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АГАПОВА К. В.,
аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса
ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ З БОКУ МОЛОДІЖНИХ
РАДИКАЛЬНИХ РУХІВ
Результати вивчення наукової літератури, що стосується запобігання
правопорушенням,

включаючи

й

ті,

що

вчиняються

молодіжними

радикальними рухами, мова ведеться на декількох рівнях: а) нормативноправовому (Конституції України, законах та підзаконних нормативноправовому рівні); б) доктринальному (у наукових теоріях, стратегіях,
доктринах тощо); в) правозастосовному (у діяльності судів, правоохоронних і
правозастосовних
(діяльності

органів,

органів,

які

а

також

громадян);

здійснюють

г)

правоохоронному

правоохоронну

діяльність);

ґ)

побутовому (у діяльності та спілкуванні громадян). При цьому, варто
зазначити, що на всіх зазначених рівнях термін, що стосується змісту
запобіжної

діяльності,

використовується

та

вживається

по-різному

(запобігання, профілактика, попередження, боротьба, протидія, т. ін.). У
цілому, не вдаючись до глибокого аналізу щодо змістовних відмінностей чи
тотожності цих термінів, у зв’язку з цим можна зробити декілька зауважень з
цього приводу, а саме:
1. У сфері боротьби із злочинністю в Україні пріоритетними є норми
кримінального права, на підставі яких формуються та діють норми інших
кримінально-правових

галузей

права

(кримінально-процесуального,

кримінально-виконавчого, кримінології, оперативно-розшукової діяльності),
у яких, зокрема в ч. 1 ст. 1 та ч. 2 ст. 50 КК України, мова ведеться лише про
«запобігання злочинам». Виходячи з цього та керуючись теоретичними
положеннями щодо змісту правової культури варто констатувати, що саме у
такому

контексті

мають

використовуватись
6

у

суміжних

галузях

законодавства України саме ті терміни, що є ключовими у законі про
кримінальну відповідальність. Поряд з цим, у деяких законах України, що
прийняті останнім часом (зокрема, в Законі України «Про Національну
поліцію України», мова ведеться не про запобігання, а про протидію
злочинності та превентивну діяльність. Аналогічні недоречності мають місце
й у кримінально-виконавчому законодавстві України. Так, у ч. 2 ст. 1 КВК
використано термін «профілактика», а в ч. 1 ст. 104 цього Кодексу –
«попередження». Такі ж терміни, крім того, що визначений в КК
(запобігання),

використано

й

у

ПВР

УВП.

Звичайно,

що

така

«безкультурність» законодавця свідчить не тільки про низьку його правову
свідомість та авторів цих законопроектів [1, с. 147-154], але й створює
правові умови для нераціонального використання потенційних можливостей
суб’єктів запобіжної діяльності, у тому числі пов’язаної з протиправною
діяльністю молодіжних радикальних рухів, а також впливає в цілому на
ефективність запобігання правопорушенням, що просто безглуздо та
недопустимо в сучасній криміногенній ситуації, що створилась в Україні та,
зокрема в УВП.
2. На теоретичному рівні виведено науково обґрунтоване поняття
«система законодавства», під яким слід розуміти цілісну, внутрішньо
узгоджену сукупність чинних нормативно-правових актів [1, с. 188].
Виходячи з цього та із змісту слова «система» (порядок, зумовлений
правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чогонебудь), слід визнати, що й у нормативно-правових актах, зокрема
кримінально-правового спрямування, має панувати така упорядкованість
термінів і понять, тобто пануючим у них має бути словосполучення (як мета,
і як завдання законодавства) «запобігання злочинам». Проблема ця і для
практиків, і для науковців є не новою. Про її наявність та, одночасно,
актуальність вирішення у свій час констатувала у кандидатській дисертації З.
А. Тростюк «Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу
7

України» [2], проте, як свідчить сучасна правова реальність, досі її на
нормативно-правовому рівні не подолано.
3. На сьогодні в кримінології здійснено ряд спеціальних досліджень та
отримані досить аргументовані висновки і результати щодо співвідношення
зазначених вище понять (запобігання, попередження, профілактика тощо). І,
здавалось би, у цьому питанні має стояти крапка, позаяк від наукової
аргументації залежить і нормативне закріплення тих чи інших термінів і
понять. Зокрема, ще в 2003 році О. М. Бандурка та Л. М. Давиденко
зауважили, що коли мова йде про протидію злочинності, зменшення її
суспільної небезпеки, вживається багато термінів: «боротьба із злочинністю»,
«протидія злочинності», «попередження», «профілактика», «соціальний
контроль». Всі вони мають певну схожість, але за кожним із них стоїть
різний зміст [3, с. 86]. Поряд з цим, на їх переконання, з урахуванням
змістовного навантаження, ці терміни можна вживати як взаємозамінні [3, с.
87]. У свою чергу, А. П. Закалюк, підтримуючи тезу цих науковців про
загальну змістовну діяльнісну основу, яка полягає у вчиненні дій для
недопущення якогось явища, події, вчинку, зауважив, що разом з тим, деякі з
цих термінів мають різне функціональне та отримали на практиці окреме
смислове навантаження [4, с. 319]. При цьому, якщо О. М. Бандурка та
Л. М. Давиденко у співвідношенні зазначених термінів віддають перевагу
«протидії злочинності», так як діяльність, спрямована на злочинність з метою
здійснити на неї стримуючий вплив, і є, на їх думку, по суті протидією цьому
явищу [4, с. 86], то А. П. Закалюк, навпаки, доводить, що термін «запобігання
злочинам» є більш сутнісним по змісту тієї суспільної діяльності, що
спрямована на перешкоджання вчиненню злочинів [4, с. 318]. На його
переконання, термін «протидія» може бути використаний для відтворення
загального впливу на злочинність, але він лише однобічно («супротив»)
відображає останній та не містить однозначного відображення поняття
запобігання злочинності, тобто не може вживатися як такий, що за сутністю
8

тотожний поняттю «запобігання», навіть коли він вживається у широкому
сенсі [4, с. 322].
Саме в такому контексті варто говорити про діяльність, спрямовану на
недопущення вчинення правопорушень з участю молодіжних радикальних
рухів, позаяк вона охоплює їх запобігання на рівнях, що не передбачають
кримінальну відповідальність (готування та замах на вчинення злочину (ст.
ст. 13-15 КК України)).
Література
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3. Бандурка А. М., Давыденко Л. М. Преступность в Украине : причины
и пртиводействие: Монография. Харків : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003.
368 с.
4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і
практика : [У 3 кн.]. Кн. 1 Теоретичні засади та історія української
кримінологічної науки. Київ: видавн. дім «Ін Юре», 2007. 424с.
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к.с.г.н., доцент кафедри екології та агрономії
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За теоретичними підрахунками, близько 7% території України (понад
4 млн га) займають відходи. Щорічно утворюється близько 12 млн т твердих
побутових відходів (далі – ТВП), 7% яких утилізується. Решта знаходить
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пристанище на звалищах, у тому числі несанкціонованих (скидати сміття на
них значно дешевше, порівняно з легальними).
Тверді побутові відходи (ТПВ) на Заході прийнято називати «твердими
муніципальними

відходами».

Історично

«муніципальними

відходами»

називали відходи, захороненням яких займалися міські влади. Проте в даний
час у розвинутих країнах значна кількість побутових відходів збирається і
переробляється не міськими комунальними службами, а приватними
підприємствами, які також мають справу з промисловими відходами.
У вартісному вираженні обсяг ринку муніципальних відходів у країнах,
що розвиваються оцінюється приблизно в 120 млрд дол. Найбільше значення
мають ринки США (46,5 млрд дол.), Європи (країни Євросоюзу разом з
Норвегією і Швейцарією, близько 36 млрд дол.) і Японії (близько 30,5 млрд
дол.). У світовій практиці до цього часу переважна кількість ТПВ все ще
продовжують вивозити на звалища (полігони): у СНД на звалища вивозять
97% утворюються ТПВ, у США — 73%, у Великобританії — 90%, у
Німеччині — 70%, у Швейцарії — 25%, в Японії — близько 30% [1,с. 27].
Видалення ТПВ на звалища (полігони), що мають глибокі історичні
корені, слід розглядати як вимушене, тимчасове рішення проблеми, яке в
принципі суперечить екологічним і ресурсним вимогам. Оскільки звалища
все далі віддаляються від міст, а нескінченно площа вивезення ТПВ
збільшуватися не може, для всіх країн актуальна проблема промислової
переробки ТПВ.
В даний час кількість та різноманітність твердих побутових та
промислових відходів в Україні стрімко зростає. «Сміттєва проблема» є
гострою

як в Україні, так і зокрема в Волинській області.

Тому дуже

важливо приймати кардинальні рішення щодо її розв’язання вже сьогодні.
Облік, визначення структури ТПВ, пошуки інвестицій на вирішення проблем
їх екологічно-безпечної утилізації є досить важливим завданням, яке стоїть
як

перед

владними,

бізнесовими

структурами,

підрозділами, так і перед населенням в цілому.
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науково-виробничими

Для області актуальною є проблема утилізації твердих побутових
відходів. Щороку кількість відходів зростає, значна їх частина доправляється
на

полігони

та

сміттєзвалища,

які

не

відповідають

санітарно-

епідеміологічним вимогам.
Із 11 полігонів - 10 спроможні забезпечити потреби прилеглих
населених пунктів від 2 до 8 років. Серед них – місто Камінь-Каширський
(полігон заповнений тільки на 6 %), Ратне (40 %), Нововолинськ (42 %),
Локачі (44 %), Стара Вижва (24 %), Торчин (20 %), Володимир-Волинський
(14 %).
Водночас полігон Шацька вже заповнений на 100 %. Наразі вже
проведена

реконструкція

ділянки,

яка

дала

можливість

додатково

розміщувати відходи ще впродовж п’яти років. Власне, у Шацьку проблема із
кількістю відходів пов’язана з великою кількістю відпочивальників улітку.
Полігон міста Ковеля теж заповнений на 100 %. Тут також провели
реконструкцію, яка дозволить захоронити 96 тисяч тонн додатково. Тож
після реконструкції він заповнений на 79 %.
Найскладніша ситуація наразі у селищі Любешів – попри заповнення
полігону, проектно-кошторисна документація на другу чергу ще не
виготовлена.
Новий полігон твердих побутових відходів запрацював неподалік с.
Заброди Ківерцівського району. Мільйон 70 тисяч гривень, необхідні для
його облаштування, виділив фонд регіонального розвитку. Цих коштів
вистачило на завершення першої черги робіт. Нового ж сміттєсховища
вистачить на 5 років. Облаштували його згідно будівельних норм та
санітарно-гігієнічних вимог: дно вистелили спеціальною плівкою, територію
обгородили. Цілодобово об’єкт охоронятимуть сторожі, вдень працюватиме
пункт приймання сміття. Щодо старого міського сміттєзвалища,

його

планують рекультивувати і засадити деревами [2].
Сміттєзвалище міста Луцька заповнене на 45%. Нова черга полігону
споруджена за сучасними європейськими технологіями, негативний вплив на
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навколишнє середовище є мінімізованим. Її особливістю є те, що полігон
оснащений сміттєсортувальною лінією, яка дасть можливість відбирати
значно більше вторинної сировини для переробки, відтак менша кількість
сміття буде захоронюватися на полігоні. Пропускна потужність лінії
становить 50 тисяч тон твердих побутових відходів за рік. Відбір сміття
здійснюватиметься вручну з автоматизованої лінії.
Обслуговують полігон КП «Луцькспецкомунтранс» та ТзОВ «Луцьк
ЕКО», які ділять прибуток порівну. Кошти, що надходитимуть на рахунок
КП «Луцькспецкомунтранс», використовують на придбання нової техніки та
контейнерів для роздільного збору відходів.
ТзОВ «Луцьк ЕКО» займається тільки сміттєсортувальною лінією. До
слова, в перспективі діяльності підприємства є плани про повну переробку
твердих побутових відходів на місці [3].
Саме

промислова

переробка,

враховує

вимоги

екології,

ресурсозбереження та економіки, являє собою кардинальний шлях вирішення
проблеми ТПВ. Такі технології широко застосовуються для переробки ТПВ.
Загалом, Волинь потребує, мінімум, трьох сміттєпереробних заводів, тому
проблема

полігонів та відходів вивчається місцевими науковцями та

розглядається на рівні обласних державних інститутів.
Наразі є пропозиції від інвесторів щодо будівництва на території області
сміттєпереробних комбінатів або комплексів. За нашими даними керівники
районів і міст готові надати пропозиції про кількість відходів, можливості їх
збереження і транспортування до оперативних центрів переробки. На даний
час відпрацьовується питання в Нововолинську по центру переробки твердих
відходів, активно відпрацьовується питання по Луцьку, і включили в
програму регіонального розвитку полігон по збереженню або захороненню
відходів у Ківерцях».
Тверді побутові відходи – це паливо, яке за теплотою згорання можна
порівняти з торфом і деякими марками бурого вугілля; вони утворюються у
місцях, де електроенергія найбільш потрібна, тобто у великих містах.
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Головною перевагою спалювання, як найбільш технічно відпрацьованого
методу поводження з твердими побутовими відходами, є знищення сміття з
одночасним виробленням енергії. Враховуючи ці чинники і важливість
вирішення вказаних завдань, в Україні затверджено Національний проект
«Чисте місто», яким передбачається будівництво сучасних екологічно
безпечних комплексів з переробки і утилізації відходів. Багаторічний досвід
розвинених країн свідчить про те, що екологічні проблеми, пов'язані з
утилізацією твердих побутових відходів, вирішуються шляхом використання
відходів як сировини для виробництва енергії.
Американська корпорація "Universal Business Ventures" має намір
побудувати на Волині комплекс з виробництва автомобільного і авіаційного
біопалива та завод з переробки твердих побутових та небезпечних відходів
Наразі Universal Business Ventures разом із партнерами працює над
фінансово-інвестиційним,
забезпеченням

організаційним

проекту,

а

мерія

та

Ковеля

техніко-технологічним

визначає

можливі

місця

розташування виробничих комплексів.
В той же час завод із комплексної переробки відходів не тільки
звільнить

регіон

альтернативною

від

сміття

енергією.

За

і

зміцнить

данними

екологію,

українського

а

забезпечить

представництва

корпорації Universal Business Ventures , підприємство, яке вироблятиме 20
мегават електроенергії, 25 мегават теплової енергії, а також 15 тисяч тонн
будівельних матеріалів, зробить значний внесок у енергетичну безпеку
Волині.
З метою визначення пріоритетних напрямків щодо управління відходами
в області створити спеціальну ієрархічну систему управління відходами,
котра б включала в себе заходи по скороченню відходів, повторне їх
використання, переробка на вторинну сировину, енергетична утилізація
відходів, розміщення на звалищі з мінімальним впливом на довкілля.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В МІСТІ ЛУЦЬКУ

Загальне антропогенне навантаження на довкілля в останні роки має
тенденцію до зменшення, але загалом нинішню екологічну ситуацію не
можна вважати задовільною. Внаслідок існуючої на сьогодні системи
поводження з відходами територія України, так і нашого регіону, частиною
якого є обласний центр м.Луцьк, вкрита незліченними стихійними
сміттєзвалищами і полігонами, які займають площу 160 тис. га та стан яких
незадовільний і вкрай небезпечний. Звалища відходів є постійними
джерелами забруднення довкілля.
Нині на одного жителя України припадає понад 600 тонн накопичених
відходів. Незважаючи на те, що проблема твердих побутових відходів є
соціально

більш

значущою,

ніж

проблема

відходів

промислового

виробництва, на даний момент існує законодавча прогалина: невиконання
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Закону України "Про відходи" знижує ефективність системи поводження з
ними.
З періоду початку експлуатації міського полігону твердих побутових
відходів у с. Брище містом утворено понад 400 тис. тонн ТПВ, щорічні
об'єми утворення складають понад 70 тис. тонн. Подальше накопичення
відходів потребує нагального вирішення питання покращення ситуації, яка
склалася навколо цієї проблеми.
З огляду на існуючу ситуацію є нагальним завдання створення
організаційних,

нормативно-правових,

фінансових,

інформаційних

передумов для організації інтегрованого управління та поводження з
відходами на міському рівні. Ці завдання повинна була реалізувати
комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на
2010–2015 рр., затверджена сесією Луцької міської ради, одним з розділів
якої стан поводження з відходами виробництва та споживання.
Метою наших досліджень є аналіз ефективності управлінських заходів
по поводженню з твердими побутовими і токсичними відходами на основі
аналізу виконання Програми поводження з відходами у м. Луцьку на період
2010-2015 рр. Ми поставили завдання дати оцінку впровадження сучасних
технологій, обладнання, устаткування та потужностей для переробки,
утилізації відходів на довкілля, а також створення сприятливих умов
виробникам

та

інвесторам

для

практичного

розв’язання

проблеми

раціонального використання відходів; зменшення обсягів утворення та
накопичення відходів та розширення масштабів їх використання; створення
цілісної системи поводження з ТПВ на території міста, впровадження
технологій сортування і первинної обробки твердих побутових відходів,
скорочення

обсягів

захоронення

відходів

на

полігоні,

отримання

максимального виходу продукції у вигляді стандартної вторинної сировини.
Розглядаючи Програму, слід відмітити, що її головними завданнями є:
визначення основних напрямів у сфері поводження з відходами як складової
державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних
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ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; розробка та виконання
програмних заходів щодо послідовного скорочення обсягів накопичення
відходів шляхом утилізації, знешкодження та видалення; обмеження
утворення

токсичних

відходів

шляхом

впровадження

маловідходних

технологій; очищення забруднених відходами територій.
Проведений аналіз програми свідчить про її недовиконання. Основною
причиною цього є недотримання комплексного підходу до проблеми твердих
побутових відходів з відповідними науково обґрунтованими схемами
інтегрованого управління відходами, бо єдиного універсального методу,
враховуючи складність і багатофакторність проблеми, немає і, поки що, не
може бути. Існування значної кількості законів і законодавчих актів, які
регламентують сферу управління і поводження з відходами, не завжди
створює єдину і зрозумілу,послідовну і реальну державну політку в цьому
питанні. Більшість законів не виконуються в достатній мірі, або ігноруються
на місцевому рівні юридичними та фізичними особами, які причетні

до

процесу поводження з твердими побутовими відходами
Реалізація головних завдань має здійснюватись шляхом: вивчення та
аналізу ситуації щодо утворення, зберігання, використання, переробки та
видалення токсичних та твердих побутових відходів, у томі числі:
відпрацьованих ртуть вміщуючих ламп, ртуті, гальванічних та піношламів,
нафто -відходів, специфічних біологічних відходів медичних закладів тощо;
розробки заходів щодо оптимальної нейтралізації токсичних відходів;
покращення

діючих

та

впровадження нових технологій використання

найбільш важливих видів ресурсів та відходів з них; переходу до замкнених
циклів ресурсоспоживання, мало та безвідходних технологій виробництва
продукції; розробки заходів щодо ведення реєстрів місць видалення
токсичних відходів та ведення реєстрів об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів; поетапного запровадження системи роздільного збору
твердих побутових відходів; оновлення існуючого парку спеціалізованого
обладнання (контейнери та сміттєвози); започаткування ЕКО-освітніх
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програм на телебаченні, радіо, засобах масової інформації; проведення
агітаційної роботи серед мешканців "від дверей до дверей" за тематикою "Українці - гаранти чистого довкілля"; проведення ЕКО-освітніх навчальних
акцій в дитсадках, школах, інших навчальних закладах; широкого залучення
місцевої громади до вирішення проблемних питань поводження з відходами;
створення

місцевої

інформаційно-аналітичної

системи

управління

поводження з відходами.
З метою визначення пріоритетних напрямків щодо управління
відходами в місті створити спеціальну ієрархічну систему управління
відходами, котра б включала в себе заходи по скороченню відходів
(зменшення використання одноразової пакувальної тари, перехід на
багаторазову тощо), повторне їх використання, переробка на вторинну
сировину (подрібнення – дробильна машина ОЛНОВА тип VB 650 D/E, лінія
переробки відходів ТБО термопластичних і т.д.), енергетична утилізація
відходів (спалювання у котельнях, ТЕС та інше), розміщення на звалищі з
мінімальним впливом на довкілля (організовані полігони та сміттєзвалища
згідно наказу Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального
господарства України від 10.01.06 р. №5).
Висновки. Подальше накопичення твердих побутових відходів потребує
нагального вирішення щодо покращення ситуації, яка склалася навколо даної
проблеми. Незважаючи на певний об’єм проведених робіт, рівень їх
виконання бажає бути кращим. Муніципальній владі необхідно керуватися,
оцінюючи пріоритети сталого розвитку міста Луцька на основі визначених та
ухвалених
розвитку

основних
міста,

екологічних

окремих

галузей

показників

соціально-економічного

господарської

діяльності,

зокрема

поводження з відходами виробництва та споживання, необхідно звернути
увагу на такі аспекти:
- визначення і опис існуючих та майбутніх джерел та обсягів конкретних
потоків відходів;
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- визначення функцій і видів діяльності, необхідних для поводження і
вивозу цих відходів;
- визначення потужностей, систем та інших матеріальних ресурсів, що
потрібні для виконання цих функцій та видів діяльності;
- формулювання стратегії поводження з окремими потоками відходів,
що ґрунтується на цих елементах;
- підготовка плану впровадження стратегії.
Заходи у галузі поводження з відходами не повинні обмежуватися лише
забезпеченням

безпечного

вилучення

або

повторного

використання

утворених відходів. Вони повинні бути спрямовані на зменшення обсягів
утворення відходів, з поступовим доведенням виробництв до безвідходних.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ВПЛИВОВИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
В даний період часу коли відбувається

в усіх секторах економіки

формування ринкових відносин ціна стає своєрідним індикатором, можна
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сказати певним мірилом щодо ефективності виробництва, продуктивності
праці, загальних витрат і результатів господарської діяльності, а також
пошуків

до

нових

технологій,

підвищення

конкурентоспроможності

продукції, зниження її собівартості і одержання прибутку.
Ціна, як економічна категорія відображає наскільки є дієвою модель
управління

економікою

і

відображає

соціально-економічний

стан

суспільства, адже ціна бере участь у комплексі заходів, спрямованих на
орієнтацію виробництва товарів і послуг для задоволення потреб і запитів
споживачів і отримання на цій основі прибутку і створення необхідних
матеріальних благ.

Економічним визначенням ціноутворення являється

процес встановлення ціни на конкретний товар. Однак зауважимо, що ціна на
продукцію підприємства значною мірою визначається як внутрішніми
можливостями, тобто забезпечення підприємства необхідними ресурсами, а
також зовнішніми чинниками, серед яких вплив конкуренції,
учасників каналів реалізації продукції,

кількість

залучення при необхідності

посередницьких структур, а також політики держави. Після врахування
внутрішніх і зовнішніх чинників підприємство починає формувати вихідну
ціну.
Підхід до ціноутворення визначається залежно від мети, яку ставить
перед собою підприємство, беручи при цьому головним питання окупності
виробленої продукції і одержання прибутку.
Як відомо в умовах ринкової економіки підприємства і інші суб’єкти
підприємницької діяльності наділені правом самостійного визначення ціни
на продукцію, яку вони виробляють.
Наявність цього права зумовлює товаровиробників досить виважено
підійти до формування ціни, щоб вигідно продати вироблений товар і
зберегти при цьому напрацьовані можливості, а то й розширити свою нішу
в ринку. Це намагання реалізується підприємствами за двома напрямами, а
це, насамперед, підвищенням якості продукції та регулюванням цін на товари
власного виробництва.
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Адже якщо товар виробника не має кращих властивостей порівняно з
ідентичним товаром конкурентів, у цьому разі боротьба за ринок збуту
зосереджується на ціні, тобто застосовується цінова конкуренція. На
практиці це відбувається таким чином, що підприємство виробник продукції
може знизити ціну порівняно з конкурентною ціною і завдяки цьому, як нам
уже відомо досягти переваг над своїми конкурентами.
Адже не секрет. що чим нижча ціна, тим вищий, за інших однакових
умов, попит на ту чи іншу продукцію, а це сприяє тому, що виробник може
більше її

продати. Проте, знижуючи ціну для завоювання ринку збуту,

товаровиробник повинен обов’язково брати до уваги таку обставину, що
зниження ціни не повинне бути надто великим, оскільки це може спричинити
зворотну психологічну реакцію покупців — вони можуть перестати купувати
цей товар, боячись, що його низька ціна зумовлена низькою якістю [5, с.2634].
Тепер зупинимося на такому прикладі і зокрема, якщо ціновий фактор
не приносить результатів, реалізація продукції відбувається погано і не
приносить бажаного прибутку підприємству виробнику

то вихід з цієї

ситуації товаровиробник знаходить на тому, що зосереджує свою увагу на
показники підвищення якості продукції, збільшення її асортименту, а також
розширення рекламного забезпечення та інше. Тому беручи при цьому до
уваги те, що основними елементами в системі товарів і послуг є товар,
якість, ціна, конкуренція,
споживача,

розподіл і просування

якраз тому виробники товарів

товару

до кінцевого

повинні враховувати це та

відслідковувати які товари, якої якості, у якій кількості, за якою ціною слід
виробляти, тобто діяльність має бути орієнтована на виробництво і
просування на ринку конкурентоспроможних товарів, що відповідають
запитам споживачів при цьому за доступною ціною для потенційного
покупця, а також забезпечити основну мету прибутковість виробництва.
Підсумовуючи викладене в тексті вважаємо відмітити, що

така економічна

категорія як ціна відіграє в економіці підприємства надзвичайно важливу
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роль від якої залежить прибуток, який

забезпечує життєдіяльність і

фінансову стабільність підприємства.
Вивчаючи

питання

впливу

ціни

на

господарську

діяльність

підприємства і при цьому досягнення позитивних результатів хочемо
зосередити увагу і на окремих недоліках, що зустрічаються в практиці
ціноутворення господарюючих підприємств, а саме,

коли розрахунок

передбачає орієнтацію на надмірні витрати, тобто основний елемент ціни, а
саме собівартість буде високою і передбачити її окупність стає складніше, а
також крім цього недоліком вбачається також той факт, коли ціна
підприємства недостатньо враховує зміни ринкової ситуації. Ці, або інші
подібні недоліки, часто призводять до небажаних результатів, а то й збитків
підприємства, тому, що

як бачимо

ціна прямим чином впливає на

результати економічної діяльності підприємства і відповідно на його
показники [3, с. 77].
Хочемо в цій за нами вибраною темою тезисної публікації

показати

методику формування ціни виробника товару чи послуги. На практиці, як
відомо, ціна виробника товару чи послуг утворюється шляхом приєднання
до повної собівартості продукції нормального прибутку, такого прибутку,
який забезпечує підприємству можливість успішно працювати і це в
основному за рахунок власних ресурсів [2, с. 53-64].

Покажемо в даній

публікації складові окремих елементів, які формують ціну.
До цих елементів ціни належать:
Собівартість (С)
Прибуток ( П )
Мито ( М )
Акцизний збір ( А )
Податок на додану вартість ( ПДВ )
Посередницько-збутова націнка ( НП )
Торговельна надбавка ( НТ )
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Щодо собівартості і прибутку, що входять до складу ціни то вони є
обов’язковими елементами, тому, що відшкодування витрат і отримання
прибутку є невід’ємною умовою виробництва продукції.
Наявність інших згаданих у тексті елементів

в ціні є необов’язкове, і

залежить це від галузевої належності продукції, а саме

її соціальної

значущості, кількості господарських ланок, що беруть участь у виробництві і
реалізації продукції та інших чинників.
Насамперед щодо податків, що приєднуються до складу ціни, так мито,
як вид податку входить до складу ціни на товари, що пов’язані з експортом
та імпортними операціями, а в іншому випадку мито в ціні не присутнє.
Акцизний податок є елементом тієї частки продукції, що відноситься до
високорентабельної та монопольної, а це алкогольні напої, тютюн,
коштовності та ін.
ПДВ – це податок на додану вартість на етапі виробництва і реалізації
продукції.

Щодо ПДВ то хочемо звернути увагу, що цей вид податку

являється найзначніший за обсягом з усіх податків, які надходять

до

Державного бюджету.
Наступними елементами ціни є націнки посередницько-збутових і
торговельних організацій, які містять ціни тих товарів, реалізація яких
здійснюється через залучення цих посередницьких структур. Тому ціни на
товари навіть подібні можуть різнитися в залежності від

того за якими

складовими вони сформовані.
Найбільш наочно це можна показати на прикладі відпускної ціни. Яка за
своїм складом може виступати в декількох варіантах.
Для прикладу: (С+П) – відпускна ціна, що збігається з ціною
підприємства

виробника.

Тобто

ціни

відпускні

встановлюються

на

продукцію, яка не обкладається товарними податками, а її реалізація
здійснюється безпосередньо виробником (наприклад, кам’яне вугілля,
шкільні підручники).
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Такий

варіант це (С+П+ПДВ) застосовується в тому разі, коли

продукція обкладається податком на додану вартість (ПДВ) та її також
продає сам виробник, тобто без залучення торгово-посередницьких ланок
(наприклад, одяг, взуття, меблі, побутова техніка). Це є найпоширеніший
варіант відпускної ціни виробника.
Наступний

приклад

це

(С+П+А+ПДВ)

у

цьому

варіанті

ціни

встановлюються на підакцизні товари (наприклад, тютюнові вироби,
алкогольні напої та ін.), але слід врахувати, що ПДВ нараховується на оптову
ціну вже з приєднаним акцизним податком.
Ще такий варіант формування ціни. Це такий варіант коли продукція
реалізується через посередницько-збутові організації, тоді до складу ціни
входить відповідна націнка це (С+П+НП). (НП – це націнка посередницькозбутової організації).
Покажемо ще такий існуючий приклад формування ціни за такими її
елементами: (С+П+ПДВ+НП+Тн) Тобто собівартість, прибуток, ПДВ,
націнка

посередницько-збутової організації і торгова націнка, а саме

торговельного підприємства чи скажімо крамниці.

Торгова націнка при

цьому визначається у відсотках до ціни закупівлі продукту. Що стосується
роздрібних цін, що знаходять кінцевого споживача, то вони являються
такими цінами

за якими торговельні організації реалізують продукцію

населенню, підприємствам, організаціям.
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ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ
В

аналітичній

доповіді

Національного

інституту

стратегічних

досліджень зазначено: «Система забезпечення національної безпеки України
виявилася неспроможною ефективно протистояти російській агресії. Сектор
безпеки та оборони як основний складовий елемент системи забезпечення
національної безпеки донині остаточно не сформований і не готовий діяти як
єдина функціональна структура» [1, с. 7].
В системі цих особливостей особливу увагу має застосований Росією
комплекс заходів інформаційного і пропагандистського «прикриття» своїх
агресивних дій. Ще однією особливістю Російської агресії є ставка на
залучення до незаконних збройних формувань місцевого населення. Це було
легше реалізувати на Донбасі у шахтарських містечках, де присутнє масове
безробіття. Хоча Росії вдалося це тільки частково. За оцінками експертів,
відсоток місцевих жителів у складі бойовиків навіть на початку конфлікту не
перевищувала 50 %, а в останній час зменшився до 30–40 % [2]. Аспекти
безпеки держави в різних країнах називаються по-різному: воєнна безпека,
оборонна безпека стратегія національної безпеки, воєнна доктрина тощо.
Сучасні міжнародні організації, так і як НАТО та ЄС не розділяють окремо
оборону й безпеку, а називають їх комплексною назвою - сектор безпеки. Це
поняття включає в себе сукупність усіх органів та сил, які покликані
захищати суспільство та державу [3, с. 215].
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Проведене

нами

дослідження

дозволяє

сформулювати

наступні

детермінантами розвитку державного керування забезпечення національної
безпеки:
а) в політичній сфері: захист прав громадян України; унеможливлення
втручання у внутрішні справи України; участь в існуючих та майбутніх
системах універсальної і регіональної безпеки; забезпечення соціальної
стабільності; розвиток ефективної системи захисту конституційних засад;
б) в економічній сфері: нагляд за експортно-імпортною діяльністю,
задля

забезпечення

захисту

вітчизняного

виробника;

протистояння

протиправній економічній діяльності, запобігання витоку національних
матеріальних,

фінансових,

інтелектуальних,

інформаційних

та

інших

ресурсів;
в)

у

соціальній

розшаруванню

сфері:

суспільства

в

знешкодження
умовах

причин,

ринкової

що

сприяють

економіки;

побудова

ефективної системи соціального захисту населення; сприяння розвитку
освітнього й культурного потенціалу країни;
г) в екологічній сфері: постійний контроль за дотриманням норм
природокористування,

стану

навколишнього

природного

середовища,

знешкодження загроз для здоров’я населення;
д) у науково-технологічній сфері: розвиток науково-технологічного
потенціалу; протидія відпливу інтелектуального та наукового потенціалу за
межі України;
е)

в

інформаційного

інформаційній
простору

сфері:
та

надійний

входження

захист

України

в

національного
міжнародний

інформаційний простір; знешкодження чинників порушення інформаційного
простору, інформаційної агресії з боку інших держав; створення дієвих
засобів отримання, зберігання, використання важливої суспільної інформації,
розробка розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері.
Отож, ми переконані, що процес – реформування системи забезпечення
національної безпеки потрібно розпочати із визначення її головних цілей та
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пріоритетів, а також із чіткого визначення її основних загроз. Нами
встановлено, що на сучасному етапі для України самими актуальними
загрозами є: 1) зазіхання на український суверенітет та цілісність території
(ми зараз маємо на увазі конфлікт на сході та анексія Криму); 2) зазіхання на
незалежність державних ресурсів інформації; 3) шкідливий вплив різних
недержавних інституцій, в тому числі і закордонних, на державні структури
України; 4) високий рівень недовіри українського народу до органів
державної влади; 5) наслідки міжнародної фінансово-економічної кризи; 6)
«тінізація»

національної

економіки;

7)

підривна,

сепаратистська

та

розвідувальна робота закордонних спеціальних служб [4, с. 115].
Головними факторами, що впливають на стан національної безпеки
України, є наступні: внутрішньополітична ситуація, зовнішньополітичний
курс, ефективність державного керування в секторі безпеки [5, с. 110]. Ці
фактори і є головними пріоритетами забезпечення національної безпеки.
Хоча, без сумніву, цей перелік не є вичерпним. Зазначимо, що зі зміною
міжнародної політичної ситуації, зростанням економіки, глобалізаційних
процесів, такі пріоритети будуть також змінюватися, а отже динамічними
мають бути і шляхи їх вдосконалення.
Вартим нашої уваги є Указ Президента України «Про висновок Ради
національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову
редакцію Воєнної доктрини України». Цим документом регулюється
підготовка держави до можливого воєнного конфлікту, використання воєнної
сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших
найважливіших національних інтересів [6]. Хочемо звернути увагу на те, що
більшість воєнно-політичних небезпек, які були перераховані вданій
доктрині, присутні в сучасній Україні. Так, наприклад поміж чотирнадцяти
намірів чи дій держав, які доктрина розглядає як воєнно-політичні ризики,
які посилюють ступінь загрози застосування воєнної сили проти України,
вже у 2014-поч. 2015 роках були наявними майже всі.
26

Отже, надзвичайно актуально для України на сьогоднішній час
зосередити реформування СЗНБ у наступних сферах: зовнішня політика,
державна безпека, військова сфера, безпека Державного кордону України та
інші.
Провідними шляхами реформ у зовнішньополітичній сфері є:
1) побудова ефективних засобів знешкодження зовнішніх загроз
національним інтересам та умов їх виникнення; 2) вступ до міжнародних
інституцій, активна участь у їх діяльності; 3) прозорість законотворчості в
Україні, її захищення від зовнішніх впливів, з боку фондів, центрів, масмедіа, що фінансуються з-за кордону.
Провідними шляхами реформ у сфері державної безпеки є наступні:
1) ефективне протистояння екстремізму, тероризму, організованій
злочинності та корупції; 2) гарантування безпеки громадян, суспільства і
держави; 3) реформування чинного законодавства та організаційно-правових
засобів протидії з терористичними злочинами, організованою злочинністю та
корупцією.
Провідними шляхами реформ у воєнній сфері та сфері безпеки
Державного кордону України є наступні:
1) забезпечення охорони території України від зовнішньої агресії, захист
кордонів;
2) висока ефективність діяльності Воєнної організації держави так як це
найголовніший елемент загальної стабільності держави та ключовий чинник
зміцнення її суверенітету;
3) розробка та впровадження загальнодержавних стратегій, концепцій
розвитку Збройних сил України, озброєння та військової техніки, тощо.
В нашому дослідженні варто також нагадати про види політичного
конфлікту, які були визначені у законодавстві України, а саме збройний
конфлікт, локальна війна, регіональна війна. Ми переконані, що події на
Сході країни мають носити назву локальна війна, яка почалась в результаті
збройної агресії проти України з боку іншої держави регіону.
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Вважаємо за доцільне також окремо зупинитись на ролі розвідки у
реформуванні системи забезпечення національної безпеки України. Особливо
актуальною є роль розвідувальних структур в нинішніх умовах зовнішньої
агресії з боку сусідньої Росії. Розвідувальні структури як суб’єкти
гарантування національної безпеки і оборони України займають чи не
головну роль у здійсненні державної політики національної безпеки і
оборони.
Група українських науковців разом з експертами за допомогою
Німецького фонду Маршалла (США) вже провели аналіз системи безпеки в
Україні відносно можливостей до нових умов і, в результаті цього аналізу,
розробили 4 моделі її подальшої модернізації. Перша – членство України в
НАТО, друга модель – відмову України від членства в НАТО в обмін на
можливість
стратегічного

членства

в

партнерства

європейській
України

з

інтеграції,
США

з

третя

–

побудова

розвитком

спільного

міжрегіонального співробітництва, четверта – залишитись в позаблоковому
статусі і тим самим продовжити свою традиційну політику. Ми розуміємо,
що кожна з запропонованих моделей має ряд загроз, але водночас і гарантії
певної безпеки [7, с. 96].
Враховуючи вищесказане, ми переконані, що в Україні відбуваються
прогресивні реформи в сфері національної безпеки, хоча цей шлях довгий і
тернистий. Ми в свою чергу вважаємо, що пріоритетом для України є
членство в НАТО, але і не відкидаємо як стратегічних партнерів країни ЄС і
особливо Польщу.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
МІСТА ЛУЦЬК
Місто Луцьк – це адміністративний центр Волинської області, що
розміщений на її південному сході у межах Луцького району. За чисельністю
населення належить до середніх міст – 217,3 тис. осіб та є найбільшим
населеним пунктом регіону. Станом на 2019 р. в місті проживало 21,1 % від
усього населення та 40,3 % від міського населення області.
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Чисельність населення м. Луцьк має стійку тенденцію до зростання, а
кількість жителів протягом останніх 60 р. зросла майже у 4 рази. Так, у
1959 р. у місті проживало 57,3 тис. осіб, у 1989 р. – 198 тис. осіб, а в 2019 р –
216,9 тис. осіб [1, с. 7]. Стрімке зростання кількості жителів міста протягом
60-80-х років ХХ століття зумовлене стабільно високим природним
приростом, а також значним механічним приростом унаслідок розвитку в цей
період процесів урбанізації.
Протягом наступних десятиліть темпи приросту значно скоротилися,
зокрема із 1989 р. по 2019 р. чисельність населення зросла лише на 19,6 тис.
осіб. Явище пояснюється скороченням природного приросту у 1990-х роках
унаслідок зниження народжуваності та зменшенням інтенсивності міграції.
Протягом останніх 10 років зберігаються загальні тенденції до зростання
чисельності

населення

міста

(рис. 1).

Найбільша

кількість

жителів

зафіксована у 2015 р. 217,5 тис. осіб, у 2016-2017 рр. спостерігається
зменшення чисельності населення (на 1 тис. жителів), протягом останніх
двох років кількість населення знову зростає.
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення протягом останніх 10 років (дані
станом на 1 січня кожного року), тис. осіб
*складено авторами на основі даних [2, с. 273, 3, с. 258, 5, с. 32].

Слід зазначити, що збільшення чисельності населення у місті протягом
останніх років відбувається не за рахунок природного приросту, а внаслідок
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міграції населення. Як і для всієї Волинської області, для м. Луцьк
характерний від’ємний природний приріст – -0,3 особи на 1000 жителів у
2018 р. та -1 особа на 1000 жителів у 2019 р. Однак, коефіцієнт механічного
руху населення міста має додатні показники. Так, протягом 2018-2019 рр. до
міста прибуло – 8 208 осіб, а вибуло – 7 119 осіб. Таким чином, чисельність
населення протягом останніх двох років за рахунок міграції збільшилася на
1 089 осіб. Зауважимо, що Луцьк – це єдине місто Волинської області, де
спостерігається додатне сальдо міграції. Основна частка мігрантів припадає
на населення інших регіонів Волинської області, які переселяються в
адміністративний центр у зв’язку із кращим соціально-економічними
умовами проживання в місті.
У віковій структурі населення переважаючою віковою категорією є
населення віком від 15 до 64 років (69,8 %), чисельність осіб віком від 0 до 14
років у структурі населення вища, ніж старших вікових категорій (рис. 2).
Однак, частка дітей із 1989 р. стабільно знижується (з 24,1 % у 1989 р. до
17,6 % у 2019 р.) і зростає частка населення старшої вікової групи (з 6,5 % у
1989 р. до 12,6 % у 2019 р.) [6, с. 246]. Такі тенденції свідчать про розвиток
процесів старіння населення та є негативним суспільно-демографічним
явищем.
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Рис. 2. Вікова структура населення м. Луцьк, %
*складено авторами на основі даних [6, с 246, 2, с. 281, 4, с. 40, 5, с. 40]
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12.6

Варто зауважити, що у статевій структурі населення міста переважають
жінки, зокрема у 2019 р. на 1 000 жінок припадало 815 чоловіків. Проте, у
вторинному співвідношенні статей частка хлопчиків перевищує частку
дівчаток. Так, у 2019 р. на 100 народжених дівчаток припадало 111
хлопчиків. Унаслідок повікової диференційованої смертності та міграційних
процесів, третинне співвідношення статей характеризується незначним
переважанням жіночого населення над чоловічим. У старших вікових групах
статева структура населення міста різко диференційована із значним
переважанням жіночого населення, що пов’язано із довшою тривалістю
життя жінок.
Отже, в обласному центрі Волинської області сконцентрована значна
кількість населення, що складає 21,1 % жителів краю. Чисельність населення
міста має загальну тенденцію до зростання, в останні роки ріст відбувається
переважно за рахунок міграційного приросту. У віковій структурі переважає
населення працездатного віку, а частка дітей перевищує частку старших
вікових категорій. Втім, характерними є прояви процесів старіння населення.
Серед дітей хлопчики чисельно випереджають дівчаток, однак, у статевій
структурі переважає жіноче населення.
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ГОРБАЧ Л. М.,
к.е.н., доцент, директор
Волинського інституту ім. В.Липинського
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЕКТІВ
Найважливішим етапом при прийнятті рішення щодо реалізації
інвестиційних проектів є визначення ефективності інвестицій та фінансової
здійсненності інвестиційного проекту. Ефективність інвестиційних проектів
– це категорія, яка відображає відповідність проекту цілям, завданням та
інтересам його учасників [1, с. 51].
Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним із основних
елементів

інвестиційного

аналізу,

базовим

інструментом

вибору

найефективнішого проекту із альтернативних інвестиційних проектів,
запропонованих до розгляду з метою вдосконалення інвестиційних програм і
мінімізації ризиків [2, с. 131].
Попередній огляд літератури засвідчив, що вивченню різних аспектів
ефективності капітальних вкладень і оцінки ефективності інвестиційних
проектів із врахуванням екологічних факторів присвячені роботи таких
відомих вітчизняних та зарубіжних учених як: Л. Абалкіна, В. Беренса,
Т. Бень, І. Бубенко, О. Вовчак, К. Гофмана, Л. Канторовича, Н. Лук’янчикова,
А. Пересади, П. Хавранека, В. Федоренка, Т. Хачатурова та інших.
В основу їхніх досліджень покладена, так звана, дисконтна методика
оцінки ефективності інвестицій, за якою всі грошові потоки за проектом
приводяться до поточної вартості, витрати на використання ресурсів
дорівнюють вартості останніх у випадку їх альтернативного використання,
враховується інфляція, тривалість проекту, майбутні ціни, місткість ринків.
Ефективність передбачає зіставлення корисного результату з витратами
або ресурсами, що його забезпечили. За умови вираження результатів і
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витрат в економічних категоріях, їх співвідношення в загальному вигляді є
показником

економічної

ефективності.

Економічна

ефективність

–

досягнення найбільших результатів при найменших витратах. При цьому
екологічна ефективність відображає вплив здійснення інвестиційних проектів
на оздоровлення навколишнього природного середовища.
Всі методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, які
описані в спеціальній літературі з деякою умовністю можна розділити на дві
групи:
1. Статичні методи оцінки ефективності інвестицій (не включають
дисконтування):
а) метод визначення недисконтованого терміну окупності інвестицій
(Payback Period – РР);
б) метод визначення простої (бухгалтерської) рентабельності інвестицій
(Simple Rate of Return – SRR) та облікової норми доходності інвестицій
(Accounting Rate of Return – ARR).
2. Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій, при розрахунку
яких враховується коефіцієнт дисконтування. Принагідно зауважимо, що
дисконтування – це процес вивчення теперішньої вартості майбутніх
грошових потоків із врахуванням існуючої відсоткової ставки.
Ставка дисконту визначається з урахуванням таких чинників: вартості
грошей у часі; вартості джерел, що залучаються для фінансування
інвестиційного проекту; ризику або міри ймовірності отримання очікуваних
у майбутньому доходів.
Для оцінки і порівняння інвестиційних проектів застосовуються такі
основні показники [3, c. 47; 4, с. 80-83; 5, с. 170]:
- чистий приведений дохід (вартість – в україномовному перекладі;
чистий дисконтований дохід, інтегральний ефект) (NPV – від англ. Net
Present Value), який дозволяє приймати управлінські рішення щодо
необхідності реалізації проекту, порівнюючи суми майбутніх дисконтованих
доходів із витратами, необхідними для реалізації проекту (капітальними
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вкладеннями). Основним недоліком NPV, навіть для стандартних проектів, є
ігнорування часових меж: навіть якщо проект дуже прибутковий, але доход
від нього починає надходити через 100 років, то він не фінансується. Крім
того, цей показник не враховує кошти, які вкладаються у проект інвестором;
- рентабельність інвестицій, або індекс доходності (прибутковості)
інвестицій в україномовному перекладі (PI – від англ. Profitability Index) – це
показник,

похідний

від

чистого

приведеного

доходу,

характеризує

відношення дисконтованого доходу до дисконтованих інвестиційних витрат.
Інакше кажучи, індекс доходності показує, скільки грошових одиниць
чистого приведеного доходу припадає на одну грошову одиницю інвестицій.
Розрахунок показника PI свідчить, що інвестиційне рішення повинно
прийматися лише у випадку, якщо PI>1. Чим вищою є рентабельність, тим
проект є кращим;
- внутрішньої норми прибутку (IRR – від англ. Internal Rate of Return) –
це ставка дисконта, яка врівноважує суму дисконтованих вигод із сумою
дисконтованих затрат. Інакше кажучи – це розрахункова норма повернення
(прибутку) за інвестиціями, при якій, у випадку її використання як норми
дисконта,

чистий

приведений

прибуток

рівний

нулю,

тобто

капіталовкладення окуповуються.
IRR використовується для виявлення потенційно ефективних варіантів
проектів. Цей показник дозволяє інвесторам порівняти прибутковість
проекту (внутрішню норму доходності) з альтернативною вартістю капіталу
для певного проекту. Переваги має проект із вищим значенням IRR, тобто
якщо внутрішня норма рентабельності більше ставки дисконта. Отриманий
показник IRR порівнюють з іншими відсотковими ставками і ставкою
дисконта, що дозволяє визначити, чи вигідний проект із фінансової та
економічної

точки

зору.

Водночас

проекти,

які

характеризуються

однаковими потоками грошових показників, можуть давати різні значення
IRR. Тому виникає проблема у виборі основного з отриманих значень IRR. У
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таких випадках рекомендується при розрахунку показників ефективності за
базовий брати показник NPV.
- модель модифікованої внутрішньої норми дохідності (MIRR – Modifid
Internal Rate of Return) – це ставка дисконтування, яка прирівнює поточну
вартість інвестиційних витрат не з поточною, а з майбутньою вартістю
грошових потоків за доходами проекту;
- модель дисконтованого періоду окупності (DPР – Discont Payback
Period) –

це

період

часу,

протягом

якого дисконтовані прогнозні

надходження грошових коштів перевищують дисконтовану суму інвестицій,
тобто це кількість років, необхідних для відшкодування інвестицій.
Розрахунок періоду окупності може проводитися як на дисконтованих,
так і на недисконтованих грошових потоках. Переваги має проект із меншим
терміном окупності. Термін окупності має бути меншим від загального
терміну життя проекту. Серед основних недоліків цього показника
дослідники виділяють неврахування впливу доходів останніх років на
кінцевий результат проекту (NPV) та неврахування розподілу доходів за
роками при недисконтованих оцінках грошових потоків.
Принагідно зауважимо, що в літературі, присвяченій інвестиційному
менеджменту, наводиться близько 30 показників оцінки ефективності
інвестиційних проектів, тому багатьма дослідниками використовуються й
інші показники оцінки економічної ефективності проектів. До них
відносяться: коефіцієнт співвідношення доходів і витрат, співвідношення
чистої приведеної вартості до затрат, прибутковості проекту, фондовіддачі
проекту, рентабельності продаж.
Таким чином, для оцінки та обґрунтування ефективності інвестиційних
проектів використовується комплекс

показників. Методи оцінювання

ефективності інвестиційних проектів мають як переваги, так і недоліки,
оскільки деякі з методів не враховують: вплив фактору часу і зміни вартості
показників у часі, вплив інфляції та зміни вартості грошей, дисконтування
грошових потоків, вплив факторів ризикованості й непередбачуваності подій.
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Механізм оцінки ефективності інвестиційних проектів потребує постійного
вдосконалення.
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ДОЛИНЮК Г. В.,
викладач вищої категорії економічних дисциплін
ВСП «Маслівський аграрний фаховий
коледж ім. П. Х. Гаркавого БНАУ», с. Маслівка
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
За останні роки спостерігається стрімкий розвиток цифрових грошей,
випуск та обіг яких здійснюється з використанням різних технічних моделей.
Ось чому виникає потреба у правильному розумінні сутності, особливостей
функціонування електронних грошей.
Питаннями сутності та перспективами впровадження займалися такі
автори як: Горячун Т., Грінченко А.Ю., Ліпський Р. В., Мороз В. П. Основну
увагу приділено перспективам розвитку електронних грошей та правовому
регулюванню.
За даними Національного банку України у першому півріччі 2020 року у
порівнянні з попереднім періодом у 2019 році обсяг випущених електронних
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грошей зріс більше ніж удвічі, операцій з електронними грошима – більше як
на 60%, також кількість електронних гаманців зросла на 20% .
Це пов’язано зі зручністю – не потрібно, як на картках вводити термін
дії картки та CVV код, достатнього запам’ятати один пароль в деяких
випадках мати телефон під рукою; анонімністю; простим функціоналом;
безпечністю – оскільки не потрібно вводити дані своєї основної картки при
розрахунках онлайн. На сьогоднішній день завдяки пластиковим карткам
можна отримувати заробітну плату, субсидію, допомогу або пенсійні
виплати. Використовуючи особистий кабінет, на банківському інтернет
ресурсі користувачі можуть здійснювати безліч фінансових операцій: купівля
квитків, поповнення мобільного телефону, оплачувати покупки в інтернеті,
тощо.
Це наслідок того, що Україна продовжує свій шлях інтеграції до
міжнародних спільнот, при цьому можливе використання електронних
грошей.

Національний

банк

підтримує

рух

економіки

України

до

безготівкових розрахунків і сприяє розвитку платіжної інфраструктури,
оскільки основною його метою є: створення безготівкової економіки, з метою
контролю грошових потоків, забезпечення безпечних, прозорих та надійних
розрахунків.
Згідно з законом України Про платіжні системи та переказ коштів і
Україні від 05.04.2001 року №2346-III електронні гроші (e-money) – це
одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються
як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим
зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій
формі, а їх випуск може здійснювати виключно банк [1].
Однак Листом Національного банку України № 25-112/6750 від
07.06.2013 р. підтверджено, що «електронні гроші не можуть бути прирівняні
до статусу грошової одиниці України, оскільки випускаються банками i
мають обмеження у розповсюдженні i здійсненні операцій за ними серед
обмеженого кола осіб» [2].
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Ними

можуть

розраховуватися

фізичні

особи

так

і

суб’єкти

господарювання, тобто юридичні особи. В той час коли фізичні особи
отримали право використовувати електронні кошти для оплати товару та
переказувати іншим користувачам, юридичні особи можуть використовувати
такі кошти лише для здійснення оплати товарів і тільки в гривні.
Для того, щоб здійснити переказ коштів, потрібно першим чином
придбати електронні гроші за реальну валюту. В результаті купівлі, певна
сума коштів буде зараховуватися на електронний гаманець. Користувач може
поповнювати електронний гаманець з платіжної картки, з банківського
рахунку, через платіжні термінали або відділення банку. Станом на сьогодні
випуск електронних грошей можуть здійснювати 23 банки. Такі, як
Mastercard - Універсалбанк, Кредобанк, Мегабанк, Айбокс банк, Ідея банк,
Таскомбанк, Альфа-банк, Приватбанк, банк Восток, Пумп, Ощадбанк,
Індустріалбанк, Кристалбанк, Перший український міжнародний банк,
Перший інвестиційний банк; Visa – Мегабанк, Ощадбанк, Конкорд, Пумп,
Приватбанк, Індустріалбанк, Ідея банк, Перший український міжнародний
банк, Перший інвестиційний банк.
Серед

вище

зазначених

платіжних

систем

найбільшу

частку

використання становлять кошти Forpost, Maxi, Globalmoney та Mastercard.
Якщо говорити про систему безконтактних розрахунків, то їх технології
розвиваються з надзвичайною швидкістю. Користувачі можуть безпечно і
швидко здійснювати розрахунки в торгових точках за допомогою – на POSтерміналах, що мають технологію безконтактної оплати NFC. Принцип дії
такого гаманця полягає в тому, що користувачу досить просто зберегти дані
своїх банківських карт і розплачуватися ними швидше і зручніше, без
необхідності кожного разу вводити карткові реквізити.
Також набуває популярності ідея про створення центральними банками
власних валют. Причиною виникнення такої ідеї стало прагнення до
мінімізації готівки в обігу. Так Національний банк України продовжує
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вивчати можливість випуску е-гривні, яка буде заснована на

технології

блокчейн.
В результаті дослідження було виявлено можливість застосування
системи блокчейн у разі застосування централізованої моделі, також е-гривня
може бути альтернативою готівці, платіжним дорученням, платіжним
карткам та електронним грошам. Оскільки розрахунки гарантуються
Національним банком України - е-гривні буде забезпечена простотою
використання, доступністю, безпечністю та швидкістю розрахунків. Однак
через те, що Пілотний проект мав обмежене коло користувачів, перелік
операцій та невелику кількість, обсяги транзакцій, що були здійснені, він
повністю не зміг надати можливість, щоб у повному обсязі оцінити
привабливість та потенційний рівень залученості населення України до
такого інструменту. Суть такої моделі полягає в тому, що Національний банк
є одноосібним емітентом е-гривні, а комерційні учасники ринку виконують
сервісні (агентські) функції.
Проблемою також є неврегульованість українського законодавства що
до виникнення подвійності трактування поняття «електронні гроші». Адже з
одного богу, вони є засобом платежу, які не можуть бути прирівняні до
статуса національної грошової одиниці – гривні, а з іншого боку – вони є
зобов’язанням емітента, яке виконується в готівковій чи безготівковій формі.
В

результаті

проведення

аналізу

сутності,

та

особливостей

функціонування електронних грошей, їх сучасного стану можна зробити
висновки, що ринок електронних грошей продовжує розвиватися стрімко –
основними причинами є зручність використання та зменшення готівкових
коштів в обігу. Основною перепоною залишається бути проблема правового
регулювання електронних грошей.
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ДУЧИМІНСЬКА Л. М.,
начальник управління контрольно-перевірочної роботи
головного управління Пенсійного фонду України
у Волинській області, м. Луцьк
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Враховуючи, що діяльність Пенсійного фонду України охоплює
практично всі сфери пенсійного та соціального забезпечення населення, а
також те, що на нормативно-правовому рівні вона регулюється різними
законами, принципи його функціонування можна класифікувати на наступні
групи:
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1. Загальні, тобто ті, які визначені у всіх нормативно-правових
джерелах, що стосуються роботи Пенсійного фонду України (законодавчо
визначені;

рівноправності;

диференціації;

гласності,

прозорості

та

доступності; відповідальності) (Закони України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування»; «Про пенсійне забезпечення»; «Про збір та
облік

єдиного

внеску

на

загальнообов'язкове

державне

соціальне

страхування»; та ін.) [1, с. 51-53].
2. Спеціальні – є характерними для окремих законів (єдності умов та
норм пенсійного забезпечення військовослужбовців) (Закон України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб»).
3. Конкретні – ті, що мають безпосереднє відношення до запобіжної
діяльності (законності; доброчесності та прозорості) (Закони України «Про
державну службу»; «Про запобігання корупції») [2, с. 17-18].
4. Ті, які, хоча й не визначені в законі, але витікають з його змісту
(Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»).
Детальне вивчення зазначених та інших нормативно-правових актів, які
регулюють діяльність Пенсійного фонду України, показало, що кожен із них
у тій чи іншій мірі пов'язаний із змістом запобігання правопорушенням і
злочинам, про що, зокрема свідчать прикінцеві положення цих джерел, у
яких вказано, що за недотримання порядку та умов пенсійного та іншого
соціального забезпечення різних категорій громадян наступає передбачена
законом юридична відповідальність [3].
Більш того, не дивлячись різноманітні класифікації цих принципів, які
здійснені на доктринальному рівні, включаючи цю роботу, слід констатувати,
що на практиці їх дія носить системний характер.
Показовим у цьому є закріплений у Законі України «Про державну
службу» принцип доброчесності (спрямованість дій державного службовця
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на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від
превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому
повноважень (п. 5 ч. 1 ст. 4)), який у тому числі відображений, зокрема, у
Законі України «Про запобігання корупції» (наприклад, у цьому полягає
реальний конфлікт інтересів, а саме - суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (ч. 1 ст. 1)) [4].
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26.12.2003
№15.
Режим
доступу:
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ДЯКОНЕНКО О.І.,
к.е.н., ст.н.с. відділу проблем формування
соціального капіталу Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
НАН України, м. Київ
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ЙОГО ВПЛИВ
НА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ
Формування нового формату соціально-трудових відносин в Україні,
який супроводжується зрушеннями у принципах організації праці, методах
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регулювання і контролю за трудовою діяльністю, оплаті праці, ставленні до
праці, стандартах поведінки на ринку праці тощо, потребує сталого
підвищення соціального капіталу суб’єктів цих відносин та формування
нових зв’язків і взаємозалежностей на засадах довіри, взаємодопомоги та
взаємних

зобов’язань.

В

умовах

інформаційної

економіки

жорстко

регламентована, уніфікована праця поступається процесам індивідуалізації
трудового процесу. Триває формування працівника нової якості – професійно
мобільного як на рівні підприємства, так і на національному й міжнародному
ринках праці. Під дією трансформації основних життєвих інтересів
працівників, посилення їхнього прагнення до самореалізації та саморозвитку
змінюється ставлення працівника до праці: відношення як до трудової
діяльності як до засобу існування замінюється відношенням до праці як до
життєвої необхідності та засобу самореалізації. Це, в свою чергу встановлює
новий

баланс

«робота-відпочинок»

трансформованими

характером

та

та

новий

організацією

формат
трудової

праці

з

діяльності,

сприяючи формуванню на їх основі нових соціальних відносин у трудовій
сфері.
Натомість в Україні трансформація соціально-трудових відносин
супроводжується

взаємозаміною

ідеології

об’єднуючого

суспільство

соціального капіталу на індивідуалізаційний, де пріоритет здобуває захист
власних інтересів та інтересів дотичних соціальних груп. На фоні
декларативності соціального діалогу ці процеси призводить до зниження
соціальної згуртованості та соціальної відповідальності суб’єктів соціальнотрудових

відносин.

В

умовах

інформаційної

економіки

погіршення

формальних та неформальних комунікаційних каналів у трудовій сфері, й
ігнорування важливості соціального капіталу негативно позначається на
різноманітних аспектах діяльності підприємства і його працівників –
злагодженості колективних дій, ефективності функціонування підприємства,
обігу та обсягів ресурсів, продуктивності праці зайнятого населення, здоров’ї
працівників тощо. Зокрема, вплив соціального капіталу на здоров’я
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працівників

відбувається

під

дією

вертикальних

(ієрархічних)

і

горизонтальних (одного ієрархічного рівня) комунікаційних зв’язків в
трудовому колективі, соціальної участі, довіри, взаємодопомоги тощо.
Механізм такої дії полягає у здатності соціального капіталу забезпечити
доступ до матеріальних та нематеріальних ресурсів, які формують
спроможність протистояти надмірним навантаженням та стресу. Переважна
більшість науковців, досліджуючи вплив соціального капіталу на здоров’я
працівників, відмічають позитивну його дію і стверджують, що низькі
показники соціального капіталу у трудовій сфері спричиняють: погіршення
здоров’я працівників (на думку фінських дослідників ймовірність погіршити
стан свого здоров’я у працівників підрозділів з низьким соціальним
капіталом у 27 разів більша, порівняно з працівниками підрозділів з постійно
високим соціальним капіталом [1]); погане самопочуття співробітників
(японські вчені стверджують, що серед осіб з низьким соціальним капіталом
ймовірність погіршення самопочуття є вдвічі більшою, порівняно з колегами
з високим соціальним капіталом [2]); депресію серед працівників (ймовірність
депресії серед осіб з низькими вертикальним та горизонтальним соціальним
капіталом на робочому місці на 30-50 % вища, порівняно зі співробітниками
з кращими комунікаційними зв’язками [3]); гіпертензію (серед працюючих
чоловіків у підрозділах з низьким соціальним капіталом ймовірність розвитку
хронічної гіпертензії на 40-60 % більша, порівняно з чоловіками, що входять
до підприємств с високим соціальним капіталом; серед жіночої категорії така
залежність відсутня [4]. Це дає можливість стверджувати, що підвищення
соціального капіталу, ефективні формальні та неформальні комунікаційні
канали і соціальна підтримка колег можуть розглядатися як засіб покращення
здоров’я працівників і послаблення негативного впливу на їхнє здоров’я
таких чинників, як соціально-економічна нерівність, низька освіченість та
доходність.
В умовах інформаційної економіки активізація соціального капіталу на
підприємстві

потребує

формування
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ефективних

формальних

та

неформальних комунікаційних каналів у трудовій сфері й ігнорування
важливості цього ресурсу негативно позначається на різноманітних аспектах
діяльності підприємства і його працівників.
Література
1. Oksanen T., Kouvonen A., Kivimäki M., Pentti J., Virtanen M., Linna
A., Vahtera J. Social capital at work as a predictor of employee health: multilevel
evidence from work units in Finland // Social Science & Medicine. – 2008. – Vol.
66, Issue 3, р. 637-649. – doi: 10.1016/j.socscimed.2007.10.013.
2. Suzuki E., Takao S., Subramanian S.V., Komatsu H., Doi H., Kawachi I.
Does low workplace social capital have detrimental effect on workers' health? //
Social Science & Medicine. – 2010. – Vol. 70, Issue 9, May. –р. 1367-1372. – doi:
10.1016/j.socscimed.2010.01.014.
3. Oksanen T., Kouvonen A., Vahtera J., Virtanen M., Kivimäki M.
Prospective study of workplace social capital and depression: are vertical and
horizontal components equally important? // Epidemiol Community Health. –
2010. – № 64 (8) : 684-9. – doi: 10.1136/jech.2008.086074.
4. Oksanen T., Kawachi I., Jokela M., Kouvonen A., Suzuki E., Takao S.,
Virtanen M., Pentti J., Vahtera J., Kivimäki M. Workplace social capital and risk
of chronic and severe hypertension: a cohort study // Hypertens.– 2012. – № 30(6)
: 1129-36. – doi: 10.1097 / HJH.0b013e32835377ed.

КАДЕБСЬКА Е.В.,
к.е.н., заступник директора з науково-методичної роботи
Волинського інституту ім. В.Липинського
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЯ ТА
ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ
Проблема національної безпеки держави сьогодні набуває все більш
важливого значення, особливо у контексті економічного розвитку України та
реалізації її національних інтересів. Саме поняття національної безпеки
останнім часом усе частіше з’являється на сторінках інформаційних видань,
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водночас багатоаспектність і комплексність цієї проблеми зробили її
предметом дослідження фахівців різних сфер діяльності.
Аналіз поняття «національної безпеки» та напрямів щодо його
розуміння зумовлений тією обставиною, що воно єі базовим для формуванняі
концепції національної безпекиі будь-якої держави, а це єі основним рушієм
приі визначенні політки національноїі безпеки, основна функціяі якої
покладена наі визначення головних інтересіві націй та здійсненняі
керівництва під часі створення основних стратегійі, що стосуються
сьогоднішніхі і майбутніх загроз, а також можливостейі їх усунення.
Розумінняі сутності, бачення структурнихі і функціональних компонентіві
загальної

системи

методологічному

забезпеченняі

обґрунтуванню

національної

завданьі

безпеки

забезпечення

сприяєі

національної

безпеки, в тому числіі і нашої держави.
Висвітлення основних аспектіві даного питання дозволяютьі розкрити їх
тіснийі взаємозв’язок з практикою, що надає їйі змогу утвердитися ві більш
точній системіі теоретичних знань ві галузі забезпечення державноїі безпеки
точній системіі теоретичних знань ві галузі забезпечення державноїі безпеки.
Проблема забезпеченняі безпеки завжди турбувалаі людство у процесіі
його цивілізаційного розвиткуі. Після двох світовихі воєн та припиненняі
режиму «холодної війни» не виправдали себеі сподівання щодо зменшенняі
кількості загроз національнійі та міжнародній безпеці. Міждержавні
конфлікти, терористичніі акти, загроза ядерноїі війни, надзвичайні ситуаціїі
техногенного і природногоі характеру продовжують становитиі велику
небезпеку іі в ХХІ столітті. Перелік реальних таі потенційних загроз
національнійі

та

міжнародній

безпеціі

далеко

не

вичерпуєтьсяі

вищенаведеними прикладами. Заі цих обставин забезпеченняі національних
інтересів будьі-якої держави світуі передбачає адекватне реагуванняі на
виклики таі загрози сучасності, тобтоі проведення ефективної політикиі
національної безпеки. Політикаі безпеки у загальномуі вигляді може бутиі
визначена як діяльністьі суб’єктів політичних відносині щодо забезпечення
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національноїі та міжнародної безпекиі. Політика національної безпекиі у
державному виміріі має внутрішньодержавний таі зовнішньодержавний
напрями. Характері політики безпеки держави, її спрямованість таі методи
здійснення значноюі мірою залежать віді розуміння сутності національноїі
безпеки суб’єктами прийняттяі управлінських рішень.
Наі сьогодні існує великеі розмаїття визначень національноїі безпеки, та
їхі автори мають власніі думки і підходиі з приводу трактуванняі даного
поняття, уі більш вузькому або, навпаки, більш широкомуі значенні даного
словосполучення. Тому, на нашуі думку, доцільно висвітлитиі хоча б
декількаі з них, дляі розкриття загальної картиниі розуміння даного терміна.
Таким чином, національнаі безпека – захищеність життєвоі важливих
інтересів

особистості,

суспільства

і

державиі

в

різних

сферахі

життєдіяльності від зовнішніхі і внутрішніх загроз, що забезпечує стійкийі
розвиток країни. Заі іншим визначенням національнаі безпека – сукупність
офіційноі прийнятих поглядів наі цілі і державнуі стратегію в областіі
забезпечення безпеки особистості, суспільства і державиі від зовнішніх іі
внутрішніх загроз політичного, економічного, соціального, військового,
техногенного, екологічного, інформаційногоі та іншого характеруі з
урахуванням наявнихі ресурсів і можливостейі [1, с. 5].
Національну безпеку такожі розуміють як здатністьі нації задовольняти
потреби,

необхідні

для

їїі

самозбереження,

самовідтворення

іі

самовдосконалення з мінімальнимі ризиком збитку дляі базових цінностей їїі
нинішнього стану.
Концептуальніі положення сучасного розумінняі національної безпеки
булиі вперше сформульовані ві Законі про національнуі безпеку США,
прийнятомуі в 1947 р. До початку 90-х років ХХ століття найбільшоюі
загрозою для світовоїі спільноти вважалося протистоянняі між двома
супердержавамиі – СРСР та СШАі, що могло спричинитиі до розв’язання
ядерноїі війни, яка понеслаі б за собоюі невиправні наслідки дляі людства та
життяі на планеті ві цілому. З оглядуі на домінуючий характері зовнішньої
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(воєнної) загрози, більшість науковців зосереджувалиі свою увагу наі
розгляді проблеми обороноздатностіі держави. Дану позиціюі висвітлювали
такі відоміі фахівці в сферіі національної безпеки, які Є. Азер, Р. Джексон, В.
Кауфман, Ч. Мур, П. Хат та ін. [2, с. 21].
Геополітичні зміни кінцяі ХХ століття, пов’язаніі з розпадом СРСРі і
припиненням існуванняі Організації Варшавського договору, остаточно
неврегульовані етнополітичніі конфлікти в Західнійі Європі, Африці, наі
Близькому

сході,

наі

території

новостворених

незалежнихі

держав

колишнього СРСРі та СФРЮ зумовилиі необхідність створення новихі
підходів до проблемі міжнародної та національноїі безпеки.
Проблемаі співвідношення інтересів особи, суспільства і державиі в
політиці національноїі безпеки остаточно неі вирішена на користьі інтересів
людини. Справаі в тому, щоі у системі забезпеченняі національної безпеки
провідну, системостворюючу роль відіграєі держава. Саме державніі органи і
посадовіі особи формують нормативно-правову базу ві сфері забезпечення
національноїі безпеки, приймають рішенняі щодо запобігання іі нейтралізації
загроз, виконанняі яких має обов’язковийі характер. Важливою такожі є
монополія державиі на застосування державноїі воєнної організації таі
здійснення інших передбаченихі законами заходів примусовогоі характеру
щодо забезпеченняі національної безпеки.
Національнаі безпека може бутиі визначена в якостіі рівня захищеності
життєвоі важливих інтересів особи, суспільства та державиі від внутрішніх
таі зовнішніх загроз реальногоі і потенційного характеруі. Відповідний
рівень забезпеченняі національних інтересів характеризуєтьсяі низкою
показників уі різних видах безпеки: політичній, економічній, соціальній,
демографічній, інформаційній, екологічнійі та воєнній. Забезпеченняі ж
національної безпекиі передбачає підтримку відповідногоі рівня стабільності
соціальноїі системи, що гарантуваві би її подальшеі існування і розвиток.
Необхідно зазначити, щоі головними об’єктами національноїі безпеки
виступають громадяниі (їх права іі свободи), суспільство (йогоі духовні та
49

матеріальніі цінності), держава (їїі конституційний устрій, суверенітеті і
територіальна цілісністьі).
Іншимиі словами, національна безпекаі – це міра реальногоі рівня прав іі
свобод членів людськогоі співтовариства (громадян) відповідноїі цьому
співтовариству державиі [3, с. 43]. Стосовно геополітичного фактораі
національної безпеки необхідноі зазначити, що забезпеченняі геополітичної
безпеки

належитьі

до

пріоритетних

напряміві

державної

політики

національноїі безпеки. Конкретність зовнішньоїі політики надає можливістьі
виокремлювати дійсні таі реальні загрози йі небезпеки, відповідно –
формуватиі адекватну систему управлінняі ними.
Розгляд геополітичноїі безпеки є порівняноі новим підходом ізі тим,
який пануєі у науковій літературі, де дану сферуі розглядають крізь призмуі
окремих елементів: внутрішньоїі та зовнішньої політики. Таким чином,
геополітичнаі безпека – складова національноїі безпеки, процес управлінняі
системою національної безпеки, за якого державнимиі та недержавними
інституціямиі забезпечується встановлення контролюі і панування наді
ресурсами

земного,

водного,

повітряно-космічного,

інформаційногоі

(духовно-культурного) просторуі власної країни. Змісті геополітичної
безпеки розкриваєтьсяі у сучасній науковійі літературі недостатньо, щоі
стало причиною зверненняі нами до основі геополітики, в межахі якої і
формуєтьсяі геополітична безпека.
Окресленняі поняття, джерел, предметаі й основних законіві геополітики
дозволяє зрозуміти, що саме вонаі становить собою, відтакі і наблизитися доі
розуміння

змісту

геополітичноїі

безпеки.

Методологічно

необхідноі

усвідомлювати, що загрозиі будь-якого виду, перш за все, характеризуються
власним

походженням,

відтак

формування

політикиі

держави

має

будуватисьі із дослідженням самеі природи і джерелі виникнення загроз, аі
не їх наслідків. Логічним умовиводом єі те, що самеі зовнішні, а неі
внутрішні загрози становлятьі собою найбільшу небезпекуі для держави.
Відтакі і зміст геополітичноїі безпеки передусім полягаєі на акцентуванні
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забезпеченняі зовнішньої безпеки, алеі разом і ві органічному поєднанні ізі
забезпеченням внутрішньої безпеки. Важливим елементом дляі осягнення
змісту геополітичноїі безпеки є змісті сучасних світових цивілізацій, які
являють собоюі уособлення найвищого щаблюі інтелектуального, духовного
таі світоглядного розвитку конкретноїі нації і водночасі слугують джерелом
дляі наукового аналізу джерелі походження і моделюванняі можливих загроз
іі небезпек національній безпеціі [4].
Зі викладеного матеріалу можнаі зробити наступні висновки. По-перше,
проблемиі національної безпеки знаходятьсяі сьогодні у центріі уваги
більшості

цивілізованихі

країн

світу,

міждержавнихі

утворень

та

громадськихі об’єднань. Причиною такоїі уваги стало самеі глобальне
середовище безпеки, яке сьогодні міститьі у собі великуі кількість загроз іі
викликів

найрізноманітнішого

характеру.

По-друге,

ві

сучасному

безпекознавстві, щоі є міждисциплінарною наукоюі про безпеку, існуєі
досить велика кількістьі подекуди суперечливих підходіві у сферах
дослідженняі

проблем

національної

безпекиі

держави.

Зокрема,

цеі

виявляється у великійі кількості різноманітних дефініційі та точок зоруі
стосовно сутності національноїі безпеки держави. По-третє, взагалі поняттяі
«національна безпека» маєі велику кількість виміріві та аспектів, різницяі
між якими полягаєі в тому числіі і у відповіднихі позиціях, з якихі
розглядається дане питання. Доречно звернути увагуі також на те, що
комплексне дослідженняі феномена національної безпекиі передбачає
врахування різних, навіть суперечливих точокі зору і підходіві у даній сфері,
які у критичномуі поєднанні значною міроюі доповнюють одна одну.
Забезпечення високого рівняі захищеності національних інтересів, за якого
створюютьсяі належні умови дляі стабільного розвитку особистості,
суспільства та держави, є завданням політикиі національної безпеки держави.
При цьому важливоюі умовою ефективності цієїі політики є пріоритеті
несилових шляхів захистуі національних інтересів таі цінностей, які
покладеніі в їх основу.
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Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
КОРУПЦІЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ДЖЕРЕЛ ПОСЯГАНЬ НА ОСНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Результати вивчення практики свідчать про те, що корупція з часів
незалежності України (1991 р.) по сьогодні є одним з найнебезпечніших
соціально-правових явищ, яке не тільки не дозволяє створити засади правової,
демократичної та соціальної держави відповідно до положень ст. 1 Конституції
України, але й не дає можливості підвищити рівень захищеності у цілому основ
національної безпеки [1, с. 35]. Зокрема, саме корупційні прояви (політичні,
корпоративні, безпекові та інші тому подібні мотиви) призвели до втрати
Україною Криму та окупації Російською Федерацією значної частини території
нашої держави на Донбасі.
У той самий час, як у зв’язку із цим зазначено у розділі 1 «Загальні
положення» Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки [2], судова система України та суміжні
правові інститути існують для захисту прав, свобод та законних інтересів
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юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, ефективного і
справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права. При
цьому, серед основних чинників, які негативно впливають на ефективність
судової та правоохоронної діяльності в Україні, особливе місце і роль займають
корупційні

прояви,

які

стали

наслідком

малорозвинених

інститутів

внутрішнього та зовнішнього контролю в рамках боротьби з корупцією.
У свою чергу, у розділі 1 «Загальна частина» Національної стратегії у сфері
прав людини, у цьому контексті закріплено положення про те, що затвердження
даної Стратегії зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави
щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, вирішення системних
проблем у зазначеній сфері, особливо з урахуванням факту окупації частини
території нашої держави та військової агресії на Донбасі [3]. Більш того, поряд з
вирішенням даного стратегічного завдання, невідкладними є на сьогодні й
зусилля щодо зміцнення національної безпеки та реформування державного
управління з урахуванням існуючої у ньому корупційної складової.
Таким чином, слід визнати, що в наявності складна прикладна проблема,
яка потребує негайного вирішення, у тому числі й на доктринальному рівні, що
й обумовило вибір теми та об’єкта даної наукової статті.
Вихід у цій ситуації, враховуючи, що зазначена діяльність виступає у
сьогоденні реальною загрозою національній безпеці України, є наступним –
доповнити Конституцію України спеціальним розділом (зокрема, ХІІ-1)
«Юридична відповідальність за порушення Конституції України», на чому
тривалий час наполягають учені-конституціоналісти [4, с. 12-35].
Зокрема, варто у зв’язку з цим доповнити Основний закон України ст. 1531 «Юридична відповідальність суб’єктів законодавчої ініціативи України» та
викласти її у наступній редакції:
«Визначені в Конституції України суб’єкти законодавчої ініціативи несуть
передбачену законом юридичну відповідальність за порушення визначеної
Регламентом Верховної Ради України процедури подання, розгляду та
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прийняття

розроблених

ними

законопроектів

або

за

корупційні

правопорушення щодо їх лобіювання у випадках, коли Конституційний Суд
України визнав своїм рішенням їх невідповідність Конституції України».
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Показовими у цьому сенсі є службові перемовини між операторами ЧАЕС
безпосередньо 26 квітня 1986 року, які не вжили необхідних та адекватних
заходів по ліквідації проблем, що виникли на цьому об’єкті та в подальшому
привели до аварії на станції [1, с. 242-257].
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Така ж безвідповідальність та злочинна недбалість були проявлені й у ході
ліквідації катастрофи на ЧАЕС у перші дні аварії, про що свідчать спогади
ліквідаторів зазначеної катастрофи [2, с. 70-71].
Ось, що у квітні 1986 року вони побачили і відчули у м. Прип’ять, де
дислокувалась зазначена станція, та які уроки винесли з аварії на ЧАЕС,
зробивши при цьому головний висновок про те, що у квітні далекого 1986 року
у їх житті сталась подія, яка вплинула на всі аспекти подальшої
життєдіяльності, включаючи й стан здоров’я, душевного спокою та бажання
жити попри все: у складі слухачів Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф. Е.
Дзержинського (всього 283 особи) та керівництва даного навчального закладу
(10 осіб) вони були залучені до ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у перші
її дні (26-29 квітня).
Звичайно, що ні тоді, ні сьогодні вони навіть і не думали, що доля їм
«подарує» можливість зустріти 35 річницю від дня катастрофи. А тому через
призму часу і тверезого, у зв’язку з цим, розсудку (мудрість приходить з роками
– і це істина) хотілося б поглянути на цю жахливу подію з огляду тих уроків, які
всі ми (ліквідатори, інші причетні до цього особи та в цілому жителі України)
отримали у ході проведення відповідних заходів спрямованих на ліквідацію
наслідків аварії на ЧАЕС.
У першу чергу, мова ведеться про безглузде зосередження на час аварії на
забрудненій радіоактивними відходами території досить значної кількості
військовослужбовців, правоохоронців та інших воєнізованих формувань (по
підрахунках фахівців за період 1986-1988 р. р. до цієї операції було залучено
більше 2 млн. зазначених осіб та вільнонайманих спеціалістів (лікарів,
дозиметристів, водіїв, будівельників, т. ін.).
У той самий час, коли при подібній аварії на АЕС, наприклад у Японії, вже
у 2000-х роках участь у її ліквідації приймали менше двох тисяч
висококваліфікованих спеціалістів з питань приборкання атому.
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Де ж тоді у 1986 році були такі ж підрозділи в СРСР, при тому, коли у всіх
школах та інших навчальних закладах обов’язковим було вивчення основ
цивільної оборони та дій при радіоактивному забрудненні?
Крім цього, у всіх населених пунктах та багатоквартирних будинках були
обладнанні спеціальні підвальні приміщення на випадок ядерної війни, а у
виконкомах рад всіх рівнів працювали відповідні відділи, що опікувались
питаннями цивільної оборони.
І що? Події у квітні 1986 року показали, що це – бутафорія, паперовий
будиночок тощо, які зникли, як «роса на сонці».
Та, ба! Цього колишній владі було мало: і тоді вона проявила себе ще в
одній цинічній іпостасі – кинула у вир аварії, як на амбразуру кулеметника,
побільше людей (молодих, здорових, відповідальних тощо). Та й в цьому не
було нічого нового: з часів створення так званої «більшовицької» держави і аж
до її кончини люди для неї нічого не означали – вони були знаряддям для
досягнення своїх «біснуватих» цілей.
І це перший урок Чорнобильської катастрофи, який, як лакмусовий
папірець, проявив всю сутність радянської влади, яка так і не прийняла
спеціального закону щодо соціального захисту від наслідків жахливої
катастрофи у Чорнобилі у далекі 80-ті роки минулого століття.
Та, попри все, у цій історії був й інший урок, інша правда та інші наслідки,
а саме: як у ході ліквідації аварії на ЧАЕС, так і в подальші роки зовсім поіншому поводились з людьми, тобто з слухачами Київської школи МВС їх
командири, проявляючи при цьому протилежну від «великих» чиновників від
влади поведінку щодо своїх підлеглих.
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО
СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
У науці під державним суверенітетом розуміється зумовлена волею народу
політико-правова властивість держави, що полягає у верховенстві державної
влади стосовно будь-якої іншої влади у суспільстві та її незалежності у
зовнішніх зносинах [1, с. 57].
Якщо виходити з реальностей сьогодення, то слід констатувати, що ні
всередині держави, ні назовні Україна не має повного державного суверенітету,
а, це, у свою чергу, негативно впливає на ефективність у цілому захищеності
національної безпеки України. Так, досі на території України діють
напівзлочинні об’єднання, які вчиняють тиск на органи державної влади з
метою прийняття останніми рішень на користь перших (так званий
«Національний корпус», різноманітні ніде не зареєстровані «активісти»,
політичні авантюристи, ін.), тобто фактично посягають на державний
суверенітет України.
У такій ситуації, замість притягнення винних осіб до різних видів
юридичної відповідальності (зокрема, за публічні заклики до насильницької
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зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2
ст. 109 КК України); невиконання судового рішення (ст. 382 КК); захоплення
державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК); втручання в
діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК); ін.), держава
«заграє» з такими суб’єктами протиправної діяльності, створюючи таким чином
умови безкарності за її наслідки та розширюючи межі потенційних загроз
національній безпеці України.
У свою чергу, на зовнішній арені на державний суверенітет у сьогоденні
постійно та свавільно посягають такі міжнародні організації, як: Міжнародний
валютний фонд (МВФ), який свої фінансові вимоги у меморандумах про
співробітництво з Україною формулює всупереч змісту Конституції України
(так, надання траншу МВФ пов’язує із призначенням чи зняттям з посад
відповідних осіб у правоохоронних органах чи судах); деякі керівники
центральних органів управління («Укроборонпрому», наприклад) мають
подвійне громадянство, що грубо порушує положення ст. 4 Конституції
України; членами Наглядових рад у державних підприємствах є іноземні
громадяни, а це суперечить вимогам ч. 2 ст. 19 Основного закону; ін.
Отже, і в цій ситуації вести мову про повний державний суверенітет
України також не можна, тим більше, що на сьогодні наша держава має також
проблеми щодо забезпечення територіальної цілісності.
Територіальна цілісність – це невід’ємна складова її самостійності та
незалежності у межах встановлених кордонів (ч. 3 ст. 2 Конституції України) [2,
с. 10].
Приймаючи

«Будапештський

меморандум»,

держави-гаранти

його

підписання (США, Франція, Німеччина, Великобританія та Росія) зобов’язались
у тому числі забезпечити територіальну цілісність України [3], проте цього не
здійснили до сьогодні, позаяк наша держава не тільки втратила Крим та воює на
Сході, щоб не допустити нових територіальних втрат, але й є постійним
об’єктом зазіхань на цей об’єкт з боку інших держав-сусідів, хоча й не на рівні
владних структур, а з боку відповідних політиків, поведінка яких не стає
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предметом реагування держави як всередині України, так і тих правоохоронних
органів держав, громадянами яких вони є.
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ПРО ДЕЯКІ ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОНЯТТЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У червні 2018 року в нашій державі була затверджена нова редакція Закону
України «Про національну безпеку України» [1], який на думку її розробників
та Верховної Ради України, мав би на більш ефективному рівні забезпечити
захищеність

державного

суверенітету,

територіальної

цілісності,

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України
від реальних та потенційних загроз.
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Проте, як свідчить практика, суттєвих змін у забезпеченні в Україні
життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, реалізація яких
мала б забезпечити державний суверенітет України, її прогресивний
демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробуту її
громадян немає. Зокрема, досі для нашої держави реальними та потенційними
загрозами є військові події на Донбасі, неодноразові територіальні випадки з
боку окремих осіб [2], недружні заяви деяких зарубіжних політиків (Угорщини,
Польщі, Росії, ін.) щодо легітимності (від лат. legitimus – законний;
правомірний) [3, с. 316] деяких українських територій тощо.
Як показують результати наукових досліджень, однією з детермінант, що
негативно впливають на ефективність захищеності національної безпеки
України, є дещо формальне визначення у законі даного поняття, яке не у повній
мірі відображає зміст національних інтересів України та не забезпечує, у зв’язку
з цим, раціональне використання існуючих на сьогодні можливостей сил
безпеки та в цілому сектору безпеки і оборони, мова про які у п. п. 16-18 Закону
України «Про національну безпеку України».
Таким чином, у наявності складна прикладна проблема, яка потребує
вирішення, у тому числі й на теоретичному рівні.
Поряд з цим, у сучасних суспільно-політичних та військових умовах, що
склались в Україні, питання більш ефективного та продуктивного забезпечення
національної безпеки набувають підвищеної уваги та потребують вирішення на
доктринальному рівні. Зокрема, У пункті 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
національну безпеку України» дано наступне її визначення – це захищеність
державного

суверенітету,

територіальної

цілісності,

демократичного

конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та
потенційних загроз.
Саме тому, на теоретичному так важливо здійснити змістовний аналіз
закріплених у законі тих елементів поняття «національна безпека України», які
підлягають захисту від існуючих реальних та потенційних загроз.
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НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС – ОДНА ІЗ ЗАГРОЗ
СУЧАСНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Як зазначено в ст. 16 Конституції України, забезпечення екологічної
безпеки і підтримання рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження
генофонду Українського народу є обов’язком держави.
Проте, як свідчить практика, остання лише формально виконує свої
зобов’язання перед населенням, позаяк досі, зокрема, не ліквідувала,
нейтралізувала, усунула тощо тих детермінант, що обумовили настання аварії,
зокрема, на ЧАЕС. Більш того, з кожним роком Україна зменшує бюджетні
асигнування на подолання зазначеної катастрофи [1, с. 286-288].
У той самий час, важливими у зв’язку з цим є питання, що стосуються
змісту

деяких

«уроків»

Чорнобильської
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катастрофи,

ігнорування

або

поверхневе засвоєння яких вкрай негативно впливає на захищеність
національних інтересів у сфері забезпечення національної безпеки України.
Цікавим у цьому контексті є зібрані науковцями та опубліковані у 2020
році унікальні емпіричні матеріали, які безпосередньо стосуються діяльності
тодішньої влади СРСР до та відразу після аварії на ЧАЕС [2], а також спогади
ліквідаторів, які брали безпосередню участь у ліквідації даної катастрофи у
перші її дні (26-29.04.1986) [3].
Актуальність зазначеної тематики дослідження обумовлена також й
сьогоденними проблемами соціального захисту населення, які породжені у
тому числі непрофесійністю та безвідповідальністю влади, що так характерно
було для подій 1986 року на ЧАЕС.
Як показало вивчення архівних матеріалів, що стосуються періоду
ліквідації аварії на ЧАЕС її можна було б запобігти, якби представники
тодішньої влади в СРСР не проявили злочинної безвідповідальності та
своєчасно вжили заходи по її недопущенню. Зокрема, цікавою у зв’язку з цим є
довідка одного із фахівців Міненерго Української РСР про основні інженернотехнічні характеристики проекту та радіаційну безпеку Чорнобильської АЕС від
19 вересня 1971 року, в якій він зазначив, що питання добору, розстановки та
навчання будівельно-монтажного та експлуатаційного персоналу цієї станції
мають проводитись більш ретельно, ніж на звичайних енергетичних
підприємствах, позаяк наслідки халатного чи протиправного відношення і дій
цих осіб можуть привести до більш тяжких та небезпечних для оточуючих
наслідків [2, с. 33].
Аналогічна інформація запобіжного характеру містилась і в доповідній
записці управління Комітету державної безпеки (далі - КДБ) при Раді Міністрів
УРСР по Київській області від 12 квітня 1973 року під грифом «таємно»
партійному керівництву Київської області, у якій, зокрема, мова велась про те,
що на будівництві ЧАЕС мають місце випадки порушення технічних норм [2, с.
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35-36]. При цьому, в даному документі зазначалось, що про такі факти
письмово проінформовано керівництво Чорнобильського райкому партії.
Такі ж записки з 1973 по 1986 р. р. постійно спрямовувались районній,
обласній та республіканській владі УРСР, але на них або не реагували, або
замовчували та не доповідали керівництву СРСР (більше 60 спеціальних
повідомлень, інформативних листів та службових записок тощо) [2, с. 37-240].
Так,

у березні 1986 року Прип’ятський міськвідділ

КДБ письмово

проінформував першого секретаря Прип’ятського міському партії про
несприятливу ситуацію, яка склалась на ІІІ черзі ЧАЕС, а саме про те, що
всупереч затвердженого проекту проведення робіт, на станції не виконується
низка із них, що може привести до тяжких наслідків. Крім цього, у службовій
інформації зазначалось, що мають місце необґрунтовані претензії, дрібні
причіпки, різноманітні попередження та заборони, а також погрози санкціями
військово-пожежною частиною (ВПЧ) № 2 щодо будівельників, що в цілому
несприятливо відображалась на моральному кліматі та в результаті – на
термінах будівельно-монтажних робіт і протипожежної безпеки ІІІ черги ЧАЕС
[2, с. 240-241].
Знову ж таки, як і в попередні часи, реакції органів влади на дане
повідомлення не було, що не могло не обумовити аналогічні негативні явища та
злочинну безвідповідальність персоналу зазначеної станції у подальшому.
Виходячи з проведеного аналізу, слід констатувати, що забезпечення
екологічної безпеки України в сучасних умовах є важливою проблемою
державної національної безпеки, невід’ємною умовою забезпечення сталого
економічного і соціального розвитку нашої держави [3, с. 7] та захищеності від
потенційних і реальних загроз з урахуванням тих історичних «уроків», що мали
місце на Чорнобильській АЕС у далекому 1986 році.
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ПРО ЗМІСТ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

Якщо проаналізувати сукупність правопорушень антикорупційного
законодавства в органах місцевого самоврядування України, їх можна
умовно поділити на ті, в яких очевидно відсутній, або ж безумовно наявний
усвідомлений умисел до корупційних діянь. За логікою, відсутність умислу у
вчиненні такого діяння мала би обмежуватися дисциплінарною або ж
адміністративною відповідальністю за таке правопорушення, натомість
наявність умислу – передбачати покарання відповідно до кримінального
законодавства України. Це – загальний підхід, з якого, без сумніву, є
винятки, зважаючи на індивідуальний характер кожного правопорушення. Як
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видається, в цій проблемі надзвичайно важливим є сукупний аналіз мотивів,
якими керуються в обох загальних випадках суб’єкти таких правопорушень.
Зокрема, неусвідомлене неподання або несвоєчасне подання декларацій
суб’єктом декларування, як це передбачено Законом України «Про
запобігання корупції» [1], як свідчить практика, не мало би формувати
основний масив загальної статистики такого роду правопорушень, оскільки в
абсолютній більшості зазначене правопорушення не тягне за собою якихось
правових наслідків. До того ж, нерідко такі правопорушення допускаються
суто з технічних причин чи від незнання (що, втім, не звільняє від
відповідальності) змісту Закону.
Як показали результати вивчення відповідних емпіричних матеріалів,
щороку

депутатів

місцевих

рад

систематично

притягують

до

відповідальності і навіть судять за несвоєчасне подання декларацій про
доходи. Формально – це правопорушення, фактично ж – фіксація саме такого
роду правопорушень формує кількісну статистику нібито активної боротьби з
корупцією. Адже на формальне притягнення такого роду правопорушників
до

відповідальності

витрачається

значно

більше

фінансових

та

організаційних ресурсів правоохоронних і судових органів, аніж реальна
шкода від їх вчинення (здебільшого вона – взагалі відсутня) чи фінансові
відшкодування від присудженого покарання (як правило, це штрафи в
мінімальних розмірах). Так, Національне агентство з питань запобігання
корупції (далі – НАЗК) за перший рік своєї роботи з початку створення (15
серпня 2016 року) склало та подало до суду стосовно депутатів місцевих рад
28 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання
декларацій (близько 10,1% від загальної кількості 276 адмінпротоколів) [2]. І
це при тому, що, за даними Урядового порталу, на той час у структурі НАЗК
уже функціонувало 7 департаментів, управління бухгалтерського обліку,
відділ правового забезпечення та декілька секторів, а в складі агентства
працювало 238 осіб. Тим часом, починаючи з 2019 року (з часу існування
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Реєстру декларацій), НАЗК вдалося притягнути до відповідальності за
умисне неподання декларацій чи декларування недостовірних відомостей 97
осіб, із яких 17 – призначено покарання у вигляді позбавлення волі (17,5%)
на термін від року до року та 6 місяців із позбавленням права обіймати
посади,

пов’язані

із

виконанням

функцій

держави

та

місцевого

самоврядування строком на 1-2 роки [3].
Крім цього, статистика показує, що до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру
корупціонерів),

притягнутих

до

відповідальності

за

статтею

366-1

Кримінального кодексу (КК) України [4], тобто за умисне неподання чи
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, протягом усього
часу існування Реєстру внесено 42 депутати місцевих рад (43,3% від усієї
кількості).
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ПРО ЗМІСТ ТЕРМІНУ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ»
Під національними інтереси у п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
національну безпеку України» розуміються життєво важливі інтереси людини,
суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет
України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови
життєдіяльності і добробуту її громадян.
При цьому, у визначені поняття «національні інтереси України»
законодавець вжив словосполучення «інші національні інтереси», що дає
можливість закріпити у законі силам безпеки і оборони на свій розсуд
встановлювати їх розширений перелік, а, також, й зловживати своїми
повноваженнями у зв’язку з цим, тобто, знову ж таки, створює потенційні
загрози для досліджуваного у цій роботі об’єкта захищеності.
Отже, слід визнати, що на нормативно-правовому рівні не досить чітко,
логічно та у повному об’ємі визначено зміст поняття «національна безпека
України», що обумовлює його видозміну з урахуванням існуючих наукових
підходів з означеного питання. Зокрема, В. А. Ліпкан переконаний, що сутність
національної безпеки полягає в забезпеченні розвитку України з метою
максимального задоволення потреб та інтересів представників української нації,
відповідно до загальновизнаних норм співіснування, котрі необхідні для їхнього
самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення [1, с. 23].
На його думку, національна безпека – це не лише стан захищеності
національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, але й гарантованість
67

створення державними і недержавними інституціями сприятливих умов для їх
прогресуючого розвитку, джерел добробуту народу комплексом заходів, у тому
числі і силових [1, с. 23].
Аналогічні підходи можна зустріти в наукових розробках й інших учених
(О. С. Бодрука; В. К. Конаха; М. Б. Левицької та ін.).
У цілому ж, якщо узагальнити нормативні-правові та доктринальні
варіанти визначення терміну «національна безпека України», то можна
сформулювати наступне його авторське визначення – це гарантоване
Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість
яких надала Верховна Рада України, а також іншими законами і нормативноправовими актами захищеність державного суверенітету, територіальної
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших, визначених на
законодавчому рівні, національних інтересів України від реальних та
потенційних загроз.
Як видається, саме у такому контексті має бути сформульоване поняття
«національна безпека України», мова про яке ведеться у п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону
України

«Про

національну

безпеку

України».

При

цьому,

системоутворюючими ознаками, які складають зміст досліджуваного терміну,
мають стати:
а) захищеність національних інтересів повинна бути гарантованою, тобто
мати законодавчо закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, способи їх
реалізації, а також засоби охорони правопорядку, інтересів суспільства і
держави [2, с. 116];
б)

джерелами

захищеності

національних

інтересів

мають

бути:

Конституція України, відповідно до ст. 8 якої її норми мають найвищу
юридичну силу; міжнародні договори, які згідно ст. 19 Закону України «Про
міжнародні договори» і по формі, і по змісту не суперечать Основному закону
та прийняті Верховною Радою України як національне законодавство України
[3], а також інші закони України і нормативно-правові акти;
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в) національні інтереси України, перелік яких має бути чітко визначений у
законі, враховуючи, що відповідно вимогам ст. 92 Конституції України
виключно законами визначається основа національної безпеки і забезпечення
громадського порядку (п. 17), а також діяльність тих сил безпеки і оборони, які
входять у склад сектору безпеки і оборони (ст. 12 Закону України «Про
національну безпеку України»).
Без сумніву, запропонований у цій науковій статті варіант визначення
терміну «національна безпека України» є не безспірним, але очевидним у
зв’язку з цим є висновок, про те, що без удосконалення його змісту та правових
гарантій захищеності національних інтересів об’єктивно неможливо підвищити
рівень ефективності діяльності з означених у даній роботі питань.
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ПО
ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИНАМ
Як показує практика виконання покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, від виконання
обов’язків власником підприємства, установи (в тому числі банківської)
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організації або уповноваженого ними органу залежить не тільки ефективність
виконання

даного

покарання,

але

й

результативність

виправно-

ресоціалізаційний заходів, що застосовуються до зазначеної категорії осіб, а
також продуктивність запобіжних заходів, які здійснюються у банківській
сфері [1, с. 190]. При цьому, слід зазначити, що на зміст запобіжної
діяльності з означених питань впливають наступні обставини:
а) по-перше, власник підприємства, установи (зокрема - банківської),
уповноваженого ним органу за місцем роботи засудженого виступає не
тільки як суб’єкт виконання покарання, але й як суб’єкт запобігання
злочинам.
В юридичній літературі були спроби розширити коло суб’єктів
кримінально-виховних правовідносин (до них відносяться лише органи і
установи виконання покарань, з одного боку, та засуджені, з іншого),
включаючи до них і власників підприємств, установ, організацій та
уповноваженого ними органу. Однак загальновизнаним є висновок про те,
що останні є тільки учасниками цих правовідносин, оскільки здійснюють
юридично значимі дії, які є необхідною умовою реалізації їх суб’єктом його
прав та обов’язків. Більш того, названі організації, органи та особи вступають
у правовідносини з органом пробації, а не із засудженими, включаючи тих,
які позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Саме тому, якщо виходити із змісту кримінально-виконавчих
правовідносин,

можна

зробити

висновок

про

те,

що

вони

мають

організаційно-правовий характер, а не кримінально-виконавчий і спрямовані
на забезпечення законності, прав і свобод засуджених при відбуванні ними
даного кримінального покарання [2, с. 140-141];
б) по-друге, кримінальна відповідальність власника підприємства,
установи (в даному випадку банківської), організації або уповноваженого
ним органу по ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення» наступає
лише при наявності таких умов:
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- невиконання своїх обов’язків, що визначені в ст. 32 КВК, після
письмового попередження уповноваженого органу з питань пробації про
наслідки такої протиправної діяльності 9ч. 2 ст. 31 КВК);
- нездійснення протягом трьох днів після одержання копії судового
рішення тих дій, що передбачені в ст. 32 КВК;
- невчинення зазначених обов’язків у співучасті з посадовими особами
органів пробації або із засудженими, позбавленими права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю [3, с. 955-956].
в) по-третє, відповідно до вимог ст. 41 Конституції України,
використання

власності

у

випадку

виконання

рішення

суду

щодо

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльність
не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності засуджених [4];
г) по-четверте, не дивлячись на те, що між власником підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу немає відносин
адміністративної підпорядкованості, законні вимоги уповноваженого органу
з питань пробації є обов’язковим для виконання посадовими особами
власника або уповноваженого ним органу.
Такий висновок ґрунтується на положеннях ч. 2 ст. 31 КВК, згідно яких
у разі невиконання вимог органу пробації, матеріали про це надсилаються до
органу Національної поліції для відповідного реагування. При цьому, як це
витікає із змісту ч. 2 ст. 41 КК України, законними є такі вимоги, якщо вони
віддані відповідною особою, в належному порядку в межах її повноважень і
за змістом не суперечить чинному законодавству та не пов’язані з
порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина [5].
Зокрема, незаконними слід визнати такі вимоги уповноваженого органу
пробації, як: обов’язок повідомляти іншого власника чи уповноваженого ним
органу про судимість особи, щодо якої прийнято рішення про позбавлення
права обіймати певні посади або займатися іншою діяльністю, чи
встановлювати інші обов’язки, які не передбачені ст. 32 КВК України.
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Як з цього приводу зазначено в п. 3 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судову практику у справах
про перевищення влади або службових повноважень, відповідальність за ст.
365 КК (перевищення влади або службових повноважень) настає лише за
умови, що дії службової особи були зумовлені її службовим становищем і
пов’язані з її власними чи службовими повноваженнями [6, с. 255]. При
цьому, як це зазначено в п. 4 даної постанови, при вирішенні питання про те,
чи є вихід за межі наданих прав або повноважень явним, суди мають
враховувати, наскільки він був очевидним для службової особи і чи
усвідомлювала вона протиправність своєї поведінки [6, с. 255].
У свою чергу, власник, в даному випадку банківської установи, чи
підприємства, іншої організації або уповноважений ним орган в таких
випадках має приймати рішення, мова про яке ведеться в ст. 60 Конституції
України, а саме: ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази, що виступає також одним із змістовних елементів
запобіжної діяльності банківських установ.
Отже, слід визнати, що тільки при дотриманні на практиці зазначених
вище особливостей діяльності банків України по запобіганню злочинам, що
виникають у зв’язку з їх участю у виконанні судового рішення, що
стосується позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, можна ефективно та цілеспрямовано реалізовувати посадовими
особами визначені у цьому контексті у законі обов’язки, а також ефективно
реалізовувати завдання запобіжного характеру.
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Волинського інституту ім. В.Липинського
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ (ПОЛІЦІЄЮ)
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Мета тез полягає в дослідженні основних принципів діяльності поліції
щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в
Україні, аналізі юридичної сутності принципів діяльності поліції у контексті
Закону України (далі – ЗУ) «Про Національну поліцію», класифікацію
основних принципів діяльності поліції та вплив на стан захищеності прав і
свобод людини у період реформування правоохоронної системи держави.
Права і свободи, що закріплені в Конституції України (далі – КУ), – це
гарантовані державою нормативно-доктринальні цінності, що забезпечують
кожній людині та громадянину рівні можливості вільно та самостійно
обирати вид і міру своєї поведінки відповідно до власних здібностей та
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інтересів.

А

тому

аналіз

діяльності

поліції

щодо

забезпечення

конституційних прав і свобод людини та громадянина в їх системному виді
має безпосередній практичний сенс. По-перше, при всьому різноманітті прав
і свобод він дає змогу адекватно розкривати їх єдність, внутрішній зміст,
взаємозумовленість, роль у суспільних процесах, значення в задоволенні
життєвих потреб й інтересів кожної людини і громадянина окремо в
контексті діяльності поліції. По-друге, діяльність поліції щодо забезпечення
конституційних прав і свобод людини та громадянина не абстрагується
штучно від інших видів правоохоронної діяльності, але дає змогу
проаналізувати особливості діяльності поліції, виявити закономірності
юридичного закріплення принципів. По-третє, вивчення принципів важливо
для всебічної розробки питань їх реалізації, конкретизації та підвищення
ефективності виконання функцій поліцією.
Важливою віхою вітчизняного поліцейського законодавства України є
чітко виражена система принципів організації та діяльності поліції –
головних, значущих, керівних начал, що є сполучною ланкою між
нормативними приписами різної галузевої належності, на яких повинна
ґрунтуватися робота поліції. У ст.ст. 6-12 ЗУ «Про Національну поліцію»
указані принципи діяльності поліції: дотримання та повага до прав і свобод
людини

і

публічність;

громадянина;
громадська

законність;
довіра

і

неупередженість;

підтримка

громадян;

відкритість

і

взаємодія

і

співробітництво; використання досягнень науки і техніки, сучасних
технологій та інформаційних систем [1].
Важливістю

цих

принципів

є

те,

що

всі

вони

відповідають

конституційним приписам, а межі реалізації цих принципів не є тільки в
сфері конституційних норм, а визначаються нормами інших галузей права
(адміністративного, кримінального, кримінального процесуального й ін.).
Зокрема такий принцип, як дотримання та повага до прав і свобод людини та
громадянина, має пряме конституційне наповнення в загальній системі
принципів діяльності поліції, що не викликає сумнівів, бо згідно зі ст. 3 КУ
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людина, її права і свободи є найвищою цінністю, а дотримання й захист прав
і свобод людини та громадянина – обов’язок держави [2]. А у ст.2 Кодексу
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку також зазначено, що
«при виконанні своїх обов’язків посадові особи з підтримання правопорядку
поважають і захищають людську гідність і підтримують і захищають права
людини щодо всіх осіб» [3]. Законодавець у ЗУ «Про Національну поліцію»,
використовуючи подібне формулювання, суттєво розширив межі цього
принципу, наповнивши ширшим змістом. Повага прав і свобод людини та
громадянина – це насамперед уважне відношення до них, засноване не тільки
на визнанні їх цінності для суспільства і держави, але й на належному та
дійсному дотриманні прав і свобод кожної людини і громадянина, тобто і
законослухняних, і тих, хто порушив закон. Окрім цього, в Законі України
«Про Національну поліцію» вперше відображено алгоритм поведінки
поліцейського в разі звернення до громадянина, в разі звернення
громадянина до поліцейського, в разі затримання. У разі затримання
поліцейський зобов’язаний: назвати свою посаду, звання, прізвище,
пред’явивши на вимогу громадянина службове посвідчення, та роз’яснити
особі, яка затримується, його право на юридичну допомогу, на послуги
перекладача, на повідомлення родичів або знайомих осіб про факт
затримання, право на відмову від дачі пояснення.
Законність є основоположним принципом діяльності поліції і полягає в
суворому

та

неухильному

дотриманні

приписів

правових

норм

поліцейськими. Це свідчить про те, що поліцейський ні за яких умов не
повинен порушувати закон, а має керуватися виключно законними наказами і
розпорядженнями. Оскільки одним із аспектів призначення поліції є протидія
злочинності, тому цілком логічно звучить вимога ЗУ «Про Національну
поліцію» про заборону підбурювати, схиляти, спонукати в прямій або
непрямій формі кого-небудь до скоєння протиправних дій. Забороняється
поліцейським у виправдання своїх дій (бездіяльності), під час виконання
службових обов’язків, робити посилання на інтереси служби, економічну
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доцільність, незаконні накази і розпорядження вищих посадових осіб або
будь-які інші обставини. Це говорить про те, що між законністю і
доцільністю повинен бути відсутній конфлікт. Не можна протиставляти
доцільність

законності,

ухвалювати

суперечливі

закону

рішення,

посилаючись на доцільність.
Відповідно до Конституції держава гарантує рівність прав і свобод
людини та громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови,
походження, майнового і посадового положення, місця проживання,
ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань,
інших обставин. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за
ознаками

соціальної,

расової,

національної,

мовної

чи

релігійної

приналежності. Це свідчить про те, що у діяльності поліції повинна бути
повністю виключена упередженість до будь-якої із зацікавлених сторін тієї
чи іншої справи, можливість ототожнення особи, яка порушила закон, із
будь-якою етнічною групою або народністю. Поліція захищає права,
свободи, законні інтереси людини та громадянина незалежно від статі, раси,
національності, мови, походження, майнового та посадового положення,
місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до
громадських об’єднань, а також інших обставин. У цьому полягає зміст
принципу неупередженості діяльності поліції, який вперше відобразився у ЗУ
«Про Національну поліцію» в контексті адаптації положень міжнародних
документів, що стосуються поліцейської діяльності.
Принцип відкритості та публічності у діяльності поліції надає
можливість усім зацікавленим особам отримувати достовірну інформацію
про їх діяльність, інформацію, яка безпосередньо зачіпає права, за винятком
тієї, доступ до якої обмежено законом. Інформування громадян відбувається
завдяки засобам масової інформації, інформаційно-комунікаційній мережі
Інтернет, шляхом звітів (не рідше одного разу в рік) посадових осіб перед
законодавчими

(представницькими)

органами

державної

представницькими органами місцевих утворень, громадянами.
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влади,

Ефективність діяльності поліції багато в чому залежить від суспільної
довіри та підтримки громадян (ст.11 ЗУ «Про Національну поліцію»).
Заразом ця стаття, з погляду юридичної конструкції, викликає деякі сумніви.
Йдеться про підтримку діяльності поліції з боку громадян. Поліція повинна
заслужити довіру громадян, тому з порушеннями у власних рядах бореться
жорстко і принципово. Довіру треба заслужити чітким виконанням обов’язку
перед людьми, щоденною, корисною і результативною службою суспільству.
Нині доводиться стверджувати, що використання громадської думки
співробітниками поліції щодо вдосконалення, а більшою мірою і в
реформуванні своєї діяльності, залишається затребуваним.
Слід констатувати, що у взаєминах поліції та інститутів громадянського
суспільства реалізується принцип соціального партнерства, що, безсумнівно,
сприяє підвищенню ефективності діяльності поліції і перетворення її в
якісніший, дієвіший інститут соціальної допомоги та правового захисту
населення. В. Середа, та ін. науковці указують, що поліцейський повинен
сформувати свої відносини з громадянами на основі принципу соціального
партнерства, що, безсумнівно, має створювати сприятливі умови для
зростання правової активності громадян, їх більшої правової захищеності [4,
с. 186–187]. Для ефективності зазначених взаємин обидві сторони повинні
володіти достатнім рівнем правосвідомості, що є одним з основних елементів
цих

взаємовідносин.

ЗУ

«Про

Національну

поліцію»

закріплює

і

фундаментальної основи – взаємодії з державними та місцевими органами,
громадськими

організаціями,

посадовими

особами,

правоохоронними

органами іноземних держав і міжнародними поліцейськими організаціями
(Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерполом, Генеральним
секретаріатом Інтерполу та Європейською поліцейською організацією –
Європолом). Безперечно, що саме від правильної організації такої взаємодії
залежить ефективність діяльності поліції. Важливим нововведенням ЗУ «Про
Національну поліцію» є проголошення принципу використання досягнень
науки і техніки, сучасних технологій та інформаційних систем. В сучасних
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умовах досягнення результативності у справі боротьби зі злочинністю
неможливе без якісного і всебічного наукового, інформаційного забезпечення
оперативно-службової діяльності поліції. З огляду на це, резонно виникає
питання про відповідність використовуваних технологій сучасним вимогам і
про своєчасне їх оновлення.
Виправданим є виділення, як самостійного принципу, діяльності поліції
політичної нейтральності (деполітизації). Йдеться про те, що поліцейському
забороняється перебувати в політичних партіях і брати участь у їх діяльності.
У правовому механізмі, забезпечення конституційних прав і свобод
людини та громадянина, принципи діяльності поліції представляють складну,
цілісну, багатосторонню і багаторівневу систему елементів. Кожен принцип
має своє функціональне призначення, за допомогою якого провадиться
цілеспрямований, результативний вплив на суспільні відносини у сфері
реалізації (охорони та захисту) конституційних прав і свобод людини та
громадянина.
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ
В ВІРТУАЛЬНИХ ПРОЄКТНИХ КОМАНДАХ
В

умовах

глобалізації

та

стрімкого

розвитку

інформаційно-

комунікаційних технологій все більшого поширення набувають віртуальні
команди. Такі структури є вигідною альтернативою класичній команді за
критерієм «ціна-якість» і часто створюються в проєктному менеджменті.
Дослідження підтверджують, що чисельність класичних проєктних команд з
кожним роком зменшується [2]. Віртуальні команди відкривають нові
горизонти для реалізації проєктів, залучаючи висококваліфікованих фахівців
з різних куточків світу, що, в свою чергу, відкриває широкі можливості
генерувати нові ідеї та використовувати додаткові ресурси.
У віртуальних проєктних командах, учасники яких розділені в просторі
й часі, однією з найважливіших складових організації робочого процесу є
управління комунікаціями. Ефективне спілкування на відстані потребує
створення віртуального простору для онлайн-комунікацій, вироблення
правил віртуального етикету, засобів мотивації та стимулювання членів
команди. Таким чином, в управлінні комунікативними процесами потрібно
враховувати

специфічні

проблеми

віртуальних

команд,

обумовлені

необхідністю врахування міжкультурної компетентності її членів, високими
вимогами до володіння сучасними комп'ютерними технологіями, вебсервісами, наявності досвіду інтернет-спілкування, високими ризиками,
пов'язаними з опосередкованістю комунікативних взаємодій.
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Як показує практика, комунікативні процеси в віртуальній проєктній
команді здійснюються переважно за допомогою тексту й містять велику
кількість письмової інформації. Для такого виду спілкування підійдуть як
професійні інструменти, так і загальнодоступні додатки. Для спільної роботи
і

зв'язку

можна

використовувати

електронну

й

голосову

пошту,

відеоконференції, мережу «Інтернет», комп'ютерні програми й додатки,
системи миттєвого обміну повідомленнями, телефони, соціальні мережі тощо
[2, с. 36].
Електронна пошта – це найефективніший інструмент, що забезпечує
асинхронний обмін інформацією. Такий тип обміну інформацією необхідний
для того, щоб у членів команди був час для того, щоб обдумати матеріал,
який вони отримали, й підготувати відповідь. Для синхронного обміну
інформацією можна використовувати, наприклад, месенджери або чати. При
використанні інструментів синхронного обміну відбувається миттєвий обмін
повідомленнями.

Цей

тип

інструментів

необхідний

для

того,

щоб

компенсувати недолік особистого спілкування в віртуальній команді.
Звичайно, можна використовувати інформаційне середовище компанії, якщо
є така можливість. Крім того, слід враховувати мову спілкування. У
міжнародній віртуальній команді зазвичай це англійська.
Ще одним аспектом, вартим особливої уваги в контексті управління
комунікативними процесами, є віртуальна етика, яку ще називають
комп’ютерною, чи мережевою. Це окрема сфера міждисциплінарних
досліджень,

що

охоплює

низку

технічних,

моральних,

юридичних,

соціальних, політичних і філософських питань. Проблеми, що аналізуються в
цій сфері, дослідники розділяють на кілька категорій:
- пов’язані з розробкою моральних кодексів для комп’ютерних
професіоналів і простих користувачів, чия робота пов’язана з використанням
комп’ютерної техніки;
- з захистом прав власності, авторських прав, права на особисте життя;
- з висловлюваннями та повідомленнями в інформаційному просторі [1,
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с. 198].
Останній напрям є особливо актуальним

у контексті нашого

дослідження. Починаючи зі спілкування й закінчуючи заробітком в Інтернеті,
учасники віртуальної проєктної команди можуть завдати неприємностей не
тільки колегам, але й собі особисто, допускаючи помилки, на перший погляд
непомітні. Для уникнення неетичних проявів у спілкуванні слід знати такі
поняття мережевого етикету, як флейм («словесна війна»), спам (масова
розсилка), офтопік (повідомлення не за темою поточного обговорення), флуд
(розміщення однотипної інформації чи безглуздих повідомлень), бан
(позбавлення чи обмеження будь-яких прав користувача), хотлін-кінг
(завантаження з чужого серверу), оверквотинг (зайве цитування) та ін. [1,
с. 199].
Помимо технологічної складової важливе значення в управлінні
комунікативними процесами має міжкультурна взаємодія. З огляду на те, що
віртуальна проєктна команда складається з людей різних національностей і
культур, можуть виникати проблеми з розумінням очікуваних результатів, а
також підходів в їх досягненні. Це може стати потенційним джерелом
конфліктів чи непорозумінь і однією з причин невдачі проєкту. Для
вирішення такої проблеми потрібна єдина система правил, стандартів,
інструкцій щодо виконання різних видів робіт на кожному етапі управління
проєктом.
Таким
процесами

чином,

для

ефективного

проєкт-менеджери

повинні

управління
оперувати

комунікативними
широким

набором

інструментів, що дозволяють постійно підтримувати зв’язок між членами
віртуальної проєктної команди, а також володіти навичками міжкультурної
комунікації та віртуального/мережевого етикету.
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ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
Реформування та оновлення системи вищої освіти в Україні, що обрала
шлях

європейської

та

світової

інтеграції,

передбачає

зміну

як

концептуальних положень щодо викладання навчальних дисциплін, так і
змісту, принципів організації самої освіти, запровадження нових освітніх
стандартів

потребує

нових

педагогічних

підходів

до

навчання,

запровадження інноваційних, динамічних, адаптованих до соціальних потреб
технологій у галузі вищої освіти. Сьогодні вища освіта має відповідати
вимогам життя, світовим стандартам; у центрі системи освіти повинен стояти
пріоритет людської особистості.
Із огляду на це, навчальний процес із економічних дисциплін у закладах
вищої освіти потребує змін не тільки у стандартах, змісті освіти, але і в
технологіях реалізації освітнього процесу, використання інноваційних
технологій, методів навчання, зокрема особистісно-орієнтованих технологій
та нових інформаційних технологій, які все частіше застосовують для
вдосконалення навчального процесу з економічних дисциплін та методики їх
викладання.
Для сучасного етапу розвитку педагогіки вищої школи України
характерний пошук нових шляхів удосконалення навчального процесу.
Сьогодні технологіям навчання, що використовуються у вищій
здебільшого

школі,

притаманний характер, який ще недостатньо стимулює
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самостійну

дослідницько-творчу

діяльність

студентів

і

нівелює

їх

інтелектуальну активність.
Головне призначення процесу навчання – формування системи знань.
Засвоєння системи знань студентом в об’ємі даного предмету означає, перш
за все, оволодіння ним тією системою понять, яка складає його зміст. Однак,
сучасна дидактика виходить із того, що освіта повинна не тільки збагачувати
пам’ять студентів фактичними знаннями але і розвивати розумові здібності,
вміння самостійно мислити, самостійно здобувати і поновлювати необхідні
знання.
Нові реалії економічного життя передбачають і нові якості та уміння
студентів, які доцільно формувати у навчально-виховному процесі при
вивченні економічних дисциплін: формування економічних знань та умінь,
розвинуте

економічне

економічних знань,

мислення,

почуття

розвиток

власника,

прикладної

реального

спрямованості

господаря;

уміння

прогнозувати економічну діяльність; економічно осмислене ставлення до
праці та її результатів; потяг до підвищення трудових доходів, до поліпшення
якості життя; орієнтація на раціоналізацію праці та підвищення її
економічної ефективності; готовність брати участь у різноманітних формах
економічної діяльності в умовах ринкової економіки; готовність брати участь
в управлінні виробництвом; здатність до морального вибору в ситуаціях,
пов’язаних з економічною діяльністю; уміння перемагати економічні
труднощі та кризові ситуації; потреба в особистісному самовдосконаленні та
оновленні економічних знань.
Вимоги, що виросли до розвитку економічного мислення студентів,
розуміння ними сучасної економічної стратегії держави, а також вирішення
завдань підвищення якості навчання і виховання у процесі викладання
економічних дисциплін, нормалізації навчального навантаження залежить від
удосконалення методів і прийомів вивчення навчального матеріалу по курсу.
У цьому аспекті увага має бути сконцентрована на активізації методів
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навчання з метою досягнення високих результатів навчання та організації
всіх студентів працювати в аудиторії і вдома творчо.
Значне місце у професійній підготовці студентів відведене лекційним
курсам. Вони повинні озброювати студентів необхідним мінімумом
економічних знань, охоплювати всі основні теми, вивчення яких передбачено
нині діючими програмами з економічних дисциплін.
Головне завдання лекції – розкриття змісту основних понять, ідей,
теорій, ознайомлення
висвітлення

із засобами застосування

історичних

та

методологічних

теорії на практиці,

аспектів

матеріалу,

що

вивчається. У задачу лекції також входить формування інтересу до предмету,
орієнтація студента на самостійну роботу щодо поглиблення та розширення
знань, висування проблем для позааудиторної роботи (гуртки, проблемні
групи). Практикують різні типи лекцій: інформаційні, проблемні, лекціяпресконференція тощо.
Лекційна частина кожного курсу дає студенту не тільки систему знань,
але й озброює його методикою добування нової інформації. І все ж для того,
щоб знання трансформувались в уміння і навички, без чого не може бути
справжнього спеціаліста, потрібні практичні заняття.
На якій би ділянці не працював випускник сучасного закладу вищої
освіти, йому потрібні навички економічного аналізу, уміння правильно
оцінювати ефективність своєї праці, господарське відношення до свого
підприємства

чи

установи.

Економічна

компетентність

передбачає

формування і розвиток у студентів діловитості, практичності, почуття
особистої відповідальності за доручену справу.
Формування спеціаліста нового типу – демократичного, мобільного,
толерантного, ініціативного, мислячого й відповідно професійного –
можливе за умов застосування відповідних засобів, форм та методів і
наближає навчання у виші до реальної професійно-економічної діяльності.
Проблеми, з якими стикається економічна галузь, можуть бути розв’язані за
допомогою застосування нових засобів навчання.
84

Під

інноваційними технологіями реалізації навчального процесу

розуміємо таку організацію педагогічного процесу, яка базується на
персоналізації та інтеграції змісту навчального матеріалу, забезпечує
стимулюючу, розвиваючу й особистісно творчу функції отриманих знань, їх
самостійність і мобільність, можливість саморозкриття і самостановлення
майбутнього спеціаліста.
Серед педагогічних інновацій значне місце займають нетрадиційні
форми і методи навчання. До них слід віднести так звані активні форми та
методи навчання, яким в останнє десятиліття надається особлива увага. Це
прийоми, способи, економічні ідеї, які спонукають студентів до активної
розумової діяльності, прояву творчих дослідницьких пошуків істини в науці
та практиці.
Новими і важливими педагогічними інноваціями підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців є педагогічні технології. Це, в першу чергу,
технології

проблемного,

модульного,

розвивального,

ігрового

та

комп’ютерного навчання. Вони, перш за все, характеризуються сукупністю
елементів макро- і мікроструктури навчального процесу (лекції, практичні,
семінарські заняття, виробничі практики) та його змістом, а також їх
ієрархічною послідовністю.
Найбільш активними формами навчання при викладанні економічних
дисциплін можуть бути імітаційні (ділова гра, ігрове проектування,
прогнозування), практичні заняття, самостійна робота та ін.
Основний сенс нетрадиційної навчальної діяльності повинен полягати у
підвищенні пізнавальної активності студентів, стимуляції інтересу до
навчальних занять; розвитку ініціативи, творчого потенціалу особистості
студента; вона також має допомогти створити у майбутніх спеціалістів
установку на творчу професійну діяльність, на постійний пошук.
Звернення до нетрадиційності зумовлювлюється також тим, що звичні
форми організації навчальної роботи (лекції, семінари, практичні заняття,
консультації, екзамени) мають дещо обмежені можливості щодо зміни
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позиції студента, оскільки передбачають збереження за ним ролі того, кого
навчають. Нетрадиційне навчання, по-перше, дає змогу майбутньому
фахівцю спробувати себе у ролі режисера і у такий спосіб розвинути в собі
необхідні особисті якості; по-друге – у ролі консультанта, організатора
(менеджера) певного виду діяльності і т. ін.
На сучасному етапі розвитку педагогічної думки однією з умов
підвищення

якості

підготовки

спеціалістів

виступає

індивідуалізація

навчання і застосування відповідної системи контролю, яка б стимулювала
діяльність кожного студента, поглиблювала його відповідальність в умовах
ринку праці.
Чим більше ролей виконує студент, тим різноманітніша його діяльність,
тим більше в його арсеналі практичних умінь і навичок, необхідних для
майбутнього фахівця,

його розумова

діяльність набуває

системного

характеру, в нього формується гнучкість мислення, розширюється і
поглиблюється мотивація професійної спрямованості.
Сама специфіка економічних дисциплін дає можливість практично на
кожному

занятті

досягнути

високої

активності

студентів,

якщо

використовувати елементи проблемності, різні прийоми, наочність, бесіди,
диспути, вправи, моделювання, обробку статистичних даних, побудову
діаграм, графіків, картограм тощо.
Очевидно, що всебічний розвиток студентів забезпечується лише
здійсненням у навчальному процесі провідного для сучасної вітчизняної
вищої школи педагогічного принципу єдності навчання і виховання, що
лежить в основі комплексного підходу до навчання. Заклад вищої освіти має
готувати студента не лише як спеціаліста певного профілю, а засобами
кожного предмету, як гармонійно розвинену, підготовлену до життя
особистість. Також вищий навчальний заклад покликаний формувати та
зберігати національну культуру, виховувати майбутніх фахівців на основі
духовних надбань народу, долучати їх до системи національних цінностей.
Через

освіту

і

виховання

здійснюється
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формування

національної

самосвідомості

особистості,

тому

сучасна

вища

школа

має

бути

відображенням національного життя.
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ЛОПОХА В.В.,
к.ю.н., завідувач кафедри права Волинського
інституту ім. В.Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ
ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Сучасна корупція в Україні розглядається на трьох рівнях: побутовому викликана надмірною взаємодією пересічних громадян і чиновників;
діловому - викликана надмірною взаємодією влади і бізнесу; політичному —
викликана недобросовісною корисливою поведінкою у своїх інтересах
верховної влади (законодавчої, виконавчої, судової), що використовує
демократичні системи й завдає шкоду (збитки) інтересам виборців. Явище
корупції ми

можемо

спостерігати

на

високо

корумпованих рівнях

бюрократичного апарату, коли чимала кількість державних ресурсів
спрямована

у

канали,

де

їх

найпростіше

розікрасти,

а

державна

антикорупційна політика направлена на придушення механізмів контролю
над корупцією. Суспільно небезпечні наслідки корупції являють собою
сумарну шкоду, яку заподіює вона суспільним відносинам, тобто усі ті
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шкідливі, небажані із точки зору суспільства й держави зміни у соціальних
цінностях та інтересах, які виникають у результаті вчинення корупційних
правопорушень. Тобто соціальні наслідки корупції – це реальна шкода
суспільним

інтересам,

виражається

у

яка

заподіюється

сукупності

корупційними

причинно-пов’язаними

із

діяннями

і

вчиненням

правопорушень прямими й непрямими, безпосередніми й опосередкованими
негативними змінами, яких зазнають соціальні цінності, а також сукупність
економічних та інших витрат суспільства, пов’язаних із запобіганням та
протидією корупції. Так, наслідками завдання шкоди інтересам держави і
суспільства є:
1) неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів;
2) неефективність корупційних фінансових потоків;
3) втрата податкових надходжень;
4) зниження ефективності роботи державного апарату в цілому;
5)

збільшення

навантаження

на

приватних підприємців,

що

в

подальшому призводить до їх банкрутства;
6) зменшення інвестиційних вкладень у виробництво, що призводить до
уповільнення економічного зростання;
7)

нецільове

використання

міжнародної

допомоги

країнам,

що

розвиваються;
8) зростання соціальної нерівності;
9) посилення форм організованої злочинності;
10) зниження суспільної моралі [1].
Поряд з цим, варто зазначити, що у сучасному світі є й припустиме
терпиме відношення до корупції, особливо коли відбувається зрощення
економіки й корупції (Індонезія, Таїланд, Корея, Україна). Зокрема, критики
цієї точки зору заперечують, що унаслідок перерахованих вище причин,
країни з високим рівнем корупції після періоду зростання ризикують
втратити стабільність і впасти в низхідну спіраль.
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Особливу небезпеку корупція представляє в тих сферах, від яких
безпосередньо
громадської

залежить

безпеки,

повсякденна

охорони

життєдіяльність

здоров’я,

освіти,

-забезпечення

житлово-комунальне

господарство тощо, позаяк саме в цих сферах чиновницький апарат своєю
бездіяльністю підриває довіру суспільства до органів державної влади. Так
утворюється свого роду «коренева система» корупції, яка живить її верхні
ешелони. При цьому, результати досліджень у сфері корупції в системі
державної служби як в розвинених, так і країнах, що розвиваються, показали
приблизно однакові її форми і одні й ті ж сфери діяльності, зокрема: 1)
державні закупівлі, особливо за участю іноземних корпорацій, приносять
чиновникам надприбутки; 2) позабюджетні рахунки на яких акумулюються
грошові кошти опиняються на рахунках у чиновників; 3)

надання

неправомірних податкових пільг; 4) продаж сировинних товарів за цінами
нижче ринкових; 5) вплив на зменшення вартості земель при переданні їх у
власність; 6) спекуляція на видобутку природних ресурсів; 7) приватизація
державних підприємств; 8) надання монопольного допуску до певного виду
комерційної (особливо експортно-імпортної) діяльності; 9) встановлення
контролю над тіньовою економікою і нелегальним бізнесом; 10) видача
дозволів на розміщення цінних паперів і проведення банківських операцій з
бюджетними коштами; 11) неправомірний розподіл кредитних ресурсів (у
тому числі і державних цільових); 12) надання експортних квот; 13) видача
дозволів на будівництво та ремонт за рахунок бюджетних коштів; 14)
контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, санітарного стану
підприємств; 15) контроль за дотриманням умов ліцензування; 16) надання
житлово-комунальних пільг; 17) оформлення на роботу в органи державної
влади та управління тощо [2, с. 27-28].
Як показує практика, корупція проявляється у різноманітних формах,
найбільш небезпечною є зрощування злочинних елементів з державними
структурами, у результаті чого чиновник, насамперед, працює в цілях
особистого збагачення. Також, корупція забезпечує прикриття злочинних дій
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окремих осіб, які використовують своє офіційне становище, домовленістю з
отримання допомоги на постійній основі. Найчастіше таке прикриття
відбувається

через

грошові фонди,

що

формуються

організованими

злочинними групами з відрахувань коштів, здобутих злочинним шляхом,
спрямованих на підкуп посадових осіб.
Слід зазначити, що корупція пов’язана і з розкраданням, рекетом,
контрабандою, незаконним обігом, контрабандою наркотиків і т.д. Корупція
є живильним середовищем і каталізатором організованої злочинності.
Корупційні правопорушення вчиняються, як правило, учасниками стійких
злочинних об’єднань, діяльність яких спрямована на максимальний прибуток
зі злочинного бізнесу. Корупція є вкрай негативним соціальним явищем, що
має такі характерні ознаки як масштабність злочинної діяльності, стійкість і
системність в різних галузях народного господарства.
Результати давного дослідження свідчать про те, що корупція має різні
види і способи вираження як економічного, правового, так і змішаного
характеру

зокрема.

правопорушення,

У

посадових

безумовно

є

осіб,

які

покровителі,

вчиняють
особи,

що

корупційні
займають

відповідальні державні пости. У зв’язку з цим скоєні злочини відрізняються
ретельністю підготовки, плануванням, розподілом ролей і за характером
рішучості дій. Для таких злочинних груп характерний чіткий сценарій
поведінки її учасників. Цим особам притаманні такі емоційно-вольові
властивості, як егоїзм, заздрість, розбещеність, несамокритичність, а для
значної частини - й слабовілля, невміння протистояти «ситуації спокуси».
Крім цього, доведено, що корупція особливо пов’язана з тіньовою
економікою,

зокрема

щодо

перерозподілу

сфер

впливу.

Вивчення

зарубіжного досвіду показує, що корупція суттєво впливає на політику і
економіку, прикладом цього є Колумбія. Практика показує, що фінансовий
потенціал

тіньової

економіки

є

фундаментом

для

злочинності,

а

покровителями або «дахом» є корумповані співробітники державного
апарату.
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Таким чином, корупція чинить украй негативний вплив на моральнополітичний клімат у суспільстві, сприяє виникненню негативного ставлення
до проведеним політичним, економічним і соціальним перетворенням.
Народ, що розчарувався у владі, втрачає повагу до закону.
Отже, якщо підсумувати суспільну небезпеку корупції та її наслідки для
держави і суспільства, то її зміст визначено деякими законодавчими актами, а
саме: 1) Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19
червня 2003 р. [3], яка полягає у тому, що на сучасному етапі основними
реальними та потенційними загрозами національній безпеці України,
стабільності в суспільстві є: у сфері державної безпеки -поширення корупції,
хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики,
організованої злочинної діяльності; 2) Законі України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2017-2021
роки» від 14 жовтня 2017 р. [4] у якому зазначено, що корупція є однією з
причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року на початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження «Барометра
Світової Корупції» (Global Соrruption Ваrometer), проведеного міжнародною
організацією Тransparency Іnternational у 2013 році, 36 відсотків українців
були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами
проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (ІFES) наприкінці
2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку
найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 47
відсотків громадян [5, с. 30-31].
Виходячи із цього, слід констатувати, що державні організації мають
усвідомити, що корупція є надзвичайно небезпечним явищем. І лише
внаслідо усвідомлення цієї небезпеки виникає необхідність у створенні
ефективного

національного

антикорупційного

політики та відповідних заходів.
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законодавства,

розробці
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МАЙКО Т. С.,
к.політ.н., ст. викладач кафедри політології,
управління та державної безпеки Волинського національного
університету ім. Лесі Українки, м. Луцьк
БЕНДОВСЬКИЙ Н. Н.,
курсант 4-го курсу
Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ УКРАЇНИ
Як показує практика виконання покарань, зокрема, у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, від виконання
обов’язків власником підприємства, установи організації або уповноваженого
ними органу залежить не тільки ефективність виконання даного покарання,
але

й

результативність

виправно-ресоціалізаційний

заходів,

що

застосовуються до зазначеної категорії осіб, а також стан забезпечення
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національної безпеки України [1, с. 190]. При цьому, слід зазначити, що на
зміст

кримінально-виконавчих правовідносин

з

означених питань,

з

урахуванням сутності діяльності по забезпеченню національної безпеки,
впливають наступні обставини:
а) по-перше, власник підприємства, установи, уповноваженого ним
органу за місцем роботи засудженого виступає не як суб’єкт виконання
покарання, а як учасник цих правовідносин.
В юридичній літературі були спроби розширити коло суб’єктів
кримінально-виконавчих правовідносин (до них відносяться лише органи і
установи виконання покарань, з одного боку, та засуджені, з іншого),
включаючи до них і власників підприємств, установ, організацій та
уповноваженого ними органу. Однак загальновизнаним є висновок про те, що
останні є тільки учасниками цих правовідносин, оскільки здійснюють
юридично значимі дії, які є необхідною умовою реалізації їх суб’єктом його
прав та обов’язків. Більш того, названі організації, органи та особи вступають
у правовідносини з органом пробації, а не із засудженими, включаючи тих,
які позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Саме тому, якщо виходити із змісту кримінально-виконавчих правовідносин,
можна зробити висновок про те, що вони мають організаційно-правовий
характер, а не кримінально-виконавчий і спрямовані на забезпечення
законності, прав і свобод засуджених при відбуванні ними даного
кримінального покарання [2, с. 140-141];
б) по-друге, кримінальна відповідальність власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу по ст. 382 КК України
«Невиконання судового рішення» наступає лише при наявності таких умов:
- невиконання своїх обов’язків, що визначені в ст. 32 КВК, після
письмового попередження уповноваженого органу з питань пробації про
наслідки такої протиправної діяльності (ч. 2 ст. 31 КВК);
- нездійснення протягом трьох днів після одержання копії судового
рішення тих дій, що передбачені в ст. 32 КВК;
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- невчинення зазначених обов’язків у співучасті з посадовими особами
органів пробації або із засудженими, позбавленими права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю [3, с. 955-956].
в) по-третє, відповідно до вимог

ст. 41 Конституції України,

використання власності у випадку виконання рішення суду щодо позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльність не може
завдавати шкоди правам, свободам та гідності засуджених;
г) по-четверте, не дивлячись на те, що між власником підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу немає відносин
адміністративної підпорядкованості, законні вимоги уповноваженого органу з
питань пробації є обов’язковим для виконання посадовими особами власника
або уповноваженого ним органу.
Такий висновок ґрунтується на положеннях ч. 2 ст. 31 КВК, згідно яких у
разі невиконання вимог органу пробації, матеріали про це надсилаються до
органу Національної поліції для відповідного реагування. При цьому, як це
витікає із змісту ч. 2 ст. 41 КК України, законними є такі вимоги, якщо вони
віддані відповідною особою, в належному порядку в межах її повноважень і
за змістом не суперечить чинному законодавству та не пов’язані з
порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Зокрема,
незаконними слід визнати такі вимоги уповноваженого органу пробації, як:
обов’язок повідомляти іншого власника чи уповноваженого ним органу про
судимість особи, щодо якої прийнято рішення про позбавлення права
обіймати певні посади або займатися іншою діяльністю, чи встановлювати
інші обов’язки, які не передбачені ст. 32 КВК України.
Як з цього приводу зазначено в п. 3 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судову практику у справах
про перевищення влади або службових повноважень, відповідальність за ст.
365 КК (перевищення влади або службових повноважень) настає лише за
умови, що дії службової особи були зумовлені її службовим становищем і
пов’язані з її власними чи службовими повноваженнями [4, с. 255]. При
94

цьому, як це зазначено в п. 4 даної постанови, при вирішенні питання про те,
чи є вихід за межі наданих прав або повноважень явним, суди мають
враховувати, наскільки він був очевидним для службової особи і чи
усвідомлювала вона протиправність своєї поведінки [4, с. 255].
У свою чергу, власник, установи, чи підприємства, іншої організації або
уповноважений ним орган в таких випадках має приймати рішення, мова про
яке ведеться в ст. 60 Конституції України, а саме: ніхто не зобов’язаний
виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, що важливо з огляду
захисту об’єктів національної безпеки.
Отже, слід визнати, що тільки при дотриманні на практиці зазначених
вище особливостей кримінально-виконавчих правовідносин, що виникають у
зв’язку з

участю

власника

підприємства,

установи,

організації або

уповноваженого ним органу у виконанні судового рішення, що стосується
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
можна ефективно та цілеспрямовано реалізовувати посадовими особами
визначені у цьому контексті у законі обов’язки, включаючи й ті, які витікають
із змісту Закону України «Про національну безпеку».
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НАЗАРЕНКО Т. Г.,
д. пед. н., завідувачка відділу навчання географії та економіки
Інституту педагогіки НАПН України м. Київ
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В УЧНІВ ЛІЦЕЮ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ
Засаднича мета Нової української школи – підтримати сучасне
покоління учнів у їх прагненні стати знаючими людьми через систему
предметних та ключових компетентностей [2]. Однією з найактуальніших
проблем реалізації навчання економіки на профільному рівні в ліцеї є
навчально-методичне забезпечення, зокрема розроблення освітніх програм до
курсів за вибором і відповідно до них створення навчальних посібників. У
Концепції економічної освіти в гімназії та ліцеї, розробленої науковцями
відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН
України, зазначено, що зміст курсів за вибором має забезпечувати виконання
певних функцій, однією з яких є стимулювання пізнавальної активності та
самостійності учнів гімназії та ліцею, забезпечення розвитку їхнього вміння
успішно користуватися адекватними стратегіями економічної поведінки в
різноманітних умовах навколишнього середовища. Також, в змісті цього
документу зазначено доцільність активного використання в навчальних
посібниках видів самостійної діяльності, що сприяють розвитку творчих
здібностей учнів ліцею [3, с. 15].
Враховуючи посилення ролі варіативного складника профільного
навчання в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти,
який передбачає різноманітні варіанти щодо вивчення навчальних предметів
за профільним рівнем, а також з метою розроблення цілісного навчальнометодичного забезпечення варіативного складника профільного навчання
економіки в ліцеї, я створила навчальний посібник для курсу за вибором
«Прикладна економіка». Освітня програма за якою створений зазначений
96

посібник схвалена предметною комісією з економіки Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист № 22.1/12-Г426 від 26.06.2018 р. [1].
Навчальний курс за вибором «Прикладна економіка» пропонується для
вивчення в ліцеї і на розсуд вчителя може вивчатися протягом одного
семестру, одного року або двох років. Загальна кількість складає 35 годин.
Виховну і розвивальну спрямованість даного курсу вчитель реалізує через
методику його викладання. Даний курс розширить світогляд учнів, збагатить
їх активний словник з економічної термінології. Метою курсу виступає
надання можливості учням ліцею ознайомитись із фундаментальною
концепцією економіки, узнати

систему вільного підприємництва та

сформувати економічні та підприємницькі компетентності. Зміст програми
визначено з урахуванням потреб суспільства та сучасних досягнень
економічної науки. У програмі закладено принцип наступності при
формуванні підприємницької компетентності, що є в переліку ключових.
Однією з головних особливостей програми є подача економічної теорії в
контексті, наближеному до реалій сьогодення. Учні не тільки вивчають
теорію, але й починають усвідомлювати свою роль громадянина, виробника
та споживача. Результатом успішного засвоєння курсу має стати набуття
учнями економічної та підприємницької компетентності, а також навичок, які
вони застосовуватимуть у подальшому не тільки в професійному, а й в
побутовому житті [4, с. 262].
Згідно вимог сучасності в програмі представлені наскрізні змістові лінії.
Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий
(збалансований) розвиток» є формування в учнів соціальної активності,
відповідальності і екологічної свідомості, уміння розумно і раціонально
користуватися природними ресурсами та економічними благами у рамках
сталого (збалансованого) розвитку. Метою вивчення наскрізної змістової
лінії

«Громадянська

відповідальність»

є

формування

ефективної

та

конструктивної участі члена громади і суспільства, що розуміє принципи і
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механізми функціонування суспільства, поважає закони та дотримується прав
людини, проявляє активну громадянську позицію, а також опирається у своїй
діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави. Метою
вивчення наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» полягає в
усвідомленні ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини,
формування у дітей бажання і мотивації дотримуватися здорового способу
життя. Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість та
фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим
поколінням

українців

практичних

аспектів

еко

поведінки:

вміння

раціонально вести себе як споживач, приймати доцільні рішення, уміння
генерувати нові ідеї та ініціативи з метою підвищення власного соціального
статусу і добробуту та розвитку суспільства і держави.
Пропонований посібник допоможе учням ліцею опанувати базовими
знаннями з економіки і поширить їхню економічну свідомість, що призведе
до сформованої економічної компетентності. Зміст посібника побудований
таким чином, що розвиває в учнів ліцею не тільки теоретичні, а ще й
практичні знання через певні економічні вправи та пізнавально-самостійну
діяльність, тобто через дослідницьку роботу. Кожна тема посібника
структурована, в ній виокремлені певні частини. На початку кожної теми
дається інформація про те, де і як можна застосувати запропоновані
теоретичні знання, далі дається невелика теоретична інформація, що містить
певні схеми, графіки, малюнки, для унаочнення теоретичного матеріалу.
Наприкінці теми

розміщені підсумки,

прочитавши

які,

учні ліцею

усвідомлюють наскільки ними повно засвоєно матеріал, та дається
роз’яснення, де і як можна скористатися одержаними знаннями на практиці.
Увага в посібнику акцентується не лише на запам’ятовуванні певної
кількості інформації, а й на виробленні практичних навичок, зокрема:
поведінці під час різних проблемних ситуацій, застосуванні досвіду вдалої
діяльності у сфері бізнесу, плануванні осібних життєвих подій, бюджету
тощо. На сторінках посібника учень ліцею знайомиться зі змістом
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фундаментальних категорій, які питомі будь-якій економіці та важливі для
будь-якої родини. Це: гроші, форми зайнятості та економічної активності
(наймана праця, держслужба, власна справа, підприємництво тощо),
фінансовий план, надходження, витрати, податки, позики, кредити тощо.
Використовуючи багатоаспектну педагогічну систему в освітньому
процесі з економіки, орієнтуючись на компетентнісний підхід при навчанні,
вчитель, застосовуючи зміст навчального посібника з курсу за вибором
«Прикладна економіка» та змінюючи форми і методи навчання через
пізнавально-самостійну діяльність, формує в учнів ліцею економічну
компетентність, що містить і підприємницьку, і фінансову, які входять до
переліку ключових компетентностей Нової української школи.
Важливим є вибір і методики викладання, обґрунтування методів і форм
організації освітнього процесу, в результаті яких формується система знань,
вмінь, навичок, а також сучасний світогляд на економічні процеси. Найбільш
ефективними є ті форми навчальної діяльності, ті освітні технології, які
зберігають і розвивають пізнавальний інтерес і самостійність, забезпечують
ефективність навчального процесу, індивідуальну траєкторію учня.
Одним із завдань учителя є формування способів практичної діяльності
учнів, проте це не означає послаблення позицій традиційної методики
навчання, спрямованої, перш за все, на формування системи знань.
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ПОГРЕБНА К. Ф.,
аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса
ПРО ДЕЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОГАЛИНИ, ЩО
СТОСУЮТЬСЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Вивчення змісту нормативно-правових актів, які регулюють порядок
здійснення громадського контролю з питань відбування та виконання
кримінальних покарань, свідчить про те, що вони мають ряд колізій і прогалин,
які негативно впливають на цей процес. Зокрема, Положення про спостережені
комісії, яке затверджено Кабінетом Міністрів України (постанова від 01 квітня
2004 року № 429) показало, що зазначений громадський контроль є
формальним та не стосується суттєвих аспектів кримінально-виконавчої
діяльності.
Більш того, більшість норм даного Положення не кореспондуються із
змістом тих змін і доповнень, які внесені до чинного КВК України на протязі
2005-2020 р. р., включаючи й ті, що стосуються приведення умов відбування
покарань у виді позбавлення волі до Європейських стандартів [1], а також з
відповідними статтями Закону України «Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» [2].
Так, ні спостережні комісії, ні інші громадські об’єднання не можуть з цих
причин належним чином реалізовувати у своїй практичній діяльності такі
принципи здійснення цивільного контролю в ст. 4 даного Закону, як:
1) розмежування функцій і повноважень політичного керівництва сферою
виконання покарань України, особливо в часи Президента України В. А.
Ющенка (2005-2010 р. р.) та Президента України П. О. Порошенка (2014-2019
р. р.), коли центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у

сфері

виконання

кримінальних

покарань,

очолювали

представники

коаліційних політичних партій, що об’єднались у Верховній Раді України;
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2) взаємодії й відповідальності органів держаної влади та органів
управління сферою виконання покарань за здійсненням державної політики у
справі зміцнення законності й громадського порядку, за своєчасне і всебічне
матеріально-фінансове забезпечення органів та установ виконання покарань для
реалізації покладених на них функцій (безконтрольність з цих питань сприяла
тому, що щорічно, розпочинаючи з 1991 року по даний час, з Державного
бюджету України на сферу виконання покарань виділяється лише 40 % від її
потреб [3], а стан повторної та пенітенціарної злочинності і злісних
правопорушень залишається незмінним за весь цей період);
3) прозорості видатків на утримання органів та установ виконання
покарань (так, як зазначено в розділі ІІ Концепції реформування (розвитку)
пенітенціарної системи України 2017 року, за всі часи незалежності ДКВС
України фінансувалась у розмірі 40 % від потреб. При цьому, тільки у 2017 році
додаткова потреба у фінансуванні сфери виконання покарань становила 730
млн. грн. (розділ VІ даної Концепції)) [4];
4) відкритості для суспільства інформації про діяльність ДКВС України,
яка не становить державну таємницю, з урахуванням визначеної законом
специфіки державних правоохоронних органів (у той самий час, інформаційний
бюлетень центрального органу виконавчої політики, що реалізує державну
політику України у сфері виконання покарань, який публікувався з 1991 р. по
2020 роки, на сьогодні Департаментом ДКВС Міністерства юстиції України не
випускається);
5) відповідальності посадових осіб за своєчасність, повноту і достовірність
інформації, що надається, та реагування на звернення громадян, громадських
організацій, виступів засобів масової інформації.
Звичайно, якби громадські організації та інші суб’єкти цивільного
контролю, що визначені в ст. 6 Закону України «Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» [2]
більш активно та цивілізовано застосовували визначені у цьому нормативноправовому акті повноваження та принципи, то, мабуть, дещо по-іншому й мала
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вигляд ситуація, що склалась у зв’язку із застосуванням до засуджених у місцях
позбавлення волі, фізичної сили, спеціальних засобів, гамівної сорочки та зброї,
а саме – це має визнаватись громадськістю як надзвичайна подія, позаяк
зазначена діяльність персоналу ДКВС України пов’язана з суттєвим
порушенням прав тих осіб, щодо яких застосовуються встановлені у законі
заходи вгамування (право на життя, здоров’я, гідність, безпеку тощо).
Література
1. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого Кодексу України
щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів:
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ПОПЕЛЬНЮК Т. В.,
аспірант кафедри кримінального права та процесу
Волинського національного університету ім. Лесі Українки, м. Луцьк
ПРО ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ
ЗЛОЧИНІВ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ
Вивчення наукових джерел, що стосуються матеріалів кримінальних
проваджень (справ) і службових розслідувань по фактах вчинення злочинів
персоналом виправних колоній України, свідчить про те, що основними
детермінантами, які спричинюють та обумовлюють зазначені суспільнонебезпечні діяння, є загальні соціально-правові явища, події та процеси, що
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детерміновані історичним розвитком суспільства і держави, а також
політичним режимом, формою правління та державного устрою і їх
відображенням у кримінологічних дослідженнях. В даному випадку мова
ведеться лише про сучасний етап виникнення та розвитку зазначених
детермінант злочинів, що вчиняються персоналом ДКВС України (1917-2017
роках).
Їх сутність та походження пояснюється науковцями з різних точок зору
(біологічної,

соціальної,

психологічної,

ін.).

Зокрема,

представники

біологічної теорії вважають, що наявність деяких біологічних факторів
збільшує ймовірність втягнення індивідуумів у протиправні діяння, однак
заперечують жорсткий детермінізм між цими явищами, а саме: вини схильні
розглядати біологічні фактори, соціальні умови й навколишнє середовище як
причини,

що спільно впливають на

поведінку людини (так звана

«біосоціальна теорія злочинності та її детермінант» [1, с. 47].
У свою чергу, психологи, психіатри та інші спеціалісти у галузі
психічного здоров’я людини переконані, що кримінологи ніколи не зможуть
пояснити причини злочинності, поки не з’ясують, які психологічні процеси
визначають злочинну поведінку [1, с. 47]. На важливості такого підходу
наголошують і представники соціологічної науки [1, с. 47].
Поряд з цим, як вірно зробив висновок Г.Й. Шнайдер, процес
виникнення злочинності не можна ототожнювати з причинністю в природнонауковому сенсі, позаяк кримінологія є суспільною, гуманітарною наукою.
Але, з іншого боку, недопустимою є і така аргументація, відповідно до якої
людина – це щось унікальне у своєму роді, а тому від неї можна очікувати
будь-що [2, с. 235]. На його думку, зазначені групи дослідників розглядають
феномен злочинності з власної точки зору та реагують на антисуспільну
поведінку і злочинність переважно з позицій моралі та емоцій як щось
ірраціональне (від лат. irrationalis – нерозумний – те, що не може бути
зрозумілим на рівні розуму; не логічне [3, с. 239]. Як результат: у суспільстві
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складаються певні кліше по відношенню до злочинності, злочинців,
антисоціальних елементів, а також кримінології та кримінологів.
Саме така ситуація, як показала історія кримінології СРСР, включаючи
Україну, склалась у 1917-1991 р.р., коли на державному рівні заборонялось
визнавати, що соціалістична держава може детермінувати злочинність [4, с.
73]. Як встановив А.П. Закалюк, у радянський період кримінологічні
дослідження здійснювались у руслі, межах та за умов, які визначалися
ставленням компартійної влади до кримінології у Радянському Союзі взагалі.
Останнє, в свою чергу, обумовлювалось ідеологічними настановами
комуністичної партії щодо ролі і завдань науки, в цілому, передусім
суспільних наук [4, с. 73].
У таких умовах, як у зв’язку із цим зауважив Г.Й. Шнайдер, результати
кримінологічних

досліджень

мають

політичні

наслідки.

Саме

тому,

кримінологам варто досягати таких результатів, у яких не було б ні
партійності, ні суб’єктивізму, а було лише бажання наукової об’єктивності [2,
с. 10].
Отже, пройшовши шлях від відносно вільного і неупередженого
здійснення (20-ті – початок 30-х років ХХ століття), фактичного припинення
(30-50 – ті роки) до відновлення (з початку 60-х років), але з суттєвими
обмеженнями,

режиму

публікацій,

міжнародних

контактів

тощо,

кримінологічні дослідження в Україні у радянський період [4, с. 73] так і не
з’ясували об’єктивну сутність детермінант злочинності, що, у свою чергу,
відобразилось на практиці їх ліквідації, нейтралізації, усунення тощо, а в
сучасних умовах державності України – є основним джерелом латентної
злочинності та виступає однією з детермінант загальних соціально-правових
явищ, процесів і подій, які, у тому числі детермінують й злочинність
персоналу органів та установ виконання покарань.
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РУДЕНКО А. В.,
студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Відповідно

до

чинного

кримінально-виконавчого

України, прокуратура є одним

із

законодавства

учасників кримінально-виконавчої

діяльності та має при цьому декілька цілей, пріоритетною із яких є
забезпечення законності. Проте, як свідчить практика, досягти зазначених
цілей повною мірою органам прокуратури не вдається через ряд обставин, а
саме: по-перше, зміст прокурорського нагляду за своєю соціально-правовою
природою зорієнтований тільки на виявлення порушень закону та реагування
відповідними формами й засобами щодо посадових осіб органів та УВП, які
їх допустили, а не на блокування, усунення, нейтралізацію тощо детермінант
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вчинення проступків зазначеними суб’єктами правопорушень; по-друге,
об’єктом

прокурорського

нагляду

є,

насамперед,

процес

виконання

кримінальних покарань і лише частково – їх відбування, що порушує логіку
діалектичного зв’язку цих кримінально-виконавчих явищ та залишає поза
увагою в механізмі протиправної діяльності персоналу органів та УВП і
засуджених

роль

координаційної

та

місце

діяльності

останніх;
прокуратури,

по-третє,

низьким

спрямованої

на

є

рівень

протидію

злочинності правоохоронними органами, включаючи органи та УВП, що,
зрештою, впливає не тільки на результативність зазначеної діяльності, але й
інших суб’єктів; по-четверте, низька ефективність прокурорських перевірок,
у свою чергу, зумовлює такий самий рівень ефективності кримінальновиконавчої діяльності. Зокрема, це спричинено тим, що ці два види
діяльності не пов’язані між собою на нормативно-правовому рівні, а отже,
соціально-правовий потенціал цих суб’єктів на практиці використовують
непродуктивно. Більш того, він не спрямований на спільне досягнення мети й
реалізацію завдань кримінально-виконавчого законодавства України; поп’яте, потребують видозміни та підвищення коефіцієнта корисної дії
методика й тактика прокурорських перевірок в органах та УВП, зокрема, з
використанням при цьому результатів діяльності інших суб’єктів, що
здійснюють контроль у сфері кримінально-виконавчої діяльності України [1,
с. 5].
Усе це призводить до того, що в органах та УВП незмінною залишається
кількість вчинених засудженими нових злочинів, злісних правопорушень та
дисциплінарних проступків у розрахунку на 1 тис. засуджених, що свідчить
про неналежне виконання зазначеними державними органами й установами
на практиці вимог ст. 50 КК України «Покарання та його мета», ст. 1 КВК
«Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України» та
зумовлює необхідність більш активного проведення наукових розробок у
цьому напрямі.
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Як показали результати даного дослідження, у ході проведення реформ,
пов’язаних з діяльністю прокуратури, немаловажне значення має чітке
визначення на нормативно-правовому рівні її статус. Слово «статус» у
повсякденному побуті вживається у зв’язку з різними поняттями (статус
міста, військовослужбовця, язика і та ін.), однак поняття «статус»,
насамперед, категорія правова. Зокрема, провідні вчені М. І. Матузова й А. В.
Малько вважають, що правовий статус є категорією, що віддзеркалює весь
спектр взаємозв’язків людини із суспільством, державою, колективом,
оточуючими людьми [2, с. 269]. Поряд з цим, у цілому погоджуючись з цією
позицією, необхідно зауважити, що правовий статус особи ґрунтується на
конституційних принципах, які відображають конкретні підстави відносин
між державою і фізичною особою, позаяк саме Конституція України
встановлює відповідальність держави перед людиною за свою діяльність,
утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3).
Враховуючи зазначене та виходячи з того, що слово «статус» у
перекладі з латини означає «положення, стан кого-небудь чи чого-небудь [3,
с. 634], варто у зв’язку з цим повністю підтримати позицію О. В. Петришина
про те, що такі категорії, як «правовий статус» та «правове становище» є
синонімами. При цьому, на його думку, розмежування необхідно проводити
не між правовим статусом і правовим становищем однієї і тієї самої особи, а
між правовим статусом (становищем) різних осіб та організацій [4, с. 264].
Отже, слід визнати, що правовий статус органів прокуратури залежить
від того, яке місце вони посідають у структурі органів державної влади
кожної країни. Такий висновок ґрунтується на тому, що в основі правового
статусу лежить фактичний соціальний статус, тобто реальне положення
людини у системі суспільних відносин.
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РЯБУШЕНКО Н.П.,
ст. викладач кафедри економіки та менеджменту
Волинського інституту ім. В.Липинського
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
В умовах швидкого розвитку соціально-економічних процесів на різних
рівнях господарювання, зростанням впливу глобалізаційних процесів на всі
сфери діяльності підприємства, організації, установи, підвищенням ролі
соціальної відповідальності менеджменту, оновлення підходів до управління,
особливого значення набувають питання кадрової політики, саме кадровий
потенціал, його конкурентодзатність, лояльність та професіоналізм є
запорукою економічної безпеки та стійкості.
Кадри в повній мірі можуть сприяти економічній стабільності
підприємства, проте, вони ж є суттєвою загрозою порушення цієї
стабільності. Аналіз статистичних даних свідчить, що переважну кількість
економічних злочинів проти компанії здійснюють її співробітники [3]. Але, в
той же час, провідні спеціалісти з управління персоналом доводять, що
гарантування відповідних умов праці в розрізі елементу кадрової безпеки
суттєво знижує прямі та непрямі збитки, пов’язані з людським ресурсом [5].
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Один з них носить управлінський характер – головне на думку його
прихильників (А. Джобаву, О. Кириченка та М. Петрова), адміністративно –
правове поле, документування, дотримання процедур та практик управління
персоналом [4].
З точки зору іншого підходу, важливим є ефективне формування,
розвиток, мотивування кадрового потенціалу. Послідовниками цього підходу
є А. Кібанова, О. Ареф’єва та О. Литовченко. Зокрема, О. Ареф’єва та
О. Литовченко трактують кадрову безпеку як сукупність управлінських
заходів, пов’язаних ефективністю та продуктивністю підприємства [1; 2]. На
їх думку основне – ефективне «споживання» людського ресурсу і заходи
безпеки мають стосуватись 109обот цього аспекту.
Третій

підхід

визначає

кадрову безпеку

як

основний

елемент

економічної безпеки. На їх думку захист персоналу це запорука економічної
стабільності

та

конкурентоспроможності

господарської

одиниці.

До

прихильників такого погляду можна віднести Н. Логінова, Ю. Чаплигінова,
Г. Козаченко, І. Чумаріна, Н. Швець, А. Шаваєв. Саме Н. Логінова визначає
кадрову безпеку як «найбільш важливу складову економічної безпеки
підприємства, яка має на меті виявлення, знешкодження, запобігання,
відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, які спрямовані на
персонал та його інтелектуальний потенціал, і ті, які йдуть безпосередньо від
нього, що повинно проявлятися в системі управління трудовими ресурсами
та в кадровій політиці підприємства» [6].
На нашу думку, алгоритм формування системи кадрової безпеки
підприємства передбачає оцінку факторів економічної безпеки, сильних та
слабких сторін, можливостей та викликів. Негативні 109обот из не можуть
бути проігноровані, серед них можна виділити 109 обот из, пов’язані
безпосередньо з персоналом, зокрема:
– помилки

у

виконанні

службових

обов’язків

співробітниками, не залежно від їх статусу чи місця в ієрархії;
109

окремими

– втручання представників держави, в тому числі контролюючих
структур, у 110обот и прийняття рішень;
– рівень

конкурентності

ринку

відповідної

сфери

(кадровий,

економічний, інформаційний шпіонаж, тощо);
– низький рівень компетентності і, як результат, не обґрунтовані, не
ефективні рішення на різних рівнях структури одиниці господарювання [7].
Сукупність загроз визначає сукупність методів забезпечення кадрової
безпеки підприємства. До них доцільно віднести: економічні, технологічні,
організаційні, соціально-психологічні, адміністративні та дисциплінарні.
Під економічними методами забезпечення кадрової безпеки як правило
розуміють забезпечення матеріальних потреб працівників в тій мірі, що вони
вважають їх максимально привабливими для себе. До них можна віднести як
виплати заробітної плати, так і додаткові, чи участь у розподілі прибутку,
тощо.
До соціально-психологічні методи як правило відносять формування так
званої людино центричної моделі управління, яка сприяє сприятливому
соціально-психологічного

клімату,

формуванню

стабільного 110 обот

из110110, індивідуальним підходам до персоналу, вирішенні індивідуальних
проблем кожного співробітника з метою формування корпоративного стилю.
Відчуття приналежності до структури, її позитивного іміджу спонукає до
ефективного ставлення до виконання своїх обов’язків.
Технологічні методи стосуються процедур та практик, які прописані:
правила 110 обот из інформацією, зокрема з різним рівнем доступу,
використання сучасних методів охорони, контролю за дотриманням
внутрішнього трудового режиму, різного роду регламентів, 110 обот
из110110ого договору, посадових інструкцій, тощо.
Адміністративні методи в площині кадрової безпеки підприємства
передбачають сукупність заходів: практики перевірки персоналу при
зарахуванні на роботу, системний внутрішній і зовнішній аудиту персоналу,
визначення процедури звільнення.
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Організаційні методи будуть залежати від моделі управління, яка
використовується, місії, системи розподілу повноважень, використання
делегування повноважень, підходів до контролю, тощо. Вони можуть
переглядатись або залишатись незмінними.
Ефективною формою підтримання дисципліни є сформовані процедури,
які передбачають чіткі правила і відповідальність за їх не дотримання чи не
виконання посадових обов’язків [7].
Наведений нами розподіл не є вичерпним. На практиці, як правило,
використовують сукупність методів, які пов’язані між собою і становлять
модель управління, одним із елементів якої є і кадрова безпека.
Кадрова безпека на пряму залежить від організації 111 обот из
персоналом, підходів до його формування, розвитку, мотивації, тощо. І з цієї
точки зору набувають особливого значення процедури пошуку, підбору,
набору персоналу, формування лояльності працівників та контроль. На нашу
думку, 111 обот ці аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємства
створюють надійну основу побудови ефективної системи 111 обот из
персоналом.
2. Система найму персоналу.
На сьогодні набули використання наступні методи залучення персоналу:
– лізинг персоналу (staffleasing) – це такі відносини щодо персоналу, за
яких рекрутингове агентство безпосередньо укладає трудовий договір із
працівником від свого імені, 111обот , може «передати» його на роботу в
будь–яку компанію на певний термін, наприклад,

від трьох місяців до

кількох років;
– аутстафінг (outstaffing) – в цій моделі рекрутингове агентство не
добирає співробітників, а оформляє у свій штат уже існуючий персонал
компанії

–

клієнта.

Персонал

може

використовуватись

іншими

роботодавцями а їх «рідна» компанія таким чином вирішує проблеми,
пов’язані із звільненням персоналу організації;
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– аутсорсинг (outsorcing) – передбачає виконання однієї з функцій
управління зовнішній компанії (підрозділу іншої компанії), наприклад
ведення бухгалтерського обліку, навчання персоналу, тощо [3].
3.

Контроль.

Система

контролю

–

це

комплекс

заходів,

спрямованих на напрацювання та дотримання норми та правила, що
відображаються в регламентах, обмеженнях, режимах, технологічних робіт,
оціночних, контрольних та інших операціях, процедурах безпеки. Ця система
є визначальною щодо виявлення та зменшення ризиків кадрової безпеки [3].
Вищезазначені заходи відображають етапи робіт із забезпечення
кадрової безпеки підприємства і включають всі складові системи управління
кадровою безпекою. Заходи безпеки мають використовуватись на усіх рівнях
та етапах роботи з персоналом.
Як уже зазначалось вище, кадрова безпека є комплексним, складним,
багатогранним явищем. На сьогодні вона один з основних складників
економічної безпеки підприємства, організації чи установи. Вона може бути і
суттєвою загрозою для підприємства.
Система кадрової безпеки складається з низки елементів, які тісно між
собою взаємопов’язані, взаємовпливні. До основних елементів доцільно
віднести:
– загальна філософія підприємства
– ресурсний потенціал
– методи управління.
Щоб робота по забезпеченню кадрової безпеки 112обот продуктивною,
важливо налагодити ефективний рух інформації, зокрема щодо персоналу.
Служба формування персоналу має приймати активну участь у формуванні
корпоративної культури. Вона має на всіх етапах 112 обот из персоналом
сприяти реалізації кадрової безпеки.
В той же час, служба має реалізовувати власні ідеї забезпечення
кадрової безпеки, відповідально ставитись до 112 обот из персоналом.
Принципи гарантування кадрової безпеки мають знайти своє відображення у
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кадровій політиці, в основі якої – дотримання стратегічного бачення
компанії.

Кадрова

політика

буде

відображена

у

документації,

яку

підписуватиме працівник на етапі найму, в нормативних актах з охорони
праці,

документах,

що визначають

внутрішній порядок,

визначення

відповідальності за збереження комерційної, фінансової таємниці.
Кожен етап реалізації кадрової політики має свої особливості щодо
забезпечення кадрової безпеки,
використовуватись

мають

тому заходи і методи, які будуть

враховувати

цю

особливість.

Відповідно,

регламент роботи по гарантування безпеки кадрового складу має бути чітко
прописаний для кожного кроку від найму до звільнення працівника. Такий
комплекс заходів має знайти своє відображення у Колективному договорі,
посадових інструкціях, тощо. Чітке визначення розподілу повноважень і
механізм взаємодоповненості дій різних виконавців гарантує убезпечення
загроз внутрішнього чи зовнішнього середовища.
З усіх ресурсів не залежно від сфери діяльності найвагомішим сьогодні є
кадри. Кадри забезпечують стійкість усіх процесів і, в той же час, гарантують
такий стан. Комфортні умови праці сприяють її максимальній ефективності,
що

в

свою

чергу створює

матеріальні можливості для

зростання

задоволеністю праці і гарантує прихильне ставлення до роботодавця.
Література
1.
Алькема В. Г. Ключові напрямки розвитку системи економічної
безпеки автотранспортних підприємств. Вісник економіки транспорту і
промисловості (збірник науково – практичних статей). 2011.№ 38. С. 8-13.
2.
Ареф’єва О. В. Кадрова складова в системі економічної безпеки
машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. №11. С.
95–100.
3.
Гаврилова О. Построение эффективной системы найма
персонала: основные сложности и способы их преодоления. Новости
менеджмента. 2014. № 6. С. 12–18.
4.
Кіріченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Київ: Знання-Прес, 2002. 384 с.
5.
Лобза А. В. Підходи до створення ефективної системи найму
113

персоналу вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського
університету. 2016. № 3. С. 245–252.
6.
Логінова Н. І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці
підприємства. Комунальное хазяйство городів: Научно-технический сборник.
2009. № 87. С. 371–376.
7.
Чередниченко Н. В. Кадрова безпека як складова частина безпеки
підприємства. Тези науково-практичної конференції, 28 серпня 2009 року.
Суми: СумДУ, 2009. С. 51–53.

СЕНЯДА І.В.,
ст. викладач кафедри економіки та менеджменту
Волинського інституту ім. В.Липинського
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ВРАЗЛИВІСТЬ ЖІНОК
ТА ЧОЛОВІКІВ НА ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ, ЩО СТРАЖДАЛИ ВІД
КОНФЛІКТУ
У рамках спільної програми ПРООН та ООН Жінки «Відновлення
управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах
України», яку фінансує Європейський Союз із залученням консультантів та
волонтерів

було проведено «Аналіз вразливості жінок та чоловіків в

контексті децентралізації на територіях України, що постраждали від
конфлікту».
За результатами проведеного аналізу з’ясувалось, що, наявні політики,
їх реалізація, підходи та методики проведення моніторингу та оцінки
реформи децентралізації, не відображають потреби окремих груп населення,
в тому числі тих, які відчувають маргіналізацію, дискримінацію та ізоляцію.
Як правило планові та стратегічні документи не містять істотних заходів
щодо їх соціалізації. Окремі групи жінок та чоловіків, дівчат та хлопців
відчувають себе виключеними з життя громади. Причина такого явища –
ситуація, коли громада не вважає цих мешканок та мешканців значимими
учасниками спільноти, не бачить або не визнає, не вважає важливими їхні
114

чіткі та конкретні права та потреби, що призводить до їхньої глибшої
маргіналізації та соціальної ізоляції
Вимагає
самоврядування

застосування
та

нових

регіональної

підходів

влади

щодо

і

діяльність

збирання,

органів

аналізу

та

застосовування різноманітних детальних даних для розробки стратегій,
планування та формування бюджету, організації та проведення заходів,
розрахованих на всю спільноту та одночасно, з акцентом на вразливих
групах.

З’ясувалось,

що

не

завжди

самоврядування використовуються

у

роботі

органів

місцевого

міжнародні норми та стандарти

гендерної рівності. Підходи, в основі яких є права людини, практично не
використовуються. Пріоритет надається не людиноцентричному підходу
формування політик а системі фінансування капітальних видатків, що
почасти, виправдане певною мірою, через жахливий стан інфраструктури
послуг на територіях, постраждалих від конфлікту.
В той же час,

урахування

відповідної національної політики

міжнародних зобов’язань України чи
та українського законодавства має

потенційно стати нормативною базою для покращення ситуації осіб чи груп,
які лишилися або ризикують лишитися напризволяще не лише через власну
вразливість, а й у результаті вкоріненої нерівності та дискримінації, що не
дає їм можливості доступу до централізованих послуг та ресурсів в їхніх
громадах.
Головним принципом діяльності як держави загалом, так і окремого
органу, який представляє інтереси мешканок та мешканців має стати
принцип недискримінації – єдине право, яке можна знайти в усіх основних
угодах про права людини, не було інтегроване або повністю застосоване до
запровадження реформи. Принцип недискримінації вимагає формальну
рівність – щоб до жодної людини не ставилися інакше, ніж до будь – якої
іншої людини із суб’єктивних причин, а також дії, які мають забезпечити
відсутність

непрямої

або

ненавмисної

дискримінації.

Реформа

з

децентралізації в Україні має включати ці законодавчі вимоги шляхом
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забезпечення того,що реформа впроваджується на справедливій основі і що
вона має на меті охопити тих, хто знаходиться якнайдалі осторонь, для, того
щоб усі отримували рівні можливості та переваги.
Наступним важливим принципом є принцип участі та інклюзії не
повністю застосований в реформі децентралізації, хоча передбачений новими
нормативно –законодавчими актами, які з’явились в Україні протягом
останніх 5 – 7 років. В результаті цього зацікавлені сторони та рівні області
та децентралізованих громад мають обмежену власність та контроль над
процесами розробки на всіх стадіях циклу реформи: аналіз та формування і
політики, планування, запровадження, моніторинг та оцінка. Тоді як кількість
консультації , що включають зустрічі, семінари та опитування, щодо різних
аспектів реформ збільшилася протягом останніх двох років, для того, щоб
стати повністю партисипативними, вони мають відображати вимогу в
«активній, вільній та повноцінній» участі. Однак право на участь у
громадській діяльності не обов’язково надає особливим групам жінок
безумовне право обирати будь – який варіант участі в Донецькій та
Луганській областях. Існує небагато доказів існування особливих, спеціально
розроблених заходів, які вживаються для охоплення найбільш ізольованих та
вразливих груп жінок та чоловіків. Уряд та партнери з розвитку не завжди
замислюються щодо ризиків уникнення « охоплення еліт», коли голос
надається лише невеликій, привілейованій частині населення – голос, який
може не представляти позицію усіх.
На нашу думку, з метою застосування принципу участі та інклюзії в
реформі децентралізації, місцева політика та програми мають розроблятися
на основі диференційованих потреб та прав жінок та чоловіків з вразливих
груп. Обласні органи влади у співпраці громадами повинні створити політику
та програми, як задовольнятимуть потреби жінок та чоловіків з вразливих
груп. Частиною процесу планування має стати контекстний аналіз для
визначення ключових викликів процесу розвитку і прав людини, яких не
дотримуються.

Поняття соціальної ізоляціє є багатовимірним, може
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стосуватись як окремих жінок чи чоловіків, так і їх груп, не лише по
відношенню до реформи децентралізації, але і в більш широкому колі
реформування, зокрема щодо доступу до медичних послуг, послуг у сфері
освіти, надання правової допомоги, тощо.
Важливо застосовувати комплексний підхід та аналізувати законодавчі,
інституційні та політичні рамки для того, щоб повністю зрозуміти виклики
розвитку та на кого це може вплинути. Такий аналіз має базуватися на
доказових даних і робити висновки на основі детальних даних та статистики,
доступної на обласному рівні, а також на звітах правозахисних організацій,
як от Заключні зауваження CEDAW (2017), інші звіти правозахисних
організацій та національних оглядів.
Підзвітність за дотримання прав людини та гендерної рівності у
реформі децентралізації вимагає вдосконалення. Доступні, прозорі та
ефективні механізми підзвітності на рівнях держави,області та громад
вимагають посилення. Уповноваженим органам в обласних адміністраціях та
децентралізованих місцевих структурах влади часто бракує знань та
можливостей для посилення системи управління та процесів підзвітності.
Таким чином, вони не здатні моніторити прогрес та вплив реформи
децентралізації на жінок та чоловіків або забезпечити вчасні рішення для
вирішення проблем.
Можна зробити висновок, що на даний час не існує сталої співпраці
багатьох сторін для підвищення обізнаності про права та обов’язки. Все ще
потрібно посилювати потенціал уповноважених органів для виконання їхніх
зобов’язань, встановлення механізмів для розширення прав і можливостей
жінок та чоловіків із вразливих груп і можливостей жінок та чоловіків із
вразливих груп, які залишилися або ризикують лишитися поза увагою,
особливо на територіях, які постраждали від конфлікту в Луганській та
Донецькій областях.
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Луцького педагогічного коледжу, м. Луцьк
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ У
ДОШКІЛЬНЯТ
Ситуація, що склалася в економіці нашої країни, характеризується
радикальним перетворенням всіх сфер суспільного життя. Сьогодні кожен з
нас розуміє, що доля держави залежить від економічної, правової, політичної
і моральної грамотності молодого покоління. Тому економічне виховання –
порівняно новий напрям дошкільної педагогіки, в даний час, актуально і
затребувано особливо гостро. Насправді – малюк рано включається в
економічне життя сім'ї, стикається з грошима, рекламою, ходить з батьками в
магазин, бере участь в купівлі - продажу та іншими явищами, опановуючи
таким чином економічну інформацію на життєвому, часто спотвореному
рівні. Невірно і небезпечно покладатися на стихійне засвоєння знань про
навколишнє життя, наприклад, дуже вразливі з етичної сторони поняття:
гроші, багатство, бідність, реклама, кредит, борги та інше.
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Досвід показує, що в них закладений величезний моральний потенціал,
що позначається таким етичним змістом як чесність, доброта, працьовитість,
мистецтво користуватися. В даний час педагоги орієнтуються на формування
у дітей вже до 6, 7 років елементарних знань про економіку, однак, на
практиці дорослі часто не мають конкретних методичних рекомендацій,
літератури, які допомагали б їм у вихованні людини, яка вміє економічно
мислити.
У теорії і практиці сучасного економічного виховання та освіти
виявляються деякі протиріччя:
-

спостерігається

тенденція

до

завищення

можливостей

дітей;

дошкільнят знайомлять зі складними поняттями, які виходять за рамки їх
повсякденному житті та досвіду;
- в економічному вихованні дошкільнят необхідно особливий акцент
зробити на його взаємозв'язок з моральним вихованням;
- стверджуючи необхідність і важливість економічної підготовки дітей і
молоді, ігнорується трудове виховання і знецінюється праця - одна і
провідних категорій економічної науки і засобів виховання;
Мета занять з економіки у дошкільному закладі:
- дати теоретичні основи економічних наук - через ознайомлення з
найбільш доступними економічними поняттями;
- включення в підготовчу роботу занять з математики (наприклад,
найпростіші підрахунки), малювання, аплікації (реклама, її виготовлення);
- ознайомлення з рекламою, як способом поширення інформації про
товари та послуги, розуміння значення реклами;
- за допомогою ігор, економічних задач, кросвордів та інших форм
ввести в складний світ речей, людських відносин, відношення до грошей,
чесним способам їх заробляння і розумному використанню.

119

Таким чином, завдання підготовки батьків допомогти дошкільнику
адаптуватися

до

сучасної

дійсності,

стати

соціально

повноцінноюособистістю, правильно розуміти і оцінювати ті явища
навколишнього життя,які мимоволі вторгаються в його життя, формувати
економічне мислення.
Завдання економічного виховання вирішуються до певної міри ще й
завдяки вмілому поєднанню та висвітленню елементів тієї діяльності
дорослих, яка не потрапляє в поле зору дитини, але ці знання мають відіграти
в майбутньому її житті значну роль в опануванні надбань цивілізації. Проте
чи завжди те, що дитина має можливість бачити на власні очі й за чим
спостерігати, можна назвати ірраціональною діяльністю? Звичайно, ні. Тож
поряд із невитривалими в часі завданнями, спрямованими на оволодіння
економічними знаннями, вміннями та навичками мають розроблятися та
впроваджуватись довготривалі. І з малюком, що виховується в сім’ї, так
само, як з дитячим колективом, слід ходити на екскурсії, прогулянки, в
подорожі,

використовувати

відповідного

змісту

розповіді,

робити

замальовки, в дитячому колективі проводити заняття й уроки з подачею та
закріпленням економічних знань.
Батькам і педагогам слід пам’ятати, що роботу з економічного
виховання своїх маленьких чомусиків вони мають починати з раннього
періоду їхнього життя. Адже це той період, коли, на думку Я.Коменського,
немає потреби перенавчати та перевиховати, - достатньо лише мудро
виховувати, пропонувати дітям раціональну діяльність в усьому, що вони
пізнають або вчаться, враховуючи особливості їх пізнавальної діяльності та
забезпечуючи попереднє обговорення їх діяльності, зокрема доцільність і
послідовність; наочна демонстрація пропонованих економічних знань;
активний засвоювально – перетворювальний та пошуково-перетворювальний
аспект; цілісність та завершеність будь-якої дії.
Роботу по економічному навчанню слід починати з молодшої групи,
виховуючи у дітей бережливість, економність, хазяйновитість. Старших
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дошкільників треба знайомити з елементарними економічними знаннями,
економічними термінами, переходячи від бережливості до економіки.
Формуючи економічний світогляд дітей потрібно:


дати дітям знання про те, що праця основа діяльності людини, джерело

її існування;


закріпити знання дітей щодо категорій, пов’язаних безпосередньо з

працею дорослих (що стосується продуктів праці);


ознайомити з професіями людей, що здійснюють певні операції з

реалізації продуктів праці (продавець, касир, брокер, підприємець, фермер,
рекламодавець, тощо);


формувати у дітей початкові уявлення щодо фінансових категорій, як-

от (гроші, ціна, вартість, кошти та ін.);


виховувати особистісні якості дошкільнят, що так чи інакше, мають

бути пов’язані з економічною діяльністю (працьовитість, ощадливість,
бережливість, раціональність);


формувати навички і звички, пов’язані з загальною вихованістю дітей

та таких, що мають економічну основу, а саме: вчасно вимикати світло, воду,


дотримуватися чистоти і ладу в приміщенні, утримувати в порядку

власні речі: одяг, взуття, іграшки.
Економіка і дошкільник здаються на перший погляд далекими одне від
одного. Але якщо розглядати її як галузь розумного ведення «домашнього
господарства», то економіка невід’ємна від дитини з перших років життя.
Необхідно рахуватися з тим, що перше знайомство дитини з основами
економічних знань відбувається в дошкільний період, коли знайомлячись з
навколишнім світом, вона вперше довідується, що достаток сім’ї залежить
від праці тата й мами, що є гроші, які використовуються для придбання
необхідних речей у магазині.
В той же час дитина ознайомлюється з такими поняттями, як «ціна»,
«дорожче», «дешевше», «здача», «економія». Цей реальний світ дитина
переносить у свої ігри з ровесниками в дитячому садку, де вже сама грає ту,
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чи іншу роль. Але ця діяльність відбувається в умовній ситуації: діти
продають, купують, але все це тільки гра. Виявилося, що поняття, легкі і
зрозумілі для дорослих, потребують додаткового пояснення для дітей, тому
складений економічний словник термінів для дітей допоможе їм більш легко
засвоїти ці терміни. У зв'язку з переходом України до ринку значно
підвищуються вимоги до рівня економічної грамотності не тільки дорослих, а
й дітей.
Отже , основною метою економіки для малюків є формування навичок
та умінь раціонального використання та інтересу до матеріальних цінностей,
розвиток економічного мислення, спонукання до ділової активності,
ознайомлення з сучасними ринковими відносинами.
Формування економічного досвіду дітей дошкільного віку є важливим
завданням сучасної дошкільної освіти, вирішення якого дозволяє не тільки
наближати дитину до реального дорослого життя, навчати її орієнтуватися в
сьогоденні, пробуджувати економічне мислення, давати знання про нові
професії та вміння розповісти про них, а також й сформувати ділові якості
особистості: уміння правильно орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях,
самостійно, творчо діяти та на далі будувати своє життя більш організовано,
розумно, цікаво.
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ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – ОСНОВА СІЛЬСЬКОЇ
ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
Прибічники розвитку великого бізнесу на селі аргументують його
переваги перед невеликими

фермерськими господарствами в можливості

застосовування високопродуктивних технологій, зниженні затрат ручної та
уречевленої праці на одиницю продукції.
Нав’язування суспільству думки про переваги великих господарств, не
узгоджуються з проблемою збереження поселенської мережі. Немає
обґрунтованої відповіді на питання, хто буде її головною структурованою
одиницею, окрім фермерських господарств. До того ж, свідомо віддаючи
перевагу певній формі організації праці, ми порушуємо права селянина
вибирати самому уклад життя.
Проте, як показала практика, в більшості країн Європи, Азії, Японії
середній розмір фермерських господарств складає

20-60 га ріллі і вони

цілком придатні для механізації виробничих процесів. В усьому світі
вирощування більшості видів овочів, баштанних, фруктів та ягід зосереджено
в дрібних селянських господарствах, частково ведеться вручну з широким
застосуванням механізмів і використанні сезонної найманої праці.
Невелике фермерське господарство має ряд безперечних переваг перед
великими, завдяки своєму природному вмінню ефективно прибирати зайві
управлінські й технологічні ланки, оскільки його власник поєднує в одній
особі функції господаря, працівника й управлінця і може їх виконувати
самостійно або делегувати іншим працівникам.
Фермер особисто планує

завдання, контролює його виконання і

відповідає за результат. Ним засвоєно важливе правило, що все потрібно
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робити якісно з мінімальними витратами.
Тому, порівнюючи результати свого господарства з іншими, шляхом
внутрішнього самоаналізу він може об’єктивно оцінювати свої практичні дії,
шукає

внутрішні резерви для

самовдосконалення.

Зваживши свої

можливості, він регулює обсяги своєї діяльності та вирішує, яку частину з
них можна передати кооперативу.
Акцентуємо увагу на розвитку фермерства, тому що саме цей прошарок
селянства традиційно найбільш затребуваний в реалізації кооперативної ідеї,
і є головною структуроутворюючою одиницею кооперативного руху на селі,
без якої цей процес буде неповноцінним.
Практика останнього десятиліття дає змогу зробити висновок, що великі
земельні володіння та неефективна політика держави унеможливлюють
становлення нових талановитих господарів на селі. Це підтверджує застій у
фермерстві, чисельність якого за останні 10 років не зростає.
Слід зазначити, що великі господарські структури надто вразливі до
різних катаклізмів. Так, через раптове відключення електроенергії на
молочному комплексі неможливий процес доїння корів, а на малій фермі це
можна зробити вручну. Також не береться до уваги така характерна для
ринкової економіки деталь як банкрутство. Якщо за часів старої системи
кожний третій – четвертий колгосп і радгосп були збитковими, ще стільки –
стояли на межі банкрутства, держава не робила їх банкрутами, постійно
списувала їх борги і намагалася записати це у свій політичний актив.
У сучасних умовах банкрутство, або небажання власника підприємства
займатися даною справою, може обернутися трагедію для найманих
працівників їхніх сімей та села.

До того ж не завжди в потрібний час

знайдеться власник, який захоче придбати це підприємство. Банкрутство ж
фермерського господарства пройде для суспільства практично непомітно,
йому простіше знайти нового власника, або приєднатися до більш успішного
господарства.
Якщо розглянути сукупність факторів, за якими оцінюється перевага
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певної форми організації господарювання, – економічна ефективність,
збереження

генофонду,

соціальна

стабільність,

екологічна

безпека,

відношення до історично освоєного довкілля та поселенської мережі,
гармонізація стосунків людини з природою, стійкість до виживання в умовах
різних катаклізмів. то перевага схиляється у бік фермерського господарства.
Візьмемо

для

прикладу

долю

бувшої

Морозівської

бройлерної

птахофабрики Баришівського району Київської області. Це було одне з
найбільших підприємств-виробників м’яса птиці в Україні, яке застосовувало
передові на той час технології вирощування молодняку птиці. Фабрика
працювала в замкнутому циклі, вирощувала своє маточне стадо мала
інкубаційний цех для виведення курчат, забійний цех, утиль цех, мережу
магазинів з реалізації своєї продукції. Негативний вплив на екологію був
значно нижчим, в порівнянні з підприємствами такого типу молочном’ясними та свинарськими комплексами. Під час роботи птахофабрики виріс
житловий комплекс на 340 квартир, з усією житлово-комунальною і
соціальною інфраструктурою.
За

роки

реорганізаційної

перебудови

державне

підприємство

перетворилося в акціонерне товариство, залишилось поза увагою з боку
держави, збанкрутувало і було придбано іноземною компанією. Нові
господарі повністю відмовились від опіки над соціальною сферою –
залишивши її без опалення і гарячої води житлове містечко. Застосовуючи
нові технології підприємство швидко відновило виробничі потужності, і
протягом 12 років забезпечувало роботою понад 1400 працюючих, було
головним фінансовим донором

районного та сільського бюджетів. В

найбільш успішні роки виробництво м’яса птиці сягало 25 тис. тонн, що
складало восьму

частину області.

І от, починаючи

з 2010 року,

підприємство збанкрутувало, увесь персонал працівників залишився без
роботи. Місцевий бізнес зумів працевлаштувати тільки десяту частину
безробітних. Відповідно занепала соціальна сфера села.
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Інший не менш виразний приклад. У 2018 році один з найбільших в
Україні свинокомплексів в с. Калита Київської області в наслідок виявленої
чуми змушений був знищити все поголів’я свиней, а в результаті прориву
дамби відстійника каналізаційних стоків в меліоративних каналах місцевого
заповідника загинула риба, покинули звичне місце проживання бобри, зникла
птиця.
Ще один прикрий випадок. У зв’язку з аварійною ситуацією в
електромережі взимку 2019-2020 року на одній з найбільших
Гаврилівській птахофабриці

в Україні

від переохолодження загинула вся птиця, а

раптове потепління викликало розкладання трупів, що спричинило тяжкі
екологічні наслідки. У 2021році підприємство оголосило про банкрутство.
Досвід свідчить, що намагання

локалізувати

частково подібні

катаклізми на таких «монстрах» - підприємствах важко, в той час як на
дрібних підприємствах –значно легше.
Крім

того,

аргументи

про

не

конкурентоспроможність

малих

фермерських господарств порівняно з великими аграрними структурами
практично втрачають свою гостроту коли питання торкаються кооперації.
Так, аналізуючи господарську діяльність малих фермерських молочних
ферм, які функціонують в однакових умовах, приходимо до висновку, що
вони не поступаються великим фермам за
витратами

продуктивністю тварин,

на одиницю продукції кормів і практично всіх інших

матеріальних витрат.

Кооперативні структури більш

раціонально, використовують висококваліфікованих спеціалістів (агрономів,
інженерів, ветлікарів, бухгалтерських та інших працівників).
Про глибоку системну кризу тваринницької галузі свідчать такі факти: в
2019 році чисельність поголів’я ВРХ усіх форм власності складало 3,3 млн.
голів (із них корів 1,9 млн.) тоді як в 1946 році – відповідно 8,2 і 4,44 голів,
тобто зменшилося в 2,5 рази[3]. Аналогічна ситуація з поголів’ям свиней,
овець, коней.

Пустують, руйнуються і розкрадаються понад 50 тис.

тваринницьких приміщень,

на яких при передачі фермерам можна
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розмістити до 5 млн. голів великої рогатої худоби (із них 1,75 млн. корів і
3,25 млн. молодняку). Це забезпечить понад 500 тис. нових робочих місць, з
яких – близько 450 тис. у сільській місцевості, а з виходом на оптимальну
кількість корів (4-4,5 млн. гол.) із повним оборотом стада їх кількість зросте
до 1,25-1,35 млн. робочих місць.
Проте, варто відмітити, що повноцінне функціонування фермерських
господарств, забезпечить організація відповідних кооперативних структур,
які можуть взяти на себе виконання тих господарських функцій, які або
обтяжливі або їх неможливо поєднувати технологічно.
Тобто кооперація – це постійний супутник селянських підприємств, яка
може ефективно працювати на зростання добробуту сільського населення,
збереження робочих місць і розвиток поселенської мережі.
Так склалося історично, що кооперативна ідея не знайшла поживного
середовища як на тренах бувшої царської Росії так і за часи Радянського
Союзу.

За роки незалежності в Україні неодноразово робилися спроби

заснувати різні фермерські кооперативні структури.

Велику теоретичну і

практичну допомогу в підготовці фахівців з кооперативної справи надали
міжнародні фінансові організації країн Європейської співдружності, США,
Канади. Біля однієї тисячі осіб пройшли різні форми навчання як в Україні
так і зарубіжжі, які могли б себе ефективно реалізувати на формуванні
кооперативного сектору економіки.
Ідейний соратник класика української економічної думки М. ТуганБарановського, Л. М. Зак вважав, що селянська кооперація зовсім не руйнує
власне господарство селянина, а навпаки – «завдяки кооперації створюється
новий тип селянського господарства, в якому для індивідуального
господарства зостається тільки одна галузь – сільськогосподарська праця,
решта ж інших господарських операції купівлі, продажу, одержання кредиту
і переробки сільськогосподарських продуктів виконується не силами самого
сільгоспвиробника, а колективною силою організованих в кооперативи
виробників» [1, с. 40].
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Ця ідея тотожна кооперативним принципам, які були рівні й визначені
ХХХІ Міжнародним Кооперативним Альянсом (1995р.) та покладені в
основу всіх форм господарювання і були визнані на міжнародному рівні.
Кооперативні

принципи

–

це

усталені

вимоги

організаційно-

економічного характеру, своєрідна ідея, навколо якої об’єднується діяльність
кооперативу. Зважаючи на багатогранність кооперативного руху, в світовій
практиці

прийнято

розмежовувати

на

принципи

фундаментальні,

національні та спеціальні. До міжнародних принципів кооперації віднесено:
добровільне і відкрите членство; демократичний контроль; участь членів в
економічній діяльності; самоуправління і незалежність; освіта професійна
підготовка та

інформація, співпраця між кооперативами; турбота про

громади [2, с. 174].
Отже, розглядаючи проблему розвитку кооперації аграрному секторі
економіки

України, слід зауважити, цей процес повинен розглядати

одночасно з становленням самодостатніх сільських товаровиробників. У наш
час, ключі до розв’язання цієї проблеми, знаходяться в руках держави. Саме
під егідою владних структур повинні розроблятися і впроваджуватись
комплексні програми направлені на формування середнього класу на селі. Це
дасть змогу створити критичну масу ефективних товаровиробників котрі
через сформовані ними кооперативні структури вироблять такі правила гри в
ринковому середовищі, які відповідатимуть інтересам більшості селян і
поставлять заслін поширенню експансії посередницького бізнесу та великих
монопольних

структур.

Їх

господарства

складуть

основу

сільської

поселенської мережі.
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ЧАЙКА Р.А.,
к.ю.н., доцент кафедри права Волинського
інституту ім. В.Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Луцьк
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ОСОБИ ЮРИСТА
Поняття правової культури юриста достатньо активно досліджується
вітчизняними правниками, проте спільної наукової позиції щодо його
розуміння ще не розроблено. До теперішнього часу науковцями не подано
достатньо аргументованої дефініції поняття «правова культура юриста», не
вироблено загальноприйнятного бачення щодо його структурної побудови,
при тлумаченні задіюється психологічний категоріально-понятійний апарат,
що не сприяє виокремленню дійсно юридичних аспектів досліджуваного
поняття. Становлення української державності, інтеграція в європейське і
світове співтовариство, побудова громадянського суспільства та правової
держави вимагають відповідної правової культури громадян, насамперед, з
боку фахівців права. Статтею 1 Конституції України задекларовано, що
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
[1]. За таких умов необхідним є провадження державної політики для
досягнення в суспільстві достатнього рівня правової культури. Це може
відбутися лише тоді, коли більшість населення знатиме і дотримуватиметься
норм права і моралі. Оскільки неможливо допустити, щоб всі громадяни
однаково знали і розуміли право, то на передній план посередництва між
громадянином і правом у його широкому розумінні виступають юристи.
Отримавши роль посередників у таких специфічних відносинах, якими є
відносини права, юристи беруть на себе обов’язки коректно доносити людям
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ті правові норми і постулати, в середовищі яких вони постійно перебувають.
Саме цим обумовлюється роль юриста в суспільстві, а також особливості
його діяльності на

напрямку забезпечення

законності і належного

правопорядку.
Мануйлов Є.М., досліджуючи правову культуру юриста як основу його
професіоналізму, вважає, що це перш за все охорона прав і інтересів
громадян,

на

основі

законодавства

боротьба

з

правопорушеннями,

розв’язання різноманітних юридичних проблем, а це пов’язано з правовою
культурою юриста, яка повинна поєднувати в собі високий професіоналізм з
духовним багатством фахівця права [2]. На думку дослідників, правова
культура юриста є частиною правової культури суспільства. Проте, правова
культура юриста сягає глибших горизонтів, бо полягає в критичному,
творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ з погляду їх
гуманістичного демократичного і морального змісту. Крім того, правова
культура юриста має бути орієнтована на духовнофілософське осмислення
генези і змісту позитивного права. Науковці обґрунтовано вважають, що
правова

культура

юриста,

окрім

іншого,

поєднує: знання

чинного

законодавства, переконаність у необхідності і корисності правових норм та
законів, установлених у суспільстві, уміння користуватися правовим
інструментарієм (законами, правовими актами тощо) у повсякденній
діяльності. Чупринський Б.О. переконаний, що юрист зобов’язаний володіти
високорозвиненим правовим мисленням, бути здатним до швидкого аналізу,
логічного виведення суджень, потрібних для прийняття правильних правових
рішень. Розвинуте теоретичне мислення – це здатність особистості до
засвоєння на високому рівні правових знань, узагальнення, розуміння
наукових основ і принципів розвитку тих чи тих правових знань; уміння
передбачати залежність і закономірність існування суттєвих зв’язків між
правовими явищами [3].
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На нашу думку, мета правового виховання може бути досягнута за таких
умов: формування належного рівня правової свідомості, правової та
професійної культури; виховання законослухняності, службової дисципліни і
правомірної поведінки, а також соціально-правової активності; здійснення
профілактики причин, наслідків і явищ правового нігілізму серед цієї
категорії населення. Кириченко І.Г. вважає, що роль правових знань у
формуванні професійної культури майбутнього юриста визначається так, що
вони є

основою,

на

якій ґрунтуються

правові погляди,

уявлення,

переконання, визначаються спрямованість та установки поведінки. Правові
знання надають можливість юристам сформувати правильні правові
переконання, правове мислення, правові установки, які не суперечать закону
й допомагають обрати відповідний варіант поведінки. Адже юрист повинен
не лише володіти знаннями окремих юридичних норм, а й проявляти широку
правознавчу освіченість, розуміти характерні тенденції та закономірності
еволюції і збагачення законотворчої практики суспільства. Це важливо тому,
що саме такий рівень і характер юридичної освіти може спонукати
правозахисників не лише до відповідального, а й, насамперед, шанобливого
ставлення до правових цінностей у житті людини [4, с. 18].
Механізм

формування

правової

культури

майбутнього

юриста

функціонує, розвивається та вдосконалюється відповідно до змін, які
відбуваються в державі й у суспільстві. Зокрема, загальносоціальна,
економічна, правова та політична стабільність – запорука нормального
функціонування механізму правової діяльності юриста, тобто правові знання
юриста, які забезпечують його професійну активність, і є основою
правосвідомості, а відповідно, і професійної культури. Фахова культура
юриста-професіонала має бути помітно вищою порівняно з правовою
культурою інших громадян. Говорячи про правову культуру юриста як
складову професійної культури, доцільно вивчити питання особливостей
формування

правосвідомості

правника.
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Вважають,

що

професійна

правосвідомість юристів є основним інструментом їх діяльності, має свої
особливі умови, середовище, засоби і методи формування. Дослідження
всього комплексу чинників, закономірностей їх зв’язку, зміни та впливу на
правосвідомість має важливе значення в створенні передумов якісного і
необхідного їх функціонування. Кобець О. В., досліджуючи структуру
професійної правосвідомості юриста, дійшов висновку, що правосвідомість
та відповідна ієрархія правових цінностей не лише формуються завдяки
правовому досвіду особистості, але й пов’язані з вибірковістю інформації про
навколишнє середовище конкретної людини, яка обумовлена індивідуальним
набором основних тенденцій. Ця індивідуальна вибірковість створює умови
формування

правосвідомості

різних

особистостей

однакових

умов

середовища і виявляється в її мотиваційній сфері, емоційних особливостях,
когнітивному стилі та комунікативних властивостях [5].
Для розвитку правосвідомості юристів важливим є відокремлення
правових почуттів, що теж можуть зазнавати впливу провідних тенденцій.
Так, Собчик Л.М. виокремлює певні сфери у свідомості особистості, які
відрізняються у кожної особистості залежно від провідних індивідуальних
тенденцій

[6].

Водночас,

для

з’ясування

процесу

формування

правосвідомості юристів важливими є правові почуття, які можуть мати різну
якісну і кількісну характеристику. Так, почуття певних прав та обов’язків,
справедливості, гідності, автономії може залежати від певних якостей
майбутнього фахівця: педантизму, здатності до лідерства чи підкорення
лідеру, здатності до інтуїтивного мислення і прогнозу, формально-логічного
чи наочно образного сприйняття тощо.
Отже, говорити про поняття «формування правової свідомості юристів»
означає говорити про чинники об’єктивного та суб’єктивного характеру, що
мають вплив на правосвідомість індивіда, з одного боку, і про безпосереднє
формування правосвідомості з позицій особливостей та тенденцій чуттєвої
діяльності, пізнання особистості в єдності з формами розумової діяльності, з
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іншого. Крім того, процес формування правосвідомості юристів не є лише
процесом складання і становлення, набуття закінченості та зрілості. У ньому,
як і в соціалізації, передбачається розвиток зрілих форм поведінки фахівців,
взаємовідносин та підготовка їх до професійної правничої діяльності.
Рівень правосвідомості юриста під час навчання є найважливішим
показником розвитку особистості майбутнього фахівця і результативності
навчально-виховного

процесу

у

вищому

навчальному

закладі.

Архангельський С.І. дотримується думки, що в навчальному процесі вищої
школи дедалі більшого розвитку набуватиме дослідницька діяльність
студентів і творчий процес розв’язання ними науково-навчальних завдань [8].
Ми погоджуємося з висновком науковця, адже сприяння студентам
вищої школи в оприлюдненні здійснених ними наукових розвідок у царині
права одночасно засвідчуватиме про зростаючий рівень правосвідомості у
суспільстві через сприйняття більш прогресивних поглядів на провадження
діяльності щодо захисту порушеного чи оспорюваного права. Розвиток
правосвідомості юристів здійснюється одночасно з розвитком їх особистості:
розширення знань та пізнавальних процесів, рівня культури, світогляду тощо.
Під умовами розвитку правосвідомості юристів можна розуміти сукупність
усіх тих явищ, від яких залежить виникнення, існування, функціонування та
розвиток

цього

феномену.

Психолого-педагогічні

умови

розвитку

правосвідомості студентів-юристів – це сукупність заходів в освітньому
процесі, що забезпечують досягнення майбутніми фахівцями необхідного
рівня правосвідомості.
На думку Сливки С.С., значимим фактором у процесі формування
правосвідомості

є

правове

виховання

юриста,

тобто

систематичне

опанування необхідного мінімуму як загальнотеоретичних, так і спеціальних
практичних юридичних знань. Правове виховання юристів суттєво знижує
рівень соціального конформізму, сліпого наслідування чужих поглядів,
бездумного виконання вказівок «згори». Через правове виховання юристів
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найбільш повно сприймаються моральні цілі суспільства, які впливають на
внутрішній

імператив

службового

обов’язку

та

деонтологічну

правосвідомість. При регулярному вивченні майбутніми правниками права
ширше

розвиваються

деонтологічні

принципи

правосвідомості,

зрозумілішими стають її функції, що застерігає юриста від звертання лише до
практичного досвіду [9].
У процесі формування правосвідомості юристів слід звертати увагу на
те, що службова дисципліна і професійна правомірна поведінка є тими
рушійними силами, які, з одного боку, забезпечують досягнення нового
якісного стану, подолання всього негативного, застійного, а з іншого –
стимулюють розвиток гуманізму та соціальної справедливості в юридичній
діяльності. Актуальність проблем, пов’язаних із дисципліною і поведінкою,
випливає з потреб правосвідомості, зміцнення законності в професійній
діяльності юристів. Значний вплив на формування правової культури юриста
справляє професійне оточення, здатність до розуміння правових явищ,
переконання у цінності права, що обумовлено науковою організацією праці,
інтелектом юриста, спеціальною правничою мораллю, психологічним та
педагогічним умінням і службовим етикетом.
Отже, економічні та політичні реформи, які відбуваються в країні, поки
що не призвели до забезпечення достатнього рівня соціальної захищеності і
зростання правосвідомості особистості, а тому не набули того правового
наповнення, на яке сподівається держава, проголосивши верховенство права і
людину найвищою соціальною цінністю. Практично все, зазначене в
Конституції щодо справжніх принципів правової держави, залишається
декларацією, а навчальний процес із підготовки фахівців у галузі права,
виховання в них високої правової культури перебуває в зародковому стані,
так і не звільнившись від засилля корупції і різного роду зловживань.
Означені обставини ще більш наполегливо кладуть перед суспільством
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запити щодо організації належного правового виховання як пересічних
громадян, а найперше представників правничих професій.
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КОНЦЕПЦІЯ АБСУРДУ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ А. КАМЮ
Актуальними на сьогоднішній день продовжують залишатися вічні
проблеми, що стосуються буття людини, її сенсу життя, любові та щастя.
Адже сучасний світ та людина опинилася у глибокій кризі – соціальній,
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економічній, політичній. Буття людини охоплене війнами, ненавистю,
хворобами, розбратом. Увесь цей комплекс проблем негативно впливає на
людське осмислення буття.
Тому на сьогодні людина із своїми проблемами залишається на одинці –
стає відчуженою. Вона не може пояснити всю суть даних проблем.
Практично знаходиться на роздоріжжі своїх почуттів.
Актуальним буде розглянути питання абсурду у творчій спадщині А.
Камю – відомого французького романіста, філософа, публіциста, лауреата
Нобелівської премії з літератури 1957 року. Саме його вважають яскравим
представником філософсько-мистецького напрямку екзистенціоналізму, що
означає буття, існування.
Як порівняння, життя видатного французького письменника та його
філософська творчість тісно переплітається із сьогоднішніми подіями які
відбуваються у світі, а саме, економічна криза, пандемія, війни. Все це
зумовлює розглянути та проаналізувати філософську спадщину А. Камю, яка
орієнтована на людину, яка намагається вирішити завдання пошуку гідних
умов існування в природному і соціальному середовищі з урахуванням реалії
ХХІ ст.
Метою статті є проаналізувати поняття «абсурду» у творчій спадщині А.
Камю.
Над даною проблемою замислювалися багато видатних філософів,
вчених та пиьменників. Серед них: Ж.-Ж. Руссо, Монтеск’є, Д. Дідро,
Вольтера, Ж-П. Сартр, К. Ясперс, Г. Марсель, та ін. А також французи А.
Жід, А. Мальро, Ж. Ануй, Б. Віан, англійці В. Голдінг, А. Мердок, Дж.
Фаулз, німці Г. Е. Носсак, А. Дьоблін, іспанець М. де Унамуно, італієць Д.
Буццаті, японець Кобо Абе. Характерні для екзистенціалізму умонастрої та
мотиви спостерігаються також у творчості Ф, Достоєвського, Ф. Кафки, Р.-М.
Рільке, Т. С. Елі ота, Р. Музіля, Акутагави Рюноске.
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На відміну від багатьох філософів і течій, головною ідеєю на думку
філософа є те, що світ – абсурдний, і що людина приречена на самотність, і
вигнання у цьому світі.
Згідно із філософським словником, абсурд (від лат. аbsurdus –
безглуздий,

недоладний)

–

смисловий

антипод

понять

логічної

обґрунтованості, раціональної осмисленості або дії, сумірності зі змістом
вихідних принципів (аксіом, постулатів, тощо) тої чи тої теоретичної системи
або певної історичної парадигми системи знань і вірувань в цілому[6].
Саме у своїх творах А.Камю прагне знайти вихід для людини і
повернути її до самої себе. Філософ вважав, що головним завданням для
людини зрозуміти, що вона живе в ірраціональному світі, де вона змушена
осмислити світ, який не має сенсу.
Буденне життя людини перетворюється на «сірі» будні, які поглинають
її життя одноманітністю. Підтвердження можна побачити у його праці «Міф
про Сізіфа». Головним героєм твору є Сізіф, який кидає виклик абсурдові, що
заключається в тому, що він будучи покараний богами, мав кожного дня, в
знак свого покарання котити валун на круту гору, для того щоб бути
прощеним.
Насправді Сізіф був приреченим заздалегідь на невдачу, адже «для
людини без тор немає видовища прекраснішого, ніж свідомість у двобої з
дійсністю[2]. Тобто, А. Камю показує, що людина як і його герой
знаходиться приреченою. Оскільки змушена робити те, що їй нав’язують.
Мислитель, стверджував, що людина повинна сприймати абсурд, але не
підкорятися йому.
Тому, слід наголосити на тому, що абсурд – це явище яке потрібно
постійно долати. Оскільки наше життя – це буденщина, одні і ті ж проблеми,
які спіткають нас кожного дня.
Аналізуючи працю «Міф про Сизіфа» слід звернути увагу, що А. Камю
робить висновок, що сенсу життя немає. Саме приреченість Сізіфа який
котив камінь на слизьку вершину гори: «В результаті довгих і розмірених
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зусиль у просторі без неба, у часі без початку і кінця, мета досягнута. Сізіф
дивиться, як за лічену мить камінь скочується до підніжжя гори, звідти його
знову доведеться піднімати на вершину. Він спускається вниз. І кожної миті,
спускаючись із вершини, він вищий за свою долю[2].
З однієї сторони абсурд Камю повертає людину в реальність,
закликаючи думати лише про себе, свої бажання. Це спонукає свого роду до
власного егоїзму. Але, з іншої сторони екзистенцій ні погляди філософа
покладені позбавити у людини не тільки почуття турботи до стандартів
життя,але й позбавляє в людини негативних якостей, як: фальш, брехня та не
щирість.
Як зазначає науковець С. Великовський, який досліджує творчість А.
Камю, що людина має зрозуміти свою приреченість у цьому сенсі, який є
абсурдом, а водночас і прекрасним. Він наділяє людину насолодою, саме
сьогодні. Від долі можна втекти і сховатися, але гідність справді мужньої і
відповідальної особи в тому, що вона не відвертається від нестримної правди,
але кидає виклик хаосу і на перекір всьому продовжує жити[1].
Але більшого пояснення та розуміння абсурдності життя можемо
простежити у праці «Сторонній», де головний герой живучи в повній
свободі, у переживанні про свої почуття та бажанні, водночас має щирість до
людей, які його оточують, хоча й не розуміють.
Абсурд за Камю - це розлад. Сам по собі світ не є абсурдним, і людина
також. «Абсурд народжується, - стверджує Камю, - з їхнього зіткнення»[3].
Тобто, абсурд не міститься ні в людині, ні в світі, а лише в їхній спільній
присутності. Поза людським розумом абсурд не може існувати, бо сам по
собі світ не має сенсу - сенсу надає йому людський розум.
Згідно із твердженнями А. Камю проблеми не тільки у відчуженості
людини, але й у повсякденності буття. Людина наскільки поглинута у сірих
буднях, у своїх проблемах, що навіть не помічає прекрасного, що її оточує.
Яскравим прикладом слугує роман А. Камю «Чума». Автор описує
невеличке містечко Оран, що знаходиться у Франції, в якому люди жили
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сірими буднями, заклопотані роботою і які постійно знаходилися в русі.
Саме таке життя А. Камю називає абсурдом.
Оскільки за вічними проблемами людина перестала відчувати радість,
любов, забулася про відпочинок: «Наши обыватели много роботали, но лишь
ради того, чтобы розбоготеть»[4]. Далі події розвиваються таким чином, що в
місто приходить біда – чума: «выйдя из квартиры доктор Риэ, столкнулса на
лестничной площадке из дохлой крисой» [4].
Згодом, число дохлих крис збільшувалося, а потім з’явилися перші
людські смерті. Цей факт пояснювався, як прихід в містечко смертельної
хвороби. Для подолання хвороби людям потрібно було об’єднатися. І ось в
момент страху за своє життя, люди починають задумуватися про своїх
близьких. Почали цінувати та любити один одного, милуватися красою
природи. І коли хвороба покинула містечко, автор закінчує твір словами
старенького дідуся: «Не вже наше життя не є чума?!»[4].
Справді, не можна не погодитися із цими словами. Адже ми забуваємося
цінити, любити життя саме сьогодні. Людям ніби потрібна така стряска у
вигляду хвороби, війн, голоду. Сьогоднішні дні пов’язані із короновірусом,
який є відзеркаленням і нагадуванням про минуле.
Отже, концепція абсурду у творчості А. Камю посідає центральне місце.
Оскільки автор прагне показати людству, що абсурд це не кінець, а початок.
Даним поняттям, філософ прагне звільнити людину від «сірих» буднів та
пояснити, що життя є прекрасним тоді коли ми не заганяємо себе в рамки.
Важливим є насамперед говорити про почуття сьогодні, а не завтра,
насолоджуємося життям не відкладаючи це на потім. Тобто, абсурд звільняє
людину від її ілюзій, позбавляє її від марної направленості на майбутнє і
дозволяє жити у плині часу. Отже, абсурд є причиною її щастя.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ
ТА СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
У сфері екологічної освіти молоді існує низка проблем: екологічно
недоцільна поведінка, не усвідомлення особистої відповідальності за
наслідки своїх дій у навколишньому середовищі, бездумне використання
природних ресурсів.
Упродовж останніх років істотно погіршився екологічний стан довкілля.
Забруднення гідросфери та атмосфери сягає піку, а екологічні проблеми
охопили майже усю земну кулю. Довкілля поставило перед людством безліч
запитань: «Що ми знаємо про природу та всесвіт?», «Як людина має
будувати свої відносини з довкіллям, щоб не завдавати йому не поправних
збитків?».
У

Концепції

«Нова

українська

школа»

однією

з

ключових

компетентностей є екологічна грамотність, тобто «уміння розумно і
раціонально користуватись природними ресурсами в рамках сталого
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розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я
людини».
Нині в сучасних умовах інформатизації суспільства, коли відбувається
штучне відмежування людини від природи, необхідно зосередити увагу
педагогів на поверненні молоді до небайдужого ставлення до використання
природних ресурсів. Необхідність усвідомлення особистої відповідальності
за наслідки своїх дій у навколишньому середовищі.
Свідомість – це завжди усвідомлення чогось. Екологічна свідомість – це
вищий рівень психічного відображення природного, штучного, соціального
середовища та свого внутрішнього світу. Усвідомлення місця і ролі людини в
навколишньому середовищі.
Аналізуючи екологічну свідомість молодої людини потрібно відповісти
на такі запитання:
1. Як студент сприймає навколишнє середовище?
2. Як ставиться до цього середовища?
3. Як поводиться в довкіллі?
Екологічна свідомість формується насамперед завдяки стимулюванню
екологічного мислення. Специфіка екологічного мислення полягає в тому,
що індивід мислить категоріями за допомогою яких відображається взаємодія
та взаємозв’язок особистості і середовища (природнього, штучного,
соціального).
У межах екологічного мислення студент визначає своє місце і роль в
навколишньому середовищі, шукає напрями діяльності у цьому середовищі,
шукає напрями діяльності у цьому середовищі і шляхи її реалізації. До
категорій екологічного мислення можна віднести такі поняття: «своє-чуже»,
«корисне-шкідливе», «свідоме-несвідоме», «економне-затратне» та ін.
Отже, екологічне мислення є основним структурним компонентом
екологічної свідомості.
Г. Акопов та О.Чердимова вважають, що екологічну свідомість
утворюють такі компоненти:
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- екологічна увага;
- екологічні знання;
- екологічна пам'ять;
- екологічне планування;
- екологічне ставлення;
- екологічна самооцінка;
- екологічне самоусвідомлення.
Виходячи з цього, ми можемо виділити такі типи екологічної свідомості:
природоцентричний, анторпоцентричний, екоцентричний.
І. Принцип природоцентричної свідомості (дотримуються в Німеччині,
Франції, Нідерландах).
Характерні риси:
1. Найвищу цінність має природа. Людство повинно підпорядковуватись
природі.
2. Ієрархічна картина світу має такий вигляд – на вершині природа, в її
основі людство, яке слугує природі.
3. Метою взаємодії з природою є збереження її недоторканою.
Отже, природоцентрична екологічна свідомість – це система уявлень
про світ, що будується на ідеї підпорядкування соціуму природі.
ІІ. Антропоцентричний тип свідомості.
Характерні риси:
1. Ігнорування потреб інших живих істот.
2. Найвищою цінністю є людина. Довкілля – це власність людини, і вже
вона може розпоряджатись ним як хоче.
3. Світ має ієрархічну будову, де на вершині буде людина, а в середині –
речі створені нею.
Як

свідчать

дослідження

І.Кряж,

у

юнацтва

переважають

антропоцентричні установки в уявленнях про відносини «людина-довкілля».

142

ІІІ. Екоцентричний тип свідомості є поєднанням двох попередніх
крайніх типів. У відносинах людини й довкілля робиться наголос на гармонії
та взаємозв’язку.
Характерні риси:
1. Найвищою цінністю є гармонійний розвиток людини і природи.
Людина – не власник природи, а один із членів природної спільноти.
2. Відмова від ієрархічної будови світу.
3. Метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб
людини, так і всіх складових навколишнього середовища.
Слід наголосити, що ідеї екоцентризму були розвинені українським
вченим В.І.Вернадським. Він уперше заговорив про ноосферу як єдину
систему «людство-природа», що формується під впливом людського розуму
та свідомих дій суспільства.
Отже, одним із показників екологічної культури, а потім і екологічної
свідомості є висока якість професійної підготовки студента. У вищих
навчальних закладах студенти повинні розуміти, що передусім людина має
зцілитись сама, а потім зцілювати природу. Саме тому сьогодні екологічна
парадигма дедалі більше набуває рис світоглядної i моральної цінності. Тож
екологiзацiя моралі й формування екологічного імперативу постають
могутніми чинниками унормування й гармонізації людиною своїх взаємин з
довкіллям.

Шлях до

утвердження

нової моральності лежить через

відновлення духовності в людському житті, утвердження онтологічного
статусу вищих цінностей, що передбачає суттєві зміни у свiдомостi людини,
її світоглядних принципів i пріоритетів. Ці зміни пов'язанi з утвердженням
нового екоцентричного типу екологічної cвiдoмостi.
В сучасних умовах студент повинен сприймати великий об’єм
інформації, осмислювати її і на основі здобутих знань самостійно
розв’язувати нові, складніші завдання, вміння застосовувати їх в різних
практичних ситуаціях. Екологічні знання мають трансформуватися в
переконання та дії. Саме фахівці з глибокими екологічними знаннями,
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високим рівнем екологічної свідомості та екологічної культури будуть
конкурентоспроможними на ринку праці.
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ШВЕЦЬ П. А.,
к.е.н., пр.н.сп. відділу досліджень ризиків у сфері
зайнятості Інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ
БАБИЧ Р. Б.,
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії
Національного авіаційного університету, м. Київ
ЕФЕКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Становлення ринкової економіки, її соціальна орієнтація ставить на
перший план вимоги раціональної зайнятості населення в будь якій сфері,
галузі, регіоні країни, що регулюються через ринок праці – специфічний
механізм підтримки збалансованості між попитом і пропозицією робочої
сили [1, с. 13]. Ситуація, що склалася в Україні на ринку праці, є
неоднозначною, невизначеною та загрозливою. Дана тенденція є наслідком
тих негативних процесів, що відбуваються в економіці країни (недостатньо
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ефективними структурними змінами в економіці, посиленням у ній
кризисних тенденцій, викликаних анексією Криму і військовим конфліктом у
східній частині країни, переміщенням людей із зони конфлікту тощо). Без
активного втручання держави негативні наслідки можуть призвести до
подальшого зростання масштабів безробіття, погіршення структури системи
робочих місць за рівнем оплати та умовами праці, зниження професійнокваліфікаційного рівня вітчизняних працівників" [2, с. 78].
Хоча після стійкого зниження кількості зайнятого й загальної кількості
робочої сили віком 15-70 років та зростання рівня безробіття у 2015-2017 рр.,
в останні два роки намітилася позитивна тенденція зазначених показників на
ринку праці України. Так, за період 2017-2019 рр. кількість зайнятого
населення збільшилася на 421,9 тис. осіб (на 2,6%) і становила майже 16,5
млн. осіб, а кількість робочої сили – на 211,6 тис. осіб (на 1,2%) і становила
близько 18,1 млн. осіб. Крім того, збільшується кількість населення
працездатного віку – до 17,4 млн. осіб (на 2,6%). Рівні зайнятості та
економічної активності населення зросли, відповідно, з 56,7 та 62,4 відсотка в
2015 році до 58,2 та 63,4 відсотка всього населення відповідної вікової групи
в 2019 році.
Однак, на тлі позитивних зрушень на ринку праці України набувають
поширення неформальна (нелегальна) зайнятість населення, особливо у
сільській місцевості, серед осіб пенсійного віку та молодих громадян віком
15-24 роки, яка зумовлена, головним чином, значною тінізацією української
економіки, серед основних причин якої є недосконалість правових,
організаційних (адміністративних) і економічних механізмів державного
регулювання виробничих та соціально-трудових відносин.
Хоча кількість безробітного населення віком 15-70 років зменшилася за
2015-2019 рр. на 210,3 тис. осіб, однак ринок праці України характеризується
збереженням значного рівня безробіття (8,2%), у тому числі прихованого, що
є результатом багатьох проблем та суперечностей, які тривалий час не
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вирішувалися, а в період ускладнення соціально-економічної ситуації значно
загострилися. Питома вага кількості безробітних громадян, вивільнених з
економічних причин, у загальній їх кількості набуває тенденції до зростання
(у 2019 році відбулося зростання, порівняно з попереднім роком, на 0,8%),
що свідчить про збільшення кількості громадян працездатного віку серед
економічно неактивного населення, які зневірились у можливості знайти
роботу та не знають де і як її шукати або вважають, що для них немає
підходящої роботи.
Наявність структурної диспропорції між попитом та пропозицією
робочої сили (за професійними групами працівників, видами економічної
діяльності та у регіональному розрізі), а також незадовільні якісні
характеристики вільних робочих місць (посад) за умовами та оплатою праці є
чинниками, що не приваблюють кваліфікованих працівників до роботи на
таких робочих місцях, а отже, обмежують можливості працевлаштування
безробітних громадян та задоволення потреби роботодавців у працівниках. З
іншого боку, роботодавців не влаштовує значна кількість безробітних
громадян унаслідок особливих вимог виробництва до рівня кваліфікації та
досвіду роботи працівників, а вирішення проблеми укомплектування вільних
робочих місць (посад) висококваліфікованими працівниками ускладнюється
через незадовільні якісні характеристики значної кількості цих робочих місць
(посад).
Зайнятість в Україні характеризується неефективністю та архаїчністю її
структури,

що

проявляється

у

надто

великій

частці

зайнятих

у

низькопродуктивному особистому селянському господарстві та первинному
секторі економіки у цілому. В Україні структура зайнятості вже не має ознак
індустріальної зайнятості (у структурі зайнятості поступово зростає частка
сфери послуг, проте саме у сфері торгівлі), тобто ознак інноваційності
зайнятість не набуває. Отже, розвиток економіки відбувався за регресійним
сценарієм з яскраво вираженою редукцією та декваліфікацією праці,
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примітивізацією її використання. До основних чинників неоптимальної
структури зайнятості в Україні можна віднести: збереження застарілої
технологічної бази значної частки вітчизняних підприємств; переважання у
ретроспективі

сировинної

складової

економічного

зростання;

слабку

сприйнятливість професійно-кваліфікаційної структури ринку праці до
структурних зрушень; невідповідність професійно-кваліфікаційної структури
персоналу потребам роботодавців для забезпечення технологічних змін;
низький рівень мобільності населення та найманих працівників; низький і
неконкурентоспроможний рівень заробітної плати, існування працюючих
бідних, що демотивує ефективну зайнятість. [3, с. 60].
Пріоритетними завданнями економічної політики є забезпечення
реалізації національних проектів зі створення робочих місць; активізації
самозайнятості та стимулювання населення до економічної активності.
Основними напрямами такої політики є:
- розвиток національної економіки як основи для забезпечення
продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць;
- забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у
сфері зайнятості населення;
- розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та
забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя;
- забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері
трудової міграції;
– залучення державних інвестицій (з державного та місцевого бюджетів)
у виробничу та соціальну інфраструктуру країни з метою забезпечення
створення нових робочих місць, у тому числі в приватному секторі;
– сприяння посиленню ефективності системи профорієнтації для
забезпечення якісного та обґрунтованого вибору майбутньої професії учнями
та студентами навчальних закладів;
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– стимулювання роботодавців до забезпечення професійного навчання
працівників, організація неформального навчання, залучення приватних
інвестицій в організацію професійного навчання працівників упродовж їх
трудового життя;
– забезпечення можливостями та підтримкою осіб, зокрема з числа
безробітних, які виявили бажання відкрити власну справу;
– створення сприятливих та прозорих умов для ведення бізнесу;
– стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу шляхом
збільшення розміру фінансових видатків (у тому числі із залученням
іноземних та приватних інвестицій, наданням кредитів, установленням ціни
на певні послуги чи оренду на пільгових умовах тощо) на підтримку
підприємництва та самозайнятості;
– зменшення перепон для ведення підприємницької діяльності шляхом
створення сприятливого бізнес-клімату (створення та функціонування
інфраструктури підтримки підприємництва;
– сприяння працевлаштуванню безробітних (активізація механізмів
ефективного та швидкого пошуку роботи, доступність відкриття власної
справи, налагодження ефективної роботи Державної служби зайнятості на
всіх рівнях);
– забезпечення диференціації оплати праці залежно від рівня освіти та
рівня посади на підприємствах усіх форм власності;
–

удосконалення

системи

оподаткування

підприємств

шляхом

забезпечення однакового податкового навантаження на працівників за
трудовими чи цивільно-правовими договорами та фізичних осіб-підприємців,
а також забезпечення відповідності податків на заробітну плату працівників з
податком на прибуток підприємств з метою забезпечення офіційної виплати
заробітної плати;
– посилення контролю за діяльністю підприємств та їх відповідальності
за порушення у сфері зайнятості та оплати праці;
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– реалізація пенсійної реформи, яка гарантуватиме виплату пенсії у
значному розмірі для осіб, які мають достатній страховий стаж на час
досягнення пенсійного віку.
Література
Удосконалення системи економічних механізмів державного
регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості
населення [Електронний ресурс] / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б.
Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 13-16. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_1_4
2.
Мельниченко О.А. Зайнятість населення: сутність, форми,
механізми
державного
регулювання
[Електронний
ресурс]
/
О.А. Мельниченко // Вісник Національного університету цивільного захисту
України. Серія: Державне управління. – 2016. – Вип. 1 – С. 78-85. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_1_14
3.
Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та
нові завдання [Електронний ресурс] / В.В. Близнюк // Український соціум. –
2016.
–
№3.
–
С. 58-71.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_3_7
1.

ШИШКІН В. С.,
к.е.н., с.н.с, провідний науковий співробітник сектору
досліджень рівня життя населення
Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ
ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Оцінюючи рівень життя населення на сучасному етапі, неможливо
обійти такий його важливий аспект, як умови проживання населення. Умови
проживання населення є багатоаспектним явищем і тому потребує для своєї
характеристики значної кількості індикаторів. Але перед тим, як розпочати
формування ознакового простору, необхідно чітко визначити цю дефініцію.
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Автором запропоноване наступне визначення: Умови проживання
населення – багатоаспектне явище, яке характеризує рівень задоволення
потреб населення у якісному житлі, розвиненій інфраструктурі та безпечному
оточуючому

середовищі.

Необхідно

зауважити,

що

поняття

умови

проживання населення було визначено як базова складова рівня життя, без
якої неможливо досліджувати таке багатоаспектне явище [1, с. 29]. В той же
час основну увагу приділяли житловим умовам населення. Лише через
певний час, враховуючи трансформації рівня життя населення, було визнано,
що без врахування стану та розвитку інфраструктури регіону неможливо
оцінити умови проживання населення [2, с. 15].
Незважаючи на це, дослідники, оцінюючи умови проживання населення,
більшу увагу приділяють житловим умовам населення. Деякі дослідники
вважають житлові умови ледь не найважливішим аспектом якості життя
населення [3, 30], ігноруючи те, що житлові умови є лише частиною більш
складного явища. Інші, справедливо вказуючи, що нехтування проблемою
покращення житлових умов призведе до неможливості її вирішення навіть у
віддаленій перспективі [4, с. 129], не зазначають, що вирішення житлових
проблем

можливо лише

за

умови

комплексного покращення

умов

проживання населення.
Отже, дослідження умов проживання населення є необхідним етапом
оцінки рівня життя населення. Виходячи з вищенаведеного визначення,
сформуємо

перелік

показників,

який

нам

дасть

можливість

повно

охарактеризувати регіональні особливості умов проживання населення.
Необхідно зауважити, що попередньо складається максимально можливий
перелік індикаторів, а для аналізу обираються показники, які є більш
важливими для характеристики цього явища, мають високу надійність та
легко інтерпретуються.
Оцінка окремих індикаторів умов проживання населення важлива, але
завжди постає питання, який саме регіон за сукупністю характеристик
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найкращий, або, навпаки, найгірший. Цю задачу можна вирішити за
допомогою інтегрального показника, але ми втратимо інформацію, за
рахунок саме чого регіон опинився серед лідерів або аутсайдерів. Тому було
вирішено отримати цю оцінку шляхом визначенням переваг, які має регіон за
тим чи іншим індикатором умов проживання населення. Для цього було
запропоновано використовується кластерний аналіз, а саме кластеризацю k середніми.
Показники поділяються на стимулятори (чим їх значення вище, тим
краще ситуація) та дестимулятори (відповідно вищі значення таких
показників знижують якість умов проживання населення). За кожним
показником виділяються чотири кластери. Регіони, що потрапили до
кластеру з найбільшим значенням центру показника стимулятора, мають
перевагу за окремим показником умов проживання, і їм присвоюється 1 бал.
Відповідно, регіонам, які потрапили до кластеру з найменшим значенням
центру, присвоюється -1 бал. Регіонам, що потрапили у середні кластери,
бали не нараховуються. За показниками дестимуляторами схема має
зворотній напрям: 1 бал регіонам, що потрапили до кластера з найменшим
значенням центру, та -1 – з найбільшим значенням.
Загальна оцінка може бути отримана:
• Просте підсумовування балів. Недоліком цього способу є взаємне
погашення переваг та недоліків;
• Окремо визначити скільки переваг та недоліків має регіон щодо умов
проживання. Недоліком цього способу є отримання замість одного показника
двох.
У цій роботі було застосовано перший спосіб, а сам алгоритм було
реалізовано на індикаторах, що відповідали трьом характеристикам:


Показник

є

дуже

важливим

проживання;
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для

характеристики

умов



Відсутність значної переваги одного з регіонів за обраною

характеристикою;


Відсутність надмірної варіації обраного показника.

Застосування цього підходу дало змогу обрати п’ять нижченаведених
індикаторів:
 Введення в експлуатацію житла, м2 на 10 000 наявного населення;
 Обладнання житла каналізацією, %;
 Частка ветхих та аварійних каналізаційних мереж, %;
 Частка ветхих та аварійних водопровідних мереж, %;
 Площа зелених насаджень загального користування, га на 10 000
постійного населення.
Основними результатами проведених розрахунків є наступні: найменшу
суму переваг та недоліків має Луганська область (-5), тобто по п’яти
показниках вона потрапила до найгіршого кластеру. Також негативну суму
переваг та недоліків мають: Донецька, Кіровоградська, Житомирська,
Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська,Черкаська, Харківська та
Полтавська області. Серед них чотири мають перевагу по одному з обраних
індикаторів, а Харківська – навіть по двох. Найбільша кількість недоліків
зафіксована у Луганській – 5, Донецькій, Кіровоградській, Житомирській та
Запорізькій областях – 4. Лише один регіон має нульове значення суми
переваг та недоліків – Сумська область мала однакову кількість переваг та
недоліків. Найбільш привабливими регіонами за умовами проживання були
Тернопільська, Івано-Франківська області (4), Дніпропетровська, Київська
Закарпатська області та м. Київ (3).
Висновки.

Зроблена

оцінка

привабливості

регіону

за

умовами

проживання за трьома базовими аспектами: житлові умови населення, стан
інфраструктури та екологія і рекреація. Для цього використовувалися
показники, що є узагальнюючою характеристикою вищезгаданих аспектів.
Цілком очевидним є більша привабливість західних регіонів. У центральній,
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північній та південній частинах країни є представники різних груп. У східній
частині країни лише Дніпропетровська область є привабливою з точки зору
умов проживання населення.
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