберзлочинності лише з певним простором
(сферою) вчинення злочину (злочинів), слід звернутися до дослідження,
проведеного

О.В.

Манжаєм.

Проаналізувавши

існуючі

визначення

кіберпростору, науковець дійшов висновку, що кіберпростір ідентифікується з
певним єдиним простором – це інформаційне середовище (простір), яке
виникає (існує) за допомогою технічних (комп’ютерних) систем під час
взаємодії людей між собою, взаємодії технічних (комп’ютерних) систем та
управління людьми цими технічними (комп’ютерними) системами [9, с. 216],
що фактично не охоплює локальні мережі (не приєднані до Інтернет), не
кажучи вже про локальні комп’ютери.
Важко

погодитися

із

можливістю

назвати

середовище,

створене

функціонуванням одного такого комп’ютера, таким об’ємним терміном, як
«кіберпростір». Так само важко й навіть неможливо опиратися тому, що такий
комп’ютер є комп’ютерною системою, яка згадується під час визначення
кіберзлочинності й може бути використана для вчинення злочину. Таким
чином, визначення кіберзлочинності через поняття кіберпростору не є
достатнім для позначення її обсягу.
На наш погляд, кримінально-правовий обсяг поняття «кіберзлочинність»
складають злочини, передбачені статтями 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1 КК
України, що містяться у Розділі ХVІ «Злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку». Під кіберзлочинністю слід розуміти соціальноправовий феномен, що проявляється в забороненій законом про кримінальну
відповідальність предметній діяльності (кримінальній активності) частини
населення з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
телекомунікаційних

систем,

комп’ютерних

мереж

і

мереж

електрозв’язку [7, с. 19]. Зазначений підхід до визначення кіберзлочинності був
сприйнятий і МВС України під час установлення кола злочинів, які належать до
компетенції колишнього Управління боротьби кіберзлочинності (наразі
Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
188

Таким чином, це дослідження ґрунтуватиметься на емпіричних даних
(офіційні статистичні дані МВС та Генеральної прокуратури України), які
стосуються основної, системоутворюючої групи кіберзлочинів – злочинів у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, оскільки саме специфічні
властивості цих злочинів найбільш повно характеризують кіберзлочинність, а
отже результати цього дослідження можна вважати репрезентативними
стосовно всього масиву кіберзлочинності.
Визначаючи сучасний стан кіберзлочинності в Україні, слід указати, що
вона, як і будь-яке інше соціальне явище, піддається оцінюванню за допомогою
певних критеріїв, що відбивають її кількісні та якісні характеристики.
Здійснити таке оцінювання можна через аналіз показників поширеності
кіберзлочинності в Україні: її рівня, географії, структури, динаміки тощо.
Стосовно рівня кіберзлочинності та її динаміки зазначимо, що у 2009 р. в
України було зареєстровано 217 злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку, у 2010 р. – 190, у 2011 р. – 131, у 2012 р. – 138, у 2013 р. – 595, у
2014 р. – 443, у 2015 р. – 598, у 2016 р. – 865, у 2017 р. – 2573, за січень-серпень
2018 р. – 1885 злочинів.
Суттєве збільшення кількості зареєстрованих кіберзлочинів окремі вчені
пов’язують із тим, що «зростання вказаного виду злочинності обумовлено
щорічним зростанням користувачів Інтернет-ресурсу в Україні» [5, с. 124], інші
пов’язують різницю в даних, що стосуються обліку зареєстрованих злочинів, з
переданням права формувати державну статистику про стан злочинності в
державі від МВС до прокуратури України [3].
На наш погляд, з набуттям чинності Кримінальним процесуальним
кодексом України (2012 р.), яким було внесено істотні зміни у порядок
розслідування проваджень і компетенцію уповноважених для цього осіб, і
низки супутніх документів дійсно відбулися певні коливання у статистичній
картині, разом із цим їх не варто розглядати як дещо надзвичайне чи критичне.
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У структурі кіберзлочинності в Україні переважає несанкціоноване
втручання

в

роботу

електронно-обчислювальних

машин

(комп’ютерів),

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
(ст. 361 КК України). На нього припадає понад 69,8 % злочинів у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, які вчиняються (реєструються) на
території України.
Незважаючи на мінливу динаміку, рівень кіберзлочинності в абсолютних
показниках характеризується істотним зростанням і стабілізацією показників на
високих позначках, а дослідження співвідношення частки їх складових у
динаміці вказує на негативні тенденції змін кількісно-якісних характеристик
цього виду злочинів і дозволяє виявити, за рахунок яких злочинів головним
чином відбувається приріст.
Розглядаючи питання протидії кіберзлочинності, доцільно приєднатися до
тих науковців-кримінологів, які виокремлюють загальносоціальні, спеціальнокримінологічні й індивідуальні напрями протидії.
Протидія кіберзлочинності на загальносоціальному рівні (напрямі)
передбачає комплекс перспективних соціально-економічних, організаційноуправлінських,

ідеологічних,

культурно-виховних

та

інших

заходів,

спрямованих на вирішення нагальних соціальних проблем і суперечностей у
країні. Саме реалізація загальносоціальних заходів запобігання дає змогу
усунути

чи

мінімізувати

вплив

криміногенних

факторів

детермінації

кіберзлочинності, запобігти формуванню особистості злочинця.
Задля належної розробки відповідних заходів протидії злочинності, в тому
числі кіберзлочинності, є необхідною належна організація діяльності як
правоохоронних органів, так і вищих органів держави, яка відповідає вимогам,
що висуваються до правової, незалежної та демократичної держави. Крім того,
необхідно усувати фактори, що позитивно впливають на існування та розвиток
злочинності [8].
Напрямом діяльності щодо протидії вчиненню кіберзлочинів слід також
визначити виявлення осіб, які вчиняють або схильні до вчинення кіберзлочинів,
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індикаторами

поведінки

яких

є

систематичний

перезаписданих

без

необхідності, заміна або видалення даних, поява фальшивих записів, випадків,
коли

оператор

системи

без

об’єктивних

підстав

починає

працювати

наднормово, персонал заперечує проти здійснення контролю за записом даних,
фіксуються постійні скарги користувачів баз даних або власників щодо
помилок та затримок у роботі системи тощо.
Окремим заходом запобігання вчиненню кіберзлочинів є виявлення та
запобігання діяльності кібертерористів, тобто осіб, які використовують
комп’ютерну техніку, пристрої та мережі для вчинення терористичних актів
[11, с. 408].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Показники динаміки
кіберзлочинності в цілому відповідають показникам загальної злочинності в
країні,

що

свідчить

про

специфічність

детермінаційного

комплексу

кіберзлочинності та про відставання можливостей правоохоронних органів від
сучасного рівня технологічного та програмного забезпечення кримінальної
активності. Найбільш ефективними заходами, безпосередньо спрямованими на
протидію

кіберзлочинності,

є

такі:

збільшення

кількості

планових

і

позапланових перевірок; установлення жорсткого контролю за обігом
технічних засобів, заборонених або обмежених у вільному цивільному обігу;
перейняття досвіду діяльності правоохоронних органів інших країн у цій сфері;
співробітництво з відповідними органами інших країн щодо розкриття,
розслідування та запобігання злочинам в аналізованій сфері, обмін досвідом
правозастосування; виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів в
аналізованій сфері, тощо. Указані заходи потребують подальших наукових
розробок для створення дієвих інструментів протидії сучасним викликам
кіберзлочинності.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ПАРИЗЬКОЇ ТА БЕРНСЬКОЇ
КОНВЕНЦІЙ ЯК БАЗОВИХ ДОКУМЕНТІВ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Розглянуто основні міжнародні нормативно-правові акти сфери захисту прав
інтелектуальної власності. Визначено особливості становлення, розвитку та
сучасного стану міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної
власності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав, законодавство,
міжнародне право, нормативно-правові акти.
Постановка проблеми. В процесі поетапного становлення та розвитку
інтелектуальна власність в набуває юридичних та економічних аспектів,
потребуючи при цьому вдосконалення не лише системи охорони та захисту, але
й ефективного інституційного забезпечення її середовища.
У

інституційному

контексті

до

передумов

порушень

у

сфері

інтелектуальної власності може бути виокремлене наступне:
 недостатня

ефективність

державного

регулювання

у

сфері

інтелектуальної власності, що підтверджується погіршенням глобального
рівня охорони та захисту вітчизняних результаті інтелектуальної
діяльності як на національному, так і на міжнародному рівнях.
 недостатня

ефективність

інституційного

середовища

–

діяльності

законодавчих, виконавчих органів влади, судової гілки та складність
охоронних процедур спричинюють корупцію у сфері інтелектуальної
власності.
193

 непослідовне та нецільове проведення структурних реформ у сфері
інтелектуальної власності.
 уперечливість

та

дублювання

норм

законодавчої

бази

у

сфері

інтелектуальної власності, що формують безкарність при здійсненні
господарської та інших видів діяльності поза легальним сектором та
створюють проблеми щодо функціонування регуляторних органів, що
відповідно знижує ефективність охорони та захисту інтелектуальної
власності.
 недієвість

сучасних

організаційно-інституційних

механізмів

національного законодавства, що обумовлена наявністю трьох попередніх
факторів.
Зважаючи на окреслені вище фактори, з’ясування змісту положень
головних актів у сфері регулювання інтелектуальної власності, на яких
базується законодавство усіх країн світу, підкреслює актуальність обраної
тематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх наукових працях
проблеми охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності в
адміністративному порядку розглядали І. Гиренко, С. Гончарук, Е. Демський,
Ф. Кіріленко, Г. Корчевний, О. Світличний, Ю. Тихомирова, М. Тищенко,
Н. Хорощак, П. Цибульова та ін.
Метою статті є аналіз особливостей захисту інтелектуальної власності як
основи регулювання права інтелектуальної власності у Паризькій та Бернській
конвенціях.
Виклад основного матеріалу. Проблема захисту прав інтелектуальної
власності охоплює майже всі суспільні сфери і тому відіграє дуже значну роль в
економічному розвитку будь-якої країни.
Ця галузь цивільного права відносно молода в Україні. Розвинені країни
світу мають великий досвід захисту прав інтелектуальної власності та,
відповідно, ефективне, дієве нормативно-правове забезпечення в цій сфері.
Як

відомо,

координує

комплекс

заходів

щодо

міжнародного

співробітництва саме Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка є
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однією з 16 спеціалізованих організацій у системі Організації Об’єднаних
Націй. Необхідно зазначити, що Всесвітню організацію інтелектуальної
власності було засновано укладенням у 1883 р. Паризької конвенції з охорони
промислової власності та в 1886 р. – Бернської конвенції з охорони
літературних і художніх творів. Укладання цих конвенцій передбачало
створення Міжнародного бюро, а вже в 1967 р. було укладено Конвенцію про
заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, але чинності вона
набула аж через три роки.
У Конвенції надається таке визначення інтелектуальної власності: це права
на літературні, художні та наукові твори, на виконавчу діяльність артистів,
звукозапис, радіо- і телевізійні передачі, права на винаходи в усіх сферах
людської діяльності, наукові відкриття, промислові зразки, знаки для товарів,
знаки обслуговування, комерційні (фірмові) найменування й комерційні
позначення, захист проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права,
що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій і художній
галузях.
Згідно

зі

своїми

основними

завданнями

Всесвітня

організація

інтелектуальної власності:
– забезпечує адміністративне співробітництво союзів, створених у межах
конвенцій, а також інших договорів, адміністративні функції стосовно яких
виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності;
– сприяє охороні інтелектуальної власності у всьому світі завдяки
активному

співробітництву

між

державами

та

взаємодії

з

іншими

міжнародними організаціями.
Охорону інтелектуальної власності в усьому світі дана організація
забезпечує шляхом:
– надання технічної допомоги країнам, що розвиваються;
– заохочення розроблення й укладання нових міжнародних договорів,
метою яких є уніфікація національних законодавств у сфері охорони
інтелектуальної власності;
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– збирання та поширення інформації;
– забезпечення функціонування служб, роботу яких спрямовано на
охорону винаходів, знаків для товарів, послуг та промислових зразків;
– забезпечення розвитку усіх видів адміністративного співробітництва між
державами-членами.
До складу Всесвітньої організації інтелектуальної власності входять три
керівних органи, а саме: Генеральна Асамблея (її члени – це країни – учасниці
Всесвітньої

організації

інтелектуальної

власності

та

Паризького

і/або

Бернського союзів), Конференція (її члени – це усі країни – учасниці
Всесвітньої організації інтелектуальної власності), Координаційний комітет
(його членів обирають з членів Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, Паризького та Бернського комітетів [5; 1].
Всесвітня організація інтелектуальної власності виконує адміністративні
функції 23 міжнародних договорів, що стосуються різноманітних аспектів
захисту прав інтелектуальної власності. Ці договори об’єднують у три групи:
договори, що забезпечують правову охорону різних об'єктів інтелектуальної
власності в різних державах; договори, що встановлюють міжнародні
класифікації для різних об'єктів інтелектуальної власності; договори з охорони
інтелектуальної власності, що визначають міжнародні стандарти з цього
питання.
Важливим документом, як уже зазначалося, є Паризька конвенція з
охорони промислової власності (1883 р.), метою якої є забезпечення правової
охорони результатів інтелектуальної діяльності, спрямоване на суттєве
зростання якості товарів. Цю конвенцію застосовують до об'єктів прав
промислової власності (винаходи, промислові зразки, торговельні марки,
фірмові найменування, географічні зазначення, корисні моделі, захист від
недобросовісної конкуренції).
Безперечно, у Паризькій конвенції з охорони промислової власності
містяться й інші положення щодо регулювання правовідносин, спрямованих на
охорону прав інших об'єктів промислової власності (у т. ч. і промислових
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зразків, комерційних найменувань торговельних марок, назв місця походження,
географічних зазначень) [2].
Паризька конвенція з охорони промислової власності прийнята на
Дипломатичній конференції в Парижі 1883 р. 11 державами.
За станом на 21 вересня 2013 року, країнами-членами даної конвенції є 175
країна світу. СРСР (в склад якого входила УРСР) приєдналася з 01.07.1965р.
Головна мета Паризької конвенції – утворення Союзу з охорони
промислової власності та встановлення єдиних для держав-учасниць правил
надання правової охорони винаходам, корисним моделям, промисловим
зразкам,

знакам

для

товарів

і

послуг

(товарним

знакам

і

знакам

обслуговування), фірмовим найменуванням, зазначенням походження або
найменуванням

місць

походження

товарів,

а

також

запобіганню

недобросовісній конкуренції.
Положення Паризької конвенції можна поділити на чотири категорії.
Перша категорія положень про національний режим заявки на патент за
чинними у країні законами (однакові права іноземцям) - згідно з ним громадяни
будь-якої держави-учасниці в питаннях охорони промислової власності
користуються в інших державах-учасницях Конвенції такими самими правами,
які ці держави-учасниці надають своїм громадянам.
Друга категорія положень про конвенційний пріоритет тобто установлює
ще одне основне право, відоме як право пріоритету. Право пріоритету надає
заявникові значні практичні переваги за його бажанням одержати охорону в
кількох державах заявнику не потрібно одночасно подавати всі заявки як вдома,
так і в інших державах, оскільки в його розпорядженні є зазвичай дванадцять
місяців, щоб вирішити, у яких саме державах запитувати охорону.
Третя категорія положень спрямовані на запобігання зловживань,
пов’язаних із здійсненням виключного права, виданого патентом тобто
визначає ряд загальних норм у сфері матеріального права, які містять або
норми, що встановлюють права й обов’язки фізичних і юридичних осіб, або
норми, що потребують або дають змогу державам-учасницям передбачати у
своєму законодавстві відповідні цим нормам положення.
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Четверта категорія стосується адміністративних рамок, установлених з
метою реалізації Конвенції. [ 3, с. 7576].
Проаналізуймо Бернську конвенцію з охорони літературних та художніх
творів. До складу цієї конвенції входять матеріально-правові норми щодо:
авторів і творів, що охороняються; термінів і правил охорони кінофільмів,
фотографій, радіопередач, телепередач, збірників, лекцій, творів фольклору,
звукозапису й інших предметів охорони. Країни – учасниці цієї конвенції
являють собою своєрідне міжнародне товариство з взаємної охорони
авторських прав. Зауважимо, що коли визначається суб'єкт охорони, то
використовують територіальний принцип, тобто надають перевагу країні
походження твору (де твір було вперше опубліковано). Окрім того,
максимальний термін охорони авторських прав охоплює все життя автора твору
та 50 років опісля його смерті. При цьому знижено терміни охорони на
переклади, кінофільми, фотографії й інші об'єкти, але країни-учасниці мають
право встановлювати більш тривалі терміни [4].
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів прийнята
9 вересня 1886 р.,  це найдавніший міжнародний договір у сфері авторського
права, відкритий для приєднання всім державам. Після прийняття Конвенції її
текст неодноразово переглядався з метою вдосконалення міжнародної системи
охорони (останній раз у Парижі 1971р.).
Конвенція базується на трьох основних принципах і містить ряд положень,
які визначають мінімальний рівень охорони, що надається, а також ряд
спеціальних положень щодо країн, які розвиваються.
Три основні принципи такі:
• твори, країною походження яких є одна з договірних держав (тобто
твори, автор яких є громадянином такої держави, або твори, вперше
опубліковані в такій державі), повинні користуватися тією ж охороною в
кожній з інших договірних держав, яка надається творам їх власних громадян
(принцип національного режиму);
• така охорона не повинна обумовлюватися виконанням будь-яких
формальностей (принцип автоматичної охорони);
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• така охорона не залежить від наявності охорони в країні походження
твору (принцип незалежності охорони).
Стосовно тривалості охорони загальне правило полягає в тому, що охорона
триває до закінчення п'ятдесятого року після смерті автора. Однак є виняток з
цього загального правила. Для творів, випущених анонімно або під
псевдонімом, термін охорони закінчується через 50 років після того, як твір
став правомірно доступним для публіки, за винятком тих випадків, коли взятий
автором псевдонім не викликає сумнівів у його особі або якщо автор розкриє
свою особу протягом цього терміну. В такому випадку застосовується загальне
правило. Для аудіовізуальних (кінематографічних) творів мінімальний термін
охорони закінчується через 50 років після того, як твір став доступним для
публіки (випуск твору), або — якщо ця подія не настане — термін охорони
закінчується через 50 років після створення твору. Для творів прикладного
мистецтва і фотографічних творів мінімальний термін охорони закінчується
через 25 років від часу створення такого твору.
Необхідно зазначити, що в Бернській конвенції з охорони літературних та
художніх творів авторські права поділено на дві групи, а саме:
– особисті майнові й немайнові права, які встановлені національним
законодавством держави, у якій звертаються за охороною;
– спеціальні права, що встановлюються в нормах конвенції: виключне
право автора на переклад власного твору, його публічну презентацію; публічне
виконання музичного чи драматичного твору; передача твору по радіо або
телебаченню; перероблення твору; запис тощо.[3, с. 9596].
З розвитком техніки, насамперед технічних засобів розповсюдження та
розмноження інформації, на конференціях з перегляду Бернської конвенції до
неї долучилися постанови про механічне відтворення (звукозаписи) за
допомогою магнітофону, шляхом передачі по радіо.
Після Брюссельської конференції 1948 р. стали актуальними питання
зняття копій з творів, особливо з творів наукової літератури. Це зумовило
необхідність врегулювати в тексті Бернської конвенції право на відтворення,
встановити певні винятки й обмеження при здійсненні цього права.
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На Стокгольмській конференції 1967 р. було прийнято загальне правило,
потім повторне  в Паризькому акті 1971 р. У ст. 9 (1) було встановлено, що
«автори літературних і художніх творів, охоронюваних цією Конвенцією,
користуються виключним правом дозволяти відтворення цих творів будь-яким
способом і в будь-якій формі». Під відтворенням потрібно розуміти будь-яку
матеріальну фіксацію твору в одному чи багатьох примірниках. У тексті
Бернської конвенції нема тлумачення цього поняття. Єдине роз’яснення
міститься у ст. 9 (3), згідно з яким «будь-який запис звуку або зображення»
розглядається як відтворення.
Питання про можливі винятки з цього права були предметом тривалої
дискусії на Стокгольмській конференції 1967 р., у результаті якої до ст. 9 було
включено п. 2, згідно з яким за країнами-членами Бернського союзу
зберігається право в своєму законодавстві дозволяти відтворення твору в
певних особливих випадках за умови, що таке відтворення не заважатиме
нормальному використанню твору і не завдаватиме відчутної шкоди законним
інтересам автора.
Право інтелектуальної власності визначають дві конвенції – Паризька та
Бернська, адже саме вони є основоположниками у сфері прав інтелектуальної
власності в європейських та інших країнах світу. Проте в 1994 р. ухвалено
Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), що
стало кульмінаційним моментом Уругвайського раунду переговорів.
Новим

для

багатосторонніх

міжнародних

угод

з

охорони

прав

інтелектуальної власності є визначення принципу найбільшого сприяння, яке
передбачає, що будь-які перевага, сприяння, пільга або імунітет, що надається
учасником угоди громадянам будь-якої іншої країни, повинні бути негайно і
безумовно надані громадянам усіх країн-членів з визначенням певних
вилучень. Принципово новими є положення ТРІПС щодо цивільно-правових,
адміністративних та кримінальних процедур та засобів захисту прав
інтелектуальної власності; попередніх заходів із захисту прав; спеціальних
вимог щодо заходів на кордоні.
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Дієвість прийняття ТРІПС мала наслідком намагання винайти ще простішу
процедуру

запровадження

міжнародних

стандартів

захисту

прав

інтелектуальної власності. 5 жовтня 2011 р. США, Канадою, Японією, Марокко,
Новою Зеландією, Сінгапуром, Кореєю та в січні 2012 р. представниками 22
держав – членів ЄС була підписана Протиконтрафактна торговельна угода.
Метою Протиконтрафактної угоди було посилення міжнародно-правових
засад контролю над порушеннями авторського права і суміжних прав, у т. ч. в
інтернет-середовищі. Підписання документа викликало критику представників
інтернет-середовища,

правозахисних

організацій,

фахівців,

проведення

демонстрацій у країнах ЄС у зв'язку з незбалансованістю в угоді інтересів
суб'єктів майнових прав та користувачів, обмеженням прав на інформацію,
освіту, свободу думок, наслідком чого виявилося несхвалення 4 липня 2012 р.
Протиконтрафактної угоди Парламентом ЄС [5, c. 67].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проблеми охорони
інтелектуальної власності у даний час є одними з пріоритетних у галузі
вдосконалення законодавчої бази будь-якої сучасної держави. Однією з
головних цілей правової охорони авторських прав є сприяння поширенню
відповідних науково-технічних винаходів і відкриттів у всьому світі.
Законодавство з авторського права є важливою ланкою у політиці будь-якої
держави, спрямованій на захист національних інтересів.
Під інтелектуальною власністю в міжнародних угодах та законодавстві
більшості держав розуміється сукупність немайнових та майнових прав на
результати творчої діяльності та прирівняні до них результати. Уся міжнародна
система

охорони інтелектуальної

власності

прагне до

формування

й

функціонування єдиних підходів до забезпечення її прав. Однак, зважаючи на
швидкий розвиток технологій, виникають нові методи порушення норм
міжнародного права у сфері інтелектуальної власності. Через це необхідні
подальший розвиток і вдосконалення міжнародних нормативно-правових актів
у сфері захисту інтелектуальної власності.
Cтаття є проміжним результатом роботи над завданнями ПРОЕКТУ KEGA
№ 049TUKE-4/2019 «Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie
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kľúčových kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu
práce na Slovensku»
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Кокарча Ю.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВІРТУАЛЬНА СПІЛЬНОТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАРЕСУРСАХ
У статті розглянуто основні підходи до визначення віртуальних спільнот,
виокремлено головні фактори поширення таких спільнот та їх функціонування
в соціальних мережах.
Ключові слова: інформаційне суспільство, віртуальна спільнота, Інтернет,
соціальні мережі.
Постановка

проблеми.

Міжнародний

досвід

слугує

прикладом

впровадження та використання електронної комунікації. Адже там, вона давно
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вже стала рушійною силою прогресивного розвитку у всіх сферах життя
людини. Пришвидшила перехід до інформаційного суспільства покоління.
Важливими елементами сталого інформаційного суспільства є такі:
– «електронна демократія», що характеризується як «залучення громади за
допомогою сучасних інформаційних технологій до вирішення різноманітних
суспільно-політичних завдань» [1, с. 5];
– «електронне урядування» включає інформацію, послуги і компонент участі,
як правило, обмежуючись урядовими інституціями як форми організації
державного управління [1, с. 14];
– «електронна культура» як форма поширення культурних цінностей, процесів
в усесвітньому інформаційному просторі;
– «електронна освіта» як форма доступу до електронних ресурсів знань і
дистанційного отримання освіти;
– «інформаційна інфраструктура» комплекс сучасних наукових знань,
технологій та технічних засобів, які забезпечують процес обігу інформації в
інформаційній сфері [2];
–

«інформаційний

ресурс»

як

об’єкт

інтелектуальної

власності

з

систематизованою інформацією або знаннями, що мають цінність у певній
предметній області і можуть бути використані людиною в своїй діяльності для
досягнення певної мети;
– «віртуальна спільнота» як певна група осіб, що взаємозалежать один від
одного, координують і погоджують свою спільну діяльність за допомогою
Інтернет-технологій.
Узгоджуючи інтереси дослідження доцільним буде розглянути віртуальні
спільноти більш детальніше, концентруючи увагу на сфері медіа-простору.
Актуальність даної проблематики зумовлена шаленим темпом розвитку медіатехнологій в інформаційному суспільстві, за допомогою яких такі групи осіб, як
віртуальні спільноти, мають широкі можливості у мережевому середовищі. Що
спонукає до поглибленого дослідження їх поведінки та діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання розвитку та
становлення інформаційного суспільства досліджено у працях Д. Белла,
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Р. Дарендорфа, В. Іноземцева, Й. Масуди, Е. Тоффлера та ін. Проблеми
розвитку віртуального простору та електронних комунікацій досліджені у
працях зарубіжних і вітчизняних авторів Н. Лумана, Д. Розенблюма,
Ю. Хабермаса, А. Стриженка, С. Бондаренка, П. Бурдье, Д. Іванова,
В. Поправка, А. Скуратова, Ю. Рикова, В. Сазанов та ін.
Мета. Дослідити підходи до визначити поняття віртуальних спільнот,
виокремити фактори їх утворення, а також особливості

функціонування в

соціальних мережах.
На думку провідних дослідників, пов’язаних з трансформацією соціальнополітичних інститутів сучасного суспільства і тенденцій глобалізації, розвиток
віртуальних спільнот, що функціонують на принципах самоорганізації, є одним
з ключових факторів забезпечення прогресу сучасного суспільства [3].
Найбільш глибокі й радикальні зміни сучасного суспільства пов’язані з
розвитком і поширенням глобальної електронної комунікації. Ця комунікація є
особливим

засобом

і

середовищем

існування

безлічі

нових

неінституціоналізованих віртуальних спільнот.
Саме поняття Віртуальна спільнота, походить від загального розуміння
спільності людей, які спілкуються між собою задля вирішення якихось питань
та проблем, що торкаються кожного з них, або щоб просто поділитися
враженнями чи висловити свої певні позиції щодо будь якого питання.
Враховуючи те, що Інформаційне суспільство набуло значного розвитку,
з’явилася глобальна мережа – Інтернет, такі спільноти об’єднуються у
віртуальному просторі і вирішують такі ж питання, але в інший спосіб.
Принаймні, дещо схожої думки притримується К. Мей, який вважає, що
«навряд чи можна говорити, що нові ІКТ призводять до виникнення спільнот
нового типу». Справа в тому, пояснює він, що «хоча ІКТ і сприяють
комунікації, вони зазвичай обслуговують товариства, що були утворені під час
«фізичних» зустрічей (конференцій, урочистих подій, свят)». Такі спільноти, як
правило,

«будуються

на

основі

соціальної

відповідальності та спільних цінностей» [8, с. 171].
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солідарності,

колективної

Розвиток соціальних мереж, та всі можливі способи спілкування в
Інтернеті дозволили об’єднати людей за найрізноманітнішими критеріями:
віросповіданням,

переконаннями,

інтересами,

політичними

поглядами,

загальними проблемами. Одним із основних причин для об'єднання таких груп
є і політичні переконання. Інтернет змінив політичний напрямок діяльності
окремих суб'єктів політики та владної верхівки зокрема. Завдяки комунікації в
режимі реального часу та відносно низькій вартості користування Інтернетом,
утворюються віртуальні, такі що поширяться в усьому світі коаліції, так звані
«недиференційовані (віртуальні) спільноти». Вони можуть об’єднувати людей
за спільними поглядами а також тих хто ставить перед собою схожі цілі.
Учасники подібних Інтернет-спільнот допомагають один одному, обмінюються
інформацією, розробляючи та реалізуючи при цьому стратегію певних дій.
Український дослідник С. Шкребець на прикладі Інтернет-форуму
«Української правди» назвав низку можливих мотивацій участі індивіда в
мережевому співтоваристві: потреба в спілкуванні та прагнення уникнути
самотності, бажання дізнаватись новини з коментарями від однодумців,
можливість анонімно висловити те, що складно висловити в реальному
спілкуванні [9, c. 228].
С.

Кремльова

вважає,

що

успішне

функціонування

мережевого

співтовариства потребує від людини чимало часу, сил та уваги. Мережеві
співтовариства повинні бути беззастережно сфокусовані на потребах своїх
членів, а не спонсорів і рекламодавців. Контроль над членами співтовариства
не повинен бути надмірним. Водночас слід формувати загальний дух,
переконання, що «немає нікого розумніших за нас» [10].
Існує велике розмаїття факторів за допомогою яких люди об’єднуються у
віртуальні спільноти. Одним із таких об’єднуючих факторів є «онлайн-ігри».
Вони об’єднують із всього Інтернет-простору одну із найбільших груп людей з
різних куточків світу. В учасника таких ігор в режимі безпосереднього
спілкування

з

представниками

різних

країн

та

народів,

відбувається

переосмислення усталених стереотипів сприйняття представників інших країн,
їх політичного статусу.
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Ще одним, доволі важливим фактором утворення віртуальних спільнот є
комунікація за допомогою соціальних мереж.
У наш час соціальні мережі відіграють значну роль у житті суспільства.
На думку Т.

Галіча,

соціальні мережі тематично можна

класифікувати

наступним чином:
 загальнотематичні,

тобто це мережі дозвілля (MySpace, youtube тощо) –

спілкування без спеціалізації соціальної мережі (можливості створювати власні
спільноти за інтересами, веб-сайти з форумами, вести блоги, чати, розміщати
музику, фото та відеоматеріали, мережеві ігри, аукціони, біржі філателістів,
любителів живопису або тварин тощо);
 навчальні або соціалізуючі (wikipedia.org, LiveLib, X-libris.net тощо) –
соціальні мережі, які допомагають у навчанні, ширше – в соціалізації
особистості (можливість ознайомитись з науковими працями інших авторів:
рефератами, курсовими роботами, авторефератами; можливість користування
електронними бібліотеками; можливість участі у Інтернет-конференціях;
можливість користуватися соціальним досвідом тощо);


«спілкувальні»

(Twitter,

Facebook,

Instagram,

тощо)

–

зв’язок

з

однокласниками, з тими, з ким навчався, працював, служив в армії (можливість
відновити спілкування зі старими знайомими, друзями, товаришами не тільки
за допомогою мережі, а й у повсякденному житті; завести нових друзів;
розширити комунікативні зв’язки тощо);
 ділові (LinkedIn, Atlaskit, Profeo, OLX тощо) – бізнес-проекти, пошук роботи,
пошук партнерів, власне робота (можливість створення портфоліо, пошуку
партнерів і клієнтів, розширення кола професійного спілкування, можливість
ділитися власним досвідом на просторі особистого професійного блогу, ділових
контактів, пошук втрачених зв’язків, рекрутинг, продаж товарів тощо);
 політичні, що об'єднують політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та
виборців в межах одного співтовариства (створення умов для політичної і
суспільної діяльності онлайн: спілкування в групах, ведення блогу, дискусії,
можливість оцінити діяльність партій і політиків тощо);
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 мережі, об’єднані навколо

певної проблематики, що сконцентровані

тематично на проблемах сімейних зв’язків, домашньої тематики (можливість
об’єднання людей на основі родинних зв’язків, пошук рідні, побудова власного
генеалогічного дерева, встановлення зв’язків з друзями родини; соціальна
мережа для мам - можливість спілкування і обміну досвідом виховання
малюків, обговорення спільних проблем, пошук порад лікаря з тих чи інших
питань тощо);
 релігійні мережі (MyChurch, Faithbook, Гефсимания та ін.) – тематичні
соціальні мережі релігійного спрямування (можливість створення власної
Церкви, пошук однодумців в цій сфері, поширення своїх поглядів через ведення
блогів, планування і проведення спільних заходів тощо) [11, с. 149150].
Соціальна мережа – це віртуальне об’єднання людей, де обмінюються
певною інформацією, що в широкому сенсі є характеристикою самого поняття
«Інтернет». Причини її існування очевидні: сьогодні люди проводять величезну
кількість часу за комп’ютером і звикли обмінюватися інформацією одне з
одним

насамперед

в

електронному

вигляді,

адже

це,

як

мінімум,

економить час [12].
Соціальні мережі слугують певним середовищем функціонування
віртуальних спільнот. За своєю впливовістю їх можна порівняти з провідними
ЗМІ, хоча, багато дослідників вважають їх набагато прогресивнішими і
ефективнішими ніж звичні засоби масової інформації. Їх вплив очевидний.
Адже вони міцно увійшли в життя практично всіх жителів Землі. Якщо раніше
сторінка в Instagram, Twitter чи Facebook була лише в провідних, таких, що
швидко розвиваються компаніях, то тепер неможливо уявити сучасний гаджет
будь якої людини без встановлених на нім програм доступу до соціальних
мереж. І все це спрощує життя людей і водночас змушує задуматися.
Аналізуючи дослідження британського історика і письменника, автора
книги «Площа та вежа» Ніла Фергюсона [13], можна зазначити, що активне
життя в соціальних мережах є сучасною інтерпретацією історичних зібрань на
площах. Всі взаємодії онлайн-спільнот спрощують життя, роблять людей
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ближчими один одному і водночас вразливішими. Так звані «лайки» в
соціальних мережах можуть слугувати тоталітарним режимам, доказом цього є
сучасний Китай, де соціальні медіа підвладні уряду та жорстко контролюються
державою. Користування соціальними мережами призвело до зміни теорії
«Шести

рукостискань»

на

значно

менше

рукостискань,

за

різними

дослідженнями майже вдвічі [14]. Тобто, комунікаційні зв’язки стали
тіснішими, інформація поширюється з шаленою швидкістю і з такою ж
швидкістю зростає загроза вірусної інформації. Онлайн-спільноти стають
вразливими перед недостовірною інформацією, особливо актуальна така
небезпека

під

час

виборчих

кампаній

адже

маніпулятивний

вплив

напівправдивої інформації може виявитися набагато жахливішим за фейки.
Така напівправдива інформація небезпечна тим, що межа закінчення правди і
початку брехні досить непомітна і розмежувати її надзвичайно важко.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи
досліджувану інформацію, важливо зазначити, що об'єднання у віртуальні
спільноти стало невід'ємною складовою як суспільного так і політичного життя
суспільства. Значне поширення соціальних мереж створює широкі можливості
для самовираження через об'єднання у віртуальні спільноти. За допомогою
великих соціальних мереж люди консолідуються навколо певних інтересів та
вподобань. Також відбувається безпосереднє спілкування в реальному часі, що
дозволяє об’єднувати людей та миттєво реагувати в тій чи іншій ситуації.
Дуже вигідним є використання соціальних мереж для політичних акторів,
зокрема, для пропаганди та поширення «потрібної» інформації в суспільстві.
Але з іншої сторони поширення такої інформації (в більшості неправдивої)
підриває авторитет політичних діячів.
Віртуальні спільноти приваблюють все більшу увагу активних учасників
політичних процесів, і в свою чергу, самі стають фактором політичного впливу.
Подальші дослідження в даному напрямку будуть доречними і послідовними,
адже система регулювання відносин віртуальних спільнот взагалі і, зокрема, в
соціальних медіа, потребують всебічного розгляду. Доречним буде дослідити
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символи спілкування та механізми захисту від негативного маніпулятивного
впливу на віртуальні спільноти в сучасному просторі інформаційного
суспільства.
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УДК 340.1
Костюк Н.П.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ ПРИ ОЦІНЮВАННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються основні проблеми підвищення ефективності
застосування

норм

права

органами

виконавчої

влади.

Пропонується

враховувати позитивний досвід Польщі при реформуванні органів виконавчої
влади.
Ключові слова: застосування норм права,ефективність застосування норм
права.
Постановка проблеми. У зв'язку з побудовою в Україні демократичної
правової держави виникає необхідність щодо з’ясування проблеми підвищення
ефективності застосування норм права органами виконавчої влади. Суб'єкти
210

застосування норм права повинні діяти тільки на підставі і відповідно до
законодавства України. Сфера цієї діяльності має бути чітко визначена
нормативно-правовими актами, її мета - впорядкування суспільних відносин,
вона є спрямована державою, тому можна говорити про особливу форму
керування державою суспільством. Втілення у життя правил поведінки, що
становлять зміст права, здійснюється у процесі застосування норм права. Саме
через застосування норм права досягається результат, зміст якого був
закладений законодавцем при виданні норми права. Тому своєчасне і точне
застосування правових норм — це найважливіша передумова додержання та
зміцнення правопорядку. При реформуванні органів виконавчої влади слід
враховувати позитивний досвід європейських країн, а саме Польщі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо
реформування

органів

виконавчої

влади

і

підвищення

ефективності

застосування норм права органами виконавчої влади вже доволі тривалий час
перебувають в центрі уваги вчених-правознавців. Застосуванню норм права в
цілому й окремим проблемам правозастосовної діяльності присвячено численні
публікації радянських, вітчизняних і закордонних науковців, серед яких,
передусім, заслуговують на увагу праці М. Г. Александрова, С. С. Алексєєва,
В.І. Бенедика, Ю. Бро, Є.В. Додіна, І.Я. Дюрягіна, В.М. Горшеньова,
В.В. Лазарева, Я. Михаляк, П.Є. Недбайла, С. Олейникова, П.М. Рабіновича,
О.Черданцева, В. Юсупова та ін. Багато уваги приділяли поняттю застосування
норм права такі вчені, як: Д.А. Керимов, П.Н. Галанза, І.Є. Фарбер.
Мета статті. Дослідити позитивний досвід Польщі і врахувати його при
оцінюванні ефективності застосування норм права органами виконавчої влади в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Проголошений шлях про наближення
України

до

Європейського

Союзу

передбачає

не

тільки

адаптацію

національного законодавства до норм ЄС і реструктуризацію органів державної
влади, а й забезпечення та постійний контроль над якістю кадрового
потенціалу. Європейські стандарти публічної служби полягають насамперед в
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об’єктивності, справедливості та неупередженості, відданості інтересам
суспільства. Польський науковець Т. Фрей звертав увагу на те, що забезпечення
добробуту громадян є основною метою ефективного управління. Натомість, в
Україні багато років поспіль говорили про потенціал держави і суспільні
потреби, які ототожнювались із державою та її бюрократичною системою
[1, с. 17]. Вважаємо за потрібне зупинитись на позитивному прикладі
реформування органів виконавчої влади Польщі, по-перше, за формою
державного устрою Польща, як і Україна є унітарною державою, але
відрізняється

формою

державного

правління,

Україна

має

змішану

парламентсько-президентську форму правління, а Польща є парламентською
республікою; по-друге, це сусідні держави, які мають схожі проблеми щодо
пошуку ефективної моделі державного управління органами виконавчої влади;
по-третє, в Польщі досвід реформування органів виконавчої влади є досить
успішним. Конституція Польщі закріпила унітарний устрій держави. Розділ 1
ст. 15 Конституції задекларував принцип децентралізації влади. З одного боку,
закріплено децентралізацію влади, а з іншого - субсидіарність, що передбачає
можливість існування органів місцевого самоврядування, які самостійно
вирішують питання місцевого значення. Прийняттям 24 липня 1998 року
Закону «Про впровадження базового триступеневого територіального поділу
держави» [2] у Польщі було запроваджено триступеневий територіальний
поділ. Базовою територіальною одиницею визнавалися гміни, до регіонів
належали повіти і воєводства. Управління гміною здійснює рада гміни, повітом
- рада повіту, воєводством – сеймик, які мають термін повноважень - 4роки.
Слід зазначити, що після проведення адміністративної реформи 1999 року
зменшилась кількість воєводств в Польщі з сорока дев’яти до шістнадцяти.
Воєводство очолює воєвода, який є представником Ради Міністрів і виконує
функції щодо реалізації державницької політики. Він має право делегувати
повноваження

врядування

на

основі

угоди

з

органами

місцевого

самоврядування. Виконання функцій державного управління покладаються
тільки на регіональні урядові органи об’єднаної адміністрації, органи
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необ’єднаної урядової адміністрації, органи місцевого самоврядування і їх
асоціації, якщо це передбачено договором про делеговані повноваження або
законодавством. Щодо керівництва повітом є певні особливості, а саме: якщо
гміна не в змозі самостійно вирішити певні питання, їх вирішує повіт. Рада
повіту обирається населенням адміністративної одиниці. Рада повіту призначає
управління повіту, яке підзвітне раді повіту. Законодавство Польщі досить
чітко визначає процедуру припинення повноважень ради повіту і правління
повіту, за умови, що вони повторно порушили законодавство або Конституцію
Польщі. В такому разі Сейм за пропозицією Голови Ради Міністрів може
розпустити цей територіальний орган влади. На рівні регіону у Польщі, як і в
Україні зберігається дуалізм влади (органи державної адміністрації і органи
місцевого самоврядування). Позитивним моментом є те, що на рівні повіту
дуалізм відсутній. Запровадження в Україні посади префекта, який буде
здійснювати контрольні функції щодо відповідності нормативно-правовим
актам на рівні району може позитивно вплинути на ситуацію децентралізації
виконавчої влади і підвищення рівня її ефективності. На рівні району слід
запровадити місцеве самоврядування з представницьким виборним органом у
формі районної ради, яка формуватиме районні виконавчі органи наділені
відповідними повноваженнями в частині бюджетної сфери та комунальної
власності.
Розвиток професійного потенціалу в галузі публічного управління в
Польщі має позитивні тенденції і характеризується такими ключовими
принципами:

розробкою

стратегічної

політики

управління

кадровими

ресурсами (інвестиції в людський розвиток через професійне навчання та
підвищення кваліфікації управлінських кадрів; встановлення гнучкої системи
управління людськими ресурсами, яка б відповідала вимогам кадрового добору,
тренінгової системи та системи професійного розвитку, щоб кадри могли легко
адаптуватися до мінливих потреб публічного управління); встановленням
системи управління ефективністю діяльності державних службовців, що
забезпечує комплекс мотивацій та винагород за підвищення ефективності
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роботи; покращенням системи прийняття рішень з метою забезпечення повного
набору навичок і можливостей для державних службовців [3, с. 317].
Позитивними змінами в органах публічної влади Польщі, за період реформ
є: якісні зміни у відносинах між політикою та адміністрацією (виділення
політичних

посад,

державних

службовців);

впровадження

домінування

територіального принципу над галузевим (децентралізація процесу прийняття
рішень, завдань та коштів, обмеження розмірів державного апарату); детальне
регламентування процесу прийняття рішень; збільшення прозорості та
відкритості у діяльності органів влади різних рівнів; перехід від кількісних до
якісних критеріїв оцінки діяльності органів виконавчої влади; запровадження у
процес прийняття управлінських рішень механізмів суспільного діалогу;
створення гарантій належної поведінки чиновників [4, с. 97]; розроблення
технічного завдання та управління проектами, спрямованих на модернізацію та
удосконалення діяльності апарату органів державної влади; ведення реєстру
державних та адміністративних послуг [5, с. 36]. Запровадження програми
«Приязна адміністрація» в Польщі має позитивні результати: створено
інформаційні кіоски з поширення електронної оперативної інформації про
послуги адміністрації та вакантні місця в них; створено інформаційний центр
цивільної служби, що зробив більш доступною інформацію про діяльність
адміністрацій, послуги й компетенцію органів державної влади та їх
працівників,

можливості

розвитку

цивільної

служби;

упроваджено

в

академічному середовищі інформацію про напрями розвитку та проблеми
органів державної влади, організацію презентацій і конференцій тощо;
розповсюджено практичний довідник, що містить інформацію та пропозиції
щодо проблемних питань діяльності адміністрації, набору, навчання кадрів,
розвитку комунікацій. Функціонування кожного органу державної влади
контролюється та оцінюється. Окремі індикатори: ресурси, незалежність,
прозорість, підзвітність, надійність – є загальними для всіх і оцінені як щодо
рівня нормативно - правового регулювання, так і з практичного впровадження.
Оцінка надається по шкалі від 0 до 100 балів.
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Діяльність державних службовців базується на чотирьох принципах:
професіоналізм, надійність, позапартійність та політична нейтральність.
Важливу роль у становленні публічної адміністрації Польщі відіграє Кодекс
етики державної служби, який затвердив своїм Указом 11 жовтня 2002 р.
Прем’єр Ради Міністрів Єжек Міллер. Кодекс став результатом напрацювань
дворічної роботи спеціальної комісії, наслідком наукового підходу до завдань
етики, а також урахування урядової практики. Кодекс відображає основні
норми і правила, якими має керуватись член корпусу цивільної служби.
Безсторонність, політична відданість, моральність, сумлінність, творчість у
виконанні

поставлених

завдань,

компетентність,

відповідальність,

раціональність та лояльність – основні засади, які були покладені в створення
Кодексу етики державної служби Польщі [6]. У Кодексі враховано іноземний
досвід вироблення стандартів публічного життя, які мають універсальний
характер. Основними з них є: безкорисність, відповідність праву, об’єктивність,
відкритість, ввічливість тощо. Ці принципи впроваджувалися у країнах Західної
Європи поступово, насамперед у результаті саморегуляції зацікавлених органів.
Проте в Польщі процес саморегуляції виявився неефективним, оскільки
протягом кількох десятиліть умови діяльності органів влади були радикально
іншими, а після 1989 р. стандарти публічної служби створювалися наново,
розвиваючись разом із суспільством, що примушувало вдаватися до видання
актів так званого «м’якого права» (miekkiego prawa; soft low) [7, с. 290].
Результатами проведення адміністративно - територіальної реформи в Польщі
стало відокремлення влади та бізнесу, а також чітке розмежування функцій та
повноважень між державною та місцевою владою. Основними цілями
польського уряду є зовнішня політика, національна безпека та оборона,
розробка стратегічних напрямів розвитку держави. Перед місцевою владою
поставлені завдання управління власними справами, а саме: економічний
розвиток

регіонів,

розпорядження

бюджетними

коштами

та

майном

територіальної громади, ведення самостійного фінансового господарства, а
також наближення системи надання послуг до населення.
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18 травня 2011 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову
«Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення
органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених
законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України», яка
встановила строки проведення оцінки ефективності (раз на рік в листопаді ),
компетенцію органів, які уповноважені приймати рішення про проведення
оцінки, а також зазначила показники, за якими проводиться оцінка
ефективності. За результатами оцінки приймається одне з таких рішень:
визнається ефективною, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка,
визначено позитивними; визнається недостатньо ефективною, якщо один або
два такі показники визначено негативними; визнається неефективною, якщо
три і більше зазначених показників визначено негативними. Особливу увагу
привертають показники, що застосовуються при оцінці ефективності, а саме:
дотримання строків виконання завдань, дотримання порядку попередньої
реєстрації та розгляду законів України, актів Президента України, постанов
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів
України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України
в реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації; дотримання
порядку формування справ, картотек, банків даних; дотримання вимог щодо:
розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів
документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання
пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань; змісту, рівня
підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на
виконання завдань; погодження проектів документів, які розробляються на
виконання завдань; організації контролю за виконанням завдань, а також
здійснення відповідним структурним підрозділом апарату органу виконавчої
влади контролю за виконанням завдань; здійснення контролю за виконанням
планів заходів із забезпечення виконання завдань; розроблення та затвердження
орієнтовних графіків здійснення контролю за виконанням завдань.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідивши досвід
Польщі щодо оцінки ефективності застосування норм права органами виконавчої
влади, пропонуємо запровадити систему оцінювання ефективності застосування
норм права органів виконавчої влади, по-перше, надасть змогу оцінити роботу
органів державної виконавчої влади, дозволить порівняти ефективність
діяльності окремих державних службовців; по-друге, підвищить рівень довіри
громадян до органів виконавчої влади; по-третє, підвищить якість роботи органів
виконавчої влади, що позитивно вплине на якість виконання завдань і функцій
органів виконавчої влади; по-четверте, підвищить якість державних послуг; поп’яте, дозволить прозоро оцінити якість кадрового потенціалу органів
виконавчої влади. Оцінка застосування норм права органами виконавчої влади
має здійснюватись за допомогою певних критеріїв, тобто ознак, на підставі яких
має оцінюватись ефективність діяльності по застосуванню норм права органами
виконавчої влади в цілому, а також в окремому конкретному випадку. Об’єктом
оцінки мають бути результати діяльності по застосуванню норм права органами
виконавчої влади. Об’єкт має оцінюватись, зважаючи на його суспільне значення
відповідно до норм і принципів правової демократичної держави (система
цінностей). При цьому систему цінностей слід розглядати, як суб’єктивний
критерій, який залежить від політичного режиму держави, форми державного
правління, державного устрою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті висвітлені перспективи Європейської інтеграції для нашої держави,
проаналізовано основні перешкоди та проблеми розвитку відносин між
Україною та ЄС. Актуальність даної теми зумовлена тим, що у сучасних
умовах необхідність розвитку економіки України потребує євроінтеграційного
напрямку з метою підвищення економічного, культурного, соціального життя
й добробуту населення.
Ключові слова: Євроінтеграція, співпраця, зовнішня політика, асоціація,
Європа, пріоритети, міжнародний рівень.
Інтеграція виявилась одним із найважливіших чинників розвитку людської
цивілізації. На історичному етапі ефективна інтеграція України до світового
економічного простору є нагальним завданням розбудови державності та
економіки.
Постановка проблеми. Взаємовідносини між Україною та ЄС мають
складний та тривалий шлях розвитку, і, все ще продовжують розвиватися.
Європейські партнери надають значну увагу Україні, перспективі її розвитку,
адже вона перша в Європі за територією, п’ята за кількістю населення, має
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вигідне географічне розташування та значну кількість ресурсів. Набуття
членства ЄС проголошено одним з пріоритетів у зовнішній політиці нашої
держави,

проте

потрібно

чітко

розуміти

план

дій

для

ефективного

інтеграційного співробітництва з ЄС та проблеми, які можуть виникнути на
даному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню відносин

Україна – ЄС присвятили свої роботи багато вітчизняних науковців, зокрема:
А. Обозна, М. Клімова, А. Батаренко, Н. Антонюк, О. Шубравська, Г. Черевко
та інші. Однак, враховуючи актуальність даної тематики, ця проблема потребує
подальших досліджень.
Мета статті. Проаналізувати перспективи подальшого співробітництва
України та Європейського союзу, в тому числі входження нашої держави до
його складу.
Виклад основного матеріалу. Багаторічний досвід Євросоюзу має вагоме
значення для України, особливо в сучасних умовах, коли виникає гостра
необхідність у стабілізації розвитку держави в цілому. Політичні переваги
інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної
стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання
його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні.
Приєднання нашої держави до європейської спільноти загалом відповідає її
національним інтересам за умови врахування необхідних рекомендацій,
об’єктивного та всебічного вивчення факторів інтеграції, її впливу на
політичну, економічну, соціальну та культурну (ідеологічну) сфери держави,
вироблення власної лінії поведінки в межах, які не суперечитимуть членству
України в ЄС. Норми і правила ЄС, які мають бути впроваджені відповідно до
Угоди, базуються на ідеї соціальної ринкової економіки, яка в свою чергу є
наріжним елементом суспільного порядку держав-членів ЄС. Від початку
ведення переговорів у 2007 р. до ратифікації угоди у 2017 році пройшло 10
років. За цей час в нашій країні відбулися помітні та масштабні економічні,
політичні та соціальні трансформації.
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У 2017 році Україна продовжила структурні реформи, створюючи
позитивні тенденції в економічній та соціальній сферах, незважаючи на
внутрішні та зовнішні конфлікти та проблеми. Відбулася велика кількість
реформ, серед яких, зокрема, пенсійна, медична, у сфері харчових технологій
тощо [4, с. 32].
Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла
зобов’язання визнавати та підтримувати спільні цінності, на яких побудований
Європейський Союз – демократію, повагу до прав людини і основоположних
свобод, верховенство права. Дія Угоди призводить до глибоких змін в
економіці, тому вимагається більш широкий аналіз впливу чинників
європейської інтеграції на розвиток України. В цілому, це дуже широкий і
всеохоплюючий процес, що має перспективні й проблемні процеси для
економіки України [2]. Значення євроінтеграції для українського суспільства
відображено на Рисунку 1.

Рисунок 1 - Вплив чинників європейської інтеграції на розвиток
економіки України
*створено на основі [2].
Проаналізувавши Рисунок 1., можна сказати, що завдяки інтеграції
Україна розширила свої напрямки розвитку, що призвело до позитивних змін:
1.

Україна дуже повільно здійснювала внутрішні зміни, переважно під

тиском громадськості та європейських інституцій. Підписавши Угоду про
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асоціацію, вона взяла на себе конкретні зобов’язання, виконання яких, в першу
чергу, потрібне нам самим, адже мова йде про покращення життя українців [5].
2. Розробка і впровадження спільних інвестиційних проектів, збільшення
інвестицій у вигляді грошових переказів з ЄС в Україну від заробітчан.
3. Угода суттєво вплинула на розуміння напрямків розвитку правового
забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих
даних. Розуміння, що у центрі організації доступу до інформації та відкритих
даних потрібно поставити інтереси громадянина, людини, а не держави, може
стати великим проривом у відносинах влади та суспільства, а також
відновлення довіри одне до одного.
4. Згідно угоди, Україна також зобов'язується визнавати та підтримувати
спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз – демократію,
повагу до прав людини і основоположних свобод, верховенство права. Європа
приваблива для нас здатністю до змін з урахуванням інтересів людей, що
неможливе без домовленостей та компромісів.
5. Головний орієнтир - країни-члени Євросоюзу, які мають ефективнішу
державну систему управління, де громадяни є більш захищеними у своїх
правах, мають більше шансів для саморозвитку, вищий рівень життя,
впевненість у майбутньому [6].
6.

Підвищення

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств.

Гнучке реагування бізнесу на зміни світової економічної кон’юнктури.
Зменшення транспортних витрат за рахунок свободи транзиту товарів.
Можливість закупівлі без обмежень і мита імпортних комплектуючих для
використання при виготовленні вітчизняних виробів.
7. Україна отримує доступ до фінансування з фондів ЄС для розвитку
підприємництва та надання безкоштовної допомоги у виді грантів.
Євроінтеграційні процеси мають також і проблемні питання для розвитку
економіки України, серед яких слід виокремити:


неготовність вітчизняних виробників до жорсткої конкуренції;



необхідність реструктуризації ряду переробних підприємств;
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значні витрати

на отримання

міжнародних і європейських

сертифікатів на продукцію та послуги, дотримання правил і стандартів ЄС та
інші [3, с. 50].
Фактичне наближення до законів та стандартів ЄС продовжує бути
повільним та болісним процесом. Неефективний державний апарат суттєво
гальмує

впровадження будь-яких

реформ,

змін

та рішень урядовців.

Представники Євросоюзу також вказують на відсутність реформ в економіці,
які би зменшували бюрократичні перешкоди для ведення бізнесу, і брак
намагань диверсифікувати українську економіку, яка опинилася залежною від
кількох енерговитратних і вразливих до міжнародних криз галузей. Головною
проблемою в Україні залишається корупція та відсутність боротьби з нею. У
ЄС очікують, що Україна виконуватиме те, про що домовлено, а не
отримуватиме все нові пропозиції. За прогнозами економістів, Україна до 2025
року не стане членом ЄС, вступ України ускладнюється тим, що ЄС зараз
переживає кризу, а приєднається країна, яка потребує дуже серйозних
компенсацій від закриття окремих підприємств, «оскільки в ЄС – строго
квотована планова економіка, яка передбачає, що кожна держава, яка вступає в
Європейський Союз, повинна включатися у спільний ринок і, відповідно, вона
повинна запроваджувати квоти на виробництво тієї чи іншої продукції, тому
для ЄС на даному етапі не вигідно приймати Україну до себе» [1, c. 35].
Однак для України немає іншої альтернативи, як на основі дії Угоди
подолати труднощі, які виникають на шляху до вступу в ЄС, проводити
гармонізацію законодавчих, економічних, політичних інструментів, вивчати та
запроваджувати досвід сусідів – країн, які успішно інтегрувалися в економіку
європейської співдружності.
Що ж до подальшої стратегії в європейському співробітництві, то наша
країна налаштована на рішучі кроки. Основними завданнями для нашої країни
на сучасному етапі, на думку політиків, є:


асоціація із Шенгенською зоною;



приєднання до митного союзу ЄС;
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приєднання до енергетичного союзу ЄС;



вступ в дію спільного авіаційного простору;



вступ до єдиного цифрового ринку.

Такі дії охоплюють всі сфери життя і дають нам реальний шанс
наблизитись до рівня ЄС. Реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні
кордони України на східні кордони Євросоюзу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Можна сказати, що
Угода про асоціацію повністю закріпила європейський культурний вибір
України, і це вже складно буде змінити. Звичайно, шлях не буде легким, а
результати ми побачимо не скоро. Не можна допустити, щоб нереформованість
державного апарату блокувала суспільні зміни, які є запорукою як національної
незалежності України, так і її подальшої інтеграції до ЄС. Але цей крок
призведе до кардинальних якісних змін нашої держави і в перспективі – виведе
на один рівень з високорозвиненими європейськими країнами.
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УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
Стаття присвячена розгляду питання спадкування в міжнародних договорах
нормам права, які регулюють ці правовідносини, особливостям суб’єктного
складу учасників, порядку вирішення колізій, які виникають при застосуванні
вітчизняного законодавства з нормами міжнародного права при спірних
ситуаціях.
Ключові слова: спадкування, міжнародні договори в галузі цивільного права,
особливості спадкування в міжнародному праві.
Постановка проблеми. Становлення України, як суверенної держави,
окремим суб’єктом міжнародних відносин сприяє, як успішному вирішенню, на
практиці, спірних питань, так і поліпшенню співпраці компетентних установ
різних країн світу, які займаються питаннями спадщини, обтяженим іноземним
елементом, а також підвищенню світового статусу України на міжнародному
рівні.
В зв’язку зі становленням незалежності України, гостро постало питання
відносно

врегулювання

цивільно-правових

міжнародних

відносин

на

законодавчому рівні. І, як одна з актуальних проблем, що потребувала
відповідного вирішення, став інститут спадкового права. Постало цілком
закономірне питання, яким саме чином та керуючись якими нормами права,
необхідно

чітко

та

компетентно

врегулювати

дане

питання

для

унеможливлення виникнення будь-яких труднощів в подальшому, стосовно
спадкування, як громадянами України, так і іноземцями та особами без
громадянства [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню даного питання
присвячено немало уваги такими науковцями, як

Галущенко Г.В.,

Мюлленрсон, Кармаза О.О., Хачатурян А.Г., Рубанов А.А., Гридин В.А.,
Єрмолаєв Г.В., Сиваков О.О., та інші. Однак, попри значну кількість наукових
робіт, присвячених даній проблемі, на жаль саме законодавче регулювання цієї
ситуації залишається і досі не чітко регламентованим.
Мета статті. Дослідження цивільно-правових відносин, які виникають при
спадкуванні нерезидентами України або громадянами України за кордоном.
Виклад основного матеріалу. У деяких міжнародних договорах,
наприклад

з

Фінляндією

(стаття

24-25),

норми,

щодо

спадкування

небагатослівні і торкаються лише надання національного режиму у цій галузі та
визначення права, яке застосовується до форми заповіту. Роль цих
законодавчих актів, в процесі регламентації спадкування, полягає в тому, що
вони комплексно регулюють всі істотні моменти правовідносин в конкретних
ситуаціях. Перш за все, вони встановлюють головний принцип, якому
підпорядковуються правовідносини спадкування. Мова йде, саме про принцип
зрівняння в правах. Відповідно до положень Конвенції СНД про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від
22 січня 1993р. [2], громадяни кожної з договірних сторін можуть успадкувати
на території інших договірних держав майно, або права, за законом, або
заповітом на рівних засадах і в тому самому обсязі ,що і громадяни даної
договірної країни.
Принцип зрівняння громадян у правах означає, що «громадянин однієї
Договірної Сторони, прирівнюється у правах до громадянина другої Договірної
Сторони, що проживають на її території, щодо спроможності складання чи
скасування заповіту на майно, яке знаходиться на території другої Договірної
Сторони, або ж на права, які повинні бути здійсненні ,а також стосовно порядку
придбання у спадщину майна чи права. Майно, або права переходять до них на
таких самих умовах, як і встановлені для власних громадян договірної Сторони,
які проживають на її території» [3]. Дещо інший зміст принципу рівності прав
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розкивається у міжнародних договорах, укладених між Україною та Естонією
[4], тут даний принцип має більш широке значення. Найбільш чітко та стисло
принцип національного режиму, що застосовується в процесі спадкування,
закріплено в положеннях Договору з Польщею. Громадяни однієї Договірної
Сторони, можуть набувати, на території іншої Договірної Сторони, права на
майно і інші права, одержувати спадщину за законом, або розпорядженням у
випадку смерті на тих самих умовах і в такому самому обсязі, що і громадяни
цієї Договірної Сторони [5]. Підсумовуючи принцип національного режиму
можна зробити висновок, що держава надає іноземцям такий же режим, як
громадянам цієї країни. Але, як і в кожному правилі, тут є певні виключення і
стосуються вони перш за все спадкового майна та прав, які пов’язані із
спадкуванням об’єктів природного ресурсу, національно значимих об’єктів
культури та мистецтва, відповідно закріплених в законодавстві тієї чи іншої
держави. Зокрема законодавством України передбачені певні обмеження у
спадкуванні іноземцями або особами без громадянства на земельні ділянки.
Так, у відповідності до статі 81 Земельного кодексу України іноземні
громадяни та особи без громадянства мають право приймати у спадщину землі
сільськогосподарського призначення, проте ці ділянки протягом року після
прийняття спадщини підлягають відчуженню [6]. Намагання не допустити
обмеження спадкових прав своїх громадян, коли ці права повинні виникнути,
або здійснити в іншій державі, пояснює включення в двосторонні договори про
правову допомогу, учасником яких є Україна, спеціальних умов, щодо
застосування у сфері спадкування національного режиму.
Таким чином, в Україні національний режим застосовується, щодо прав
іноземців, як згідно з правилами внутрішнього законодавства, так і у
відповідності до міжнародних договорів, які надають право іноземцям
приймати чи відмовлятися від спадщини, яка відкривається на території
України, а також право складати, відміняти та скасовувати заповіт на майно,
яке знаходиться на території іншої Договірної Сторони, чи на українській
території. Принцип зрівняння у правах є основою національного режиму, так як
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визначає основні аспекти здатності іноземців мати права, що виникають при
спадкуванні. Зміст спадкових прав залишається незмінним, незалежно від
суб’єкту спадкування. Об’єкт також залишається незмінним – спадщина.
Що ж стосовно того, яке майно є рухомим, а яке нерухомим, то нажаль в
угодах це чітко не зазначено. Проте, договори стосовно яких було оформлено
правонаступництво України, містять норми, яке майно слід вважати рухомим, а
яке  нерухомим. Дані питання вирішуються відповідно до законодавства
Договірної Сторони, на території, якої знаходиться відповідне майно.
Правові відносини, щодо спадкування нерухомого майна регулюються
договорами однотипно, а саме: «До правовідносин, щодо спадкування
нерухомого майна застосовується законодавство Договірної Сторони, на
території якої знаходиться таке майно». Право спадкування нерухомого майна
визначається за законами держави – місця його знаходження. Цей порядок
закріплений Конвенцією СНД про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних та кримінальних справах [2].
Угода про правову допомогу і правові відносини встановлюють режим
правозастосування не тільки для різних категорій майна, але і для окремих його
видів. Мова йде про відумерле майно. Це питання є актуальним, як для
Українського законодавства так і для міжнародного. Як зазначалося раніше,
якщо покійний проживав за життя в іншій країні і не склав вчасно заповідальне
розпорядження, спадкування рухомого майна цієї особи буде здійснюватися за
законами держави останнього місця проживання померлого. Однак, держава
вправі пред’являти спадкові претензії на це майно за правом знаходження
майна на її території, так зване «право окупації». Як же вийти з подібної
ситуації. Угоди про надання правової допомоги в цивільних справах визначили
процедуру вирішення таких питань. Насправді суть його дуже проста:
«Спадкування відумерлого майна здійснюється відповідно до законів тієї
держави, громадянином якої спадкодавець був до моменту смерті, відумерле
майно відходить тій державі на території якої воно знаходиться». Також
договори про надання правові допомоги з цивільних, сімейних та кримінальних
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справ регулюють порядок провадження у справах про спадкування. Розглянуті
документи зазвичай встановлюють, що провадження у справах про спадкування
нерухомого майна ведуть установи тієї договірної країни на території якої це
майно перебуває. Провадження у справах про спадкування рухомого майна
ведуть органи тієї держави на території якої постійно проживав спадкодавець.
Ще одним суб’єктом в спадкових правовідносин є консульські установи, до
компетенції яких входить також охорона спадкового майна, так відповідно до
Консульської Конвенції укладеної між Україною та Республікою Македонією
стаття 39 [7], у випадку смерті громадянина України в державі перебування та
залишення в цій державі спадщини відповідні органи держави перебування
негайно повідомляють консульську установу. Отже, отримавши відповідну
інформацію стосовно відкриття спадщини, консул невідкладно надає всі
необхідні дані щодо спадкодавця і спадкоємця у відповідне міністерство
закордонних справ, тієї держави, громадянином якої був спадкодавець. Також
консульська посадова особа має право складати ,засвідчувати та зберігати
заповіти громадян акредитуючої держави ст. 31 Консульської конвенції між
Україною та Угорською Республікою [8], ст. 14 Конвенції з Республікою
Болгарія [9], ст. 35 Конвенції між Україною та Республікою Македонія [7].
Питання спадкового права досить детально врегульовано в договорах про
правову допомогу України, що пояснюється великим значенням інституту
спадкування в міжнародному приватному праві. Всі без винятку договори
виходять з так званого «дуалістичного принципу». Розглядаючи це питання
Г. Галущенко дійшов висновку, що в теоретичному плані вони обґрунтовані.
Майнові права спадкування більш тісно пов’язані з місцем проживання
спадкодавця. Вони входять до складу системи майнових відносин країни
проживання спадкодавця і тому регулюються її системою права [10].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши
співвідношення спадкового права України з нормами міжнародного права,
доцільним є варіант зближення національних правових систем у частині
колізійного регулювання шляхом узвичаєння загальноприйнятих підходів до
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правозастосування у галузі спадкового права Міжнародні договори відіграють
важливу роль у розвитку двосторонніх відносин, адже завдяки їм зменшується
кількість спірних ситуацій, які виникають при спадкуванні. На сьогодні суттєва
кількість наших громадян мають власність за кордоном, а тому питання про
спадкування рано чи пізно постане, тому головним завданням нашого
законодавства в цьому аспекті є детальне, чітке регламентування порядку
спадкування.
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УДК 27(045)
Маскевич О.Л., к.філос.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ:
УНІВЕРСАЛЬНА ТРАДИЦІЯ І КОНФЕСІЙНА СПЕЦИФІКА
У

статті

висвітлюється

погляд

на

християнські

цінності

та

регламентацію ними усіх сфер буття людини, вплив на формування міцної і
гармонійної сім’ї, яка «входить» до їхнього аксіологічного та духовно-етичного
простору на кількох рівнях – соціальному (ставлення до навколишнього
світу,

міжособистісна

комунікація)

та

індивідуальному

(внутрішньоособистісна рефлексія).
Ключові слова: релігійні цінності, християнські цінності, ціннісна система,
духовно-моральні цінності.
Постановка проблеми. Ціннісна система християнства характеризується
своїми специфічними особливостями в кожну історичну епоху. Розвиток і
диференціація системи релігійних цінностей лежить в основі зміни ролі релігії
на різних історичних етапах. Система цінностей не є раз і назавжди незмінним
утворенням. Вона зумовлюється розвитком суспільства. Зміни в ньому можуть
породжувати й відповідні зміни і в змісті, і у формах реалізації та функціях
християнських цінностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні принципи
функціонального підходу при дослідженні релігії та релігійних процесів
найбільш повно відображені в роботах представників школи структурнофункціонального аналізу, зокрема А. Редкліф-Брауна, Т. О’Діа, К. Девіса,
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Т. Парсонса, та інших. Вивчення впливу християнських цінностей, Бергер П.,
Трауберг Н. Л., Форсова В. В., Франк С. Л., Санкевич О. Ю., Гудзяк Б.
православні теологи Троіцький С. В., протоієрей Мейендорфа І., Блум А. та ін.
Мета даної статті полягає в тому, щоб показати реалізацію християнством
своїх функцій, що залежить від історичних,

соціальних, політичних і

конфесійних факторів.
Виклад основного матеріалу. Дослідниця Л. Филипович зазначає, що
існує потреба розрізняти функцію релігії як цілого і функції цього цілого [1, с.
76]. Функціональний підхід вимагає чіткого обґрунтування, що передбачає
такі застереження:
- у різних суспільствах різні релігії виконують неоднакові функції;
- у сучасному розвинутому демократичному суспільстві функції релігії
все частіше переходять до інших соціальних структур, для прикладу,
інтеграція забезпечується законодавством і системою права в цілому;
- у реальній історії релігії застосовувалися і такі чинники, як примус і
насильство;
- релігія за певних обставин може бути дисфункціональною [2, с. 93].
Залежно від суб’єктів впливу, функції реалізуються на мікро-, макро- та
мегарівнях.

На мікрорівні релігія здійснює вплив на особистість, сім’ю,

групу, що виступає основою формування і відображення групових релігійних
уявлень, цінностей та правил поведінки. Макрорівень характеризується
ступенем практичного прояву в межах великих соціальних груп, етнічних
спільностей, держави. Утворення мегарівня відбувається в умовах формування
планетарної

людської

свідомості.

Цей

рівень

є

новим

у

вияві

функціональності релігії [3, с. 5556].
Об’єднання вже сформованої системи релігійних цінностей регіональних
звичаїв, традицій, вірувань відбувається в процесі поширення світових релігій.
Домінантний релігійний комплекс набував місцевого колориту, місцевої
специфіки і при цьому міг зберігати свою догматичну цілісність. Як результат
на основі релігійної ідеології формувалася відносно цілісна і єдина
богословська система (католицизм, православ’я тощо), а у тій чи іншій країні
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чи місцевості до сьогодні існують різні її варіанти чи модифікації. Наприклад,
православ’я як цілісне віровчення має відтінки та особливості свого прояву,
які обумовлені специфікою різних країн; залишаючись однією ціннісною
системою, православ'я в Україні відрізняється від православ’я, наприклад, у
Греції, на Кіпрі або в Росії.
Розглянемо основні функції християнських цінностей. Однією з основних
та найбільш значущих функцій є світоглядна. Вона полягає в тому, що
християнські цінності лежать в основі формування загального ставлення
людини до світу, суспільства та відносини з ними на основі розуміння свого
місця. Прийняття людиною певної релігійної системи цінностей сприяє
формуванню типу її світогляду. Християнські цінності впливають на
особистість при вирішенні головної проблеми в житті, пояснюючи її місце у
світі й суспільстві, зміст та кінцеву мету її життя. Християнські цінності
формують уявлення про створення світу і природи та людини, світовідчуття
(бачення себе у світі), оцінку та ставлення до світу. Християнські цінності
можуть відображати погляди суспільних груп, верств населення, класів.
Виступаючи

основою

світогляду,

християнські

цінності

забезпечують

можливість віруючому визначати своє ставлення до світу і корегувати свою
поведінку в різних життєвих ситуаціях. Проте якщо світогляд середньовічної
людини постає загалом у цілісному вигляді та є придатним для пояснення
дійсності, то для людини сучасного суспільства релігійні цінності вже не
здатні адекватно відображати дійсність. Світогляд сучасних християн
характеризується еклектичністю. У ньому поєднані релігійні цінності, що
належать до різних релігій з елементами міфологічних, наукових, політичних
та інших знань.
Сенсоформуюча функція християнських цінностей реалізується завдяки
можливості вирішення основних життєвих проблем, визначення змісту
загальної картини світу та засудження негативних явищ суспільного життя.
Християнство завдяки власній унікальній системі цінностей подає таку
картину світу і таке розуміння її будови, у яких несправедливість, страждання
й смерть є такими, що мають певне значення для «кінцевої перспективи».
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Завдяки сенсоформуючій функції з'являється можливість суперечливих
ситуацій людського життя. Релігійні цінності допомагають мінімізувати
відчуття розчарування та незадоволення, забезпечуючи на емоційному рівні
підтримку позитивних кроків віруючого. Сенсоформуючу функцію, що прагне
раціоналізації людського існування, М. Вебер розглядав як основну у всіх
релігіях [4, с. 25].
Усі

суспільні

інститути,

структури,

форми

поведінки

фактично

засновуються й регулюються змістом, який вкладають у них люди; релігія ж
має могутній потенціал впливу на існування людини. У християнських
цінностях закладене вирішення проблеми «сенсу», тобто ставлення людини до
фундаментальних проблем життя, як от добро, зло, любов, смерть тощо.
Функція інтеграції пов’язана зі збереженням і забезпеченням стабільності
суспільства як здатність релігійних цінностей бути засобом об’єднання людей.
Представники функціоналізму обґрунтовували необхідність існування такої
функції, оскільки суспільство вони розглядають як соціальну систему, у якій
всі його частини виступають складовими цілісного механізму і повинні
гармонійно працювати. Розвиток суспільства безпосередньо пов'язується з
його стабільністю – здатністю соціальної системи до зміни без руйнації її
підвалин. Стабільність забезпечується на основі інтеграції як процесу
об’єднання

прагнень

та

зусиль

людей

та

різноманітних

соціальних

організацій, інституцій.
Консолідуючий вплив релігійних цінностей на суспільство відбувається в
умовах співіснування різних церков, напрямів, шкіл тощо. Релігійні цінності
сприяють стабільності суспільства на основі гармонізації поведінки й
діяльності членів суспільства, об’єднання їхніх почуттів, думок, прагнень. В
умовах секуляризованого суспільства традиційні релігійні цінності не здатні
виступати засобом об'єднання людей. Розуміння цього факту викликає
стурбованість у сучасних християнських теологів незалежно від конфесійної
приналежності. В сучасному секуляризованому суспільстві Церква втратила
абсолютний вплив на людей і наслідком цього, на думку християнських
богословів, є девальвація християнських цінностей.
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Ціннісні трансформації, що відбувалися в суспільстві в різні періоди
історії, зумовлені різними обставинами розвитку тих чи інших держав й самої
релігії. Не існує такої релігії, яка виконувала б однакові функції для всіх
людей у всі історичні періоди, а отже, не існує і відповідної їй абсолютної
ціннісної системи. За умов існування різних віросповідань усередині однієї
країни функція інтеграції сприяє тією або іншою мірою збереженню релігійної
відокремленості груп, на основі яких формуються окремі конфесії.
Реалізація функції інтеграції досягається завдяки тому, що релігійні
цінності розширюють сферу комунікації людей, оскільки беруть участь у
встановленні різноманітних зв'язків між людьми одного віросповідання.
Приналежність до одного віросповідання надає можливість встановлювати
між собою господарські, сімейно-побутові та інші зв'язки. Це сприяє
формуванню міжособистісних стосунків віруючих та зміцнює їх релігійну
солідарність. Комунікативні зв’язки мають різний ступінь прояву в різні
історичні часи та зумовлюються економічними, політичними, культурними та
іншими чинниками.
Звернення

до

християнських

цінностей

сприяло

формуванню

та

поступовому узаконенню норм і правил поведінки, спрямованих на
забезпечення порядку в суспільстві. У цьому полягає функція легітимізації.
Теоретичне обґрунтування цієї функції належить Т. Парсонсу. Він вважав, що
жодна суспільна система не здатна існувати, якщо не забезпечене ефективне
обмеження дій її членів за умови, що їхня поведінка може варіюватися
довільно і безмежно. Іншими словами, для забезпечення стабільності
суспільної системи необхідно досягнути тенденції наслідування узаконених
зразків поведінки. Релігійні цінності можуть виправдовувати і узаконювати
існуючі порядки або засуджувати їх, відмовляти їм у праві на існування.
Релігійні цінності разом з іншими релігійними чинниками, як-от
установки, стереотипи, культова діяльність і релігійні організації, є
регуляторами поведінки людей. Таке регулювання складає зміст ще однієї
функції релігійних цінностей – регулятивної. Безпосередньо регулятивну
функцію виконує ціннісна установка, що формується в процесі релігійної
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посвяти, участі в культовій діяльності, спілкування між віруючими і
передається з покоління в покоління. Ціннісна установка, що є осмисленою,
визначає мотив поведінки й діяльності людини.
Сфера реалізації регулятивної функції змінювалася історично. У
сучасному суспільстві регулятивний вплив релігійних цінностей і релігії в
цілому обмежується впливом на віруючих, на їхню поведінку через систему
релігійних моральних наказів і культу, навіть сімейно-побутові стосунки усе
менше регулюються й контролюються релігійною системою ідеалів, а відтак і
авторитетом релігійної групи.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Реалізація

християнством своїх функцій залежить від історичних, соціальних, політичних
і конфесійних факторів. Система цінностей не є раз і назавжди незмінним
утворенням. Вона зумовлюється розвитком суспільства. Трансформації в
ньому можуть породжувати відповідні перетворення і в змісті, і у формах
реалізації та функціях християнських цінностей. Любов у християнській
аксіології

посідає

найвищий

щабель.

Вона

виступає

найважливішою

моральною цінністю. Функції християнських цінностей трансформуються, що
зумовлюється змінами у сфері їх дії. Структурованість цих функції у цілісну
систему відбувається історично і має конфесійну специфіку.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
У статті проаналізовано забезпечення інформаційної безпеки у зарубіжних
країнах.
Ключові слова: інформаційна безпека, міжнародна інформаційна безпека,
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політика

з

питань

інформаційної

безпеки,національна безпека.
Постановка проблеми. Вивчення і осмислення досвіду Європейського
Союзу, розвинених західноєвропейських країн має важливе значення для
формування і забезпечення сталого функціонування системи інформаційної
безпеки України. При цьому доцільно звернути увагу на необхідність врахування
рівня розвитку цих країн, терміни діяльності щодо формування сучасної системи
інформаційної безпеки та її змістовну сутність, а також особливості національних
підходів стосовно вирішення проблем у цій важливішій сфері.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

забезпечення

інформаційної безпеки у зарубіжних країнах залишаються не досконало
вивченими, тому потребують більш детального дослідження.
Метою статті є розгляд загальних підходів та особливостей формування
системи інформаційної безпеки, характерних для західноєвропейських країн, а
також

шляхів

спрямованих

на

оптимізацію

функціонування

системи

інформаційної безпеки в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сучасна система забезпечення інформаційної
безпеки у розвинених країнах Західної Європи базується на стабільній економіці,
тобто економічних можливостях, необхідному фінансуванні наукових розробок,
високому рівні життя, розвиненої правової бази, сформованої інфраструктури та
свідомості населення, конструктивної діяльності опозиційних сил, засобів масової
інформації тощо. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки Європейського
Союзу та західноєвропейських країн у сучасних умовах вирішуються у контексті з
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проблемами становлення та розвитку інформаційного суспільства і новим етапом
науково-технологічного прогресу.
В Україні у процесі законотворчої і законодавчої діяльності звертається
недостатньо уваги на те, що Євросоюзом, США, деякими іншими країнами
протягом останніх десятиріч здійснюються активні заходи для формування
правової

бази

регулювання

відносин,

пов’язаних

з

глобалізаційними

інформаційними процесами, розвитком телекомунікацій та інформаційних
технологій, їх впливом на всі сфери життєдіяльності людини, громадських
об’єднань,

держав

і

міжнародних

структур.

Забезпечення

безпечного

функціонування інформаційно-телекомунікаційних інфраструктур у сучасних
умовах для цих країн є одним із важливих напрямів забезпечення загальної
системи інформаційної безпеки. Такий висновок підтверджується і аналізом
правових актів НАТО [1], ЄС [2, 36, 7, 8, 9] та ін. Цей напрям діяльності логічно
вписується в існуючу систему забезпечення інформаційної безпеки. Отже, сучасні
нормативно-правові акти США, Євросоюзу, інших країн регулюють суб’єктоб’єктні

відносини,

поява

яких

зумовлена

інформаційною

революцією,

глобалізаційними інформаційними процесами та інформаційними технологіями
тощо, а також сучасними ризиками, потенційними і реальними загрозами,
викликами і небезпеками.
Наступна

особливість

формування

сучасної

системи

забезпечення

інформаційної безпеки розвинених західноєвропейських країн пов’язана з
історичними аспектами економічного, політичного і соціального розвитку.
Забезпечення безпеки та її інформаційної складової у цих країнах здійснювалося у
тісному зв’язку з розвитком і правовим регулюванням суспільних демократичних
відносин.
У праці авторського колективу [10, с. 1114] та інших дослідженнях
зазначається, що Декларація прав людини та громадянина (1789 р.) і Конституція
Франції (1791 р.) стали прикладом для наслідування у багатьох європейських
країнах щодо впровадження демократичних основ розширення прав громадян
стосовно доступу до державної інформації та заборони цензури. Наведені
237

документи також проголошували свободу слова та друку (з певними
обмеженнями, що були передбачені законом), публічність засідання парламентів
(таємні засідання були винятком). Конституції Франції 1795 р. та 1799 р. не
проголошували право громадянина вимагати звіту від посадових осіб, проте вони
встановлювали, що вищі органи державної влади зобов’язані інформувати
громадян про свою діяльність. Однак уже в контексті Конституції Франції
(1848 р.) праву на доступ до відомостей про діяльність органів державної влади не
знайшлося місця. Цю прогалину було певною мірою усунуто у прийнятому
20 липня 1881 року Законі «Про свободу друку». XIX ст. стало часом поступового
утвердження права на свободу друку та принципу відкритості влади у більшості
європейських країн. Причина, через яку лише у XIX ст. оприлюднення та
поширення відомостей набуває важливого значення, є, на думку дослідників
другої половини XIX ст., головним чином у тих радикальних змінах, що їх
спричинила Французька буржуазна революція. Великий вплив на розвиток
гласності мало також відродження економічного життя, процвітання виробництва.
Держава потребувала безпосередньо участі громадян у здійсненні своїх функцій.
Значний вклад західноєвропейські країни внесли у розробку і впровадження
міжнародно-правового режиму захисту прав і свобод людини та можливих їх
обмежень лише законами в інтересах національної безпеки та іншої легітимно
визнаної суспільної необхідності.
Головними міжнародними джерелами прав і свобод людини, як відомо, є
Загальна декларація прав людини (1948 р.), Конвенція про захист прав людини і
основних свобод (1950 р.), та Міжнародний пакт про громадянські та політичні
права (1966 р.). Окрім того, діють норми Міжнародного гуманітарного права, що
регулюють

правила

ведення

військових

конфліктів;

Міжнародна

телекомунікаційна конвенція; Договір про космос 1967 року; документи
Міжнародної спілки електрозв’язку; міжнародні стандарти у сфері інформаційних
технологій, магнітних та інтелектуальних карт тощо.
Важливим, стосовно правового регулювання прав і свобод у сфері
інформаційної діяльності, ухвалений парламентом США у 1966 р. став Закон
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«Про свободу інформації». Саме після цього починається новий період
утвердження права на доступ до інформації, а саме – етап закріплення цього
фундаментального права на національному рівні у країнах усталеної демократії.
Так, закони, що забезпечують реалізацію та захист права на доступ до інформації,
було прийнято у Норвегії (1970 р.), Франції та Нідерландах (1978 р.), Австрії
(1987 р.) та ін. Серед країн західних демократій серйозний опір прийняттю законів
чинили уряди Великої Британії та Німеччини. У Великій Британії закон ухвалений
лише у 2000 р. (набув чинності у 2005 р.). Подібна ситуація склалась і в
Німеччині. Зміни почали відбуватися у зв’язку з вимогами ЄС щодо необхідності
забезпечити екологічну безпеку. Окрім інших аспектів, ця концепція передбачала
також забезпечення доступу до інформації про стан довкілля, тобто фактично
процес утвердження права на доступ до інформації в Німеччині почався з
утвердження доступу до екологічної інформації. Прийнятий у 2005 році закон
ФРН «Про врегулювання доступу до інформації Федерації» набрав чинності
1 січня 2006 року.
На сьогодні понад 90 країн світу прийняли закони щодо доступу до публічної
інформації. З-поміж 56 держав-членів ОБСЄ право на доступ до інформації про
діяльність влади на рівні Конституції закріпила 21 країна, 45 держав-членів ОБСЄ
мають спеціальні закони про доступ до інформації [10, с. 10].
У праці Пазюка А.В. наголошується про причини, що обумовили
неможливість досягнення консенсусу щодо принципових положень проекту
конвенції про свободу інформації на універсальному рівні. Автором зазначається,
що не лише політичні розбіжності між капіталістичними та соціалістичними
державами не давали змоги досягти компромісу між концепціями «вільних
потоків інформації» та «відповідної поведінки преси». Підтримуємо висновки
автора, що аналіз нормативного масиву інституту свободи інформації підтвердив
тезу про нерозривність свободи інформації та контролю дотримання її рамок,
визначених міжнародним правом [11, с. 14, 23].
Таким чином, у Європейському Союзі та західноєвропейських країнах захист
свободи слова, прав і свобод у сфері інформаційної діяльності є важливим
напрямом державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки.
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Державна політика західноєвропейських країн у сфері, що досліджується,
охоплює всі сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави. Інформаційна
безпека країни, захист національних інтересів, власних духовних і матеріальних
цінностей – це норма поведінки, певний світоглядний орієнтир громадян і
громадських організацій, які формувалися тривалий історичний період.
У сучасних умовах найбільш важливе значення приділяється забезпеченню
безпеки телекомунікацій, мереж зв’язку, застосування інформаційних технологій
тощо, тобто правовому, організаційному і матеріально-технічному забезпеченню
безпеки особи, суспільства, держав в умовах інформаційної революції та
глобалізаційних інформаційних процесів. У зв’язку з цим у деяких науковців
складається враження, що в Європейському Союзі під інформаційною безпекою
розуміється «виключно інформаційно-технічний аспект», що аналіз низки
нормативно-правових актів та планів дій у сфері становлення інформаційного
суспільства Європейського Союзу, дозволив дійти висновку про значно вужче
розуміння поняття «інформаційна безпека» як щодо українського, так і до
міжнародного законодавства [12, с. 78, 28]. Це велика помилка дослідника, яким
не враховано, що в розвинених західноєвропейських країнах вирішення проблем
забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства, держави регламентується
національними законами та нормативно-правовими актами. На державному рівні
забезпечується жорстке регулювання та управління діяльності інституцій у сфері
забезпечення інформаційної безпеки. Здійснюються активні заходи щодо
розробки та застосування оборонних і наступальних засобів інформаційної
боротьби. Західноєвропейські країни та інші країни Північно-атлантичного
альянсу спільно з США брали участь у локальних війнах та збройних конфліктах
останнього десятиріччя із застосуванням широкого спектру заходів і засобів їх
інформаційного забезпечення. Розвинені західноєвропейські країни поряд із США
є впливовими акторами в глобальному інформаційному просторі, які з метою
відстоювання

власних

національних

інтересів

інформаційної експансії проти інших країн.
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не

зупиняються

відносно

Генеральна Асамблея ООН у резолюції з питання «Досягнення у сфері
інформатизації і телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки» (1999 р.)
забезпечення інформаційної безпеки визнало глобальною проблемою сучасності.
Представники різних країн наголошували, що використання нових інформаційних
технологій і засобів впливу високорозвинених країн на менш технологічні країни
світу призвело до зміни глобального і регіонального балансів сили, обумовило
нові сфери конфронтації між традиційними та новими центрами глобального
протистояння, уможливило досягнення переваг в інформаційних технологіях і
засобах маніпулювання суспільною свідомістю для широкомасштабної експансії
із застосуванням необмежених міжнародним правом видів озброєнь. З огляду на
глобальність та актуальність процесу забезпечення інформаційної безпеки в
інформаційному столітті, держави-члени ООН виробили єдину термінологію та
узгодили

зміст

основних

понять

в

інформаційній

сфері

міжнародного

співробітництва.
Так, «міжнародна інформаційна безпека» визначається як взаємодія акторів
міжнародних відносин з операцій підтримання сталого миру на основі захисту
міжнародної інфосфери, глобальної інфраструктури та суспільної свідомості
світової спільноти від реальних і потенційних інформаційних загроз.
«Інфосфера»  міжнародний інформаційний простір, що складається з
інформаційних потоків, інформаційних ресурсів і всіх сфер життєдіяльності
цивілізації [13].
Розглянемо вироблені ООН і закріплені у відповідній резолюції складові
міжнародної інформаційної безпеки.
Основна мета – «підтримання сталого миру». У сучасних умовах мирне
існування

і

розвиток

цивілізації

може

бути

забезпечено

політичними,

дипломатичними, економічними, військовими, власне інформаційними тощо
заходами і засобами. При цьому доцільно зауважити, що крім власне
інформаційних операцій, кожний напрям забезпечення сталого миру містить
інформаційну складову. Отже, операції з підтримання сталого миру включають
широке розуміння змістовної сутності поняття «міжнародна інформаційна
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безпека». Дефініція, що розглядається визначає основи, на яких забезпечується
«підтримання сталого миру».
На першому місці – це «захист міжнародної інфосфери», зміст поняття якої
також визначено у резолюції ООН, що включає міжнародний інформаційний
простір, його інформаційні потоки та інформаційні ресурси всіх сфер
життєдіяльності цивілізації, серед яких слід розуміти й інформаційні ресурси
стосовно діяльності світової спільноти з питань «підтримання сталого миру».
Вважаємо, що виділення захисту глобальної інфраструктури, яка забезпечує
функціонування міжнародного інформаційного простору, зроблено з метою
зосередження необхідної уваги на цьому важливому напрямі забезпечення
міжнародної інформаційної безпеки.
Таким чином, дефініція «міжнародна інформаційна безпека» передбачає:
 Захист інфосфери та глобальної інфраструктури, який має включати
регулювання міжнародними правовими нормами діяльності «акторів міжнародних
відносин» та взаємно узгоджені ними національні правові, організаційні,
інженерно-технічні заходи і засоби;
 Захист суспільної свідомості світової спільноти передбачає застосування
широкого спектру інформаційно-ідеологічних та інформаційно-психологічних
заходів. Суспільна свідомість – це система ідей, уявлень, понять, які відбиваються
у політичних поглядах, моралі, мистецтві, релігії тощо. Все це на порядок денний
ставить питання: перед державами-членами ООН про визначення загальних,
підтриманих світовою спільнотою, орієнтирів, порядку і правил поведінки
суб’єктів глобальної інформаційної інфраструктури; про формування на
внутрішньо національних рівнях відповідних світоглядних настанов у суб’єктів,
що

діють

у

міжнародному

інформаційному

просторі,

спрямованих

на

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.
ООН

зроблені

перші

кроки

з

питань

забезпечення

міжнародної

інформаційної безпеки. Західноєвропейські держави активно використовують
заходи і засоби інформаційних впливів на світову спільноту з метою захисту
власних національних інтересів.
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Важливим є й те, що найвпливовіші міжнародні організації, як ООН, Рада
Європи та інші намагаються здійснювати свою координуючу роль у світі,
використовуючи напрацьований, перевірений суспільною практикою досвід
утвердження демократичних принципів співіснування на міждержавному рівні,
надання допомоги в переході до правової держави і демократичного суспільства
країнам, що роблять вибір курсу на демократичні перетворення.
Концепція регіональної політики у сфері інформаційної безпеки зумовила
позиції країн ЄС, НАТО, ОБСЄ щодо інформаційного виміру європейської
безпеки, «сприяє пошуку спільних рішень у протидії інформаційним та
комунікаційним загрозам, визначає пріоритети політики у сфері безпеки. В Європі
мета політики інформаційної безпеки полягає в тому, щоб захистити цілісність
інформації та інформаційні системи, гарантувати належні умови її обігу та
цінність.
Розв’язання проблем інформаційної безпеки в межах Європейського Союзу
передбачає створення загальної стратегії європейської інформаційної безпеки,
протидії кібервійнам, інформаційному тероризму та боротьбі з інформаційною
злочинністю [14, c. 262].
Розглянуті вище основні напрями державної політики у зарубіжних країнах є
вельми важливими для України з питань порівняльного аналізу тенденцій у
зовнішній і внутрішній політиці інформаційної безпеки, формування правових
основ системи державного управління, фінансового, матеріально-технічного,
науково-технологічного,

кадрового

тощо

забезпечення

щодо

вирішення

комплексу проблем у сфері, що досліджується.
США є країною з найбільш розвинутою інформаційно-комунікаційною
системою, лідером у світовому інформаційному просторі, має найпотужнішу
систему забезпечення власної інформаційної безпеки та інформаційного
протистояння з метою захисту національних інтересів у різних регіонах світу.
У рамках Євросоюзу, незважаючи на певні суперечності та конкурентну
боротьбу, Великобританія, Франція, Німеччина здійснюють узгоджені заходи з
безпекових питань, в тому числі щодо забезпечення інформаційної безпеки, серед
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яких формування нормативно-правової бази, розробки планів дій, заходів
стосовно забезпечення їх виконання, спрямованих на запобігання інформаційним
загрозам сучасності. Спільно з США, іншими членами Північно-атлантичного
альянсу з метою досягнення визначених цілей здійснюють застосування
військової сили, проведення спеціальних інформаційно-пропагандистських та
інформаційно-психологічних операцій проти інших країн.
Американський шлях і підходи Великобританії, Франції з питань
забезпечення інформаційної безпеки як в теорії, так і практиці мають певні
особливості. Однак, для їх політики у цій сфері є характерним активне
використання досвіду історичного розвитку, „холодної війни”, локальних війн і
збройних конфліктів та власних і світових новітніх воєнно-теоретичних розробок
стосовно цієї проблематики і найновіших досягнень у сфері інформаційних
технологій, політології, соціології, психології та інших наук, а також можливостей
їх застосування на всіх рівнях державного і воєнного управління як у мирний, так і
воєнний час. В короткі строки в ФРН сформовано систему власної інформаційної
безпеки та спеціальних інформаційних операцій проти країн, які є об’єктами їх
політичних, економічних та інших інтересів.
Досвід США, Великобританії, Франції, Німеччини свідчить про те, що
державна політика інформаційної безпеки цих держав сформована на легітимно
визначеному розумінні змістовної сутності цього напряму державної діяльності
політичним і воєнним керівництвом, державними інституціями, політичною і
науковою елітою тощо. Інформаційна безпека розглядається як важливий
системоутворюючий чинник забезпечення національної безпеки, значення якого
постійно зростає. Кожний рік у цих країнах зростає бюджетне фінансування
наукового, матеріально-технічного забезпечення та вдосконалення організаційних
структур ІБ та інформаційного протистояння.
В Україні одним із основних факторів, що гальмує формування і розвиток
системи забезпечення інформаційної безпеки є широка розбіжність поглядів
наукових шкіл, політичної еліти, політичних партій і громадських об’єднань,
депутатського корпусу тощо. Політичними силами, що знаходяться на різних
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політичних позиціях не припиняється боротьба щодо розгляду проблеми
забезпечення інформаційної безпеки з протилежних позицій. Окремі громадські
об’єднання із застосуванням агресивних заходів і засобів не припиняють
прагнення нав’язування суспільству і державі поглядів з цих питань, які засуджені
у цивілізованих країнах. Не можна погодитися з тим, що в умовах зростання
значення

інформаційної

складової

національної

безпеки

та

загострення

інформаційного протистояння між супротивниками та конкурентами в сучасних
умовах, в Україні триває фінансування за залишковим принципом стосовно
формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Державна політика США,
Великобританії, Франції, Німеччини базується на концептуально визначених
засадах, розвиненому національному законодавстві, що регулює правовідносини у
сфері забезпечення інформаційної безпеки, а саме: захисті прав і свобод у сфері
інформації та інформаційної діяльності та регулюванні обов’язків громадян,
громадських організацій і держави у цій сфері діяльності; висвітлення діяльності
урядових структур; захисті національних інформаційних ресурсів, у тому числі в
комп’ютерних

системах

та

інформаційних

інфраструктур

національних

інформаційних просторів; боротьбі з кіберзлочинністю; захисті громадян,
суспільства і держави від негативних інформаційних та інформаційнопсихологічних впливів тощо.
Україні ще належить сформувати державну політику щодо забезпечення
інформаційної безпеки як складової забезпечення національної безпеки та
системоутворюючого чинника у цій важливій сфері захисту суверенітету,
незалежності, нашої державності в сучасних умовах. З цією метою вважається за
доцільне на основі легітимно визначених концептуальних засад сформувати
нормативно-правову базу забезпечення інформаційної безпеки. З метою реалізації
чинного законодавства прийняти національні стратегії або програми забезпечення
інформаційної безпеки та інформаційного протистояння на найбільш важливих
напрямах національної безпеки і оборони, розвитку економіки, безпеки
інфраструктури національного інформаційного простору тощо.
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Державна політика з питань інформаційної безпеки у зарубіжних країнах
базується на розвиненому національному законодавстві та сформованій
організаційно-функціональній системі державного управління цією сферою.
Зазначена система об’єднує зусилля державних органів, промисловості, бізнесу,
інших приватних структур, громадських організацій.
Таким чином, досвід забезпечення інформаційної безпеки у зарубіжних
країнах щодо формування світоглядних орієнтирів, розуміння національних
чинників інформаційного забезпечення державної внутрішньої і зовнішньої
політики є дуже важливим для формування системи інформаційної безпеки як
системоутворюючої складової національної безпеки. Без вирішення цих проблем
забезпечення інформаційної безпеки України є проблематичним формування
громадянського суспільства та створення системи захисту проти широкого
спектру джерел зовнішніх і внутрішніх потенційних і реальних інформаційних
загроз.
При подальшому дослідженні науковий інтерес представляють питання
щодо подолання відставання адміністративного права стосовно правового
регулювання відносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки, пов’язаної з
постіндустріальним етапом розвитку та глобалізацій ними інформаційними
процесами.
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Панькевич В.М., к.ю.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ
РОЗБУДОВИ ПРАВОЇ ДЕРЖАВИ
У статті розглянуто питання взаємодії, співробітництва і партнерства у
сфері відносин поліції з населенням в аспекті розбудови цієї структури як
сервісної служби з надання поліцейських послуг та окреслено подальші
напрямки пріоритетні напрямки такої діяльності.
Ключові слова: правосвідомість, поліція, правопорядок, правове виховання.
Постановка проблеми. Поліція та її діяльність – складний, історично
змінюваний

державно-правовий

та

соціальний

інститут,

покликаний

забезпечити правопорядок і безпеку громадян. У різні історичні періоди
відносини між поліцією та громадянами мали різний характер. Однак, у кінці
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ХХ ст. усталеним стало розуміння того, що силами лише поліції, навіть
високопрофесійної, забезпечити правопорядок і належний рівень безпеки
неможливо.
На сучасному етапі в Україні запроваджуються зміни в підходах до
діяльності державницьких структур. Вони зумовлюють зміни і в поліції, де
впроваджується модель партнерської поліцейської діяльності. За такої моделі
по-перше, поліція в суспільстві виконує роль координатора в розв’язанні й
подоланні проблем, що впливають на правопорядок і безпеку громади; подруге, відповідальність за стан справ у правоохоронній сфері несе не лише
поліція, а й усе суспільство – громада, державні органи, громадські організації,
населення. Громадяни виступають у ролі «замовників» послуг, яких вони
очікують від поліції. Відтак надані їм послуги мають бути своєчасними та
якісними, оскільки поліція перебуває на службі тих, хто її наймає та утримує.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти взаємодії та
партнерства поліції і громадськості тією чи іншою мірою висвітлювались в
роботах
Ю.П.

учених-адміністративістів:
Битяка,

І.П.

Голосніченка,

В.Б.

Авер’янова,

О.Б.

Андрєєвої,

О.І.

Остапенка,

В.К.

Колпакова,

О.В. Кузьменко, В.І. Олефіра, В.М. Плішкіна, В.Т. Томіна, Х.П. Ярмакі та
інших вчених.
Метою статті є розгляд питання взаємодії, співробітництва і партнерства у
сфері відносин поліції з населенням в аспекті розбудови цієї структури як
сервісної служби з надання поліцейських послуг та окреслено подальші
напрямки пріоритетні напрямки такої діяльності.
Виклад основного матеріалу. Партнерство як один із видів взаємодії
ґрунтується на очікуванні того, що партнер під час взаємодії поводитиметься
відповідно до умов співробітництва. В етимологічному словнику української
мови вказано, що слово «партнер» в українську мову запозичене із французької
мови («partenaire»), а походить від англійського «partner» – «співспадкоємець»,
«поділ», «частина» тощо [1].
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У загальному розумінні партнерство – це вид взаємин між різними
суб’єктами, що проявляється у формуванні єдиної позиції з певних питань та
організації спільних дій. Специфіка партнерства полягає в збереження кожним
з

партнерів

відносної

самостійності

в

основних

аспектах

діяльності.

Партнерство як вид спільної діяльності передбачає рівноправність її учасників,
що передбачає рівні права й обов’язки кожної зі сторін, а відтак і взаємну
відповідальність.

Тож

партнерство

–

це

ідеальний

варіант

стосунків

рівноправних суб’єктів, які усвідомлюють значення своїх дій для партнера і
свою діяльність будують так, щоб виправдати сподівання партнера і досягти
спільної мети.
У діяльності поліції зарубіжних країн зазвичай для позначення процесів
співпраці поліції з населенням вживається термін «поліція громади», тотожним
якому є термін «партнерство з населенням». Узагальнено основоположну ідею
партнерства поліції з населенням можна визначити як усвідомлення поліцією
необхідності врахування думки і побажань громадськості при визначенні та
оцінці своєї роботи; співпраця з населенням з метою виявлення і вирішення
місцевих проблем, зорієнтована на превенцію правопорушень. Населення має
сприйматися як партнер поліції і повноправний учасник діяльності з
покращання роботи поліції.
Найуживанішим для визначення суті запропонованого підходу є термін
«community policing» (англ.), паралельно з яким для спрощеного перекладу на
сучасному етапі вживається термін «police-public partnerships» (англ.).
Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2008 р. визначила
community policing як філософію або організаційну стратегію, під якою
розуміють взаємне співробітництво поліції та громади (суспільства) з метою
ефективнішої протидії злочинності, страху перед злочинами, фізичній або
моральній шкоді, розпаду добросусідських відносин з метою покращення
якості життя для всіх.
Концепція партнерства поліції та суспільства є основою діяльності поліції.
Партнерство – це нова стратегія роботи поліції: поліція працює заради людей та
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їхньої безпеки. Підхід «партнерство поліції та суспільства» змінює практику
поліцейської діяльності, забезпечує стратегію більш ефективного та дієвого
досягнення її цілей. Терміни взаємодія, співпраця (співробітництво) є
найуживанішими в сфері відносин поліції з населенням. У забезпеченні
правоохоронними органами громадського порядку взаємодія передбачає
наявність спільної мети, використання наявних у сторін сил і засобів,
узгодженість дій тощо. Узгоджені дії учасників для досягнення спільної мети
зазвичай визначають як співробітництво.
Термін «взаємодія» для характеристики відносин поліції та населення
передбачає спільну мету, що полягає в забезпеченні безпечного життєвого
простору, та погоджену діяльність суб’єктів взаємодії. Про наявність
партнерських стосунків між поліцією та населенням свідчить, по-перше,
рівноправність суб’єктів взаємодії (поліції та населення), що мають однакові
права, обов’язки та відповідальність за вчинені дії); по-друге, спрямованість
цієї діяльності на забезпечення інтересів партнера.
Взаємодія передбачає досягнення певного позитивного результату,
спільної мети, заради якої вона виникає. Якщо мета спільна й однаково значуща
для суб’єктів взаємодії, то вони чинять відповідні дії, спрямовані на її
досягнення, тобто взаємодіють.
У взаємодії поліції та громадян спільна мета полягає в забезпеченні
безпечного життєвого простору, що є однаково значущим для кожного члена
суспільства. Тому постає питання про участь у досягненні цієї мети кожного із
членів

суспільства,

наявність

у

конкретного

громадянина

відчуття

приналежності до певної групи осіб, для яких отримуваний результат буде
таким самим важливим та на його досягнення будуть також спрямовані активні
дії інших членів цієї групи. Взаємодія поліції з населенням проявляється в
процесі взаємовпливу з використанням можливостей іншого для досягнення
власних цілей. Результатом такої взаємодії є партнерські стосунки, побудовані
на рівноправності суб’єктів взаємодії, їхній взаємній відповідальності та довірі
під час досягнення спільної мети.
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Діяльність поліції полягає як у боротьбі зі злочинністю, забезпеченні
правопорядку, так і в наданні поліцейських послуг суспільству щодо підтримки
належного рівня безпеки. Це передбачає:
 наближення поліції до громадян через максимальне залучення
поліцейських на місцях до забезпечення правопорядку на вулицях;
 розвиток сервісних функцій поліції;
 підвищення ефективності у взаємовідносинах із громадянами.
Поліція – це сервісна служба, яка надає послуги населенню, тобто
спрямовує свою діяльність на розв’язання тих проблем, які ставить населення
перед поліцією, й вирішення яких належить до її компетенції. У Кодексі
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятий резолюцією
Генеральної асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 р.) зазначено, що
служіння суспільству передбачає надання послуг і допомоги тим членам
громади, які з особистих, економічних і соціальних чи інших причин
надзвичайного характеру потребують негайної допомоги [2].
Основна мета роботи поліції – це забезпечення правопорядку і безпеки
громадян в будь-якому місці України – від малого села до великого міста та
високий рівень довіри людей до поліції. Це передбачає наближення поліції до
громадян

через

максимальне

залучення

поліцейських

на

місцях

для

забезпечення правопорядку на вулицях; розвиток сервісних функцій поліції;
підвищення ефективності у взаємовідносинах із громадянами.
Сервісна функція поліції охоплює, зокрема:
 адміністративні послуги;
 інформаційні послуги (як знайти необхідну вулицю, як доїхати до
певного місця громадським транспортом; в який державний орган, до якої
посадової особи слід звернутися для вирішення особистих питань тощо);
 інформаційно-правові послуги (надання працівниками поліції в межах
своєї компетенції та визначених законом обов’язків роз’яснень прав і обов’язків
потерпілому чи тому, хто підозрюється у вчиненні правопорушення, а також
його рідним, законним представникам, громадськості);
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 послуги безпеки (забезпечення громадської безпеки та охорони
публічного порядку).
У реалізації партнерських відносин важливо, щоб:
 поліція своєчасно й оперативно реагувала на всі звернення громадян;


поліцейського люди не боялися, а поважали – працювати слід не

страхом, а по совісті;
 поліцейський мав авторитет, особливо серед верств населення, схильних
до правопорушень;
 поліцейський уособлював собою закон.
Важливим завданням формування партнерських відносин між поліцією і
населенням є раціоналізація такої взаємодії на засадах довіри, прозорості,
взаємодопомоги в боротьбі зі злочинністю. Повсякденна діяльність поліції
протікає на очах у населення, тому авторитет та довіра поліції багато в чому
залежить від поведінки її співробітників при спілкуванні з людьми.
Поліцейська діяльність здійснюється в реальному соціальному просторі у
безпосередньому контакті з громадянами. Щодня поліцейський вирішує складні
професійні завдання, розв’язує непрості ситуації та конфлікти й не має права
помилятися. Адже законодавство визначає Національну поліцію як «орган
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядок» [3].
Основними завданнями з активізації взаємодії між поліцією та
суспільством є:
 підвищення авторитету й довіри населення до поліції;
 покращання стану комунікативної та загальної культури працівників
поліції;
 сприяння об’єктивному інформуванню населення про діяльність поліції
через ЗМІ;
 створення позитивного іміджу поліції шляхом підвищення рівня
професійної компетентності та покращення результатів її діяльності;
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 забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією та населенням
(громадськими об’єднаннями, профспілками, асоціаціями, організаціями,
підприємствами) на конкретній території;
 проведення активної профілактичної, виховної, просвітницької роботи
серед різних верств населення з метою запобігання злочинності, формування в
громадян відчуття особистої причетності до правового порядку в суспільстві.
Для ефективної реалізації партнерства з суспільством поліція повинна:
 зміцнити свою легітимність в суспільстві;
 здійснювати діяльність на основі узгодженості своїх дій;
 поліпшувати якість надаваних населенню послуг;
 сприяти активізації участі місцевого населення у зміцненні безпеки й
публічного порядку, в розв'язанні проблем злочинності в місцях проживання.
Стратегія партнерства поліції та громади передбачає усвідомлення
поліцейськими необхідності налагодження взаємодії з населенням, що
ґрунтується на таких пріоритетах:
1. Консультації – вивчення думки населення з метою подальшої оцінки
ефективності

поліцейської

діяльності,

обов’язкове

урахування

потреб

територіальних громад. Це передбачає: звіт про поліцейську діяльність;
прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції; взаємодію між
керівниками територіальних органів поліції і представниками органів місцевого
самоврядування.
2. Співробітництво – співпраця заради досягнення спільних цілей із
забезпечення правопорядку в державі. Поліції слід: перейти від декларацій
щодо налагодження партнерських відносин із населенням до реальних кроків у
цьому напрямі; втілювати в повсякденній діяльності принцип «Людина – понад
усе»; постійно підвищувати свій професійний і культурний рівень, формувати
повагу до поліцейського всіма засобами (рівень спілкування з громадянами,
чесність, професійні навички, охайний зовнішній вигляд тощо); зміцнювати
взаємодію з органами місцевого самоврядування; своїми діями активно
здобувати підтримку широких верств населення; активно залучати громадян та
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громадські об’єднання до профілактики правопорушень; широко інформувати
громадськість і засоби масової інформації про роботу поліції; всебічно сприяти
журналістам у виконанні їх місії об’єктивного висвітлення подій.
Реалізація такого підходу передбачає залучення місцевого населення;
підтримку особистих контактів; обмін думками з населенням із проблем
громади.
Взаємодія поліції з громадськістю може здійснюватись в різноманітних
формах, як то:
 підготовка та виконання спільних проектів, програм та заходів для
задоволення потреб населення й покращення ефективності виконання
покладених на поліцію завдань;
 підтримка поліцією програм правового виховання, пропагування
правових знань в освітніх установах, засобах масової інформації та у
видавничій діяльності;
 залучення найактивніших громадян до співпраці з поліцією у виконанні
конкретних правоохоронних завдань;
 спільна діяльність з громадськими формуваннями, що функціонують на
підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку
і державного кордону» [4]. Спектр заходів, що здійснюються сучасними
дружинниками в тісній взаємодії з працівниками поліції: патрулювання
житлових масивів і селищ; участь у розшуку зниклих безвісти; участь у
розшуку та затриманні підозрюваних у вчиненні злочину; спільне проведення
профілактичних, просвітницьких, виховних заходів серед різних категорій
населення; робота з особами та підлітками груп ризику; робота з жертвами
насильства в сім’ї, тощо;
 проведення «громадських консультацій», що сприяють налагодженню
контактів

з

населенням,

кращому

поінформуванню

суспільства

щодо

пріоритетів поліцейської діяльності, формуванню громадської думки щодо
актуальних проблем правоохоронної сфери. «Громадські консультації» є
важливим каналом отримання достовірної інформації щодо очікувань громадян
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та існуючих на місцевому рівні загроз для публічної безпеки чи окремих
випадків порушення «миру та спокою» на рівні громади (агресивна поведінка
молоє8ді, порушення норм суспільної моралі, споживання алкоголю в
публічних місцях, інші події, важливі для безпеки громадян);
 активна співпраця з представниками ЗМІ, в тому числі з метою
об’єктивного інформування населення про діяльність поліції;


особисті

зустрічі

громадян

із

керівниками

поліції,

кращими

поліцейськими, закріпленими за конкретною територією, як забезпечення
безпосереднього діалогу між поліцією і населенням.
Важливими для побудови відносин довіри та обміну думками є
повсякденні доброзичливі контакти офіцерів поліції й людьми в громадських
місцях, на вулицях тощо. Повага до поліції залежить від поваги й
взаєморозуміння між конкретним поліцейським і пересічним громадянином.
Встановлення партнерства поліції з населенням призведе до:
 зниження рівня злочинності;
 подолання страху в громаді; появи усталеного відчуття безпеки і
порядку;
 зміцнення довіри та поваги до поліції в громаді;
 добровільної й безкорисливої підтримки населення;
 виконання частиною мешканців функції помічників поліції задля
забезпечення громадського спокою у власному районі;
 ефективнішої профілактики злочинів;
 приділення поліцейськими часу іншим видам службової діяльності;
 підвищення інтересу населення до потреб офіцерів поліції, піклування
про їхню безпеку та гідні умови праці;
 ефективного використання й поширення поліцейськими необхідної
інформації про злочини та кримінальні ризики серед громадськості.
Підхід «партнерство поліції та суспільства» змінює практику, але не самі
головні цілі поліцейської діяльності. Ними залишаються забезпечення
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публічного правопорядку, захист основних прав і свобод людини, запобігання і
розкриття злочинів, допомога і обслуговування населення з метою зниження
рівня страху перед злочинністю, запобігання загрози громадських заворушень
тощо.
Взаємодія з населенням на засадах партнерства полягає в наступному:
1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з
населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на
засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.
2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень
планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з
урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.
3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними
соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
В основу нового підходу до діяльності поліції покладена теза «влада
поліції надається згідно із законом населенням і для населення». Він
передбачає, що поліцейська діяльність має здійснюватися відповідно до потреб
населення та на основі партнерських відносин із ним.
Робота поліції з населенням за місцем проживання є стратегічним
доповненням традиційної поліцейської практики, де розрізняють:
1) глобальний підхід до взаємодії поліції з громадськістю: подолати
злочинність силами лише поліції неможливо, оскільки ресурси поліції
обмежені, причини злочинності зумовлені соціальними проблемами, тому
поліція має бути координатором розв’язання соціальних проблем (філософія
community policing);
2) вирішення конкретних питань, що стосуються міста, мікрорайону,
конкретної територіальної громади (стратегія й тактика практичного втілення
філософії community policing).
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Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування полягає в тому, що поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє
з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також
органами

місцевого

самоврядування

відповідно

до

закону

та

інших

нормативно-правових актів.
Поліція сприймається населенням не як військовий та правоохоронний
інститут, а як державний орган, діяльність якого пов’язана з наданням усебічної
допомоги та послуг громадянам у сфері громадської безпеки та порядку. Це
якісно новий рівень роботи поліції.
Однією з основних підстав для партнерства між поліцією й громадами є те,
громадськість та бізнес відіграють величезну роль у профілактиці злочинності.
Громадянин

чи

ділова

людина

може

запобігти

вчиненню

злочинів,

розібравшись у тому, як захистити своє майно, себе самих, та як повідомляти
поліцію про наявні проблеми.
Місцевому населенню має бути надано право брати участь у процесі
прийняття рішень, за винятком тих випадків, коли закон спеціально обумовлює
виключне право поліції приймати рішення. Зміцнення співпраці також може
мобілізувати місцеве населення на активну участь в заходах щодо запобігання
злочинності

та

допомогти

усвідомити

колективну

відповідальність

за

підвищення рівня публічної безпеки. Це, наприклад, заходи щодо посилення
громадського контролю з боку населення; створення груп сусідського нагляду
розвиток програм громадського патрулювання, коли населення надає допомогу
поліції в діях, не пов'язаних з оперативною роботою; використання заходів
самооборони; посередництво при розв'язанні місцевих конфліктів.
Надання повноважень місцевим жителям є не менш важливим, ніж
наділення повноваженнями поліцейських. Поліція може сприяти в організації
зустрічей і форумів місцевої громадськості, вона мусить знайомити жителів з
можливостями більш активної участі в прийнятті рішень. Наділення місцевих
жителів повноваженнями не означає, що вони стають складовою частиною
поліції або отримують право на створення загонів самооборони.
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Переваги успішної реалізації концепції роботи поліції з населенням:
 місцеві жителі зможуть повідомляти про свої проблеми поліції і стати
партнерами в процесі пошуку конкретних рішень своїх проблем, що сприятиме
запобіганню злочинності, підвищенню рівня безпеки, забезпеченню розуміння
проблем безпеки;
 зміцнення громадських зв'язків, посилення громадського контролю за
діяльністю поліції через залучення населення до партнерських відносин із
поліцією;
 результатом об'єднання зусиль місцевих жителів для підвищення рівня
безпеки та життєздатності району стане встановлення довготривалих відносин
між ними безвідносно до етнічної або

релігійної приналежності

та

розбіжностей у політичних поглядах;
 поліпшення відносин між поліцією та громадою внаслідок партнерства
та підвищення рівня довіри населення до поліції;
 отримання поліцією більшого обсягу інформації, моральна підтримка
своїх дій в цілому, формування поваги законослухняних громадян і в тих
групах населення, що відмовлялися співпрацювати з поліцією.
Робота поліції з населенням за місцем проживання не є ліберальним
ставленням до злочинності – це поєднання традиційної поліцейської діяльності
з концепцією взаємодії поліції з громадою, що може забезпечити стійке і
тривале підтримання громадської безпеки.
Причинами труднощів залучення місцевого населення до взаємодії з
поліцією є наступні:
 негативний досвід контактів із поліцією (неправомірне поводження,
ненадання допомоги);
 ставлення до активістів співпраці з поліцією як до поліцейських
інформаторів, страх помсти з боку злочинців чи окремих членів місцевої
громади;
високий ступінь деморалізації суспільства;
місцевий уклад життя, за якого такі громадські заходи є неприйнятними;
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 ідеологічні бар'єри, що створюються окремими верствами населення;відсутність у місцевих жителів розуміння безпосередньої особистої користі від
їхьої добровільної участі в співпраці з поліцією.
Реалізація концепції поліцейської роботи з громадою залежать від
місцевих умов, тому необхідно дотримуватися таких основних принципів:
 доступність поліцейських структур для всіх сегментів населення
(включно групи меншин і вразливі групи) та прозорість їхньої діяльності;
 чуйність до потреб, проблем і вимог місцевого населення;
 пріоритетність завдань запобігання злочинності й проактивного
(попереджувального) підходу до розв'язання проблем;
 активна участь різних верств населення й державних структур у процесі
розв'язання проблем на основі рівності (в тій мірі, що дозволяють національне
законодавство й оперативно тактичні та оперативні потреби).
Оцінювання партнерських відносин поліції та суспільства здійснюється
за допомогою:
 опитувань громадської думки та опитувань цільових груп щодо
діяльності поліції з охорони громадської безпеки в районі;
 внутрішнього і зовнішнього громадського нагляду за поліцією
(доступність і «чуйність» поліції);
 аналізу повідомлень мас-медіа, стійкості функціонування формальних та
неформальних форумів громадськості тощо
Підстави більшості звернень до поліції можна віднести до однієї з трьох
категорій: злочини, порушення порядку та послуги. Дослідження вказують на
те, що громадян більше турбують порушення громадського порядку та
проблеми з послугами, ніж злочини. Важливо, щоб правоохоронці це зрозуміли
й приділяли належну увагу не лише злочинам, а й розв’язанню таких проблем.
В умовах, що склалися в Україні зараз, важливим є також завоювання
правоохоронними органами довіри та поваги з боку громадськості.
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Довіра – це сума спільних цінностей, що існують у суспільстві, або
здатність людей працювати разом у групах та організаціях задля досягнення
спільної мети; це очікування, що партнер не буде навмисно порушувати
домовленості взаємодії. Довіра населення до поліції – це сприятлива
(позитивна) оціночна реакція груп населення на діяльність поліції, що
виявляється в думках, почуттях та цілеспрямованій поведінці. Оцінка
громадянами поліції (позитивна чи негативна) містить оцінку групи людей й
формується під впливом таких факторів: особистий досвід спілкування особи з
працівниками поліції з питань, що доводилося розв’язувати їй або членам її
сім’ї (звернення, коли вони є потерпілими від правопорушень або злочинних
посягань, свідками або обвинуваченими, з приводу отримання довідок або
документів тощо), коли поведінка конкретного працівника поліції формує
загальне враження громадянина про роботу та можливості всієї системи ОВС;
досвід спілкування з працівниками поліції родичів, колег або знайомих, які
своїми відгуками-враженнями або підтверджують думку про роботу поліції,
сформовану на підставі власного досвіду, або можуть вплинути на її зміну на
краще чи гірше; різна за змістом інформація, отримувана із мас-медіа. Фактори
наявності довіри до поліції та готовності особисто взяти участь у заходах із
надання допомоги поліції не завжди збігаються, оскільки кожна людина,
свідомо оцінивши ситуацію та порівнявши можливі затрати часу та зусиль,
можливі ризики з важливістю отримуваного результату, визначає доцільність
таких дій зі свого боку.
Довіра за своєю природою є одночасно як передумовою, так і наслідком
співпраці. У взаємодії поліції з населенням довіра, навіть незначна, є
фундаментом, який сприятиме ефективнішому здійсненню взаємодії. Взаємодія
матиме два взаємозалежні результати: перший – очікуваний результат, другий –
більший рівень довіри.
Довіра виникне, якщо поліція у своїй повсякденній діяльності буде
демонструвати готовність і здатність надавати якісні професійні послуги всім
місцевим жителям. що здатні прискорити завоювання довіри, можуть бути як
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інтенсивними, так і традиційними правоохоронними заходами (евакуації
кинутих автомобілів, очищення стін від графіті і т.д.), що можуть відразу
продемонструвати результати діяльності поліції й підвищити суб'єктивне
відчуття безпеки місцевого населення. Якщо кількість вдалих практик співпраці
між поліцією та населенням зростатиме, то зростатиме й рівень довіри до неї.
Належний рівень довіри між громадянами та поліцією сприятиме переходу від
співробітництва між поліцією та громадянами до формування між ними
партнерських відносин.
Доктрина KAPRA (розроблена канадськими вченими в 1985 р.) орієнтує
поліцію на дотримання таких чотирьох принципів:
1) громадяни є клієнтами поліції, саме вони визначають рівень потреб та
очікувань щодо якості її роботи: до клієнта слід ставитися так, як це
практикується в інших сферах західного суспільства (торгівля, обслуговування
тощо);
2) поліція й населення є партнерами, відтак вони несуть однакову
відповідальність за рівень безпеки та стан боротьби зі злочинністю;
3) основою роботи поліції має бути профілактика злочинності,
відновлення справедливості щодо потерпілого, недопущення втягнення
громадян у злочинну діяльність;
4) ефективність діяльності поліції передусім оцінює населення (клієнт), а
вже потім - влада та вище керівництво.
Поліція в своїй діяльності орієнтується на громадянина як головного
«замовника та оцінювача» її роботи. Це виявляється у впровадженні політики
надання послуг. Врахування думок і побажань тих, заради кого функціонує
поліція, дозволяє максимально враховувати їхні справжні потреби та своєчасно
реагувати на них. Взаємодія поліції з населенням – це вислуховування проблем;
консультування; забезпечення зворотного зв'язку.
Діяльність поліції включає проведення активної профілактичної, виховної,
просвітницької роботи серед різних верств населення з метою запобігання
правопорушенням, формування в різних категорій громадян відчуття особистої
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причетності

до

правового

порядку

в

суспільстві,

підвищення

рівня

правосвідомості суспільства.
Критерієм ефективності діяльності поліції виступає не низький рівень
злочинності в суспільстві, а оцінювання населенням якості послуг поліції, що
вимірюється за такими показниками:
 оперативність обслуговування (швидкість реагування на заяви та
звернення громадян);
 ставлення до громадян – довіра, ввічливість, тактовність і співчуття, з
якими повинні бути прийняті та вислухані заяви та звернення;
 комунікабельність, відкритість і привітність у спілкуванні, відповідях на
заяви та звернення;
 доступність і професіоналізм.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсомок,
слід відзначити, що з метою налагодження реальної взаємодії, співробітництва і
партнерства у сфері відносин поліції з населенням в аспекті розбудови цієї
структури як сервісної служби з надання поліцейських послуг крім підтримки
особистих контактів, поліцейські мають організовувати та систематично
проводити офіційні і неформальні інтерактивні форуми: місцеві консультативні
комітети, спільні робочі семінари, збори представників громадськості, «круглі
столи» тощо. Також слід організовувати відкриті дні поліції, куди запрошувати
представників ЗМІ та місцевої громадськості для ознайомлення з новим стилем
поліцейської
орієнтованим

діяльності,
на

заснованим

обслуговування

на

партнерських

населення.

Такі

відносинах
акції

і

повинні

використовуватися лише як засіб підвищення обізнаності місцевого населення,
а не як виключно захід зі зв'язків з громадськістю.
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СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Адаптацію в умовах вищого навчального закладу переживають, у тій чи іншій
формі, всі першокурсники. Виявлено найбільш типові психологічні проблеми
адаптації першокурсників, які можна класифікувати на: мотиваційні,
раціональні та поведінкові. Основна причина дезадаптації полягає, з одного
боку, у неузгодженості між інтелектуальним, творчим, особистісним
потенціалом першокурсника, а з іншого - можливостях його реалізації.
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, вищий навчальний заклад,
першокурсник.
Постановка проблеми. Адаптація студентів у вищому навчальному
закладі – це складний, динамічний психологічний процес внутрішньої та
зовнішньої перебудови діяльності студентів, що відбувається в процесі
пристосування до нових соціальних умов і активне оволодіння ними.
Успішність даного процесу забезпечується дією основних психологічних
механізмів:

самоспостереження,

самоствердження
інтеріоризація

тощо.

За

особистістю

самопереконання,

допомогою
нових

цих

потреб,
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самонавіювання,

механізмів
відбувається

забезпечується
мотивування,

спонукання

до

їх

реалізації,

здійснюється

свідома

саморегуляція

діяльності на основі вироблення адекватних засобів реагування та поведінки в
нових умовах [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пристосування студентів
перших курсів до нових умов вищої школи належить до найскладніших питань
сучасної вищої освіти, оскільки непристосованість створює значні труднощі у
навчальному процесі на перших курсах, а також є причиною їхньої
незадовільної успішності, а в деяких випадках і відсіву. Серед науковців, які
займались даною проблемою варто згадати К. Андросович, Ю. Бохонкову,
В. Брудного,

Л. Гришанова,

М. Делеу,

В. Демченко,

М. Дяченко,

А. Кандибович,

І. Малеєва,

К. Сантросян,

О. Дусавицького,
О. Солодухову,

В. Сорочинську та ін.
Мета статті полягає у з’ясуванні психологічної сутності соціальнопсихологічної адаптації першокурсників вищого навчального закладу.
Виклад

основного

матеріалу.

Адаптація

першокурсників

–

це

комплексний процес, зумовлений взаємодією психологічних, соціальних і
біологічних чинників [5]:
1. Чинники, що відображають рівень підготовки до навчальної та не
навчальної діяльності (відповідність об’єму і рівня знань, умінь і навичок
студента потребам освітнього процесу; професійна спрямованість студента, де
можна виділити потреби, цінності, соціальні установки; соціальна активність
студента).
2. Чинники, що характеризують розвиток індивідуальних здібностей до
адаптації (рівень соціальної зрілості; індивідуально-особистісні особливості
розвитку психічних процесів; рівень мотиваційно-рефлексивного пізнання
особистості, його суб’єктивний досвід).
3. Чинники, що характеризують педагогічний вплив на процес адаптації
(теоретична

і

методична

підготовка

викладачів

навчального

закладу;

особистісно-орієнтований підхід до студентів, незалежно від показників
успішності; діалогізація спілкування в навчальному середовищі; забезпечення
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педагогічної підтримки зі сторони викладачів, кураторів, всього педагогічного
колективу; проектування і застосування адаптаційних ситуацій в навчальновиховному процесі (НВП)).
4. Чинники, пов’язані з умовами навчання і проживання (організація
самого НВП – розклад занять, послідовність предметів; задоволеність
міжособистісними відносинами у студентській групі, рівноправність студентів
за їх формального соціального статусу: «студент-студент», «студент-викладач»,
«студент-адміністрація», «студент-соціальне оточення») .
Соціально-психологічна адаптація студентів в умовах вищого навчального
закладу охоплює:
 професійно-фахову адаптацію, що зумовлює пристосування до змісту,
умов та самостійної організації навчальної діяльності, формування навичок та
спрямувань у навчальній діяльності;
 соціально-психологічну адаптацію, як таку, що зумовлює активне чи
пасивне пристосування особистості до оточення, побудову стосунків і відносин
у студентських групах, формування стилю особистісної поведінки;
 соціально-фахову адаптацію як прийняття суспільних вимог до
майбутньої професійної діяльності.
Таким чином, можна сказати, що адаптація і здатність до неї – це
передумова майбутньої адекватної діяльності, необхідна умова її успіху без
відчуття дискомфорту, напруженості та внутрішнього конфлікту особистості з
професійним та соціальним оточенням [6].
На процес адаптації впливають відповідні фактори, які є сукупністю умов
чи обставин, що і визначають рівень, темпи, а також стійкість і результат
адаптації, серед яких рівень домагань.
Не викликає сумнівів той факт, що процес адаптації співвідноситься з
процесом соціалізації. Вищесказане щодо соціалізації, з одного боку, засвоєння
індивідом соціального досвіду через входження в соціальне середовище
системи соціальних зв’язків, а з іншого – процес активного відтворення
системи соціальних самонастанов індивіда за рахунок його активної діяльності,
активного включення в соціальне середовище.
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У такому разі під адаптацією варто розуміти метод, спосіб, яким
здійснюється соціалізація. Розвиток особистості та її виховання. Соціалізація
може здійснюватись через адаптацію особистості до соціального оточення.
Вона змінюється залежно від змісту її етапів, мети і завдань, які стоять перед
нею, однак основний (можливо і єдиний) метод, за допомогою якого вона
здійснюється, залишається незмінним – це адаптація.
Отже, першокурсники мають труднощі в засвоєнні знань, тому що у них не
сформувалися такі риси особистості, як: готовність до навчання, здатність
самостійно навчатися, контролювати і оцінювати себе, володіти власними
індивідуальними особливостями пізнавальної діяльності, вміння правильно
розподілити свій робочий час для самостійної підготовки. Важливим завданням
психологів та викладачів є допомога

першокурснику вищого навчального

закладу у подоланні цих труднощів.
Можна говорити про неуспішну і успішну адаптацію. Неуспішна адаптація
– дозволяє студенту адекватно орієнтуватися в ситуації, але не надає
можливості більш-менш вираженої самореалізації у межах освітнього закладу.
Успішна адаптація – надає значні можливості реалізувати власний
потенціал в умовах вищого навчального закладу і отримати потенціал для
майбутньої соціальної реалізації. Уміння реалізувати себе в багатьох формах
діяльності,

передбачених

у

вищому

навчальному

закладі,

визначають

адаптованість до студентського життя [1].
Варто зауважити, що емоційний стан першокурсника на початку першого
семестру є досить специфічним. Він не повторюється у процесі подальшого
навчання, однак його проходження певною мірою визначає успішність
адаптації студента до умов вищого навчального закладу. Цей емоційний стан
виникає як результат несвідомого співвіднесення попередніх очікувань
першокурсника від навчання у вищому навчальному закладі та його перших
вражень від цього процесу [2].
Отже, можна виділити основні симптоми психологічної дезадаптації, що
проявляються у:
1) підвищенні показника емоційного збудження, тривожності, нейротизму;
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2) зниженні комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтролю,
соціальної сміливості;
3) появі почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, викладачами,
батьками, а в поведінці в цілому спостерігається надмірна сором’язливість;
4) зниженні успішності, недостатній увазі й зосередженості на парах;
5) скаргах на погане самопочуття, сон;
6) втраті інтересу до навчання.
Унаслідок цих проявів можуть розвиватися непродуктивні форми
реагування, симптоми порушення поведінки, емоційні розлади різного ступеня.
Проблема, що визначає неминучість адаптаційного процесу – це проблема
невідповідності суб’єктивних очікувань і наявних умов реальної дійсності.
Основна

причина

дезадаптації

полягає

у

неузгодженості

між

інтелектуальним, творчим, особистісним потенціалом першокурсника, з одного
боку, і можливостями його реалізації, з іншого.
Таким чином, адаптація – це визнання тих необхідних змін, які
відбуваються у самосвідомості особистості у процесі засвоєння нових видів
діяльності та спілкування.
Основуючись на найважливішій сфері становлення особистості, головний
зміст процесу адаптації студентів молодших курсів, її ядро можна визначити
таким чином: 1) нове ставлення до професії; 2) засвоєння нових навчальних
норм, оцінок, способів й прийомів самостійної роботи та інших вимог;
3) пристосування до нового типу навчального колективу, його звичаїв та
традицій; 4) навчання новим видам діяльності; 5) пристосування до нових умов
побуту у гуртожитку, до нових зразків «студентської» культури, нових форм
використання вільного часу. Отже, всі сторони процесу адаптації є важливими
для нормальної діяльності студента. Тому з перших днів навчання студентам
необхідно надавати допомогу, спрямовану на подолання труднощів, що
виникають в усіх аспектах їхньої адаптації [3].
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Висновки і перспективи подальших досліджень.
Встановлено, що адаптацію в умовах вищого навчального закладу
переживають, у тій чи іншій формі, всі першокурсники. Виявлено найбільш
типові

психологічні

проблеми

адаптації

першокурсників,

які

можна

класифікувати на: мотиваційні, раціональні та поведінкові. Основна причина
дезадаптації полягає, з одного боку, у неузгодженості між інтелектуальним,
творчим, особистісним потенціалом першокурсника, а з іншого - можливостях
його реалізації. Ще однією важливою причиною дезадаптаційної поведінки
студентів в умовах вищого навчального закладу є відмінності шкільного та
студентського

колективів,

а

також

проблеми

спілкування

та

уміння

налагоджувати контакти в цілому. Адаптація може бути успішною і
неуспішною. На основі цього можна зробити висновок, що профілактику
труднощів адаптаційного процесу доцільно було б проводити у випускних
класах шкіл. Повинна здійснюватися доволі значна робота, спрямована на
розширення системи психологічних заходів з метою полегшення адаптації
першокурсників в умовах вищого навчального закладу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УКРАЇНА – НАТО: ЗА І ПРОТИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА
У статті проаналізовано актуальні проблеми євроатлантичного курсу
України як важливого інструменту забезпечення незалежності, суверенітету,
безпеки і територіальної цілісності України в умовах «гібридної війни» проти
неї з боку Російської Федерації. Охарактеризовані головні переваги та недоліки
при вступі України
етапі.

Показано,

до Альянсу, ступінь їх співробітництва на сучасному
що євроатлантична стратегія відповідає національним

інтересам України. Водночас відзначено, що закріплений у Конституції
України курс на вступ до НАТО неоднозначно та суперечливо сприймається як
різними вітчизняними політичними елітами, так і пересічними громадянами.
Провідні ж країни–члени НАТО з обережністю говорять про вірогідність та
можливі строи приєднання України до Альянсу.
Ключові слова: багатовекторність зовнішньополітичних орієнтацій. НАТО,
Альянс, євроатлантичний курс України. партнерство, переваги та ризики
євроінтеграції, гібридна війна.
Постановка проблеми. Після визволення України від фашистських
загарбників у 1944 р. і до кінця 40-х рр. ХХ ст. Українська РСР виступала
активним учасником багатьох світових зовнішньополітичних процесів. Вона
стала одним із фундаторів і країною-членом Організації Об’єднаних Націй,
брала участь у низці важливих міжнародних зовнішньополітичних акцій.
Однак, починаючи з 50-х рр. ХХ ст. зовнішньополітична активність української
дипломатії різко спадає, а згодом і зовсім сходить нанівець, хоча Міністерство
закордонних справ у складі Уряду УРСР продовжувало існувати аж до розпаду
СРСР. Лише у завершальній фазі його існування, в часи так званої
горбачовської «перебудови», з’явився певний ґрунт для розробки концепції
зовнішньополітичного курсу України.
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У систематизованому вигляді основні засади зовнішньої політики
Української держави були закладені у Декларації про державний суверенітет
України, затвердженої Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. Один з
ключових принципів зовнішньополітичної стратегії України полягав у тому.
що Україна має намір бути постійно нейтральною державою, яка не бере участі
у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не
використовувати, не виробляти та не купувати ядерної зброї.
Зрозуміло, що в УРСР, що перебувала у складі СРСР, реалізувати
зазначені принципи було практично неможливо. Ґрунт для цього з’явився лише
після 24 серпня 1991 р., коли Верховна Рада України ухвалила Акт
проголошення незалежності України.
Ключові національні інтереси України, завдання її зовнішньої політики,
засади, на які має спиратися зовнішньополітична діяльність нашої держави,
були сформульовані в прийнятому 2 липня 1993 р. Верховною Радою документі
«Основні напрями зовнішньої політики України». Відповідно до нього
зовнішня політика повинна сприяти утвердженню і розвитку України як
незалежної демократичної держави, забезпеченню стабільності її міжнародного
становища, інтеграції економіки країни у світову економічну систему з метою
її повноцінного розвитку та підвищення добробуту народу, збереженню
територіальної цілісності держави та недоторканність її кордонів.
Загальновідомо, що Україна має особливе географічне розташування. Вона
знаходиться між Європою і Азією, на перехресті основних торгових шляхів,
володіє багатими природними та людськими ресурсами. Це зумовило з самого
початку

існування

незалежної

України

багатовекторність

її

зовнішньополітичних орієнтацій. Ключових з них є три: східна – представлена
Росією та країнами СНД, західна – Польщею, Західною Європою, США, та
південно-східна, репрезентована Болгарією, Туреччиною, країнами Сходу.
Помітний поворот в той, чи iнший бiк, ніс для України загрози певних втрат.
Тому новопостала Українська держава, здійснюючи свою зовнішньополітичну
діяльність, довгий час дотримувалась принципу військового нейтралітету.
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Проте досвід розвитку тих країн, для яких даний принцип є стрижнем їх
зовнішньополітичної стратегії, показав, що нейтралітет у нашому постійно
мінливому світі часто невигідний. І справа не тільки в тому, що забезпечення
нейтралітету вимагає залучення значних фінансових ресурсів. В умовах
постійно зростаючих військових конфліктів у світі, нейтралітет стає невигідний
ще й політично та безпеково. Тому низка нейтральних європейських країн з
часом все а більше схиляються до думки якщо не про повну відмову, то про
суттєве обмеження свого нейтралітету.
Аналіз зовнішньої політики Української держави свідчить, що її
керівництво протягом 1991–2013 рр. намагалось реалізувати стратегію
багатовекторності зовнішньої політики і певною мірою йому це вдалося. Так,
Україна активно працює в ООН та її комітетах, бере участь у роботі більш ніж
60 організацій цієї поважної міжнародної організації. Наша держава підтримує
колективні

зусилля,

світової

спільноти,

спрямовані

на

збереження

міжнародного миру та безпеки, є активним учасником миротворчих операцій
під егідою ООН.
На початку 1994 р. Україна, Росія та США досягли угоди про передачу
ядерної зброї, розташованої на українській території, під контроль російського
командування. 5 грудня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів
Америки, Росії і Великобританії підписали Будапештський меморандум, який в
обмін на відмову від ядерної зброї обіцяв Україні цілісність і суверенітет під
гарантії ядерних держав. В квітні 2010 р. у Празі Росія і США підписали
договір про скорочення ядерної зброї та її носіїв. При цьому обидві країни
заявили про гарантії безпеки для України.
Втілення принципу багатовекторності при здійсненні зовнішньої політики
України неминуче ставило на порядок денний питання про її участь у
військово-політичних блоках і економічних союзах. Розв’язання цього питання
на тому чи іншому етапі існування незалежної України значною мірою
залежало від позиції президента держави, якому згідно Конституції України
належить прерогатива у формуванні та реалізації зовнішньополітичного курсу.
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Так, Президент Л. Кравчук був прибічником вступу України до НАТО і в
Євросоюз. Саме за його правління 8 лютого 1994 року Україна підписала
рамкову угоду програми НАТО «Партнерство заради миру». Зовнішня політика
Л. Кучми характеризувалась тактикою багатовекторності і не передбачала
однозначного вибору євроатлантичного курсу України. З одного боку, при
ньому було схвалено декілька важливих документів, які наближали Україну до
Північноатлантичного альянсу: Хартія про партнерство України з НАТО у
Мадриді (липень 1997 р.), Державні програма співробітництва України з НАТО
(1998–2000

рр.;

2001–2004

рр.).

З

іншого

боку,

Л.

Кучма

шукав

взаєморозуміння з Росією і виступав за одночасний з Росією вступ України до
НАТО. У 2004 році він взагалі виключив з Військової доктрини України
положення про вступ України до НАТО та ЄС як кінцеву мету політики
євроатлантичної та європейської інтеграції країни. З приходом до влади
В. Ющенка у 2005 р. відбувається активізація європейсько-атлантичного курсу
України. Свідченням цього став лист керівництва держави до Альянсу у 2008 р.
з проханням приєднати Україну до «Плану дій з членства в НАТО». Проте на
Бухарестському саміті НАТО в квітні того ж року позитивної відповіді
Українська держава не отримала через негативну позицію Німеччини і Франції.
У 2010 році з приходом на посаду президента України В. Януковича відбулося
повернення до багатовекторності у зовнішній політиці України з посиленням
орієнтації на Росію, що означало фактичну відмову від євроатлантичної
орієнтації нашої держави. Свідченням цього стали укази В. Януковича у квітня
2010 р., якими він ліквідовував міжвідомчу комісію з питань підготовки вступу
нашої держави до Альянсу та національний центр з питань євроатлантичної
інтеграції України. Ухвалений Верховною Радою України у липні 2010 р. Закон
«Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» остаточно задекларував
позаблоковий статус зовнішньої політики України.
Події Євромайдану, які призвели після втечі В. Януковича до Росії до
зміни влади в лютому 2014 р., відверто вороже сприйняття Росією Революції
Гідності, фактична війна, яку вона розпочала проти України, змусили
273

керівництво Української держави переглянути її позаблоковий статус. На
порядок денний встало питання про пошук більш ефективних інструментів, які
б могли забезпечити незалежність, безпеку і територіальну цілісність України.
Реалізація цього завдання, на думку нинішнього керівництва України, можлива
лише в разі приєднання країни до НАТО. Тому вже у 2014 р. Україна відновила
рух у бік вступу до цього військово-політичного блоку. Так, вже у грудні
2014 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів

України

щодо

відмови

України

від

здійснення

політики

позаблоковості», який скасовував позаблоковий статус України. 22 листопада
2018 р. на засіданні Верховної Ради України в першому читанні був схвалений
законопроект про внесення змін до Конституції країни, що закріплюють
стратегічний курс на отримання повноправного членства України в Євросоюзі і
НАТО А 7 лютого 2019 р. зазначений законопроект. був схвалений вищим
законодавчим органом влади держави у другому читанні і в цілому. 19 лютого
2019 р . він був підписаний Президентом країни П. Порошенком. При цьому
глава держави заявив, що Україна ставить перед собою завдання: не пізніше
2023 року подати заявку на членство в ЄС і отримати план дій щодо членства в
НАТО.
Отже, євроатлантичний курс України став

засадничим елементом її

зовнішньополітичної стратегії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історіографія взаємовідносин
України із НАТО представлена досить широким спектром публікацій, серед
яких

дисертації,

монографії,

підручники,

навчальні

посібники,

статті.

Різноманітні аспекти зазначеної проблеми висвітлюються у працях вітчизняних
науковців
О.

І

Беззуба, В.

Корнієвського,

В.

Гречанінова, Б.

Манджоли,

Б.

Гуменюка, Є.

Парахонського,

С.

Камінського,
Пирожкова,

О. Полторацького, Г. Перепелиці, О. Реєнта, П. Ситника, В. Солдатенка, ін.
авторів. Чималим є внесок і зарубіжних дослідників І. Валерстайна, Г. Майера,
Х. Макіндера, Н. Спайкмена, В. Шермана. Але при наявності досить великого
масиву різнопланової літератури з даної проблеми, має місце неоднозначне,
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часто суперечливе потрактування переваг та недоліків можливого вступу
України до НАТО. Все це зумовило необхідність підготовки даної статті.
Метою статті є аналіз, на основі сучасних аналітичних праць, як можливих
здобутків, так і проблем для Української держави та суспільства, які матимуть
місце в разі приєднання України до Північноатлантичного альянсу, з’ясування
реальних перспектив такого членства, шляхів його реалізації.
Виклад основного матеріалу. Реалізація на практиці курсу України до
НАТО вимагає ретельного аналізу його можливих наслідків для держави і
суспільства. Узагальнюючи підходи сучасних дослідників євроатлантичної
інтеграції Української держави, можна виділити наступні основні переваги
вступу України до НАТО:
– одержання Україною гарантій її національної безпеки, оскільки
відповідно до воєнної доктрини НАТО напад на одного з членів організації
означає напад на всю організацію(сьогодні до НАТО входять 30 країн);
– остаточний вихід України з під впливу Москви й створення бар’єрів для
недопущення поновлення геополітичного домінування Росії в майбутньому;
– створення вагомих передумов для ліквідації російської військової
присутності на території України;
– відносно невелика загальна вартість вступу. НАТО не вимагає:
розміщення на території України своїх військових баз у відповідь на членство;
масового переозброєння східноєвропейських армій; закупівлі своїми членами
озброєнь виробництва країн-членів НАТО; припинення військово-технічної
співпраці з іншими державами вт.ч. і з Росією;
– сприятиме створенню кращих умов для здійснення підприємницької
діяльності в Україні, підвищить інвестиційну привабливть країни в очах
міжнародних інвесторів;
– буде стимулюючим фактором для проведення внутрішніх політичних та
соціально-економічних реформ усіх сфер суспільного життя, гармонізації
законодавства з правовими нормами та демократичними принципами країнчленів

НАТО,

прискорення

трансформації
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Збройних

Сил

України,

встановлення цивільного демократичного контролю над оборонним та
безпековим секторами держави;
– збільшення іноземних інвестицій в економіку України;
– НАТО надасть у випадку надзвичайних ситуацій та техногенних
катастроф ефективну практичну допомогу;
– покращення перспективи вступу України до ЄС [1; 2, с. 220–221].
Разом з тим, існують і певні застереження щодо можливих негативних
наслідків приєднання України до Альянсу. В узагальненому вигляді вони
можуть бути сформульовані наступним чином:
– беручи участь у здійсненні заходів колективної оборони у рамках НАТО,
Україна може бути втягнута у вирішення далеких від власної безпеки проблем;
– необхідність збільшення витрат на оборону в Україні, а також суттєве
зростання вартості членського внеску України до бюджету НАТО у разі вступу.
Адже НАТО запланувало збільшити фінансування оборонної сфери до кінця
2020 р. на 100 млрд доларів. Хоча Україна вже на сьогодні в умовах військової
агресії з боку Росії змушена збільшувати свій оборонний бюджет зі 178 млрд
грн у 2018 р до 209,5 млрд грн.. на 2019 р. [3; 4], що складає більше 5% ВВП
країни;
– збільшення соціальної напруги серед військовослужбовців, зумовленої
можливою оптимізацією чисельності Збройних Сил України.
– ативізація з боку Росії щодо розміщення на кордонах України нових
угруповань збройних сил та інших силових підрозділів. Нинішні події
підтверджують подібні побоювання. З середини вересня 2018 р. кількість танків
на відстані 18 км від українського кордону збільшилася більш ніж вдвічі.
Москва продовжує нарощувати свою військову присутність і в окупованому
Криму, зосередивши там 30 тисячне військове угрупування [5];
– необхідність величезних зусиль, спрямованих на реалізацію в короткі
строки низки важливих завдань, спрямованих на демократизацію українського
суспільства, вдосконалення системи державного управління, модернізацію
вітчизняної економіки та її детінізацію, професіоналізацію Української армії.
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– посилення економічного тиску на Україну з боку Росії, у тому числі й
енергетичне. Сьогодення свідчить, що російське керівництва, по суті розв’язало
економічну війну проти України в самих різних формах: закриття своїх ринків
для українськиї товарів, перешкоджання транзитній торгівлі до країн Каспію та
Закавказзя, витіснення України з європейських ринків шляхом демпінгування,
будівництво газопроводу «Північний потік–2» до Європи в обхід України.
Фактично формою економічної війни проти України є запровадження блокади
росіянами судноплавства щодо портів Маріуполь та Бердянськ на Азовському
морі. Це призводить до втрати експортних надходжень для української
промисловості і сільського господарства.
Наявність можпивих як позитивних, так і негативних наслідків вступу
України до НАТО, вимагає розуміння того, наскільки вони співвідносяться між
собою, виграє, чи програє Україна від такого надзвичайно відповідального
кроку. Значна частина дослідників вважає, що переваг від членства України в
НАТО значно більше, ніж потенційних втрат. Разом з тим, досить актуальнім є
на сьогодні й інший аспект досліджуваної проблеми, а саме: наскільки
реальними є на сьогодні перспективи вступу нашої держави до Альянсу.
Відповідь на це питання можливо дати, проаналізувавши такі його аспекти як
ставлення суспільства до приєднання України до НАТО, рівень консолідаці
політичних еліт щодо членства України в цій організаціїі й позиція самого
НАТО щодо членства в Альянсі України. Щодо першого аспекту, то на
сьогодні значна частина українців прийшла до розуміння важливості членства
нашої держави в Альянсі. Якщо у 1996 р. вступ до НАТО підтримували 36%
українців, то станом на середину березня 2019 р. вже 44,2%. [6]. І все ж , попри
значну динаміку, ідея приєднання до Альянсу ще не набула переважної
підтримки українців.
Відсутня єдність і серед політичних еліт України щодо цього питання. Так,
міністр закордонних справ Української держави П. Клімкін після завершення
55-ї Мюнхенській конференції з безпеки 15–17 лютого 2019 р. заявив, що
«наше майбутнє в НАТО», і що все більше європейських політиків починають
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схилятися до думки про необхідність приєднання України до Альянсу [7].
Водночас, колишні президенти України Л. Кравчук і Л. Кучма песиместично
налаштовані щодо перспектив членства України в НАТО. На спільному
брифінгу трьох екс-президентів у лютому 2019 р. Л. Кучма заявив, що в Європі
немає жодного лідера, який би відкрито заявив, що готовий взяти Україну в
НАТО, натомість всі орієнтуються на реакцію Росії. Л. Кравчук, в свою чергу,
наголосиа, що при розгляді цього питанняі «потрібно аналізувати реальні речі,
а не фантазувати» [8]. Негативним є ставлення до даного питання і
представників опозиційних політичних партій, зокрема «Опозиційного блоку»,
який має третю за чисельністю фракцію у парламенті, і хоча він і розколовся на
дві фракції, свою позицію щодо членства України в НАТО не змінює.
Важливою умовою реалізації євроатлантичної перспективи України є
готовність самого Альянсу дати позитивну відповідь на дане питання.
Соціологічні дослідження свідчать, що 58% населення провідних країн–членів
НАТО позитивно ставиться до вступу України до цієї організації [9]. Разом з
тим, політики цих країн, в цілому підтримуючи вступ України до Альянсу,
досить обережно ставляться до питання про реальні перспективи набуття
Україною такого членства. Так, посли в Україні провідних країн НАТО –
Німеччини та Франції Ернст Райхель та Ізабель Дюмон в інтерв’ю газеті
«Європейська правда» 7 лютого 2019 р. закликали українців не вірити
кандидатам у президенти, які обіцяють швидкий вступ України до НАТО і ЄС.
«На вас чекає довгий і звивистий шлях, – наголосиів зокрема Е Райхель. –
Україні доведеться зробити дуже багато, щоб підготувати саму себе до статусу
кандидата на вступ до обох організацій. І якщо хтось із кандидатів каже, що в
разі перемоги, зможе негайно досягти членства – то це якраз той популізм, про
який я казав». В свою чергу, І Дюмон зазначила, що якщо Україна твердо
вирішила стати членом НАТО та ЄС, то їй потрібно зосередитись на
проведеннні тих реформ, які українці можуть безпосередньо відчути на
собі [10].
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи, слід
наголосити, що в нинішній міжнародній і внутрішній ситуації стратегічний
курс України на вступ до НАТО відповідає її національним інтересам. Разом з
тим, нинішня ситуація із інтеграцією України до Альянсу є досить
суперечливою і неоднозначною. Вона характеризується наступними рисами:
1) Нестримним бажанням української політичної еліти набути офіційного
членства в НАТО. 2) Наявністю певних реформ у цивільному, оборонному і
безпековому секторах з метою вступити до НАТО. 3) Продовженням
дестабілізації обстановки Росією на тимчасово окупованих територіях Донбасу
та Криму з метою перешкодити вступу Україні до Альянсу. 4) Обережністю
багатьох учасників Північноатлантичного блоку у вирішенні питання щодо
забезпечення практичного набуття Україною членства у цій організації. Все це
вимагає

від

науковців

продовження

досліджень,

які

стосуються

євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, важливими, на нашу думку, є такі
аспекти досліджуваної проблеми, як боротьба з корупцією, яка перебуває серед
пріоритетів міжнародних реформ в НАТО та ЄС; протидія України «гібридній»,
в т.ч. інформаційній війні, яку веде проти неї Росія; модернізація українського
військового і оборонного сектора з метою наближення до стандартів НАТО;
роль української дипломатії у зміцненні відносин України з Альянсом та ін.
Науковий аналіз вищезазначених питань дозволить підняти на більш високий
науковий рівень таку складну і бвгатовспектну проблему, як євроатлантична
інтеграція

України,

надати

сучасним

керманичам

держави

практичні

рекомендації з метою її прискореної реалізаціїї на практиці.
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ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
В статті проаналізовано розвиток адміністративно-правової охорони
навколишнього природного середовища, визначено необхідність вдосконалення
сучасного

законодавства

щодо

адміністративної

відповідальності

за

порушення в галузі охорони природи.
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Постановка
природного

проблеми.

середовища

в

Сучасний
Україні

стан

потребує

охорони

навколишнього

підвищення

ефективності

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи, які
набули масового характеру, в зв’язку з необхідністю протидії захопленню
природних об’єктів та їх нераціонального використання, знищенню лісів, рослинного світу, тварин тощо. Найбільш розповсюдженими порушеннями
природоохоронного законодавства на даний час можна назвати: захоплення
земель загального призначення та природно-заповідного фонду, рубку лісів без
отримання дозволів з боку держави, браконьєрство, незаконний вилов риби,
знищення рослинності, тварин, що призвело до істотного скорочення їх
чисельності. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного
законодавства є складовою частиною механізму забезпечення раціонального
природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Її
суть

полягає

в

невідворотності

покарання

особи,

яка

порушила

природоохоронне законодавство, що забезпечується примусом держави. Дієвим
засобом боротьби з правопорушеннями є адміністративна відповідальність, яка
дозволяє

використовувати

спрощену

процедуру

розгляду

справ

та

застосовувати відповідні стягнення. Одним із шляхів підвищення ефективності
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адміністративно-правової

охорони

природи

є

удосконалення

природоохоронного законодавства, що потребує детального дослідження
історичного становлення адміністративної відповідальності за правопорушення
у сфері охорони природи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив наявність значної
кількості

праць,

в

яких

досліджуються

питання

правової

охорони

навколишнього природного середовища, до числа яких можна віднести
дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема В. Андрейцева,
С. Боголюбова, В. Гаращука, А. Гетьмана, Є. Додіна, О. Заржицького,
Н. Кобецької, О. Колбасова, І. Куян, В. Ліпкана, М.Малишка, В. Мунтяна,
К. Рябець, О. Хіміч, Ю. Шемшученка, В.Шкарупи та ін.
Метою

статті

є

дослідження

періодів

розвитку

адміністративної

відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в Україні.
Виклад основного матеріалу. Діяльність держави в напрямку охорони та
збереження навколишнього середовища та відповідальності за правопорушення
у цій сфері розглядалась рядом науковців. Виокремлювались періоди
формування та розвитку природоохоронного законодавства. Так, М.М. Сливка
виділяє п’ять етапів формування цієї галузі:
1) княжий період;
2) часи Гетьманщини та панування імперської влади;
3) встановлення радянської влади 1917-1939 рр.;
4) післявоєнний період - 1945-1991 рр.;
5) 1991 р. - до сьогодення.
Хоча

в

дослідженні

розглядаються

загальні

питання

розвитку

природохоронного права, значна увага приділена засобам адміністративного
впливу, які використовуються при компенсації заподіяної шкоди природним
об’єктам, громадянам та майну [1].
Н. Тішкова, розглядаючи процес становлення та розвитку державного
управління охороною навколишнього середовища на теренах України в період з
ІХ с. до початку ХХ ст., виокремлює такі основні етапи:
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- київсько-руський та галицько-волинський, або князівська доба (початок
ІХ ст.- перша половина ХІV ст.);
- литовсько-руський та польський (середина ХІV ст. – перша половина
ХVІІст.);
- козацький (середина ХVІІ ст. – перша половина ХVІІІ ст.);
- бездержавницький (кінець ХVІІІ ст. – 1917 р.);
- доба Центральної Ради, Гетьманату та Директорії (1917-1920 рр.) [2, с. 35].
Щодо періоду існування на території України найдавніших державних
утворень, зважаючи на незначний вплив діяльності людини на природу у ті
часи, питання охорони навколишнього природного середовища не потребувало
детального регулювання, хоча діяли традиції та звичаї щодо охорони лісів,
деяких видів дерев і тварин, за порушення яких передбачалась відповідальність.
Одним із шляхів удосконалення чинного адміністративного законодавства
є використання досвіду, набутого у цій сфері в різні історичні періоди. З цієї
точки зору значний інтерес представляє така пам’ятка права, як Руська Правда,
що являє собою збірку князівських уставів, звичаєвого права, судових рішень
та частково візантійських джерел [3, с. 5]. Відповідно до природоохоронних
норми Руської Правди за правопорушення в сфері природи, пов’язані з рубками
дерев, знищенням деяких видів тварин, птахів та бджіл застосовувалися
штрафні санкції.
Розглядаючи природоохоронні норми Руської Правди, слід зауважити, що
практично вся територія Київської Русі була вкрита лісовими масивами, а
чисельність диких звірів – ведмедів, оленів, косуль, ланей, інших цінних тварин
– була досить високою, отже ліси, птахи, земля мали дещо іншу цінність, ніж в
сучасному розумінні цього терміну. Тому, правова охорона природних об’єктів
була швидше засобом охорони прав власника конкретного майна (лісів,
пасовищ, пасік та інших об’єктів), а тварини, які там мешкали, являли собою
майно господаря. Для отримання прибутків власники природних багатств
надавали дозволи на їх використання для полювання на деякі види звірів та
птахів, збір меду, вилов риби, збір покосів.
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Найпоширенішим видом покарання за Руською Правдою були штрафи.
Широке застосування адміністративних санкцій та нечасте - кримінального
покарання пов’язано з невеликою кількістю населення, яке приходилося на
значну територію Київської держави. Як пояснює В.М. Лєшков, життя людини,
навіть не вільної, мало високу цінність, й князі були заінтересовані у тому, щоб
зберегти життя платника податків, аніж засудити його на смерть [3, с. 119].
Більшість природоохоронних норм «Руської Правди» згодом була
закріплена в литовських статутах 1529, 1566, та 1588 рр., які були поширені в
країнах Східної та Центральної Європи та були зразком більш розвиненої
системи правового регулювання [4]. Зокрема, в них були закріплені порядок
полювання на птахів, правила та обмеження на вилов риби, охорона рослинного
світу, встановлювались заходи відповідальності за порушення цих правил та за
нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, як правило, у
вигляді штрафу.
У

козацько-гетьманську

добу

охорона

навколишнього

середовища

здійснювалась в основному на основі звичаєвого права.
Розгорнутий аналіз генези козацьких природоохоронних звичаїв, що
встановлювали правила користування лісами, рибальськими та мисливськими
угіддями, а також відповідальність за порушення цих правил надає у своїй
роботі І.М. Грозовський, який зазначав, що Кіш Запорозької Січі регулярно
надсилав паланковим полковникам накази, що впорядковували охорону
природи, насамперед лісів, та направляв спеціальні команди для боротьби із
самовільними вирубками лісу. З метою посилення відповідальності за стан
природних об’єктів окремі лісові ділянки передавалися під нагляд власникам
зимівників і слобід [5, с. 104].
Як підкреслює М.М. Сливка, четвертий період, так званий радянський
(післявоєнний), характеризувався постійним розширенням змісту права та
розвитку екологічної освіти. Він проіснував до здобуття Україною права
незалежної держави. Однак, хоч і було зроблено чимало в контексті
становлення екологічного законодавства нашої країни, проте відбувалося
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спустошення її природних надр, лісів і забруднення природних екосистем.
Наслідки цієї діяльності населення України відчуває й досі [1, с. 172].
Адміністративний кодекс УСРР 1928 року питання, пов’язані з охороною
природи, регламентував лише побіжно (відповідальність за правопорушення
передбачалась Земельним кодексом УСРР (1928 р.) та Гірничим кодексом
(1928 р.)), а згодом і припинив свою дію наприкінці 20-х років минулого
століття.

Адміністративна

відповідальність

за

правопорушення

у

природоохоронній сфері у післявоєнний час знайшла своє відображення
спочатку у прийнятому в 1960 році Законі «Про охорону природи Української
РСР», а згодом у Кодексі про адміністративні правопорушення 1984 року, в
якому використовувався комплексний підхід у створенні системи заходів з
охорони природи, природних ресурсів, пам'яток природи та культури. На
підставі Основ 1984 р. було затверджено Кодекс Української РСР про
адміністративні правопорушення, який за своєю структурою складався з 5
розділів, 33 глав, та 330 статей. Питання, пов’язані з охороною природи,
викладені в Главі 7 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони
природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та
культури», яка складалась із 41 статті. [6]. Даною главою була регламентована
правова охорона землі (ст.ст.52-56), охорона надр (ст.ст. 57-58), охорона водних
об’єктів

(ст.ст.59-61).

Окрім

того

передбачалась

адміністративна

відповідальність за правопорушення, пов’язані з лісовим фондом (ст.ст. 63-77),
атмосферним повітрям (ст.ст. 78-83), регламентувалась охорона тваринного та
рослинного світу (ст.ст. 85-90) та адміністративна відповідальність за
порушення правил охорони території природно-заповідного фонду (ст.ст. 9192). Кодифікований акт зберігає свою чинність до теперішнього часу та до
нього постійно вносяться зміни.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Підсумовуючи

вищезазначене, необхідно зауважити, що формування природоохоронного
законодавства на території України започатковано за часів князівської доби та
знайшло своє відображення у нормах Руської Правди, в яких закріплено
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штрафні санкції за правопорушення, пов’язані з охороною деяких видів дерев,
тварин, бджіл та птахів; встановлено, що перелічені об`єкти правової охорони
розглядалися як власність. Більшість природоохоронних норм «Руської
Правди» згодом була закріплена в литовських статутах 1529, 1566, та 1588 рр.,
які були поширені в країнах Східної та Центральної Європи. За козацькогетьманської доби охорона навколишнього середовища (природних ресурсів)
здійснювалась частково, також здебільшого через охорону власності. В період з
кінця ХVІІІ ст. по 1917 р. українські землі входили до складу Російської та
Австрійської імперій. Радянський (післявоєнний) період характеризувався
постійним розширенням змісту права, розвитку екологічної освіти та посилення
відповідальності за правопорушення в природоохоронній сфері. Він проіснував
до здобуття Україною права незалежної держави. В 1984 році був прийнятий
Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення, який зберігає свою
чинність і на даний час. У змісті КУпАП встановлено адміністративну
відповідальність за правопорушення, пов’язані з основними елементами
навколишнього середовища: землею, надрами, водою, лісами, повітрям,
тваринами, рослинами та об’єктами природно-заповідного фонду. Але чинне
адміністративне законодавство потребує усунення ряду недоліків чинного
нормативного

акту,

таких

як

уточнення

ознак

адміністративних

правопорушень, пов’язаних з охороною природи, необхідність компенсації
шкоди, завданої природним об’єктам, відсутність превентивних заходів впливу
на правопорушників.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ОБҐРУНТУВАННЯ
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Проаналізовано концептуальне підґрунтя зовнішньої політики України,
доведено,

попри

багатоваріативність

зовнішньополітичних

устремлінь,

безальтернативність європейського вибору нашої держави, наголошено на
необхідності вступу України до ЄС, долучення до Європейської цивілізації.
Ключові слова: Україна, зовнішня політика, Європейський Союз, інтеграція.
Постановка проблеми. Зі здобуттям Україною незалежності на порядку
денному вищого державного керівництва з неабиякою гостротою постала
проблема вибору стратегічного вектору зовнішньої політики. Сьогодні,
аналізуючи понад 25-річний період розбудови Української держави, маємо,
разом з тим, підстави констатувати, що цілісної стратегії зовнішньої політики
офіційному Києву випродукувати, на жаль, так і не вдалося. Значно
підпорядкована політиці впливових держав, а також розрахункам правлячих в
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Україні політичних сил, в різні періоди зовнішня політика України ключовими
своїми ознаками мала багатовекторність, нейтралітет та позаблоковість,
євразійство та рівнонаближеність, європейську та євроатлантичну інтеграцію
[1, с. 12]. Головний вибір, разом з тим, традиційно перебував у площині Схід –
Захід, Росія – Європа. У світлі подій останніх років кількість прихильників ідеї
європейської інтеграції України, безсумнівно, стрімко зростає, разом з тим,
серед фахівців продовжує побутувати впевненість у необхідності реалізації
офіційним Києвом ефективної не лише західної, але й східної політики, у своїй
сукупності покликаної суттєво підвищити шанси України потрапити до «клубу
28-ми». Не є секретом: на Заході зацікавлені у співпраці зі стабільною, сильною
та процвітаючою Україною, спроможною посередництвом долучення до
європейського співтовариства розширити далі на Схід притаманні йому
цінності та ідеали. «Різко повернутися у бік Росії, − більше десяти років тому
зауважував у своїх мемуарах Л. Кучма, − значить ополчити проти себе Захід,
особливо

США.

Це

загрожує

багатьма

реальними

і

серйозними

неприємностями. Продовжити курс тільки на Захід − значить ще більше
налаштувати проти себе Росію. Це теж загрожує ...» [2, с. 379]. Слова, як
бачимо, виявилися пророчими: у боротьбі за право називати себе Європою,
сповідувати європейські цінності та жити за кращими зразками Європейської
цивілізації, Україна ополчила проти себе грізного свого сусіда, для якого
збереження контролю над нашою державою виявилося свого роду перевіркою
на спроможність здійснювати визначальний вплив на розвиток світового
співтовариства, впливати на події у регіоні Центральної та Східної Європи,
зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не буде перебільшенням
сказати, що проблема європейського вибору України вже давно перетворилася
на цілком самодостатній напрям наукових досліджень українських і зарубіжних
фахових істориків та політологів, зайняла помітне місце в доробку журналістів
та політичних оглядачів. Серед тих, хто зробив найбільший внесок у
дослідження

проблеми,

вважаємо

за
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доцільне

згадати

насамперед

С. Віднянського, О. Горенка, О. Ковальову, В. Копійку, А. Кудряченка,
Ю. Макара, І. Тодорова, Л. Чекаленко, ін., усвідомлюючи, разом з тим, ризик не
згадати багатьох інших фахівців, зусиллями яких історіографія проблеми
поповнюється новими здобутками.
Мета статті − проаналізувати концептуальні засади зовнішньої політики
України, довести безальтернативність європейського вибору, з огляду на
геополітичний потенціал держави та тенденції розвитку світового співтовариства.
Виклад основного матеріалу. Осмислення зовнішньої політики України
впродовж більше, ніж 25-ти років державної незалежності, свідчить: на відміну,
приміром, від Польщі, досвідом європейської та євроатлантичної інтеграції якої
в Україні традиційно послуговуються, офіційному Києву досі не вдалося
визначитися з ключовими напрямами співпраці на міжнародній арені та створити
цілісну концепцію зовнішньої політики: остання є непослідовною та досить
часто ситуативною. «Проблема геополітичного вибору чомусь виявилася для
України завданням, яке від століття до століття, від одного покоління до
наступного передається без розв’язку, хоча і з достатньою кількістю спроб його
відшукати», − зауважується у розвідці А. Кирчіва [3, с. 185]. Низка гучних заяв
та конкретних рішень, у підсумку, виявилися не відображенням усвідомлених
інтересів держави, а скоріше, реакцією на дії інших, впливових суб’єктів
світового співтовариства – Росії, США та ЄС.
Остаточне утвердження України в своєму прагненні стати частиною
європейського співтовариства, на наше переконання, нерозривно пов’язане з
Революцією Гідності, події якої змусили кожного громадянина держави
визначитися щодо того, на яке майбутнє він очікує, з якою системою цінностей
пов’язує своє та своїх нащадків життя. Підсилені російською агресією на
українську територією, революційні події кінця 2013 – початку 2014 рр.
безпосереднім своїм наслідком мали різке зниження прихильності українців ідеї
євразійської інтеграції України, співпраці держави з Російською Федерацією,
водночас, зростання проєвропейських симпатій оформилося в стійку тенденцію,
характерну суспільному розвитку наступних років. Дедалі більше громадян
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починають не лише усвідомлювати природність для України європейського
шляху, у т.ч. як засобу збереження національної державності у протистоянні
агресивному російському впливу, але й розуміти складнощі і тривалість
євроінтеграції [4]. Європейська ідея, таким чином, перетворилася на свідомий
та природний стратегічний вибір українського суспільства, підтверджений
низкою випробувань, в тому числі колосальними втратами українських
патріотів: тих, хто загинув в ході революційних подій, а також тих, хто
боронить східні кордони держави від триваючої російської агресії.
Безсумнівно, головні здобутки останніх років в напрямку реалізації
Україною стратегії європейської інтеграції пов’язані з підписанням у 2014 р.
(21 березня – політичної, 27 червня – економічної частини) Угоди про
асоціацію

України

з

ЄС

з

наступною

синхронною

її

ратифікацією

Європейським парламентом та Верховною Радою України 16 вересня 2014 р., а
також із запровадженням Європейським Союзом 11 червня 2016 р. безвізового
режиму для громадян України.
Виступаючи на XVII саміті Україна – ЄС у Києві 27 квітня 2015 р.,
Президент України П. Порошенко наголосив, що перспектива членства у ЄС є
стратегічним орієнтиром українських прагнень до перетворення і ключовою
метою, заради якої проводяться реформи. Так, для України європейська
інтеграція

–

це,

передусім,

шлях

модернізації

технологічної

відсталості,

залучення

іноземних

технологій,

створення

нових

робочих

економіки,
інвестицій
місць,

подолання
і

новітніх

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові
ринки, насамперед на ринок ЄС. Інтеграція в ЄС передбачає також глибинну
трансформацію

суспільної

системи,

формування

демократичної

моделі

організації суспільства, дотримання високих соціальних стандартів і розвитку
гуманітарної сфери, ефективний захист прав працівників, охорону довкілля.
Як невід’ємна частина Європи, Україна офіційно проголошує курс на
побудову притаманної провідним європейським країнам моделі соціальноекономічного розвитку, головними цінностями якої є демократія, забезпечення
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прав і свобод особистості, конкуренція та вільне підприємництво. Та в цьому
сегменті приховується чимало проблем: керуючись перш за все приватними
інтересами, українські політики цілеспрямовано гальмують впровадження в
національне законодавство численних, ініційованих Європейським Союзом
змін, реалізацію ключових реформ, зокрема, в сфері судочинства та в аспекті
подолання

корупції.

«Аби

позбутися

цього,

–

переконаний

голова

представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, – Києву потрібна дуже сильна
політична воля» [6].
Друга серйозна проблема полягає в тому, що, попри колосальний
демографічний та ресурсний потенціал, у Західній Європі Україну все ще
сприймають як «загрозу», а не як «шанс», головним чином, через триваючу на
Сході держави російську агресію.
Не слід забувати також і про характерні Європейському Союзу
трансформаційні

процеси,

а

також

своєрідну

втому

європейців

від

перманентного процесу розширення кордонів співтовариства, наслідком якого є
набуття членства в спільноті державами, громадяни яких апріорі не є
європейцями.
У підсумку, розмови про набуття Україною реального членства в
Європейському Союзі, ясна річ, виглядають доволі передчасними.
Щоправда, певні зрушення в цьому напрямку все ж таки мають місце: так,
згідно офіційної урядової інформації, в минулому році Україна виконала понад
половину (52 %) завдань, запланованих до виконання у 2018 р. (що на 11 %
більше, ніж у попередній період), завдяки чому станом на лютий 2019 р. Угоду
про асоціацію вдалося виконати на 42 %. За таких умов, аби повністю виконати
положення Угоди, Україні, згідно з оптимістичними прогнозами, потрібно
щонайменше 6-7 років.
Виходячи з того, що, згідно існуючої процедури, вступу держави до
Європейського Союзу передує проведення загального референдуму, заради
підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції урядом була розроблена та реалізовується Стратегія
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки [7]. Згідно
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результатів опитувань, проведених авторитетними соціологічними інститутами,
наприкінці 2018 р. 54 % українців підтримували ідею вступу України до ЄС.
Основними перевагами від членства в ЄС українці вважають підвищення
життєвого рівня людей (38 %), сприяння боротьбі з корупцією (27 %) та вільне
пересування людей за кордон (26 %). Кожний п'ятий громадянин очікує, що
членство України в ЄС сприятиме більш вільному доступу молоді до навчання
в європейських університетах (21%). Упродовж останніх років, зауважимо,
кількість євроскептиків меншає, водночас динаміка в бік підтримки вступу
України до ЄС зростає, хоча й не так стрімко, як того хотілося

б

єврооптимістам, а також тим, хто стояв на Євромайдані за цивілізаційні
цінності [8].
Висновки і перспективи подальших досліджень. З приходом до влади у
Франції президента Е. Макрона, а також з огляду на збереження А. Меркель
посади канцлера Німеччини та з урахуванням триваючої агресії Російської
Федерації на Сході України, перед нашою державою відкрилося нове «вікно
можливостей», пов'язане із сильним тандемом європейських лідерів, відомих не
лише своєю прихильністю Україні, але й серйозним занепокоєнням відсутністю
спокою у східній частині Європейського континенту. З оглядну на сприятливу
зовнішньополітичну кон’юнктуру, а також численні здобутки в середині
держави, на сьогодні вкрай важливо не просто зберегти досягнуті успіхи, а
максимально їх примножити.
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УДК 316.752:378:347
Штифурак В.Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ
СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Сукупність соціально-ціннісних пріоритетів сучасної студентської молоді
впливає на формування способів та стандартів соціальної взаємодії. Показано,
що з - поміж усіх в умовах професійного становлення особливу роль відіграє
соціальна взаємодія. Першочерговим є з’ясування внутрігрупових процесів, які
відбуваються у студентських групах, і своєрідно позначаються на визначенні
ціннісних пріоритетів. Встановлено, що виявлені особливості сформованих
ціннісних пріоритетів студентської молоді, у тому числі і майбутніх юристів,
можуть бути перешкодою не лише успішної спільної діяльності, а й процесу
формування особистісних якостей, які є професійно значущими. Тому доцільно
застосовувати психокорекційні процедури, які в основі своїй мають стратегію
особистісного самопізнання. У цьому сенсі багато важитиме внутрішня
мотиваційна налаштованість на майбутню професійну діяльність.
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Ключові слова: студентська молодь, майбутні юристи, соціально-ціннісні
пріоритети, соціальна взаємодія, професійне становлення, соціальна поведінка,
внутрігрупові процеси.
Постановка

проблеми.

Сучасна

соціальна

дійсність

потребує

суспільного оновлення через освоєння конструктивної взаємодії. Успішність
розв’язання залежить від сформованих соціальних пріоритетів та ціннісних
настанов, які постають як механізми регулювання соціальної поведінки.
Особистісний соціальний досвід становить єдність знань, способів мислення,
норм і стереотипів поведінки, ціннісних настановлень. Важливими орієнтирами
вибору способу поведінки в певних ситуаціях є соціальні цінності, які
визначають форми поводження та є регулятором міжособистісної взаємодії.
Оскільки в суспільстві усталені різні за змістом і спрямованістю ціннісні
устремління, то їх індивідуальна система може породжувати суперечність між
свідомістю та практичною поведінкою. Сукупність подібних цінностей
різноманітна, але з-поміж усіх в умовах діяльності студентської групи особливу
роль відіграє соціальна взаємодія. Сформованість соціальної поведінки
студентів у процесі групової взаємодії є особистісним утворенням, яке
забезпечує

поєднання

динамічних,

конструктивних,

узгоджених

дій,

зумовлених формальними та неформальними відносинами у групі та
спрямованими на задоволення індивідуально-групових і соціальних потреб.
Набутий у таких умовах соціальний досвід стає хорошою базою майбутньої
юридичної практики.
Актуальність дослідження. Важливого значення в сучасних умовах
набуває

психологічне

забезпечення

соціально-рольової

ідентифікації

особистості, що є важливим критерієм соціального становлення, оскільки саме
так формуються відповідні очікування і стандарти соціальної взаємодії, які у
соціальних інститутах трансформуються на цілі, завдання, зміст професійного
становлення. Психологічне обґрунтування даного процесу включає аналіз
соціально-психологічних явищ у взаємовідносинах особистості та групи. Саме
такої професійної здатності мають набути майбутні фахівці юридичного
спрямування.
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Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу соціально-ціннісних
пріоритетів сучасної студентської молоді на формування способів та стандартів
соціальної взаємодії майбутніх юристів.
Завдання статті:  розкрити значущість ціннісних устремлінь майбутніх
юристів в умовах професійного становлення;  узагальнити результати
проведених досліджень з метою виявлення соціально-ціннісних пріоритетів
майбутніх фахівців юридичного спрямування.
Аналіз останніх досліджень. Функції ціннісної системи людини, за
твердженням І.Беха, можна правильно зрозуміти, якщо уникнути в процесі її
дослідження споглядального тлумачення людської свідомості й утверджувати
активне ставлення людини до навколишньої дійсності [2, с. 9]. Коли рівень
пізнавальних можливостей особистості недостатній, тоді система цінностей
формується як конгломерат розрізнених шаблонів і стереотипів, то й способи
поведінки у певних проблемних ситуаціях можуть бути не адекватними до них
[7, с. 3]. Так можуть виникати різного роду когнітивні викривлення, які
проявлятимуться як егоцентричне упередження, припущення найгіршого,
обвинувачення в можливих негараздах інших та мінімізація шкоди асоціальної
поведінки [3, с. 16].
Посилаючись на сучасні дослідження (В.В. Авдеєв, І.Д. Бех, Гіббс Джон,
А.А. Деркач, Т.С. Кабаченко, А.В. Лякішева, В.А. Толочек, Т.Ю. Базаров)
можна виділити ознаки спільної діяльності, у межах якої проявляються
соціально-психологічні явища, які становлять науко-практичний інтерес у
вимірі соціально

психологічних досліджень ціннісних пріоритетів сучасної

студентської молоді. Такими ознаками, зокрема, є: наявність визнаної всіма
мети, загальної мотивації та очікування ідентичних результатів; діяльність
розподілена на функціонально пов’язані частини, які закріплені за конкретними
учасниками; індивідуальні види діяльності погоджені між собою, визначена
тактика управління та самоуправління, окреслена просторово-часова єдність
процесу діяльності всіма учасниками [4, с. 51]. У контексті дослідження
важливо зауважити, що особливостями соціальної групи є посередництво між
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суспільством і окремою людиною; набуття статусу самостійного суб’єкта
життєдіяльності та розвитку; вона є середовищем соціалізації індивіда; сферою
концентрації різних групових впливів на особистість.
У сучасних суспільних реаліях усе частіше йдеться про функціонування
команд, як об’єднань працівників визначеної сфери з орієнтацією на ефективну
діяльність. Так, зокрема, Т.Ю. Базаров підкреслює, що командою можна
назвати групу людей, в якій кожен визнає цілі, цінності та приймає певну
спільну позицію щодо стратегії діяльності зі взаємодоповнюючими навичками;
кожен бере на себе відповідальність за остаточний результат, при цьому
виявляється здатність до зміни функціонально-рольової належності.
Ефективна
зобов’язаннями

соціальна
і

довір’ям,

взаємодія
що

є

характеризується:

природним

виявленням

взаємними
стосунків;

партнерством і товариськістю, що виявляються лише у сфері ділових стосунків
і не поширюється на особистісні взаємини; відкритим обговоренням проблем;
хорошою адаптивністю, за якої мікро групи можуть об’єднуватись тимчасово
лише для виконання певного завдання; лідерством на базі співробітництва;
керівництвом, що забезпечує оптимальне поєднання зовнішнього контролю і
незалежності; впливовістю кожного учасника групи, що зумовлюється
професіоналізмом і компетентністю[10, с. 186].
Якщо А.О. Деркач визначальну роль у формуванні команди відводить
цільовому призначенню, то В.В. Авдєєв – психологічній сумісності, умовами
якої, на його думку, є: створення передумов для діяльнісно-орієнтованої
згуртованості, що забезпечується формулюванням загальних правил командної
взаємодії; виявлення індивідуальних поведінкових актів, що будуть впливати
на ефективність міжособистісних відносин; розподіл командних ролей з
урахуванням потенційних особистісних можливостей і ресурсів [1, с. 19].
Таким чином, аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що існує
соціальне замовлення на формування у сучасної студентської молоді таких
ціннісних пріоритетів, які б сприяли успішній навчальній, а у майбутньому і
професійної діяльності в умовах групової взаємодії.
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Виклад

основного

матеріалу.

Обґрунтування

впливу

соціально-

ціннісних пріоритетів сучасної студентської молоді на формування способів та
стандартів соціальної взаємодії пов’язане із з’ясуванням

внутрігрупових

процесів, які відбуваються у студентських групах, і своєрідно позначаються на
визначенні ціннісних пріоритетів. У наукових працях В. Москаленко
виокремлені такі ознаки групової взаємодія, як: сумісна діяльність; цілі та
завдання цієї діяльності; певний тип відносин між індивідами, які складаються
на основі взаємодіяльності; прийняття в групі норм та правил; наявність
групових атрибутів; зовнішня та внутрішня організація [8, с. 275].
Функціонально-рольова
характеристика

групи

диференціація,

означає

розподіл

як
між

соціально-психологічна
індивідами,

підгрупами

функціональних ролей, зумовлених характером спільних цілей і завдань, умов і
засобів їх реалізації, складом, рівнем кваліфікації осіб [6, с. 278]. Психологічна
сутність полягає у здатності впливати на індивідів і групу, спрямовувати їх на
досягнення цілей [9, с. 223]. Формування згуртованої групи передбачає
проходження певних етапів, які описані Т.Ю. Базаровим. Це, зокрема: етап
адаптації, нормування діяльності, етап функціонування, коли група досягає
вищого рівня соціально-психологічної зрілості [4, с. 385]. Послідовність етапів
та динаміка їх перебігу характеризуватиме успішність не лише адаптаційних
процесів, а й позначатиметься на емоційному самопочутті, працездатності,
соціальній стійкості, що у підсумку впливати на ефективність міжособистісних
відносин та прийняття рішень, а також і формування ціннісних пріоритетів.
З метою виявлення ціннісного ставлення студентів до соціальних норм як
основ соціально значущої групової взаємодії було застосовано опитувальник
К. Гайдер, що містить 28 закритих запитань з двома альтернативними
твердженнями. Виявлення міри налаштованості

майбутніх юристів на

поведінку, що узгоджується із соціальними нормами і цінностями, інтересом до
соціально значущої взаємодії у межах виконання командних завдань
відбувалось за допомогою опису тактики поведінки у конфліктних ситуаціях
К.Томаса. Діагностичні процедури були орієнтовані на виявлення форм
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поведінки у конфліктних ситуаціях, серед яких виокремлювались продуктивні
та деструктивні, зважаючи на конкретні ситуації. Вивчення ставлення до
соціальних норм і цінностей, уміння добирати адекватні способи дій у суб’єкт –
суб’єктних ситуаціях здійснювалось за допомогою методики «Кю-сортування»
В. Стефенсона. [5, с. 285]. Всього діагностичними процедурами було охоплено
155 студентів першого, другого та третього курсу

ВТЕІ КНТЕУ упродовж

2017–2019 р. Одержані дані засвідчили виражену тенденцію залежності, що
характеризується прагненням до прийняття групових стандартів, цінностей,
потребою перебувати у конкретній групі й дотримуватись встановлених у ній
правил. Таких студентів виявлено 24,3%. Прагнення незалежності виявлено у
34,7% опитаних студентів. Усі вони не орієнтовані на прийняття групових норм
і цінностей, робота у команді для них обтяжлива, оскільки доводиться
узгоджувати власні дії із груповими нормами уже на етапі обговорення
можливих варіантів вирішення завдань, а 31,0% студентів не впевнені у тому,
який варіант відповіді варто обрати.
Результати проведених опитувань за методикою К.Томаса дали розподіл
студентів за тактиками реагування у конфліктних ситуаціях. Тенденція до
суперництва як намагання досягти вищого соціального статусу у групі будьякими способами, навіть ігноруючи груповими цінностями, виявлена у 24,8%
опитаних. Прагнення зайняти позицію уникнення виявлено у 22,5% студентів.
Це стратегія невтручання, уникання прямого обговорення складних питань,
обмеження контактів, що провокує відсторонення від командної діяльності.
Вибір компромісної стратегії здійснили 17,3% студентів. Можна стверджувати,
що перевага даній стратегії є свідченням визнання такої цінності як
взаєморозуміння, оскільки йдеться про поєднання вигід і втрат для обох сторін.
Пристосовництво, як стратегію поведінки в утруднених ситуаціях, вибрали
16,2% опитаних. В своїй основі така поведінка характеризується ігноруванням
власних ціннісних позицій, орієнтацією на думку більшості, а тому можливою
зміною поглядів, що в умовах командної діяльності не може бути оцінено
однозначно. Перевагу співробітництву надали 23,8% студентів. Усі вони
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переконані у тому, що у будь- яких складних умовах при бажанні можна знайти
можливість порозуміння, налагодити продуктивні контакти заради успішної
спільної діяльності. Таким чином можна констатувати, що більшість студентів
орієнтовані на неконструктивні моделі поведінки у конфліктних ситуаціях як
підтвердження недостатньої сформованості ціннісного сприймання соціальних
норм, особливо в умовах командної взаємодії.
Узагальнені результати проведених діагностичних процедур дають змогу
констатувати наявність кількох груп студентів: ті, що орієнтовані на
дотримання соціальних норм і визнання їх як особистих та групових цінностей
(15,7%); соціальні норми частково визнаються особистісними цінностями і
можуть зазнавати деформацій (46,4%); абсолютна соціальна індиферентність,
яка межує із прагненням не включатись у будь-які обговорення на етапі
прийняття командних рішень (38,1%). Таким чином виявлені особливості
сформованих

ціннісних

пріоритетів

майбутніх

юристів

можуть

бути

перешкодою не лише успішної командної діяльності, а й процесу формування
особистісних якостей, які є професійно значущими.

Тому доцільно

застосовувати психокорекційні процедури, які в основі своїй мають стратегію
особистісного самопізнання. У цьому сенсі багато важитиме внутрішня
мотиваційна налаштованість на професійну діяльність.
Висновки. У динамічному процесі суспільних відносин формуються і
розвиваються властивості індивіда, як суб’єкта професійної діяльності.
Реальний соціальний процес охоплює не тільки співробітництво, а й
суперечності різного рівня і якості. А тому така тенденція може сприяти не
лише прогресивному розвитку майбутніх фахівців юридичної сфери, а й
гальмувати його, призводити до професійної деформації. Тому в процесі
формування професійних якостей майбутніх фахівців важливо зважати на
єдність прогресивних та регресивних змін, орієнтуючись при цьому на систему
ціннісних

пріоритетів

з

виокремленням

умов

функціонування

добре

збалансованої команди, що мінімізує міру ризику в процесі вироблення і
прийняття рішення, чим забезпечує хорошу колективну роботу, характерною
ознакою якої є продуктивність.
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Перспективи

подальших

досліджень.

Подальшого

дослідження

потребують питання впливу неформального спілкування на формування
ціннісних

пріоритетів

студентської

молоді;

врахування

стратегій

адміністративного впливу на студентське самоврядування в умовах академічної
групи.
Список використаних джерел:
1. Авдеев

В.В. Управление персоналом: технология формирования

команди. Москва: Фінанси и статистика, 2002. С. 1729.
2. Бех І.Д. Виховання особистості. Кн.1: Особистісно-орієнтований підхід:
теоретико-технологічні засади. Київ: Либідь, 2003. 278 с.
3. Гіббс Джон. Тренінг моральних міркувань. Практична психологія і
соціальна робота. 2004. № 8. С. 1436.
4. Кибанов О. Д. Организация управления персоналом на предприятии.
Москва, 1994. 80 с.
5. Лякішева А.В. Соціаьна поведінка і групова взаємодія: [монографія].
Луцьк: Вежа Друк, 2014. 368 с.
6. Милграм М. Психология влияния. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 272 с.
7. Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність інтелекту особистості //
Практична психологія та соціальна робота. 2010. №5. С.110.
8. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник. Київ: Центр
навчальної літератури, 2005. 624 с.
9. Ольшанский Д.В. Психология масс. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 368 с.
10. Психология в

управлении человеческими ресурсами: Учебное

пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 400 с.

300

Для нотаток

301

Наукове видання

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ
ТА ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
VII Міжнародної науково-практичної конференції

05 – 07 червня 2019 року

Частина ІІ

Редактор: Фатєєва Т. Д.
Комп’ютерна верстка: Білоус Т.В.
Підп. до друку 09.07.2019 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 17,55.
Обл.-вид. арк. 14,17. Тираж 4. Зам. № 413
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
302

