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УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

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. Ось 

чому з усією гостротою постає питання принципового переосмислення 

проблеми відходів, пошуку шляхів її вирішення та створення відповідного 

науково-методичного інструментарію  

 Саме промислова переробка враховує вимоги екології, 

ресурсозбереження та економіки, являє собою кардинальний шлях вирішення 

проблеми ТПВ. Такі технології широко застосовуються для переробки ТПВ: 

це – термічна обробка (в основному спалювання), іотермічне аеробне 

компостування (з отриманням біопалива); анаеробна ферментація (з 

отриманням біогазу); сортування (з вилученням тих чи інших цінних 

компонентів для вторинного використання видаленням шкідливих 

компонентів, виділенням окремих фракцій, найбільш придатних технічно, 

екологічно і економічно для переробки тим чи іншим методом [1, с. 27]. 

 Метою досліджень є аналіз стану інтегрованого управління та 

поводження з твердими побутовими відходами у Волинській області. 
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Основним завданням даної роботи є рекомендація  по створенню виробничих 

комплексів з переробки, утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), що в 

свою чергу дасть можливість для вирішення ряду соціально-економічних 

проблем: 

 створення додаткових робочих місць; 

 охорона навколишнього середовища; 

 збереження природних ресурсів. 

На даний час у Волинській області відпрацьовується питання в 

Нововолинську щодо створення центру переробки твердих відходів, активно 

відпрацьовується питання по Луцьку, і включили в програму регіонального 

розвитку облаштування полігону для захоронення відходів у м.Ківерці. 

 На території області уже діють суб'єкти господарської діяльності різних 

форм власності, які проводять діяльність по збиранню різних відходів, як 

вторинної сировини, для подальшої передачі на утилізацію на спеціалізовані 

підприємства України, на підставі отриманих у встановленому порядку 

відповідних ліцензій Мінекоресурсів України: 

 ЗАТ „Хелс" – проваджена екологічно-безпечна технологія переробки 

відходів натуральних шкір, що значно зменшує техногенне навантаження на 

навколишнє природне середовище. За 2014 рік було перероблено відходів 

натуральних шкір – 561 тонна, стружки хромової – 2193 тонни; 

 ВАТ „Луцький картонно-руберойдовий комбінат", при виробництві 

основної продукції - руберойду переробляє і утилізує значні об'єми вторинної 

сировини: макулатури та вторинних текстильних матеріалів. За 2014 р. було 

перероблено понад 7422 тонни макулатури та понад 1437 тонн ганчір'я; 

 підприємством „Інвід", с. Зміїнець (дир.Мазаєв) спеціалізацією якого є 

переробка полімерних матеріалів, у тому числі полімерної тари з ПЕТ, 

відпрацьованих медичних шприців, які утворюються в медичних закладах, за 

2014 р. було перероблено понад 450 тонн полімерних відходів; 

 ТОВ "Вторма-Луцьк" від концерну "Основа" м. Київ, фактична адреса 

м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4 спеціалізується на зборі, заготівлі та 
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обробці вторинної сировини, в основному макулатури з подальшим 

постачанням на Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, який 

являється основним виробником газетного паперу та паперу для учнівських 

зошитів та підручників; 

ВОУ "Волиньекокомресурси" ДК "Укрекокомресурси", основним 

завданням якої є впровадження загальнодержавної системи роздільного 

збирання, комплексного перероблення й утилізації відходів як вторинної 

сировини, створення розгалуженої мережі сортування відходів, 

впровадження сучасних технологій, обладнання, потужностей із переробки 

та утилізації відходів з метою їх залучення до господарського обігу [2, с. 34]. 

 Група фахівців в галузі переробки твердих полімерних матеріалів 

розробили і частково вже втілили в життя програму і практичну технологію 

по переробці полімерних твердих побутових і виробничих відходів. 

Переробці підлягають пакувальні плівки, одноразові медичні шприци, ПЕТ 

пляшки, пластмасові вироби, тощо.  

На даний момент постало питання розширення виробничих потужностей 

підприємств по утилізації твердих полімерних відходів та організації 

виробництва товарів з вторинної сировини. 

Кінцевий продукт у вигляді  чистої, промитої, дробленої або 

агломерованої полімерної сировини використовується далі в виробництві 

полімерних труб для каналізації та каналів зв'язку, поліетиленової плівки для 

технічного призначення, пакетів з неї, тари для пляшок, інших різноманітних 

виробів як технічного призначення, так і товарів народного споживання. 

Постійними замовниками продуктів переробки відходів є СП 

„Алфаінтерпласт”, ТзОВ „Хімпласт”, ТзОВ „Телпласт”, Львівський завод 

"Россо", Рівненський електротехнічний завод, Броварський завод виробів з 

пластмас та інші. 

Для більш ефективної роботи по переробці вторинної сировини ми 

плануємо переробляти її у готові вироби на місці. Для цього на основі бізнес-

плану „Створення виробничого комплексу по переробці твердих побутових 
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та виробничих полімерних відходів у вироби, розробленого спеціалістами 

Українського Центру Реструктуризації Підприємств (УЦРП) в рамках 

програми ПРООН, маємо відповідний робочий проект, що пройшов 

державну експертизу” [3, с. 19]. 

 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. 

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, організаційним та техніко-технологічним 

забезпеченням проекту, а мерія Ковеля визначає можливі місця 

розташування виробничих комплексів. 

В той же час завод із комплексної переробки відходів не тільки 

звільнить регіон від сміття і зміцнить екологію, а забезпечить 

альтернативною енергією. За данними українського 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. Примітно, що сьогодні корпорація «Universal Business Ventures» 
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планує реаізувати два роки тому започаткований нею проект "Чисте місто", 

який передбачає створення в Україні сучасної галузі поводження з твердими 

побутовими відходами шляхом будівництва високотехнологічних комплексів 

з переробки ТПВ у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернівцях, Сумах, 

Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Кіровограді, Полтаві та у Львівській 

області. 

Обласній та міським радам разом з державним управлінням екології та 

природних ресурсів у Волинській області за кошти обласного фонду охорони 

навколишнього середовища розробити об’єктивну програму поводження з 

ТПВ, залучивши до її опрацювання і наукового обґрунтування досвід 

експертів ЄС. В основі даної програми повинна бути затвердження  її мети і 

заходів зі встановленням чіткого графіку  їх проведення, розподіл сфер 

відповідальності кожної зі сторін, яка приймає участь в програмі, попередня 

оцінка коштів потрібних для проведення кожного заходу та визначення 

доступних фінансів для кожного етапу проекту, залучення інвесторів. 
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БІЗНЕС-ЕТИКА В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Метою даної публікації є бажання показати основну суть і зміст поняття 

бізнесу, який являється однією із вагомих галузей життєдіяльності людини та 

одним із способів розвитку суспільства, а також поняття етики та 

підприємництва.   

Термін «етика» був запроваджений ще Арістотелем,  який глибокодумно 

зауважив, що етика «допомагає пізнати, що слід робити і від чого слід 

утриматися». Як відомо, що основою етики бізнесу є насамперед моральні 

норми, які мають різні відтінки в залежності від професійної зайнятості 

персоналу та сфери  її застосування. Щодо сутності зокрема етики бізнесу то 

це філософська дисципліна, що вивчає етичні засади діяльності людини в 

бізнесі.  Це, насамперед, наука, що дозволяє розглядати людські стосунки, а 

також оцінювати поведінку людей та  містить у собі систему норм 

морального поводження людини, що належить до певної суспільної групи. 

  Етика бізнесу вивчає застосування етичних принципів у ділових 

ситуаціях, аналізує моральні відносини в бізнесі в контексті загальної етичної 

теорії, психології, економіки, стратегічного планування, фінансів, обліку, 

маркетингу тощо. Також представляє собою інструмент аналізу і вирішення 

проблем, які виникають перед людиною, що займається бізнесом. 

Найбільш проблемними питаннями в етиці бізнесу є наступні: 

взаємовідносини між корпоративною й універсальною етикою; проблема 
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соціальної відповідальності бізнесу; питання застосування загальних етичних 

принципів у конкретних ситуаціях прийняття рішень; способи підвищення 

етичного рівня організації; вплив релігійних і культурних цінностей на 

економічну діяльність та деякі інші. 

 Досвід країн із соціально-орієнтованою економікою підтверджує, що 

успіх ініціюється різними про нього уявленнями. Створюючи підприємство, 

підприємець визначає конкретні цілі підприємницької діяльності. З огляду на 

це однією з головних складових успіху підприємницької діяльності є 

досягнення встановлених цілей і виконання місії. Кінцевою метою діяльності 

підприємця є забезпечення її прибутковості завдяки раціональній організації 

праці та засобів виробництва. Проте підприємець спрямовує свою діяльність 

на створення умов для успішного функціонування власного бізнесу, 

виходячи з того, що прибуток не є причиною здійснення підприємницької 

діяльності, а лише результатом її успішного провадження. В підприємництві 

поняття успіху пов’язане з досягненням результату, очікуваного з моменту 

започаткування проекту, який реалізує відповідну ідею.  

За цивілізованого розуміння успіху до уваги, насамперед, треба брати 

його морально-етичні аспекти. Отже, підприємницький успіх має бути 

оцінений з урахуванням ступеня здійснення власної ідеї, бажання 

самоствердження або намагання змінити хід подій тощо. Гроші, капітал, 

прибуток, природно, є важливими складовими успіху, але не можуть 

виступати самоціллю. Отже одним з головних чинників, що визначають 

підприємницький успіх, є професійна культура бізнесової діяльності, і 

зокрема, саме професійна етика, що формується а основі професійних 

обов’язків та відповідних  завдань.   

У своїй діяльності підприємець має обов’язково керуватися загально 

прийнятими  в усіх цивілізованих країнах нормами поведінки.  І зокрема, 

керуватися насамперед інтересами клієнтів та  при цьому гарантувати клієнту 

повне задоволення його потреб. Існує так звана професійна етика, і зокрема 

— ділова етика, що містить у собі норми поводження підприємця. У чому 
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різниця між діловим етикетом і діловою етикою? Ділова етика — це 

насамперед етика ведення переговорів із партнерами; етика ведення 

документації; використання етичних прийомів конкуренції. Ділову етику 

прийнято вважати єдиною для бізнесменів різних країн. Діловий етикет — це 

певні норми, що регламентують стиль роботи, манеру спілкування між 

фірмами, зовнішній вигляд бізнесменів, послідовність і манеру ведення 

переговорів і так далі. 

 Діловий етикет формується під впливом традицій і певних сформованих 

історичних умов. Тому тим підприємцям, що співпрацюють із закордонними 

партнерами, досить корисним є ознайомитися з національним діловим 

етикетом партнера до початку спільної діяльності. Беручи до уваги 

висвітлене в даній публікації вбачається, що лише за умов дотримання етики 

бізнесу як системи етичних норм і правил поведінки суб’єктів 

підприємницької діяльності дає можливість домогтися дієвого регулювання 

відносин бізнесу із споживачем та забезпечити досягнення взаємокорисних 

результатів. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЖИТЛОВЕ 

БУДІВНИЦТВО 

 

 Досліджуючи державну політику регулювання інвестиційним 

процесом у житловому будівництві, слід відзначити, що суспільна природа 

самого інвестиційного процесу потребує структуризації інвестиційних 

ресурсів, узгодженості впливу держави на інвестиційний процес, вирішення 

головного соціального питання – забезпечення житлом населення. Тому, 

визначення ролі держави в інвестиційному процесі та удосконалення заходів 

проведення державної інвестиційної політики в сфері житлового будівництва 

набувають великого значення [1]. 

 Система державного управління інвестиційної діяльності має 

складну структуру, адже охоплює не лише механізми для регулювання 

конкретними процесами, а й засоби регулювання як інструменти. 

 В основу системи державного управління інвестиційної діяльності в 

житловому будівництві закладений ієрархічний принцип: 

 - встановлення функцій системи; 
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 - визначення напрямів проведення економічної політики, що 

направлена на реалізацію визначених функцій; 

 - відбір інструментів втілення в життя цієї політики; 

 - розробка заходів регулювання конкретних процесів. 

 Сьогодні, держава реалізує інвестиційну політику через регулювання 

умов у цій сфері діяльності: регулювання фондового ринку, податкове 

законодавство, грошово-кредитну політику, законодавче забезпечення та 

захист прав інвесторів, амортизаційну політику, регулювання умов іноземних 

інвестицій тощо[2, с.10]. 

 В умовах сьогодення, державні структури управління визнають 

необхідність перебудови інвестиційного процесу. Основними напрямками 

інвестиційного процесу визначені такі [3, с.131]: 

 1) побудова інвестиційної діяльності на єдиній критеріальній основі: 

економічній, екологічній, соціальній; 

 2) визначення чітких меж у сферах використання централізованих 

державних і децентралізованих інвестицій у їх взаємозв’язку; тривалість 

інвестиційного циклу потребує зменшення в 3-4 рази; 

 3) удосконалення структур капітальних вкладень: галузевої, 

регіональної, технологічної; 

 4) регулювання та управління інвестиційною діяльністю в нових 

економічних умовах потребують нових рішень, зокрема, збільшення джерел 

інвестування 

 Державне регулювання інвестиційною діяльністю в житлове 

будівництво має враховувати наступне: 

 послідовність децентралізації інвестиційної діяльності; 

 контроль за цільовим використанням централізованих інвестицій 

відповідно державним органам; 

 розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів; 

 введення системи страхування інвестицій; 
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 вдосконалення чинного законодавства та формування нової 

законодавчої бази, направленої на збільшення обсягів залучення інвестицій. 

 Негативний ефект стагнації в інвестиційній сфері посилює зниження 

активності інноваційних процесів підприємств у сфері житлового 

будівництва. В Україні, існує проблема недостатнього залучення іноземного 

капіталу. В умовах ринкової економіки, водночас, функціонують ринкові 

саморегулятори і методи державного управління і регулювання інвестиційно-

будівельної діяльності. Нині, більшість вітчизняних вчених та експертів 

досягли висновків щодо посилення ролі держави в ринковій економіці, 

особливо у важливих сферах діяльності – будівництві, зовнішньоекономічній 

діяльності, промисловому виробництві , сільському господарстві. 

 Міжнародний досвід показує, що за відсутності поширення методів 

ринкової саморегуляції і великої частини приватного сектора в економіці, 

держава завжди б виступала ключовим чинником соціально-економічного 

розвитку.  

 У ринкових умовах, пропонується розділити систему державного 

регулювання інвестиційної діяльності у будівельній сфері на дві підсистеми - 

управління державним сектором і координації недержавним сегментом 

економіки. На несприятливому етапі ринкових відносин, державне 

регулювання інвестиційного попиту надзвичайно важливе для формування 

інвестиційного ринку. Інвестиційні вимоги до готових будівельних виробів 

підпадають під умови та положення: 

 - спеціальні системи оподаткування на ті види інвестиційних заходів, 

що не є пріоритетними і можуть бути обмеженими; 

 - субвенції на розвиток ключових видів будівельної діяльності, 

підприємств будівельної індустрії, що, безпосередньо, займаються житловим 

будівництвом. Підсумовуючи вищезазначене, зробимо висновок, що система 

фінансово-економічних механізмів фінансування будівництва нерухомості 

нашої країни, на сьогодні, перебуває на початковому етапі розвитку. 

Потрібно створити правові засади щодо запровадження нових фінансово-
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інвестиційних механізмів у будівельній сфері та купівлі доступного житла, 

для громадян із середніми прибутками, які  потребують покращення 

житлових умов, відповідно до законодавства. 
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ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ  НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ У 

ДИСПОЗИЦІЯХ НОРМ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ  КК УКРАЇНИ 

 

Кримінальний закон є єдиним підґрунтям для боротьби зі злочинністю. 

Чинний Кримінальний кодекс являє собою теоретичну основу для 

формування дієвої кримінально-правової політики нашої держави. Втілення в 

життя новел кримінального законодавства, які закріплені в нормах чинного 
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Кримінального кодексу, безсумнівно вимагає ґрунтовних знань та 

осмислення теоретичних засад науки кримінального права. Серед багатьох 

показників злочинності, науковці виокремлюють таку категорію, як її ціна, 

до складу якої, зокрема, належать і наслідки злочину. Найважливіша 

соціальна властивість злочину – його суспільна небезпечність – полягає в 

тому, що діяння посягає на об’єкт кримінально-правової охорони та викликає 

в ньому певні негативні зміни (шкоду). Як результат діяння, ці зміни являють 

собою наслідки злочину.  

Юридичні конструкції наслідків злочину у диспозиціях норм особливої 

частини КК України досліджували ряд науковців, серед яких слід відзначити 

Н.П. Антонюка, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна,  П.С. Берзіна, В.І. Борисова,  

В.К. Грищука, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музики, В.О. Навроцького, В.В. 

Сташиса, М.І. Хавронюка, С.А. Хімченко,  Є.В. Шевченка, С.С. Яценка та 

інших. Проте, залишаються певні особливості трактування юридичної 

конструкції наслідків злочину у диспозиціях норм особливої частини КК 

України. 

Розкриття законодавчої конструкції наслідків у диспозиціях норм 

Особливої частини КК України передбачають, з’ясування специфіки 

використання в нормах Кримінального кодексу України таких специфічних 

засобів відображення проявів наслідків поведінки людини, що традиційно 

визнаються юридичним фактом як дефініції правових понять, нормативні 

приписи та юридичні конструкції. Перш за все, йдеться про необхідність 

виділення найбільш типових і нетипових форм, за якими у диспозиціях норм 

Особливої частини Кримінального кодексу відображаються зазначені 

наслідки [3, с. 221]. Критеріями, за якими здійснюється розмежування таких 

форм, можуть виступати: 1) особливості врахування взаємозв’язків наслідків 

з іншими елементами складу злочину; 2) особливості поєднання в 

об’єктивній стороні складу злочину змістовних характеристик, які 

традиційно включаються у зміст наслідків та інших елементів складу 

злочину, а також, у зв’язки між ними.  
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Такий підхід, дозволяє з’ясувати специфіку юридичних конструкцій, 

обумовлену різною складністю їх «внутрішньої будови», та особливості їх 

закріплення в КК України. 

Специфікою класифікації наслідків у диспозиціях норм Особливої 

частини КК України залежно від врахування їх взаємозв’язків з іншими 

елементами складу злочину є те, що:  

1) вона поширюється на наслідки, які передбачаються у складі злочинів, 

що закріплюють окремі різновиди злочину одного і того самого виду  та 

привілейованому складі злочину;  

2) до об’єктів цієї класифікації включаються наслідки, які зафіксовані у 

складі злочину в цілому;  

3) підставою такої класифікації є наявність взаємозв’язків наслідків як 

елемента об’єктивної сторони складу злочину з іншими його елементами [2, 

с. 311].  

У зв’язку з цим, першу типову форму, що дозволяє відобразити у складі 

злочину різні наслідки поведінки, можна уявити як поєднання в одному 

складі злочину єдиного за своїм змістом діяння або одного ускладненого чи 

кількох різних за змістом альтернативних діянь, що призводить до одного 

обов’язкового наслідку.  

Наступна форма відображення наслідків у диспозиціях норм Особливої 

частини КК України уявляється як поєднання в межах одного складу злочину 

єдиного за своїм змістом діяння або одного ускладненого чи кількох різних 

за змістом альтернативних діянь, що призводить до настання подвійних 

конститутивних наслідків. У складі злочинів, які закріплюють окремі 

різновиди злочину одного і того ж виду, такий вид наслідків фіксується: а) в 

основному складі злочину; б) у кваліфікованому (особливо кваліфікованому) 

складі злочину. 

Подвійні конститутивні наслідки у складі злочинів, які фіксують злочин 

певного виду в цілому без виділення його окремих різновидів, 

використовуються, приміром, у складі порушення законодавства про захист 
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рослин (ст. 247 КК), і може визначатися як дезорганізація встановленого 

порядку захисту рослин, у тому числі, установлених для боротьби з їх 

шкідниками і хворобами, у поєднанні з іншими обов’язковими 

(конститутивними) наслідками, що визначаються як «тяжкі наслідки». В 

іншому випадку подвійні конститутивні наслідки наявні в складі умисного 

пошкодження ліній зв’язку (ст. 360 КК), коли втрати майнового характеру як 

результат пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв’язку, 

телефонного мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, 

поєднуються з тимчасовим припиненням зв’язку [2, с. 98].  

Третя типова форма відображення наслідків у диспозиціях норм 

Особливої частини КК України може бути представлена як поєднання в 

одному складі злочину єдиного за своїм змістом діяння або одного 

ускладненого чи кількох різних за змістом альтернативних діянь, що 

призводить до так званих подвійних альтернативних наслідків, які мають 

також назву похідні наслідки [5, с. 124]. Так, у складі злочинів, які 

закріплюють різновиди злочину одного і того ж виду, такий вид наслідків 

передбачений: а) в основному складі злочину; б) в кваліфікованому 

(особливо кваліфікованому) складі злочину; прикладами можна назвати 

альтернативно передбачені в кваліфікованому складі: незаконного 

проведення аборту (ч. 2 ст. 134 КК) тривалий розлад здоров’я, безплідність та 

смерть потерпілої; ненадання допомоги хворому медичним працівником (ч. 2 

ст. 139 КК), – смерть хворого та інші тяжких наслідків.  

Четверта типова форма відображення наслідків у диспозиціях норм 

Особливої частини КК України може подаватися як поєднання в межах 

одного складу злочину єдиного за своїм змістом діяння або одного 

ускладненого чи кількох різних за змістом альтернативних діянь, що 

призводить до так званих наслідків, альтернативних іншим характеристикам 

складу злочину [3, с. 311]. Наслідки, альтернативні іншим характеристикам 

складу злочину у складі, що фіксує злочин певного виду в цілому, може бути 
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представлений як істотна шкода, яка в складі злочину альтернативно 

поєднується з кваліфікованими ознаками складу злочину.  

П’ята типова форма відображення наслідків у диспозиціях норм 

Особливої частини КК України подана як поєднання в межах одного складу 

злочину єдиного за своїм змістом діяння або одного ускладненого чи кількох 

різних за змістом альтернативних діянь, що призводить до комплексних 

наслідків. Зміст таких наслідків злочину включає поєднання у будь-якій 

послідовності кількох наведених різновидів наслідків і може бути включений 

у ті склади злочинів, які закріплюють окремі різновиди злочину одного і того 

ж виду. 

Продовжуючи аналіз законодавчої конструкції наслідків у диспозиціях 

норм Особливої частини КК України, вважаємо за необхідне особливо 

зазначити, що наслідки в конкретному складі злочинів настають послідовно, 

один за одним, у результаті скоєння особою суспільно небезпечного діяння. 

Ми погоджуємося з Є.В. Шевченком у тому, що наявність проміжного 

наслідку в таких випадках – головна ознака, що характеризує вчинене як 

делікт із похідними наслідками й відрізняє його від інших злочинів, які також 

можуть включати в свою об’єктивну сторону різні види шкоди, що 

завдається об’єктам кримінально-правової охорони [5, с. 117].  

Результати аналізу дають змогу стверджувати, що у більшості  злочинів 

з подвійними альтернативними або комплексними наслідками в якості 

наслідків злочинів виступає цілком реальна шкода, що спричиняється 

об’єктам кримінально-правової охорони.  
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ПРОБЛЕМИ ПРІСНОЇ ВОДИ В КОНТЕКСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ 

 

В останні десятиліття проблема прісної води розглядається світовою 

спільнотою як одна з найгостріших проблем сучасності. Вода є одним із 

найважливіших компонентів біосфери, основою життя на Землі. Із загальної 

поверхні планети, площа якої складає 510 млн км2, вода займає 70,8 %. 

Загальні запаси води на Землі складають 1385984610 км³. Обсяг Світового 

океану становить 96,5 %, тобто близько 1400 млн км3. Понад 98 % усіх водних 

ресурсів планети становлять води з підвищеною мінералізацією, які 

малопридатні для господарської діяльності.  
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Вода – це один із основних природних ресурсів, насамперед, прісна вода, 

яку академік О. Ферсман назвав «найважливішим мінералом на Землі». Запаси 

прісної води на земній кулі (97 % усіх її запасів знаходиться в морях і океанах) 

обмежені [1, с. 22]. Частка прісних вод складає 35 млн км3, або 2,5 % із 

загальних запасів води на Землі, з яких 4,2 млн км3 доступні для 

господарського використання (0,3 % загального обсягу гідросфери). Близько 

70 % прісної зосереджено у льодовиках, 30-35 % – у підземних водах, а частка 

озер і річок становить менше 1 % запасів прісної води світу. Частка прісної 

доступної води складає 118610 км³, або 0,3 % усієї прісної води на планеті. Це 

– води боліт, річок, прісних озер, біологічної та атмосферної води. 

 Відзначимо, що прісні води розподілені нерівномірно: більша їх частина 

розміщена в малоосвоєних районах. Засушливі або напівзасушливі регіони 

світу, які становлять 40 % суші, використовують тільки 2 % світових запасів 

води. Прісні чисті води збереглися в районах з низькою густотою населення та 

слаборозвиненою промисловістю, де і зосереджено понад 80 % світових 

ресурсів прісних вод. На інших 20 % площі суші проживає близько 90 % 

населення і розміщена майже вся водоємна промисловість, а водні ресурси 

обмежені. Відповідно рівень забруднення вод унаслідок загального росту 

населення і промислового виробництва щорічно зростає.  

У перспективі одним із основних джерел прісної води може стати 

Світовий океан, який практично є невичерпним водним резервуаром, але для 

цього необхідні відповідні продуктивні та опріснювальні установки. 

Зазначимо, що у світі за 100 років використання води збільшилося у 6 

разів. Швидкий ріст населення разом із індустріалізацією, урбанізацією та 

інтенсифікацією сільського господарства, інтенсивним водоспоживанням для 

побутових потреб призводять до глобальної водної кризи [2, c. 3]. 

Понад 1 млрд чол., або 18 % населення світу не мають доступу до 

постійних джерел води, а за прогнозними даними ООН до 2025 р. така 

кількість населення житиме в умовах гострого дефіциту води.  
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Близько 2 млрд чол. страждають від нестачі чистої води, оскільки живуть 

в антисанітарних умовах і не мають доступу до адекватних систем каналізації. 

У країнах, що розвиваються 90-95 % стічних вод і 70 % промислових відходів 

скидаються у водні джерела в неочищеному вигляді, забруднюючи воду. Така 

ситуація призводить до зростання інфекційних захворювань, від яких щорічно 

помирає понад 5 млн чол. Кожну хвилину в світі від нестачі води гине 6 дітей. 

Близько третини населення світу проживає в країнах, де спостерігається 

помірна або сильна нестача прісної води, а водоспоживання перевищує 10 % 

відновних ресурсів прісної води.  

Вченими підраховано, що у світі скидається понад 420 км³ стічних вод, які 

скидаються у  водойми, як правило, без очистки і здебільшого роблять 

непридатною до споживання близько 7 тис км³ чистої води та суттєво 

погіршують стан водних ресурсів [3]. Для порівняння – це в 1,5 рази більше 

всього річкового стоку країн СНД. За проведеними експертними оцінками, 14 

% загальної кількості захворювань викликані поганим водозабезпеченням, 

неадекватними засобами каналізації та забрудненням хатнього повітря. 

Токсичні стоки із вмістом діоксинів, пестицидів, хлорорганіки, мастил, нафти, 

кислот, важких металів (зокрема кадмій і свинець) із фабрик, шахт та хімічних 

заводів є постійними забруднювачами водних систем в усьому світі.  

Такі приклади масштабного забруднення можуть свідчити про негативний 

вплив на здоров’я людини не тільки гідросфери, а й навколишнього 

середовища в цілому, оскільки всі ланки біосфери тісно пов’язані між собою.  

Передбачається, що до 2025 р. у найбільш вододефіцитних районах світу 

(Тигру-Єфрату, Нілу, Йордану, Гангу, Аральського моря) населення зросте 

майже на 800 млн осіб [4, с. 791; 5, с. 46], що призведе до збільшення 

використання води. Майже половина світового населення живе у 

малозабезпечених водними ресурсами регіонах. Це – країни  Магрібу, 

Близького Сходу, Центральної Азії, Китай, Індія, Пакистан.  

Нині все частіше в наукових публікаціях звертається увага на те, що 

проблеми водних ресурсів можуть призвести до серйозних політичних 



23 
 

конфліктів між країнами та всередині країн. На думку вчених, у майбутньому 

можливі серйозні суперечності і протиріччя між країнами щодо використання 

прісної води, які навіть можуть перерости у військові конфлікти. 

У 2001 р. на Міжнародній конференції з проблем водного господарства 

планети, яка відбувалася в Берліні, прозвучала теза, згідно з якою 

рекомендується відноситися до води як до “голубого золота” нового століття. 

Нестача прісної води стає тим структурним фактором, який впливає на 

світовий економічний розвиток. 

На Генеральній асамблеї ООН (28 липня 2010 р.) право на воду віднесено 

до переліку базових прав людини. 

Згадані проблеми, пов’язані з водними ресурсами, характерні також і для 

України, де вже виявляються всі ознаки екологічної катастрофи, зумовлені 

насамперед станом водних ресурсів. 

Таким чином, вирішення проблем водозабезпечення населення світу 

можливе лише за умови формування сталого, раціонального організованого, 

маловідходного, ресурсозберігаючого водокористування. 
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ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ 

 

          Справедливе, доцільне, гуманне покарання та обґрунтоване покарання 

може бути призначене винному за умови, що будуть із достатньою повнотою 

виявлені та належним чином оцінені судом всі обставини справи, в тому 

числі і враховані обставини, які пом’якшують покарання. 

          Погоджуємось з думкою В. І. Тютюгінова про те, що до обставин, які 

пом’якшують покарання, належать як зазначені, так і не зазначені у законі, 

але встановлені судом за конкретною справою об’єктивні та суб’єктивні 

чинники, що не є ознаками конкретного складу злочину і не впливають на 

його кваліфікацію, проте свідчать про знижений ступінь суспільної 

небезпеки особи і вчиненого ним діяння і тим самим надають суду право для 

пом’якшення покарання [2, с. 222]. 

          Відповідно до ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України до обставин, 

які пом’якшують покарання, належать: 

1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; 

2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди; 

2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо 

після вчинення злочину; 

3) вчинення злочину неповнолітнім; 
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4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 

5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин; 

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через 

матеріальну, службову чи іншу залежність; 

7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, 

викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого; 

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 

9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане 

з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом [1]. 

          Оскільки дана стаття вказує, що перелік обставин, що пом’якшують 

покарання не є вичерпним, тому у судовій практиці є інші обставини, які 

пом’якшують покарання, і які не зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального 

кодексу України. До таких обставин можемо віднести: 

- вчинення винним злочину вперше; 

- позитивна характеристика винного у вчинення злочину за місцем 

проживання, роботи, навчання; 

- молодий вік винного у вчиненні злочину, що межує з неповнолітнім 

(18-21 рік); 

- вчинення злочину особою похилого віку; 

- хворобливий стан винного у вчиненні злочину; 

- наявність на утриманні винного у вчиненні злочину малолітньої або 

неповнолітньої дитини чи інших непрацездатних осіб (дружини, 

чоловіка, батьків тощо); 

- відвернення винним винним шкідливих наслідків вчиненого злочину; 

- визнання особою своєї вини у вчиненні злочину. 

          Застосування пом’якшуючих обставин судами  при визначенні 

покарання є дуже дискусійним і викликає ряд питань. Зокрема, чи 

врахування таких обставин є правом чи обов’язком суду. Пріорітетними при 
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визначенні покарання є ті обставини, що зазначені в ст. 66 Кримінального 

кодексу України чи й ті, які не зазначені в законі? Чи можливе подвійне 

врахування пом’якшуючих обставин – як рис особи винного  та 

пом’якшуючих обставин, чи при кваліфікації злочину та призначення 

покарання? 

          Зазначені проблемні питання потребують удосконалення зі сторони 

законодавця, необхідно вдосконалити нормативного визначення обставин, 

що пом’якшують покарання.  

          Розглянувши обставини, що пом’якшують покарання, можемо зробити 

висновок, що вони індивідуалізують призначення покарання, їх врахування 

судом завершує формування обсягу даних, на підставі оцінки яких суд 

визначає покарання.  

          На нашу думку, позитивним моментом є те, що суд при застосуванні 

тієї чи іншої обставини, що пом’якшує покарання, нічим не обмежені і у 

вироку не мотивують своє рішення. Адже тільки суд, маючи перед собою 

всю інформацію про справу, всі докази, може прийняти рішення про те, чи 

необхідно винному у вчиненні злочину призначити менш тяжке покарання, 

чи потрібно в конкретному випадку по даній справі врахувати ту чи іншу 

пом’якшуючу обставину, або ж не врахувати. Це свідчить про гуманність 

суду, всебічний розгляд справи, і, відповідно, законного і обґрунтованого 

рішення та призначення покарання. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Страхування у будь-якій галузі спрямоване на захист майнових 

інтересів, які пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою 

пенсією страхувальника або застрахованої особи. У сучасних умовах 

політичної та економічної ситуації в Україні, держава не може забезпечити 

достатній рівень матеріального добробуту громадян. Упевненість у 

завтрашньому дні може надати страхування життя, оскільки в цьому разі 

людина забезпечує своє майбутнє самостійно. 

Висвітлення проблем розвитку ринку страхування здійснюють 

вітчизняні науковці, а саме: І. А. Бойко, О. М. Залєтов, Я. П. Шумелда,         

С. С. Осадець, Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. Д. Базилевич та інші. Проте 

у їх наукових розробках недостатньо уваги приділено дослідженню ринку 

страхування життя. У зв’язку з цим в жодній науковій праці не представлена 

цілісна картина становлення та розвитку страхування життя в Україні. 

Страхування життя – це підгалузь особистого страхування, в якій 

об’єктом страхових відносин можуть бути майнові інтереси, що не 

суперечать законодавству України, пов’язані з дожиттям застрахованого до 

певного віку або строку, а також настання інших подій у житті 

застрахованого. Такі страхові відносини здійснюються на підставі 

добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. 
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В науковій літературі існує чимало визначень дефініції “страхування 

життя”, оскільки кожен науковець трактує його по-своєму. Так,                       

Є. Андрієвський бачить у страхуванні життя фактор народного заощадження 

[1]. М. Пікард, А. Бессон та Е. Клав’єр дотримувалися думки, що 

страхування життя – це договір такої сучасної страхової послуги як змішане 

страхування [2]. М. Поповим було виділено страхування життя як особливий 

вид господарської діяльності [3]. Науковець В. Серебровський до 

страхування життя відносить ті страхові послуги, у яких момент ризику 

полягає в невизначеності строку людського життя [4]. Р. Юлдашев визначає 

страхування життя як економічний захист, пов’язаний із загибеллю 

застрахованого [5]. Професор М. Туган-Барановський у праці “Основи 

політичної економії” зазначав: “…існує дуже багато видів страхування 

життя, але найпоширенішим є страхування у разі смерті, об’єктом якого є 

життя, здоров’я і працездатність страхувальників чи застрахованих” [6]. 

На сучасному етапі страхові компанії України пропонують такі 

програми страхування життя: 

1. Накопичувальні програми. Накопичувальне страхування – 

заплановане накопичення коштів до певного терміну та одночасно захист 

страхувальника на випадок смерті. Додатково страхувальник може обрати 

варіант захисту на випадок інвалідності: в цьому разі страхова компанія бере 

на себе оплату внесків за страхувальника аж до зняття інвалідності або до 

закінчення дії договору. 

2. Ризикові програми. Ризикове страхування - програма захисно-

фінансового регулювання на випадок хвороби застрахованої особи або 

настання нещасного випадку, які могли б спричинити смерть, втрату 

працездатності, госпіталізацію або оперативне втручання. 

3. Додаткові програми: страхування на випадок критичних захворювань, 

страхування на випадок госпіталізації, страхування на випадок проведення 

хірургічних операцій. 
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Страхування життя виконує як захисну, так і заощаджувальну 

(накопичувальну) функцію, зміст якої полягає в прибутковому, але низько 

ризиковому розміщенні тимчасово вільних грошових засобів. 

У країнах Європи на частку страхування життя припадає у середньому 

від 20 до 70 % обсягу страхових премій. 

В Україні страхування життя одержало розвиток починаючи з кінця  90-

х pp. Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за 2015 

рік на 1,2% більше (2 186,6 млн грн.), ніж за 2014 рік (станом на 31.12.2014 

— 2 159,8 млн грн.) та на 8,7% менше (2 476,7 млн грн.) у 2013 році, а 

структура страхових надходжень валових страхових платежів (премій, 

внесків) станом на 31.12.2015 має такий вигляд: 

- 2 067,1 млн грн. (або 94,5%), що надійшли від фізичних осіб; 

- 119,5 млн грн. (або 5,5%), що надійшли від юридичних осіб. 

За інформацією Нацфінпослуг України станом на 1 січня 2016 р. 

кількість зареєстрованих страхових компаній становила 361, з яких 49 СК зі 

страхування життя (СК "life") та 312 СК, що здійснювали види страхування 

інші ніж страхування життя (СК "non life"). За 2015 рік кількість страхових 

компаній зменшилась на 21 СК. Діяльність страхових компаній в 2015 році 

можна оцінити, як малоефективну. Оскільки, перші 20 страхових компаній із 

49, що займаються страхуванням життя охоплюють 99% всього ринку 

страхування життя, а перші 50 страхових компаній, що займаються 

ризиковими видами страхування займають 85% всього ринку. 

За оцінкою фахівців, чинники, що негативно впливають на розвиток 

ринку страхування життя в Україні, такі: 

1. Низький рівень доходів громадян. За статистикою українці близько 45 

% доходів витрачають на придбання товарів першої необхідності. Кількість 

родин, де щомісячний дохід перевищує 500 дол США на кожного члена 

родини, в Україні не більше 400 тис. Тільки зростання добробуту громадян 

забезпечить попит на програми накопичування коштів. 
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2. Відсутність довіри до сфери довгострокового страхування через 

негативний досвід 90-х років.  

Поступово у довіру населення до інституту страхування потрібно 

підвищувати за рахунок пильного державного нагляду за платоспроможністю 

та фінансовою  стійкістю страховиків.  До страхових компаній зі страхування 

життя у всьому світі ставляться підвищені вимоги щодо отримання ліцензії, 

статутного капіталу, формування резервних фондів та ін. Позитивно впливає 

на підвищення довіри населення публікація у засобах масової інформації 

звітів органів страхового нагляду, рейтингів страхових компаній тощо. 

3.  Низький рівень страхової культури населення. Соціологічні 

опитування доводять, що значна кількість громадян взагалі не має уявлення 

про те, що таке страхування життя, яким чином воно здійснюється та для 

чого потрібне. Потрібно підвищувати рівень страхової культури громадян 

шляхом роз’яснення переваг ощадних страхових програм, постійного 

інформування щодо існуючих страхових продуктів та фінансового стану 

страхових компаній, що їх пропонують. 

4. Слабкий розвиток регіональних ринків та інфраструктури. На сьогодні 

регіональний ринок страхування життя практично відсутній. Переважна 

кількість страхових компаній зі страхування життя проводить свою 

діяльність у Києві, менша кількість – у Дніпрі та Львові. Регіональні 

представництва страховиків не ведуть інформаційних компаній, агентська 

мережа є нерозвинутою, тож практично відсутня пропозиція. Спостерігається 

низька кваліфікація страхових посередників, які неспроможні переконати 

потенційного споживача придбати страховий поліс. 

Саме тому, страхові компанії повинні продумувати регіональну 

політику, звертати увагу на вдосконалення системи продажу страхових 

продуктів. Низька кваліфікація страхових агентів часто є наслідком 

незначних комісійних. На таких умовах неможливо залучити до системи 

продажу кваліфікованих фахівців. Страховики повинні підвищувати 
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матеріальну зацікавленість посередників та формувати вищі вимоги до їхньої 

кваліфікації. 

5. Відсутність державних механізмів стимулювання розвитку сектора 

страхування життя. Страхування життя в усьому світі розглядається як 

інструмент вирішення соціальних проблем. Виплати із страхування життя і 

страхування додаткової пенсії в багатьох країнах складають основну частину 

доходів населення пенсійного віку. Розвиток страхування життя 

стимулюється державами з традиційною ринковою економікою, тому що 

проведення даного страхування зменшує кількість громадян, що цілком 

залежать від соціальних виплат. Крім того, страхування життя є джерелом 

довгострокових інвестицій в економіку, тому що дозволяє страховим 

компаніям накопичувати значні фінансові ресурси. Це є ще однією причиною 

державного стимулювання розвитку даного сектора страхового ринку за 

допомогою продуманої системи податкових пільг. 

На сьогодні в Україні відсутні законодавчі механізми щодо 

стимулювання розвитку страхування життя. Наприклад, в Угорщині останнім 

часом підприємства залучаються до проведення колективного страхування 

життя наступним шляхом. Премії за договорами страхування життя 

робітників (до 7 % від заробітної плати), що сплачуються добровільно 

роботодавцем, відраховуються з бази внесків на соціальне страхування та 

вважаються виробничими витратами роботодавця. Розвитку 

накопичувальних страхових програм сприяв закон „Про індивідуальні 

рахунки пенсії по старості". Згідно з положенням закону громадяни, що 

уклали угоди щодо збереження доходів на рахунках інвестиційних фондів та 

страхових компаній зі страхування життя, звільняються від сплати податку 

на цей капітал. 

Тому, однією із найважливіших передумов забезпечення та збереження 

високого рівня постійності клієнтів та стабільності довгострокових договорів 

страхування життя є висока якість взаємодії страховика і страхувальника на 

етапі укладання договору страхування. 
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Стан соціального забезпечення в Україні протягом останніх років, який і 

відображає рівень життя населення сприяє усвідомленню необхідності 

самостійного формування належного рівня соціального забезпечення, 

додаткових доходів населенням України, необхідності самостійно 

регулювати рівень пенсійного забезпечення. 

Сприятиме цьому такий вид накопичувального страхування, як 

страхування життя, через такі його види: страхування на випадок дожиття до 

певної дати, віку, події та пенсійне страхування. Страхування життя дає 

можливість формувати накопичувальну складову в розмірі, який найбільш 

оптимальний для людини, виходячи з її можливостей – це важливий 

аргумент перспективності цього виду страхування за умови усвідомленості 

громадянами необхідності розробки власних механізмів самозабезпечення. 
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ В 

УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ПО СУТІ 

 

Як свідчить практика, до однієї з глобальних проблем для всіх країн, що 

розвиваються, включаючи Україну, відноситься корупція. Її поняття 

викладено в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» [1]. в той 

же час, слід зазначити, що у вказаному нормативно-правовому акті допущено 

ряд суттєвих прорахунків, які мають великий вплив на ефективність 

попередження корупції, а також на протидію їй в цілому. При цьому, 

незважаючи на те, що вчені і практики постійно звертають увагу 

вітчизняного законодавця на необхідність удосконалення правового 

механізму з цих питань, в Україні стан речей в зазначеному напрямку майже 

не змінюється. 

В першу чергу, мова йде про те, що внаслідок відсутності відповідних 

правових норм і в цілому правових приписів, поза законом і відповідальністю 

за корупційні діяння перебувають народні депутати України, порядок 

обрання яких відноситься до основної детермінанти, що обумовлює вчинення 

даних правопорушень та зміст політичної корупції. 

Серед інших обставин, що мають відношення до результативності 

попередження корупції в нашій країні, можна віднести такі, як: 

невідповідність ст. 5 Конституції України, згідно з якою народ - це єдине 

джерело державної влади в Україні, порядок формування Конституційного 

Суду України, а також місцевих судів; відсутність реального (а не 

формального) громадського контролю за діяльністю Національного агентства 

з питань попередження злочинності, в тому числі правових можливостей про 
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відкликання його членів; недосконалість міжнародного співробітництва в 

сфері протидії корупції; ін. 

Слід визнати, що в сьогоднішніх умовах Україна намагається боротися з 

корупцією, забуваючи про те, що коли рубають ліс, то обов'язково летять 

тріски (а це людські долі, мрії, плани) тобто несуть істотні втрати усі сторони 

кримінально-правових відносин (держава, її правоохоронні органи та суди, 

втрачаючи при цьому авторитет і довіру населення до них, перетворюючись 

по суті із «захисників» в «репресорів»), а також страждає від такого 

«беззаконня» і суспільство, і конкретно взяті його члени, так як на практиці 

закон не вирішує головної завдання - попередження корупції. 

Таким чином, слід визнати, що в наявності серйозна практична 

проблема, яка потребує вирішення, в тому числі і на науковому рівні. Саме ці 

обставини і визначили вибір теми цієї статті. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

В умовах поглиблення євроінтеграційних процесів значно 

активізувалась зовнішня міграція в Україні. Недостатня кількість робочих 
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місць з відповідною заробітною платою і низький рівень соціальних гарантій 

спричинили збільшення кількості населення, які виїжджають закордон з 

метою працевлаштування. Сьогодні спостерігається відсутність однозначної 

інформації щодо масштабів і регіональних особливостей міграції українців за 

кордон та кількісних потоків міграційного капіталу, розміри яких становлять 

вагому частку соціального та інвестиційного ресурсу країни. Тому питання 

міграційних процесів в Україні є надзвичайно актуальними. 

На масову еміграцію населення України у країни-члени ЄС впливають 

наступні фактори: зростання безробіття; низький рівень заробітної плати; 

відсутність перспектив професійного зростання; економічна нестабільність в 

країні; відсутність безпеки громадян. 

Більшість громадян, що наважилися на трудову міграцію, при в’їзді до 

країн-реципієнтів приховують свої справжні наміри і, по суті, перебувають у 

цих країнах на нелегальному становищі. Результатом цього стає соціальна 

незахищеність громадян України за кордоном, їх залежність від роботодавців 

і посередників. Висококваліфіковані спеціалісти часто працюють за 

кордоном не за спеціальністю, займаються некваліфікованими роботами, що 

призводить до зниження їх кваліфікаційного рівня.  

Слід відзначити, що основними наслідками міграційних процесів в 

Україні є: зменшення населення працездатного віку та збільшення на нього 

навантаження, зниження рівня виробництва, загострення демографічних і 

соціальних проблем, незахищеність трудових мігрантів за кордоном, 

зниження їхнього фахового рівня, проблеми з їхнім майбутнім пенсійним 

забезпеченням.  

Формування цілісної системи державного регулювання міграції робочої 

сили в Україні ще не завершено, що підтверджується відсутністю концепції 

міграційної політики, яка б об’єднувала зусилля всіх гілок влади, 

громадських організацій, ЗМІ та інших політичних суб’єктів для досягнення 

конкретної спільної мети. Недостатня увага приділяється найважливішим 

напрямам здійснення міграційної політики, зокрема: регулюванню трудової 
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еміграції громадян та імміграції іноземної робочої сили, які зважаючи на 

масштабність та соціально-економічну значущість фактично відбуваються 

поза державою [1, с. 8]. 

Регулювання міграційних процесів на макрорівні має стати вагомою 

складовою соціально-економічної політики держави. Завдання щодо 

управління міграцією, особливо її зовнішніми формами, полягає не в тому, 

щоб зводити бар’єри шляхом впровадження системи адміністративно-

обмежувальних заходів, які не дадуть можливості мігрантам потрапляти до 

розвинутих країн, а в тому, як на основі дотримання прав людини та 

гуманних принципів управляти міграційними потоками населення, зокрема, 

постійних переселенців та трудових мігрантів, з врахуванням інтересів 

донорів і реціпієнтів. Тобто регулювання міграційних процесів полягає не в 

тому, щоб обмежити свободу вибору, а в тому, щоб допомогти вирішити цю 

проблему в кожному конкретному випадку в рамках, доцільних для 

суспільства і бажаних для індивіда [2]. 

Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні дає підстави 

констатувати існування суттєвих відмінностей між регіонами за основними 

демографічними характеристиками, за інтенсивністю та направленістю 

демографічних процесів та визначає необхідність врахування специфіки 

конкретних регіонів при розробці державних та регіональних цільових 

програм відтворення демографічного потенціалу, вирішення конкретних 

проблем у міграційній та демографічній сферах. 

Основними проблемами в сфері держаного регулювання міграційних 

процесів є: 

- відсутність моделі ефективного державного та регіонального 

управління міграційними процесами; 

- недостатність фінансування вже запланованих у довгострокових 

програмах заходів як на рівні регіонів, так і на загальнодержавному рівні та 

низька ефективність використання наявних ресурсів; 



37 
 

-  низька ефективність реалізації прийнятих цільових програм та 

управлінських рішень у відповідній сфері; 

- значні міжрегіональні відмінності щодо умов реалізації управлінських 

рішень та заходів державної політики; 

- відсутність необхідної нормативно-правової бази, несвоєчасне 

прийняття рішень про внесення необхідних змін в існуючі закони для 

реалізації управлінських заходів у сфері регулювання демографічних та 

міграційних процесів, зокрема, нормативних актів щодо створення 

національного демографічного регістру населення. 

Важливим напрямом діяльності для визначення шляхів ефективного 

відтворення демографічного потенціалу має стати стратегічне планування та 

прогнозування перспективного соціально-економічного розвитку країни та її 

окремих регіонів на основі оцінки їх відповідності сучасним вимогам 

забезпечення більш високих стандартів якості життя населення. 

З метою регулювання як зовнішніх так і внутрішніх міграційних потоків 

з боку держави необхідно:  

– збільшити кількість міждержавних угод про взаємне працевлаштування 

громадян та їх соціальний захист; 

– всіляко стимулювати зворотність зовнішніх трудових поїздок;  

– зменшення кількості нелегальної трудової міграції за межі країни; 

– забезпечити соціальну захищеність українських працівників за 

кордоном;  

– розвивати транскордонну міграцію;  

– зменшити регіональні диспропорції в якості життя населення.  

Таким чином, демографічна та міграційна ситуація, яка склалася в 

Україні протягом останніх років потребує організованого, спланованого та 

систематичного державного регулювання як на загальнодержавному, так і на 

регіональному рівнях. Державна міграційна політика повинна бути 

направлена на регулювання міграційного руху населення з позицій 

національних пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних 
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потоків.  
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ПИТАННЯ  ЕКОНОМІКИ В БРАЦЬКИХ  ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

 

В історії України XVI-XVII ст. були періодом соціально економічних, 

духовних та інших перетворень і історичних подій.  А на Україні точилася 

релігійна боротьба проти католицизму.  Визвольні селянські війни під 

керівництвом Богдана Хмельницького закінчилися великою за своїм 

історичним значенням подією.  

У підготовці цього  акту певну роль відіграли братства і створенні ними 

освітні заклади. Перше братство у Львові в 1449 році, а потім і в інших 

містах і селах України в таких як Луцьк, Дубно, Київ, Переяслав, Вінниця, 

Вільно, та інші.  Братства створювалися для захисту Православних і 

Католиків  проти та Уніатів.  

http://www.dy/
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У своїй боротьбі братства широко використовували школи, друкарні і 

Православні  організації – «Младенческие братства». Особливу увагу вони 

приділяли створенню освітніх організацій, серед яких найвідомішими були: 

Львівське, Дубнівське, Київське, Луцьке,  Вінницька та інші. Окремі  

викладачі братських шкіл були авторами підручників, (Лаврентій Зизаній , 

«Грамматика словянского язика» (1596)), (Мелетій Смотрицький , 

«Грамматика словенская» (1613)) та інші. Про досвід роботи братських шкіл 

України знав  чеський педагог Я. А. Кменський. 

Діяльність братства мала такі напрямки: охорона благочестя та порядку, 

благоустрій братства і боротьба за національну самостійність, охорона 

православ’я та певні економічні питання. Останній напрямок діяльності 

братства не вказувався у Статутах із цілком зрозумілих причин. Можливо, це 

дало привід багатьом дослідникам розглядати братства як мирні організації. 

Але відомо, що кожен, хто вступав до братства, складав присягу і здійснював 

економічну підтримку, («цілували кожен за всіх і всі за кожного чесний 

хрест») стояти за православну віру «до останньої краплі крові», «до 

останнього подиху» [1]. 

Братські школи – це українські національні навчальні заклади в XVI – 

XVIII ст. Основна  діяльність  братств  припадає на  XVI ст. 

Вони почали створюватися у  XVI ст.; їх організовували й утримували 

церковні братства з метою зміцнення православ’я.   

Братські школи були двох типів: елементарного та підвищеного, які 

докорінно відрізнялися від інших навчальних закладів, наприклад, 

протестантських, католицьких,  монастирських та єврейських, вірменських 

тощо. Предмети у цих школах викладалися рідною мовою, вивчалася антична 

література, елементи  філософії, і певні економічні питання. 

Слід зазначити, що історичні свідчення про перші навчальні заклади, 

організовані братствами, обмежені. Відомо, що шкільна кімната 

розміщувалась у братському будинку. Вчителя, який виконував обов’язки 

дяка та писаря, обирали на загальних зборах братства. Платню він отримував 
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з прибутків церкви, а також із коштів, що платили батьки за навчання дітей. 

За добру роботу вчитель міг отримати додаткову оплату. 

Інформацію про те, як організовувався навчальний процес знаходимо у 

«Статуті Львівської братської школи», у якому  визначався режим навчальної 

діяльності учнів, окреслювалося коло їхніх прав і  обов’язків, а також 

учителів, батьків та опікунів. 

Учнів, як правило, ділили на три групи: одні вчилися розпізнавати 

літери, інші – читати і вивчати напам’ять певний навчальний матеріал треті – 

розмірковувати, пояснювати прочитане. Читати і писати вчилися 

старослов’янською мовою. Учнів навіть знайомили з Римською і Арабською  

нумерацією [2]. 

У школах запроваджувались елементи класно урочної системи навчання, 

а також різні методи: пояснення, бесіда, самостійна робота, диспути, взаємне 

навчання.  В школі часто бували батьки учнів, які допомагали вчителям 

доглядати за поведінкою дітей. Віддаючи дітей до школи, батьки 

підписували з ректором школи договір, в якому зазначалися обов’язки школи 

і батьків, і економічні витрати . 

Організація навчального процесу Львівської братської школи 

зафіксована у Статуті, який став зразком для інших братських шкіл. 

Статут передбачав не тільки режим навчальної діяльності учнів, а й 

регламентував роботу вчителів.  

 Крім того, в угоді визначались права і обов’язки батьків чи опікунів.  

Угода підписувалась, у присутності двох свідків, найчастіше це були 

Православні сусіди.  

До школи приймались діти усіх станів. Дітям з убогих сімей надавалась 

матеріальна допомога. А сироти були під повною опікою братства, яке 

вимагало від учителів своєї школи однакового ставлення до всіх учнів.  

 Діалектику і риторику викладав один учитель. Підручники з цих 

предметів були написані латинською мовою, але  були вказівки щодо 

вивчення цих дисциплін та філософських проблем за різними  посібниками. 
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 При підтримці Сагайдачного Львівське братство одержало від короля 

Сигізмунда III право викладати  сім вільних наук (граматику, діалектику, 

риторику, арифметику, геометрію, астрономію, музику). 

Першим ректором Львівської братської школи був грек Арсеній, який 

склав граматику «Адельфостер» і викладав грецьку мову.  

Ця школа не тільки постачала іншим православним закладам навчальні 

посібники, а й готувала для них учителів [3]. 

Неабияку роль у розвитку освіти і культури в Україні у першій половині 

XVII ст. відіграла Київська братська школа підвищеного типу, яка пройшла 

шлях від школи через колегію до академії. 

Це одна з найвизначніших братських шкіл в Україні, яка була заснована 

«Київським Богоявленським братством»  1615 році. 

Серед засновників Київського братства були визначні діячі української 

культури З. Копистянський,  Гетьман П. К. Сагайдачний оголосив про вступ і 

економічну підтримку  Київського братства всього реєстрованого козацтва.  

При сприянні братства 1620 року всупереч забороні польського уряду 

відновлено православну церкву ієрархією, яку очолив І. Борецький.  

Матеріальну, економічну основу діяльності братства становили внески його 

членів. У 1645 році Є. Гулявичівна передала свою садибу з землями в Києві 

на Подолі для заснування монастиря надала  фінансову допомогу, шпиталю 

для прочан та школи для дітей шляхти та міщан. Пізніше Київське братство 

отримало значні кошти для розбудови  Богоявленської школи. В умовах 

наступу контрреформації в кінці 30-х років XVII ст. Київське братство 

змушене було припинити свою діяльність [4]. 

Ще однією визначною братською школою була Луцька. Цей навчальний 

заклад був заснований Луцьким братством у 1617 році. Діяльну участь в її 

створенні брали Л. Древинський і Д. Малинський. Статут школи був 

оформлений  на «Порядку шкільному» Львівської братської школи. Схвалені 

братством «Артикули прав» містили правила поведінки учнів. У Луцькій 

братській школі навчалися сини міщан  православних шляхтичів Волині. В 



42 
 

школі належного рівня досягло викладання граматики, риторики і поетики, 

хорового співу. Викладачами школи були ченці братського монастиря Є. 

Ілковський , П. Босинський , художник Й. Кондзелевич та інші. 

Українська церква, церковні братства, діяльність братських шкіл стали 

епохальним явищем в історії українського шкільництва, що забезпечило його 

подальше  існування.  

Значну роль братські школи відіграли  не тільки в поширенні освіти. 

Зрозуміло, що їх діяльність була спрямована на захист православ’я. Але певні 

економічні питання проявлялися у різних економічних формах. Це було 

виражене у висвітленні певних питань сільського господарства, торгівлі, 

економічним стосункам з Польщою, Західною Європою, Росією. Вони 

перейняли структуру Європейських міських цехів, і мали свої статути. 
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

 

Валюта – це грошові кошти, що обслуговують зовнішньоекономічні 

відносини країни. Іншими словами, валюта – це грошова одиниця 

іноземних держав, а також виражені в них кредитні та платіжні 

інструменти, що використовується в міжнародних економічних відносинах. 

Валюта, валютні відносини, валютна система – важливі складові 

грошової   системи країни. На основі валюти функціонує валютний ринок, 

що є важливою складовою частиною грошової системи. 

Валюта обслуговує міжнародні економічні відносини окремої країни, з 

її допомогою здійснюється інтеграція країни до світової системи 

господарства і світового поділу праці.               

Валютні відносини – це сукупність зовнішньоекономічних відносин, 

що виникають як наслідок міжнародного поділу праці та 

опосередковуються валютою.   

Законодавчо установлена форма організації та регулювання валютних 

відносин являє собою валютну систему [1, с. 101]. 

Валютна система – це договірно-правова форма організації валютних 

відносин між усіма країнами світу чи їх переважною більшістю. 

Валютні системи поділяються на три види: національні, міжнародні 

(регіональні) і світові [2]. 

 Національна валютна система – це державно-правова форма 

організації валютних відносин на території країни що встановлює певний 

порядок валютних операцій. Національні валютні системи будуються і 

базуються на національних грошових системах [1, с. 103]. В Україні 
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національна валюта називається гривнею. Національна валютна система 

України формується з урахуванням структурних принципів світової 

валютної системи, оскільки країна узяла курс на інтеграцію в світове 

господарство і вступила в МВФ. 

Міжнародна валютна система – закріплена нормами міжнародного 

права формами організації валютних відносин при міжнародному поділі 

праці. 

 Світова валютна система – це спільно розроблена державами світу й 

закріплена міжнародними угодами форма реалізації валютних відносин, що 

включає в себе сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, 

за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у 

межах світового господарства. Вона склалася внаслідок розвитку інтеграції 

національних економік у світове господарство та світових валютних 

відносин, нині регулюється статутом МВФ, а її принципи функціонування 

та організаційні засади визначено Ямайською угодою країн-членів МВФ у 

січні 1976 р. [3]. 

 Міжнародні та світова валютні системи ґрунтуються на багатьох 

валютах провідних країн світу (наприклад, долар) та міжнародних валютах 

(наприклад, євро) і формуються на підставі міждержавних угод та світових 

традицій.  

Розвиток валютних відносин  відбувається через функціонування 

особливого виду ринку – валютного ринку. На валютному ринку 

економічні суб’єкти вільно купують валюту для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності і продають валютну виручку за 

національні гроші для виконання своїх платежів в середині країни. Такий 

ринок називається валютним ринком. 

 За своїм економічним змістом валютний ринок – це сектор грошового 

ринку на якому врівноважується попит-пропозиція на валюту. За своїм 

призначенням та організаційною формою валютний ринок – це сукупність 

спеціальних інститутів та механізмів які забезпечують потребу вільно, на 
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основі попиту і пропозицію купувати та продавати валюту за національні 

гроші. Валютний ринок має всі атрибути ринку – об’єкти і суб’єкти, попит і 

пропозицію, ціни, інфраструктуру. 

Об’єкти валютного ринку : національні та іноземні валютні цінності. 

Суб’єкти валютного ринку – банки, брокерські компанії, валютні біржі 

[1, с. 109]. 

Проблема збалансування попиту і пропозиції валют та забезпечення 

стабільності національних грошей здійснюється валютним регулюванням. 

Валютне регулювання – це діяльність держави та уповноважених нею 

органів щодо регламентації валютних відносин економічних суб’єктів та їх 

діяльності на валютному ринку [1, с. 108].   

 Повільні темпи розвитку економіки і недосконала правова база 

вимагають ефективного контролю за валютними операціями, що пов’язані з 

рухом капіталу і доступом нерезидентів на валютний ринок України, а 

також за зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарської 

діяльності, пов’язаною з використанням іноземної валюти на території 

України і використанням вимог валютного законодавства. 

Центральний банк виконує функції нагромадження і управління 

валютними резервами та проводить операції їх розміщення, визначає сфери 

і порядок обігу іноземної валюти в країні, визначає курс національної 

грошової одиниці, встановлює правила і надає ліцензії комерційним банкам 

на право ведення операцій з валютними цінностями, організує механізм 

обліку валютних операцій та валютний контроль.    

Міністерству фінансів належать функції формування бюджетної 

політики щодо валютних цінностей, формування і використання валютного 

фонду, регулювання платіжного балансу. Інші національні органи 

валютного контролю (Державна фіскальна служба) контролюють процес 

повної сплати  податків, переказу валюти, ввезення і вивезення золота, 

валюти тощо.  
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В Україні здійснюється ряд заходів для валютного регулювання зі 

сторони Національного банку, Міністерства фінансів, ДФС та інших 

органів. Проте валютні проблеми в Україні вирішуються вкрай повільно в 

результаті чого ми маємо постійні коливання курсу долара. Слабкий 

експортний потенціал не забезпечує достатніх валютних надходжень у 

країну, а відсутність нормальної економічної ситуації примушує 

експортерів приховувати валюту за кордоном, оскільки у них немає 

необхідних стимулів до її інвестування в національну економіку. 

 Для успішного функціонування валютного ринку і валютної системи 

України потрібно в першу чергу забезпечити стабільність національної 

грошової одиниці. Тобі в державі буде стабільність та розвиток економіки, 

а також благополучне життя її громадян. 
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ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПОКАРАНЬ 

          Покарання є однією  з основних форм реалізації кримінальної 

відповідальності. При його призначенні підводиться підсумок усієї 

діяльності правоохоронних і судових органів. Тому інститут призначення 

покарань є таким важливим у науці кримінального права та у 

правозастосовній практиці. 

          Інститут покарання в кримінальному праві – це заснована на законі про 

кримінальну відповідальність сукупність кримінально-правових норм, яка 

забезпечує регулювання відносин стосовно визначення мети, оптимального 

виду і розміру покарання як у положеннях Загальної частини, так і в санкціях 

Особливої частини КК України, призначення покарання та звільнення від 

покарання  та його відбування.  

          Кожна з наук кримінально-правового циклу має свій предмет, що 

охоплює певний напрямок існування та реалізації інституту призначення 

покарань: 

- кримінально-правова наука досліджує мету покарання, визначає межі, 

порядок та умови призначення покарання, підстави звільнення від 

покарання та його відбування; 

- наука кримінально-виконавчого права досліджує шляхи досягнення 

мети покарання, засоби виправного впливу на засуджених, порядок і 

умови відбування тих  чи інших видів покарань, порядок звільнення від 

відбування покарання; 

- наука кримінально-процесуального права своїм предметом має ряд 

положень з призначення справедливого та індивідуалізованого 

покарання, процесуальні гарантії прав засуджених; 
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- кримінологічна наука має предметом питання спеціальної превенції, 

запобігання вчиненню злочинів особами, що відбувають чи відбули 

покарання, тощо [1]. 

          На мою думку, до структури інституту призначення покарань 

належать:  

          1) загальні засади призначення покарання;  

          2) призначення покарання за сукупністю злочинів і вироків; 

          3) призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 

          4) обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання. 

          Особливістю інституту призначення покарання є його ієрархічність, 

оскільки в ньому простежується декілька рівнів внутрішньої організації. 

Найнижчу сходинку в ньому займають окремі кримінально-правові норми, а 

на більш високому рівні розташовані їх об’єднання – субінститути. Даний 

інститут – це не просто сукупність кримінально-правових норм, це ціла 

система приписів, що регламентує сферу призначення покарань. Ознаками 

інституту призначення покарань можемо назвати ієрархічність, однорідність, 

узгодженість, єдність, взаємозв’язок, відносна самостійність елементів, що до 

нього входять [2, с. 231]. 

          Інститут покарання включає в себе положення розділів Х, XI, XII, XV 

Загальної частини КК України та санкції статей (санкції частини статей) 

Особливої частини КК України. Також норми даного інституту зосереджені у 

статтях 65-72, 98-103 КК України, що безпосередньо закріплюють правила 

призначення покарання. Деякі його норми зафіксовані в інших статтях 

Загальної частини КК, що регулюють інші аспекти кримінальної 

відповідальності (наприклад, у частинах 2 і 3 ст. 4, ст. 5, ст. 9, ч. 2 ст. 20, ч. 3 

ст. 43 КК, ч. 4 ст. 49, ст. 77, ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 6 ст. 

83 КК України). 

          Інститут призначення покарань пройшов тяжкий шлях в своєму 

розвитку і бере свій початок ще з часів князівського періоду, а саме – 

«Руської правди», яка закріплювала норми про злочини та покарання, та 
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виробила низку важливих правових категорій, заклала підвалини для 

розвитку  інституту призначення покарань, і до прийнятя Конституції 

України, норми якої суттєво вплинули на даний інститут. Адже Основний 

Закон України проголошував, що людина визначається найвищою 

соціальною цінністю.  

          Важливою подією в розвитку інституту покарань було рішення 

Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 року, яким було скасовано 

смертну кару. 

          Сучасний період розвитку та становлення даного інституту 

характеризується розробленням та упровадженням у правозастосовну 

практику нових видів покарань, звільнення від покарання тощо. 

          На основі вищевикладеного вважаю, що повинні бути розроблені та 

застосовані ефективні шляхи вдосконалення інституту призначення 

покарань. Необхідно проаналізувати національний досвід регулювання 

призначення покарань, також дослідити зарубіжний досвід щодо 

призначення покарань, і перенести положення в законодавство нашої країни.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ 

ПРОГРАМИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗАСОБАМИ 

ПСИХОДРАМИ 

 

Зростання значення іноземної мови у житті пересічних українців 

спонукає до необхідності розробки нових підходів її вивчення. Адже саме 

процес оволодіння іноземною мовою виходить на перший план в освітній 

сфері. Провідні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, Г.Б. 

Гандзілевська [1], Т.М. Ширяєва [3], А. Заболотна [2], М. Карп [6], М. Дюфо 

[6], Б. Дюфо [6] вказують на ефективність оволодіння мовою для подальшого 

вільного використання. Саме тому нами поставлене завдання розробки 

програми оволодіння польською мовою засобами психодрами та розвитку 

пізнавальних процесів учасників. 

Програма розрахована на вік 18-22 роки, використовує груповий підхід 

(12-14 осіб), тривалістю 18 занять по 1 година 30 хв кожне Програма ставить 

перед собою такі задачі: 

 особистісний ріст  

 актуалізація та подолання мовних бар’єрів, 

 набуття нових рольових моделей поведінки, 

 оволодівання іноземною мовою, 

 засвоєння механізмів безпечного оволодіння іноземною мовою, 

 подолання сорому та страху при вживанні іноземної мови. 

 розвинути пізнавальні процеси досліджуваних за допомогою 

засобів психодрами. 

Ефективність засобів психодрами для навчання дорослих була 

проаналізована в ряді зарубіжних експериментів. Зокрема, вчений 
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Symeonides (2009) використовував психодраму в цілях оволодіння іноземною 

мовою грецькими емігрантами на Кіпрі [7]. Вчений зазначав, що психодрама 

дає можливість не лише оволодіти мовою, а і має позитивний ефект на 

соціалізацію емігрантів та позитивно впливає на їх інтеграцію і нове 

суспільство. Вчений Adam Blatner (2002) зазначає, що психодрама є 

найкращим інструментом для освіти дорослих, адже дозволяє їм поринути в 

додаткову реальність котра є безпечною для отримання нового досвіду. 

Також, на думку дослідника, психодрама дає місце для ризику, котре 

більшість дорослих осіб відкидають в повсякденному житті. На думку Adam 

Blatner ризик є основою побудови широкого рольового репертуару, що тягне 

за собою великі можливості для навчання [4]. 

Запропонована програма включає у себе багатогранне бачення 

оволодіння іноземною мовою та підходить до даної проблеми через призму 

подолання мовних бар’єрів та сорому спілкування іноземною мовою. Курс 

містив запропоновані дослідницею Марі Дюфо методи природної та закритої 

маски для подолання страху говорити іноземною мовою, метод дублювання 

тренера для напрацювання словникового запасу, метод емоційного 

дублювання для розвитку спонтанного мовлення. В кожному заняття 

використовувався метод релаксації який мав на меті: підвищення 

концентрації, включення у роботу групи, вибудування контакту зі звучанням 

та ритмікою іноземної мови, створення позитивного контакту з процесом 

оволодіння іноземною мовою.  

Перші п’ять занять відбувались за запропонованованою Марі та 

Беднардом Дюфо концепцією «сендвіча» («Sandwich Principle») коли 

інформація за занятті чергується іноземною та рідною мовою. Такий підхід є 

ефективним для подолання страху та виключає імовірність формування 

відторгнення іноземної мови. Окрім того було використано методики 

групового дзеркала (Group Mirror), тілесного дублювання, емпатичного 

дублювання (Empathic Doubling), дублювання вербального імпульсу 

(Doubling on Verbal Impulse). 
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Програма використовує ряд технік підтримки учасника в момент 

виконання вправи чи вираження емоційного стану. Серед таких методів є 

техніка експансії (Expansion technique), яка полягає на супроводі протагоніста 

в момент вираження та пропозиція варіантів відповіді та дій, техніка 

завантаження (loading technique), яка дозволяє протагоністу використовувати 

іноземну мову в безпечному середовищі та дає можливість зрозуміти всю 

палітру іноземних виразів, техніка перездачі (Retake technique), яка є 

гарантією того, що процес оволодіння не проходитиме лінійно. Тобто, під час 

процесу гри директор може змінювати умови завдання, формуючи у 

протагоніста гнучкість використання мови, дана техніка створює м’які умови 

просування в процесі оволодіння мовою. 

Програма також включала елементи спонтанної імпровізації та вправи 

спрямовані на зміну непорушних моделей мовної поведінки, для формування 

та засвоєння нових моделей. Окрім того наша програма використовує техніки 

обміну ролями та техніку допоміжного «Я». 

Вивчення лексичних та граматичних структур відбувається теж за 

допомогою рольових перетворень та імітації життєвих ситуацій.  

Важливим для роботи у психодраматичному підході є використання 

уяви. Вслід за вченими Г.Б. Гандзілевською та Т.М. Ширяєвою уява у 

нашому підході розглядається  як пізнавальний процес, який сприяє 

розвиткові оволодіння іноземною мовою, оскільки уява сприяє засвоєнню 

нової інформації у вигляді яскравих та емоційно насичених мовленнєвих 

образів, що сприяє кращому засвоєнню у пам’яті мовця. За посередництвом 

уяви у процесі оволодіння іноземною мовою засобами психодрами можливо 

реалізувати зниження напруги, що супроводжує класичне навчання іноземної 

мови та створення абсолютно нової мовної ситуації. Слідуючи роботам Я.Л. 

Морено дослідниці Г.Б. Гандзілевська та Т.М. Ширяєва зазначають, що уява 

допомагає індивідам пережити емоції та почуття, які з певних причин їм 

неможливо пережити в реальному житті [1]. Розглядаючи оволодіння 

іноземною мовою засобами психодрами через призву принципу спонтанності 
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та креативності ми звертаємось до робіт вченого Ф. Баррона, який називає 

креативність нічим іншим як розвинутістю уяви, оскільки вчений розуміє її 

як «внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії» [5]. 

Проведене на базі Національного університету «Острозька академія» та 

Товариства польської культури ім. Тадеушка Костюшка експериментальне 

дослідження психолінгвістичних особливостей оволодіння іноземною мовою 

студентами за допомогою засобів психодрами підтвердило, що мовлення 

перебуває у тісному зв’язку з проесами уяви, поняттєвим мислення та 

біглістю мислення.  Аналізуючи результати показників пізнавальних 

процесів після проведення дослідження ми встановили присутність 

статистично значимих відміносстей у експериментальній групі за 

показниками уяви, поняттєвого мислення, обсягу короткотривалої пам’яті, 

біглості мислення, гнучкості мислення та вільним асоціативним тестом. 

Доречно зробити висновок, що оволодіння іноземною мовою засобами 

психодрами є ефективним у світлі психолінгвістичних особливостей даного 

процесу. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ 

ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В МІСТІ 

 

Пріоритетні питання міської та регіональної екополітики потребують 

негайного комплексного вирішення шляхом проведення ряду 

природоохоронних заходів, у т.ч. пов’язаних з удосконаленням діючої 

системи управління відходами у м. Луцьку, використанням сучасних 

технологій та обладнання для збору, транспортування, переробки та 

безпечного розміщення відходів, залучення вітчизняних та іноземних 

інвесторів.  

Вибір пріоритетних напрямів діяльності міської влади у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального  
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природокористування та екологічної безпеки здійснено на основі збору та 

аналізу великої кількості пропозицій від усіх структурних підрозділів 

Луцької міської ради, окремих підприємств та організацій, в тому числі 

наукових, громадських організацій екологічного спрямування.  

 З метою сприяння переходу Луцька на модель інноваційного, 

екологічно збалансованого розвитку доцільним є проведення комплексного 

екологічного аудиту відходів, отримання об’єктивних і незалежних 

експертних оцінок стану поводження з відходами в м. Луцьку і розроблення 

на їх підставі рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування 

відповідної міської інфраструктури, розвитку міської системи управління 

відходами у відповідності з державними та міжнародними стандартами та 

принципами сталого розвитку населених пунктів.                                                                                           

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.  

Важливим аспектом у сфері поводження з відходами є забезпечення 

безпечного для здоров’я стану довкілля, запровадження системи економічних 

стимулів як для мешканців, так і для виробників щодо поводження з 

відходами. З метою напрацювання серед громадськості свідомого підходу до 

видалення ТПВ, зокрема, щодо роздільного збору, вкрай важливим є 

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення. 

Необхідним є створення нових організаційно-економічних механізмів для 

зменшення утворення відходів різного походження. На сьогодні плата за 

розміщення відходів низька і не стимулює підприємства зменшувати обсяги 

їх утворення.  

 Основні напрямки дій : 

- продовження робіт по затвердженню лімітів на утворення та 

розміщення  відходів для підприємств та організацій міста із забезпеченням 

направлення токсичних відходів та вторинної сировини на утилізацію та 
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переробку. Результат виконання робіт по цьому напрямку – звільнення 

території міста від токсичних відходів та більш раціональний перерозподіл 

побутових відходів між підприємствами з їх утилізації, зменшення кількості 

відходів, що утилізуються, за рахунок видалення з їх об’ємів вторинної 

сировини; 

- реалізація пілотних проектів з впровадження роздільного збору 

відходів, як побутових, так і основних видів небезпечних відходів; 

- налагодження переробки відходів деревини, порубкових залишків, 

опалого листя для виготовлення біопалива; 

  - будівництво дільниці сортування муніципальних відходів; 

- будівництво III-ї черги полігону твердих побутових відходів; 

- впровадження новітніх технологій для зменшення негативного впливу 

полігону на навколишнє середовище;  

- організація переробки мулових осадів міських каналізаційно-очисних 

споруд; 

-  створення, розміщення на території міста підприємств по збору та 

переробці вторинної сировини та небезпечних відходів. Результат виконання 

робіт по цьому напрямку – зменшення обсягів захоронення відходів, 

створення робочих місць, зменшення використання природних ресурсів.  

Висновки. Оскільки ТПВ створюють значну екологічну загрозу 

навколишньому природному середовищу і населенню міста, необхідно 

розробляти та впроваджувати у Луцьку чітку стратегію з урахуванням 

світового досвіду.  

Нагальними для міста є проблеми, які безпосередньо стосуються 

партнерської роботи комунальних служб із населенням, громадськими 

організаціями і представниками бізнес структур. Відсутні економічні 

механізми стимулювання населення, налагоджені системи збору побутових 

відходів від населення приватної забудови (приватного сектору) м. Луцька, 

система оплати населенням приватного сектору послуг вивезення та 

знешкодження ТПВ тощо 
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.Необхідно розробити та постійно проводити конкретні заходи щодо 

вирішення найбільш актуальних проблем, пов’язаних з відходами у м. 

Луцьку: поводження із твердими побутовими відходами, будівельними, 

промисловими, рослинними та медичними відходами і заходи щодо 

зменшення обсягів їх утворення та негативного впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я населення. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ 

ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Світовий фінансовий ринок створює сприятливі умови для діяльності 

різних його учасників. Існує ряд міжнародних установ та угод, правила яких 
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повинні бути прийняті кожною країною при виході на світові фінансові 

ринки. Норми та правила міжнародних угод мають поступово адаптуватися і 

впроваджуватися у вітчизняне законодавство. Участь України в процесах 

фінансової інтеграції має як позитивні, так і негативні наслідки для 

економіки, у зв’язку з чим вітчизняна законодавча база у фінансовій сфері 

має бути систематизована, стабільна та повинна враховувати світовий досвід. 

Сьогодні банківська система, спеціалізовані фінансові інститути, а 

також інші учасники фінансового ринку можуть зіткнутися із низкою 

проблем в умовах функціонування у світовому фінансовому середовищі. 

Тому одним із найголовніших завдань в процесі інтеграції до міжнародних 

фінансових ринків є зменшення та уникнення втрат при виході на даний 

ринок.  

Систематизація можливих позитивних та негативних наслідків 

глобалізації для світової та національних фінансових систем 

продемонструвала, що основними позитивними наслідками є розвиток нових 

фінансових інструментів, інновацій, інформаційних технологій, розширення 

доступу до міжнародних фінансових ресурсів тощо.  

Оскільки фінансова глобалізація – це процес формування міжнародного 

ринку фінансових активів на основі зростання обсягів транскордонного руху 

капіталів, її сьогоднішній розвиток також можна розглядати з точки зору 

інтересів державного та приватного секторів. Якщо останній зацікавлений в 

діяльності на міжнародному фінансовому ринку завдяки можливості 

отримати певні економічні вигоди – диверсифікувати ризики, знизити 

вартість ресурсів, вийти на новий ринок, то уряд – у забезпеченні добробуту 

населення та економічного зростання країни шляхом створення сприятливих 

умов для ведення бізнесу; фінансова глобалізація перебуває в площині 

зовнішньополітичних відносин та є однією з детермінант політичних 

інтеграційних процесів [1, с. 418]. 

Серед можливих загроз фінансової глобалізації слід відзначити 

посилення впливу міжнародних політичних подій на стан основних 
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показників фінансового ринку, виникнення тенденції до відтоку фінансових 

ресурсів від реального сектора та спрямування їх на спекулятивні операції, 

посилення диференціації доходів між різними верствами населення, 

зростання можливостей до відтоку іноземних та національних капіталів з 

території України, посилення фінансової нестабільності та можливості 

фінансових криз, неконкурентоспроможність вітчизняних фінансових 

інститутів порівняно з іноземними конкурентами [2, с. 172].  

Основними результатами змін фінансового ринку в Україні в контексті 

інтеграції до світового економічного та фінансового простору стали: 

зростання залежності українського фінансового ринку від глобальних потоків 

капіталу із відповідним погіршенням показників національної безпеки та 

послабленням позицій у геополітичному просторі; посилення боргової 

залежності економіки від зовнішніх джерел фінансування як у державних 

фінансах, так і підприємницькому секторі, що за умов суттєвих обмежень дії 

факторів ендогенного економічного зростання призводить до пониження 

реального життєвого рівня населення та унеможливлює перспективи стійкого 

довгострокового розвитку; підвищення небезпеки ланцюгової реакції 

поширення фінансово-економічних криз із подальшими втратами у 

реальному секторі економіки та обмеженням дії зовнішньоекономічних 

чинників для подальшого відновлення; вплив міжнародних фінансових 

інститутів на здійснення внутрішньої економічної політики, включно із 

соціально вразливими її складовими тощо [3]. 

З метою ефективної інтеграції України до світового фінансового 

середовища необхідно: визначити роль держави у процесі розвитку та 

стабілізації національної фінансової системи; надати пріоритет фінансування 

розвитку людського капіталу; сприяти інноваційному розвитку галузей 

економіки шляхом зменшення податкових ставок, введення регресивних 

ставок оподаткування (наприклад, податок на прибуток підприємств).  

Важливим моментом у процесі інтеграції України до світового 

фінансового простору є діяльність на корпоративному рівні, а саме: 
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українських банків, інших фінансових інститутів та бізнес-структур. 

Фінансова глобалізація висуває нові вимоги перед вітчизняними банками та 

іншими інституціями, тому доцільною є постійна взаємодія корпоративного 

рівня з урядом.  

Провідну роль при інтеграції України в міжнародне фінансове 

середовище відіграють органи державного управління, у першу чергу 

Верховна Рада, Національний банк України, Міністерство фінансів України, 

Державні комітети, що регулюють діяльність на різних сегментах 

фінансового ринку України тощо. Головними їх завданнями є стабілізація 

фінансової системи, її зміцнення, створення сприятливих умов для її 

подальшого розвитку та інтеграції до міжнародного фінансового середовища. 

З метою виконання цих завдань необхідною є розробка ефективної 

бюджетної та податкової політики.  

Сьогодні в Україні посилюється роль комерційних банків та інших 

фінансових інститутів, а також корпорацій, підприємств та, певною мірою, 

населення. Відбувається укрупнення українських банків, їх вихід на іноземні 

фінансові ринки, пошук шляхів експорту фінансових послуг, розробка та 

впровадження нових фінансових інструментів. З іншого боку, корпорації та 

населення створюватимуть попит на фінансові послуги. Диверсифікація 

валютних ризиків є одним з перспективних напрямків створення попиту на 

нові фінансові продукти. Для України на цьому етапі також важливо 

створити умови для збільшення обсягів використання валюти євро, а також 

використання переваг приходу іноземних банків в Україну.  

Таким чином, Україна поступово інтегрується до міжнародних 

фінансових ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі 

відчутнішими для вітчизняної фінансової системи. Позитивний чи 

негативний вектор змін від глобалізації залежить від рівня розвитку 

національної економічної та фінансової систем країни. Беручи до уваги той 

факт, що чим могутніша фінансова система країни, тим більше позитивних 

результатів вона може одержати від процесу глобалізації, в Україні слід 



61 
 

виробити таку політику, що буде здатна протистояти викликам фінансової 

глобалізації та запобігати негативним наслідкам цього процесу. 
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МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ПРЕДМЕТІВ, ЯКІ 

ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

 

Одними з основних складових митної справи є декларування, митне 

оформлення та митний контроль за вартістю товарів, що переміщуються 

через митний кордон України. Дані інструменти дуже широко 

використовується митними органами та приносять ефективні результати. У 

сучасних умовах відкритості української економіки постає необхідна умова 

організації митної справи – загалом та митного контролю, зокрема – це 

декларування, визначення та контроль митної вартості, яка має фіскально-

http://academy.gov.ua/
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регулюючий потенціал та відповідно характеризується проблемними 

питаннями, що потребують нових теоретичних і практичних підходів щодо її 

оцінки та контролю.  

Прийнятий у 2012 р. Митний кодекс містить ряд положень, які повинні 

значно спростити процедуру митного оформлення товарів, яке є одним із 

основних завдань, що покладені на митну службу України. У зв’язку з цим 

корисним буде розглянути та дослідити сучасний стан процедури митного 

оформлення товарів, вплив введення електронного декларування в Україні на 

спрощення процедури митного оформлення [1].  

Практичне впровадження електронного документообігу із 

застосуванням електронного цифрового підпису у митну справу України є 

одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери інформаційних технологій. 

Свідоме декларування товарів за зниженою митною вартістю суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють імпортні операції, є 

поширеним явищем і передусім має на меті мінімізацію податкових 

зобов'язань таких суб'єктів. Проте сплата податків не в повному обсязі — це 

лише частина проблеми. Маніпулюючи митною вартістю товарів, імпортери 

порушують умови чесної конкуренції на національному ринку і створюють  

дисбаланс між цінами на імпортну продукцію та на аналогічну продукцію 

національного походження (звичайно, не на користь останньої). 

 У такий спосіб імпортери досягають панівного становища на певних 

ринках, ставлячи під загрозу функціонування національних виробників.  

Суть декларування полягає в заяві за встановленою формою митному 

органу відомостей про товари і транспортних засобів, що переміщуються 

через митний кордон України, товари і транспортні засоби, вже переміщених 

через митний кордон, митний режим яких змінюється, а також про інші 

товари і транспортні засоби, які підлягають декларуванню [4, с.3-8]. 

Відповідно до Ст. 257 Митного кодексу (далі – МК) декларування 

здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, 

усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх 
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переміщення через митний кордон України а також відомостей, необхідних 

для здійснення їх митного контролю та митного оформлення [1, Ст. 257]. 

Митна декларація – заява встановленої форми, в якій особою зазначено 

митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені 

законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через 

митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних 

для застосування цієї процедури [1, Ст. 4]. 

Декларування здійснюється за такими формами:  

а) письмове;  

б) усне;  

в) шляхом вчинення дій.  

При застосуванні письмової форми декларування можуть 

використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому 

носії. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної 

митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших 

електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках. 

Митна декларація – заява встановленої форми, в якій особою зазначено 

митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені 

законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через 

митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних 

для застосування цієї процедури. Одним з основних об’єктів декларування 

виступає митна вартість товарів. Митною вартістю товарів, які 

переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що 

використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично 

сплачена або підлягає сплаті за ці товари [8, с. 201].  

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою 

(письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, 

мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, 

необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Для 

цього використовується митна декларація. Під митною декларацією, 
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заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що містить 

обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний 

режим. Під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон 

України громадянами митна декларація на бланку єдиного адміністративного 

документа заповнюється у разі, коли такі товари відповідно до МК та 

Положення про митні декларації декларуються з поданням митної декларації, 

передбаченої законодавством України для підприємств, а також для 

декларування товарів, що ввозяться на митну територію України і підлягають 

державній реєстрації відповідно до законодавства.  

З метою спрощення митних процедур в Україні було впроваджено 

електронне декларування. Для удосконалення митної справи необхідно 

створювати нові електронні інформаційні системи та моделі електронної 

комерційної діяльності у сфері, наприклад, міжнародної електронної торгівлі, 

які будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн. 

Сьогодні на міжнародному рівні важливо визначити стандартний набір 

даних, що відповідає вимогам урядів до трансграничної торгівлі і 

розрахований винятково на потреби автоматизованих систем. У переглянутій 

2006 р. Кіотській конвенції зі спрощення й узгодження митних процедур 

передбачається нова структура, за допомогою якої можуть функціонувати 

сучасні види торговельної практики. У тому числі – через міжнародні 

багатофункціональні комплексні системи «е-Customs» (або «електронна 

митниця»), адже при цьому враховуються і використовуються гнучкі методи 

і системи, які дозволяють пристосовуватися до змінного характеру 

міжнародної електронної торгівлі [5, с. 22-25]. 

Одним із основних завдань реформування митниці є розвиток і 

впровадження інформаційних технологій в митній справі, автоматизація 

митних процедур. В зв’язку з цим Державною митною службою України 

здійснюється низка заходів щодо впровадження використання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності електронної форми декларування товарів, 
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яка спрямована на наближення митних процедур України до світових норм і 

стандартів. Метою електронного декларування є прискорення товарообігу, 

скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних 

факторів при здійсненні митних процедур шляхом застосовування при 

здійсненні митного оформлення товарів вантажної митної декларації та 

документів контролю за доставкою товарів (попереднього повідомлення та 

попередньої митної декларації) в електронному вигляді [3, с. 17-21]. 

  Отже, вирішення цілої низки проблемних питань, які наразі гальмують 

розвиток і реформування митної справи, належить до компетенції не тільки 

Державної митної служби України, але й інших органів державної влади. 

Подальше поширення і збільшення змістовності процедури електронного 

декларування потребує створення правового механізму використання 

електронної вантажної митної декларації Національним банком, Державною 

податковою службою та Міністерством внутрішніх справ.  

Одним із важливих напрямів створення БФКС «Електронна митниця» є 

створення умов для здійснення електронного декларування на 98 рівні не 

менше 80% від загальної кількості декларацій. Для його реалізації 

передбачається: забезпечення програмно-технічної підтримки можливості 

акредитації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на центральному 

рівні; забезпечення програмно-технічної підтримки можливості здійснення 

електронного декларування, в тому числі, через зовнішній WEB-сайт митної 

служби України у мережі Інтернет; забезпечення програмно-технічної 

підтримки зворотного отримання суб’єктами інформації про поточний стан 

оформлення. Основним очікуваним результатом виконання програми є 

скорочення трансакційних витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

в продовж здійснення митних формальностей в Україні з одночасним 

дотриманням належного рівня захисту економічних і безпекових інтересів 

держави. 

    

 



66 
 

  Література 

 

1. Бондаренко І. О. На шляху до європейських стандартів /                        

І. О. Бондаренко// Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 17- 21.  

2. Закон України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та 

електронний документообіг» 6. Закон України від 22.05.2003 № 852-IV «Про 

електронний цифровий підпис». 

3. Кунєв Ю. Д. Концептуальні основи розвитку митної служби України / 

Ю. Д. Кунєв // Митна справа. – 2005. – №6. – С. 3-8.  

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 

01.01.2013).  

5. Ніколайчук В. О. Впровадження механізму електронного 

декларування / В. О. Ніколайчук // Митниця. – 2006. – №7 (20). – С. 22-25.  

6. Пашко П. В. Основи митної справи: Навч. посібник  / П. В. Пашко,     

В. Р. Науменко, В. А. Руссков. – К.: Знання, КОО, 2002. – 318 с. 

7. Словник законодавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.27332.0. 

8. Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. 

Навчально-методичний посібник [Текст] / А. А. Шершун. – Київ, 2007. –    

330 с.  

 

       Науковий керівник: Цимбалюк І. Л. 

   

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Д. О. ХОМИЧ 

Студент  4  курсу Волинського інституту 

ім. В. Липинського МАУП , м. Луцьк 

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Здійснення в Україні демократичних, ринкових перетворень з питань 

праці вимагає переосмислення традиційних підходів до процедури укладення 

трудового договору як важливої складової реалізації особою права на працю, 

розвитку ринку праці. Як відомо, право на працю відображає соціально-

економічні виміри розвитку суспільства і держави, механізми забезпечення 

особою своїх потреб та інтересів [1, с. 9-10]. Особливо актуальною є 

проблематика щодо укладення трудового договору в контексті адекватного 

реагування суспільства і держави на найбільш загрозливі виклики 

сьогодення, пов’язані з необхідністю вироблення новітніх підходів до 

забезпечення територіальної цілісності держави, подолання наслідків 

фінансово-економічної кризи, організації та проведення системного 

реформування різних секторів суспільного життя. 

Питання правового регулювання укладення трудового договору 

висвітлювалися в працях зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких:       

М. Г. Александров, О. Т. Барабаш, Н. Б. Болотіна, B. C. Венедіктов,               

Л. Я. Гінцбург, Г. С Гончарова, В. В. Жернако, С. О. Іванов, Д. О. Карпенко, 

Р. З. Лівшиць, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко,                 

О. І. Процевський, Б. С. Стичинський, Г. І. Чанишева та ін. 

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Конституції України кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Положення ст. 43 Конституції 

України сформульоване на підставі ст. 23 Загальної декларації прав людини, 

у ч. 1 якої вказано, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір 
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роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. 

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового 

договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною 

особою. 

Трудова діяльність, яка протікає в рамках трудового договору 

характеризується такими правовими ознаками: це праця юридично 

несамостійна, така, що протікає в рамках певного підприємства, установи, 

організації або окремого громадянина; не на свій страх і підприємницький 

ризик, а шляхом виконання в роботі вказівок і розпоряджень власника і під 

гарантовану оплату; виконання роботи певного виду; трудовий договір, 

укладається, як правило, на невизначений час і лише у випадку, 

встановленому законом, - на певний термін; здійснення трудової діяльності 

відбувається, як правило, в колективі працівників; виконання протягом 

встановленого робочого часу певних норм праці; отримання від роботодавця 

у встановлені терміни грошової винагороди за роботу, що виконується; 

забезпечення роботодавцем гарантій у встановлених випадках; участь 

роботодавця у фінансуванні соціального страхування працівника. 

Сторонами трудового договору виступають найманий працівник і 

роботодавець. На стороні роботодавця відповідно до ст. 21 КЗпП виступає 

власник або уповноважений ним орган чи фізична особа. Основними 

характерними ознаками трудового договору вважаються насамперед: 

добровільність, відплатність та рівність сторін. Щоправда, як вірно вказує 

П.Д. Пилипенко, про рівність сторін у традиційному розумінні цього слова 

говорити не доводиться. Сторони вважаються рівними і незалежними 

фактично тільки на стадії укладення трудового договору. Тут що працівник 

(особа, яка наймається на роботу), що роботодавець мають право самостійно 

обирати собі контрагентів майбутнього трудового договору та висувати 

умови, які кожний з них вважає за потрібне відобразити у змісті договору. 

Після укладення трудового договору працівник потрапляє під дисциплінарну 

залежність від роботодавця [2, с. 157]. 
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В. Соловйов уважає, що «договір є мотором ефективних вільних 

господарських зв’язків», а також «інструментом вільного самовизначення 

громадянина» [3, с. 91].  

К. Гусов зазначає, що словосполучення «трудовий договір» має 

багатопланове значення, тобто вживається у різних значеннях в 

законодавстві та практиці, а також у правознавстві. І цю особливість не 

можна не враховувати під час обґрунтування поняття трудового договору. На 

думку К. Гусова, трудовий договір, по-перше, є найважливішим інститутом 

трудового права, посідає центральне місце в його системі і актах 

кодифікаційного значення — кодексах законів про працю.  

По-друге, трудовий договір являє собою важливу гарантію права на 

працю, вибір виду зайнятості і вільне розпорядження здібностями особи у 

сфері трудової діяльності.  

По-третє, трудовий договір виступає як своєрідним юридичним містком 

— зв’язком між правовідносинами працевлаштування і трудовими право 

відносинами. Його укладення означає припинення правовідносин 

працевлаштування, оскільки мета працевлаштування досягнута.  

По-четверте, словосполучення «трудовий договір» вживається в 

юридичній науці і практиці як передумова, необхідна для застосування до 

працівника трудового законодавства.  

По-п’яте, трудовий договір виступає в ролі головної юридичної підстави 

виникнення трудових правовідносин, трудових прав і обов’язків. І як такий 

трудовий договір може виступати як єдиний юридичний факт або у 

поєднанні з будь-якими іншими юридичними фактами: актом обрання, актом 

призна чення тощо [4, с. 20-24]. 

У проекті ТК України трудовий договір визначається дещо інакше, 

більш змістовно: «трудовий договір – угода між працівником і роботодавцем, 

за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу (трудову 

функцію), визначену цією угодою, з додержанням трудового законодавства, 

колективних договорів і угод, правил внутрішнього трудового розпорядку 
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під керівництвом та контролем роботодавця, а роботодавець – надати 

працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати належні, безпечні та 

здорові умови праці, належні санітарно-побутові умови та своєчасно і в 

повному обсязі виплачувати заробітну плату» [5, ст. 31]. 

Відповідно до ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, у 

письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: 1) при 

організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про 

роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними 

умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; 3) при укладенні 

контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового 

договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з 

неповнолітніми (ст. 187 КЗпП); 6) при укладенні трудового договору з 

фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством 

України. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 1994 р. N 779 «Про встановлення письмової форми трудових 

договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною 

таємницею» трудові договори з працівниками, діяльність яких пов’язана з 

державною таємницею, укладаються у письмовій формі. Письмова форма 

трудового договору передбачає детальний виклад обов’язків як працівника, 

так і роботодавця щодо забезпечення трудового договору. Письмовий договір 

укладається в двох примірниках і підписується сторонами. 

Таким чином, слід зробити висновок, що трудовий договір виникає, 

вважається укладеним і, отже, породжує зобов’язання, тільки в тому випадку, 

коли була досягнута угода (згода) сторін, у якій знайшли свій прояв, 

виражені зовні, волі сторін трудового договору, тобто мало місце 

волевиявлення сторін трудового договору, що перетнулися у єдиній спільній 

точці. Мова йде про те, що воля кожної зі сторін – потенційних працівника та 

роботодавця – повинна скеровуватися не тільки на одне й те саме питання, 

але й повинна вирішувати це питання у спосіб, який є прийнятним для обох 

сторін договору. Тобто, договір може виникнути тоді, коли сторони дійдуть 
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згоди щодо необхідності його укладення та щодо переліку та змісту його 

умов. Таким чином, трудовий договір являє собою двічі перетинання двох 

волевиявлень його сторін – працівника та роботодавця, або, коротше кажучи, 

трудовий договір є уособленням волі двох його сторін. І саме це повинно 

бути відправною точкою у розумінні правового регулювання трудового 

договору при його реформуванні. 
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КОНС’ЮМЕРИСТСЬКИЙ РУХ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. Споживач, який вважає, що з ним обійшлися 

недобросовісно, може відновити справедливість кількома способами: 

звернутися з листом до керівництва підприємства-виробника чи продавця, в 

засоби масової інформації, до місцевих органів виконавчої влади, подати 

позов до суду. Такі права споживачів законодавчо закріплені в багатьох 

країнах світу, що стало результатом конс’юмеристського руху. У цьому 

контексті, важливим є виділення етапів та розуміння тенденцій подальшого 

розвитку захисту прав споживачів в Україні, оскільки ці процеси є важливим 

чинником, що впливає на маркетингову діяльність.          

Дослідженням проблем становлення конс’юмеризму і процесу 

прийняття рішення споживача щодо купівлі присвячено наукові публікації 

вітчизняних та зарубіжних авторів: Котлера Ф., Павленко А.Ф., Войчака 

А.В., Кардаша В.Я., Шафалюка О.К., Окландер Т.О. [1; 2; 3; 4; 5]. Проте, 

поведінка споживачів та інструменти маркетингової діяльності змінюються, 

поява нових підходів до форм захисту споживачів, поява нових об'єктів 

ринку вимагає системного вивчення і дослідження проблем конс’юмеризму.  

За своєю суттю законодавство про права споживачів поширюється на 

ринкові дії фізичної особи, що купляє або має намір купити продукцію або 

послугу для особистих потреб, що не пов’язані з підприємницькою 

діяльністю. Тому логічно вважати, що права споживачів мають ринковий 
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зміст і є специфічною функцією ринку. Але саме гарантований законом зміст 

та обсяг прав споживачів є предметом захисту, що здійснюють державні 

уповноважені органи, неурядові громадські організації та суди. Тому існує 

необхідність наукового обгрунтування змін регулюючої діяльності у сфері 

захисту прав споживачів.  

Конс’юмеризм (англ. сonsumer – споживач) – організований 

громадський рух громадян та діяльність державних органів управління, що 

спрямовані на захист прав споживачів.  

Суб’єктами конс’юмеристської діяльності є:  

1) громадські об’єднання споживачів;  

2) органи державної влади;  

3) підприємства.  

Конституція України покладає основну відповідальність щодо захисту 

споживачів на державу: «Держава захищає права споживачів, здійснює 

контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, 

сприяє діяльності громадських організацій споживачів» [6, ст. 42]. Крім того, 

Конституція гарантує кожному, зокрема й іноземним громадянам та особам 

без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах [6, ст. 50], 

право: «...вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 

харчо- вих продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 

інформація ніким не може бути засекречена» [6, ст. 50]. Відповідно до 

Конституції, держава повинна також сприяти розвитку ринкової конкуренції, 

не допускати зловживання монопольним становищем на ринку та 

неправомірного обмеження конкуренції [6, ст. 42]. Ці статті Конституції 

відбивають змішаний підхід до захисту прав споживачів, який містить як 

патерналістські елементи, так і норми засновані на правах споживачів. Серед 

законів головним є Закон України «Про захист прав споживачів» [7]. Україна 

стала однією з перших країн Східної Європи, яка прийняла Закон «Про 

захист прав споживачів» у 1991 році.  
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Загальні засади забезпечення права споживачів на якість та безпечність 

продукції встановлюється обов’язковими процедурами стандартизації 

сертифікації, що передбачена Законами України «Про стандарти, технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 № 3164- ІV 

[7], «Про стандартизацію» від 17.05.2001 року № 2408-ІІІ [8], що вказують на 

обов’язок виробників та продавців товарів і послуг пропонувати та надавати 

лише послуги чи застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію 

вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя та 

здоров’я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист національної 

безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів, запобігання 

недобросовісній конкуренції.  

У 1989 році була створена Українська Асоціація споживачів, яка 

об’єднувала обласні громадські організації. Її функціями є формування 

системи громадського контролю за роботою підприємств торгівлі та побуту, 

здійснення рейдів і перевірок, просвітництво, розповсюдження інформації, 

правова допомога, незалежна експертиза. В Україні є приблизно сто 

регіональних неурядових організацій (НУО) споживачів. Їхні права і статус 

визначені у статті 25 Закону України «Про захист прав споживачів». 

Більшість цих організацій займаються захистом споживчих прав людини, 

інформаційною та освітньою діяльністю, а також представляють інтереси 

споживачів у прийнятті рішень на рівні суспільства.  

Чинне законодавство України передбачає такі форми захисту прав 

споживачів:  

– самозахист. Юридичне означення самозахисту міститься у статті 19 

Цивільного кодексу, а також у статтях 8 і 9 Закону України «Про захист прав 

споживачів» [7]. Самозахист здійснюється шляхом безпосереднього 

звернення до продавця або виробника, коли таке звернення стосується 

безпеки чи якості продукції, або ж повноти чи об’єктивності інформації.  

– захист прав споживачів неурядовими організаціями. Стаття 24 Закону 

України «Про захист прав споживачів» передбачає, що споживачі мають 
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право створювати неурядові організації з метою захисту законних прав. 

Процедура створення та функціонування таких об’єднань врегульована 

Законом України «Про об’єднання громадян». Захист прав споживачів в 

інтересах суспільства є реалізацією суспільних інтересів щодо забезпечення 

конституційних прав громадян. Разом із тим, на противагу самозахистові, він 

здійснюється із залученням державних органів, органів місцевого 

самоврядування та судових органів. Захист суспільних інтересів, зокрема 

прав споживачів, характеризується проведенням освітньої та аналітичної 

діяльності, пов’язаної з дотриманням нормативних вимог щодо якості та 

безпеки продукції та послуг (стаття 25 Закону України «Про захист прав 

споживачів»).  

– захист прав споживачів державними організаціями. Такий захист від 

імені держави забезпечують компетентні державні органи, відповідальні за 

захист прав споживачів, а також система їх місцевих адміністрацій та 

управлінь. 

– захист прав споживачів органами місцевого самоврядування. Закон 

України «Про захист прав споживачів» передбачає, що органи місцевого 

самоврядування повинні передавати відповідну інформацію щодо порушень 

до органів державної влади, відповідальних за захист прав споживачів;  

– судовий захист прав споживачів. Стаття 22 Закону України «Про 

захист прав споживачів» містить положення про направлення заяв від 

споживачів, неурядових організацій або державних органів безпосередньо до 

господарських судів.  

Усвідомлюючи загрозу здоров’ю підростаючому поколінню, нагальною 

стає проблема вирішення питань, що мають на меті: суттєве підвищення 

поінформованості споживачів про шкідливі властивості і наслідки вживання 

нездорової їжі, звернувши особливу увагу на просвіту молоді; сприяння 

формуванню в суспільстві культури споживання, включаючи здорове та 

збалансоване харчування; створення сприятливих умов для розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу; стимулювання розробки, виробництва і 
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маркетингу «здорових» харчових продуктів, переважно натуральних; 

посилення діяльності державного контролю та нагляду за виробниками і 

торговельними організаціями щодо надання споживачам всебічної 

інформації для прийняття рішення на користь вибору «здорової» їжі; надання 

всебічної допомоги в створенні національної політики в галузі раціонального 

харчування та підвищення якості життя людей. В подальших наукових 

дослідженнях планується врахувати висновки даної статті при вивченні 

сучасних моделей поведінки споживачів на основі масової індивідуалізації і 

тотальної інформатизації суспільства.  
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