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Затримання являє собою досить суворий захід процесуального 

примусу, його застосування призводить до значного обмеження 

конституційних прав затриманої особи. Законом «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 

Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна 

повністю визнала дію норми, яка визначила обов’язковість юрисдикції 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у всіх питаннях , що стосуються 

тлумачення і застосування Конвенції (ст. 32 зазначеного Закону), в ст. 46 

встановлена обов’язковість сили рішень і їх виконання. А відповідно до 

Конституції України (ст. 9) згадана Конвенція є частиною національного 

законодавства України і в зв’язку з цим ‒ джерелом законодавчого правового 

регулювання та правозастосування в нашій державі. 

Практика ЄСПЛ має надзвичайно велике значення для створення в 

Україні функціонування дієвої системи захисту прав людини, що 

забезпечується за допомогою справедливого судового розгляду і покликана 

гарантувати повагу інших держав до фундаментальних прав людини. Але 
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реалізація проголошених ЄСПЛ прав залежить, насамперед від національної 

права і внутрішньодержавних засобів захисту таких прав. Національна 

система гарантій повинна бути організована таким чином, щоб мінімізувати 

або ж зробити неможливими прояви порушень прав і свобод людини [1, c. 

79]. 

Право людини на недоторканність і свободу у власному волевиявленні 

‒ не тільки конституційне, але і природне право. Свобода властива людині з 

моменту народження, проте повною мірою реалізація цього права стає 

можливою після досягнення особою повноліття. 

Разом із тим кримінальне судочинство однаково захищає права всіх 

громадян і з цієї причини при розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, за який вони можуть бути в 

установленому законом порядку притягнуті до кримінальної 

відповідальності, спеціально уповноважені посадові особи та органи 

застосовують заходи кримінально-процесуального примусу. Такі заходи є 

засобами реалізації призначення кримінального судочинства [4, с. 100]. 

ЄСПЛ при вирішенні питання, чи мало місце порушення ст. 5 

Конвенції, керується стандартом «якості закону»: якщо національний закон 

досить чітко визначає умови позбавлення особи свободи, а правозастосовна 

практика передбачувана настільки, що особа має можливість прогнозувати 

настання певних наслідків при здійсненні нею певних дій, то дотримується 

принцип правової визначеності, необхідний для того, щоб визнати арешт і 

взяття під варту законними. 

Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про наявність проблеми 

недотримання принципу недоторканності особи, що полягає в усталеній 

практиці затримання особи, яка вчинила злочин, або обрання такій особі 

запобіжного заходу шляхом формального посилання на підстави в законі, 

часто ‒ на всі одразу, передбачені у відповідній нормі кримінального 

процесуального законодавства, без аналізу конкретних обставин справи і 

наявності конкретних ризиків та обставин, які є фактичною підставою 

обмеження особи в її правах і свободах. 

Існуванню такої практики певний час сприяла відсутність з боку 

прокуратури достатнього контролю над тим, чи фактичні обставини справи, 

про які вказано в матеріалах кримінальних проваджень, дають можливість 

затримати особи, а також взяти її під варту. 

Так, наприклад, в рішенні у справі «Насруллоев проти Російської 

Федерації» від 11.10.2007 [3] ЄСПЛ зазначив, що положення, які 

тлумачаться національною владою непослідовно і взаємовиключним чином, 

також не відповідають передбаченому ЄКПЛ «стандарту закону», 

відповідно, не надають жодних гарантій від свавільного взяття під варту. 

Крім того, в постанові у цій же справі ЄСПЛ також вказав, що мало місце 

порушення пункту 4 статті 5 Конвенції, оскільки заявник був позбавлений 
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можливості домагатися судового розгляду законності його утримання під 

вартою. 

На додаток до судового контролю, передбаченого в п. 3 ст. 5 

Конвенції, який повинен бути ініційований органом, що здійснив 

затримання, у п. 4 ст. 5 гарантовано затриманому можливість подати позов 

щодо законності його затримання до суду, який повинен невідкладно 

прийняти рішення і видати наказ про звільнення, якщо затримання є 

незаконним.  

Вимога п. 4 ст. 5 полягає в тому, що для перевірки законності 

тримання тієї чи іншої особи під вартою необхідна наявність гарантій, 

подібних гарантіям habeas corpus. Зобов’язання, що слідує з цього 

положення, містить чотири основні елементи контролю: розгляд справи 

судом, дебати сторін із забезпеченням юридичної допомоги та дотриманням 

принципу змагальності, розгляд питання законності тримання під вартою в 

найширшому сенсі і невідкладність цих дій [4, с. 100]. 

І в цьому контексті необхідно погодитися з А. Б. Степановим, який 

наголошує, що наявність владних повноважень, що дозволяють здійснювати 

оперативне втручання в процесуальну діяльність слідчого з підстав, 

передбачених у законі, спрямована на вирішення широкого кола питань, які 

виникають під час досудового слідства. До таких питань, зокрема, 

відносяться правильна оцінка конкретної слідчої ситуації, контроль за 

найбільш повним і якісним виконанням рішень слідчого судді, керівника 

органу досудового розслідування, процесуального прокурора-керівника, а 

також вищестоящого прокурора [5, с. 66]. 

Таким чином, прокурор при здійсненні поточного та підсумкового 

процесуального контролю за законністю і обґрунтованістю затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, повинен зосереджувати увагу на 

дотриманні особою, яка застосувала затримання як тимчасовий запобіжний 

захід, вимог як вітчизняного законодавства, так і міжнародних стандартів, 

систематизованих і роз’яснених у відповідних рішеннях ЄСПЛ. 

Недотримання даного положення може призвести до порушення прав і 

свобод осіб, затриманих працівниками органів досудового слідства, що, в 

свою чергу, спричинить відповідну негативну реакцію ЄСПЛ.  
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The relevance of the theme of the study is related to the change in the 

direction of world and national criminal policy in the direction of the primary 

protection of the rights, freedom and interests of the victim, individualization of 

criminal responsibility and punishment.  

New forms and methods of state response to a crime committed to prevent 

or reduce the consequences of a crime are looked for. Considerable attention has 

been paid to changes and additions to the institute of release from criminal liability 

in the new criminal legislation. The existence in the CC of Ukraine of special 

cases of release from criminal liability is substantiated by the desire to 

compromise with the offender in order to achieve a more significant result than 

bringing the criminal responsibility of the perpetrator.  

Wider scope of factors, which are taken into account in determining the 

legal consequences of a crime, is comprised in the modern practice. It includes the 

expression of will and the personal qualities of the offender, manifested not only 

during the commission of the crime, but also after it. The economic and legal 
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situation prior to the commission of the crime and other factors are taken into 

account. The rules of law, which encourage citizens to be active in the prevention, 

disclosure and investigation of crimes, improves. 

In these circumstances, the most actual is the formation of reliable 

theoretical and methodological foundations of such an encouraging institute as 

special types of exemptions from criminal liability for corruption crimes. The 

solving of this question is necessary to assess the meaning of these provisions to 

be an element of the national criminal-legal justice system, clarifying the 

directions of development of the criminal anticorruption policy of the country.  

Of course, the grounds and conditions have utmost importance for the 

exemption from criminal liability for corruption crimes, since the direct 

application of these norms directly depends on these basic categories.  

The problems in determining the grounds and conditions for exemption 

from criminal liability were paid attention by domestic and foreign scholars such 

as Kh. Alikperov, Yu. Baulin, V. Horzhey, E. Dadakayev, V. Yegorov, O. 

Zhytnyi, V. Kyshnaryov, I. Petrukhin, V. Tertyshnyk, D. Filin, P. Khryapynskyi 

and etc. 

One of the forms of counteraction to crime was the application of not only 

measures that change or supplement the punishment, but also those that absolutely 

exclude criminal prosecution at the beginning of the XX century and at the 

beginning of the XXI century. For example, the alternative is to release a person 

who committed a crime from criminal liability for this crime. 

There are different views on the definition of exemption from criminal 

liability in the theory of criminal law. So, O. O. Dudorov defines it as a refusal of 

the state in the person of the competent authorities from the conviction of the 

person who committed the crime without using criminal-law means of compulsory 

nature, regulated by criminal and criminal-procedural law.
 

 S. S. Yatsenko formulates the concept of exemption from criminal liability 

to be an implemented in accordance with the criminal and criminal procedure law 

denial of the state in the person of the relevant court from the application of 

criminal law measures to those people who committed crimes.
 

 Yu. V. Baulin’s opinion is that, the refusal of the state, which is provided 

by the law, from the person’s appliance who committed a crime, restrictions on 

certain rights and freedoms determined by the CC of Ukraine. O. F. Kovitidi 

understands the legal consequences of a crime envisaged by law, which consists of 

the country’s refusal to condemn the person who committed the crime and without 

using criminal-law measures that may be imposed on her in connection with her 

conviction. 

The exemption from criminal liability is dismissal of a person from a 

negative assessment of his conduct in the form of a conviction by S. H. Kelina. 

N. F. Kuznetsova explains this legal appellation as the release of a person who 

committed a crime, but then lost his public danger due to a number of circumstances 

specified in the criminal law. 
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The objective necessity of the existence of this institution in legal science is 

explained in different ways. The basis of exemption from legal liability is its 

humanization in the general theory of law; institute of dismissal from liability see 

as a means of implementing the principle of individualization in the legal 

mechanism.
 

As a manifestation of the principle of humanism, the Institute for the 

exemption from criminal liability is also considered in the science of criminal law.
 

 It seems to be the humanism as one of the principles of criminal law and to 

be individualization as a component of the principle of justice, given the variety of 

forms of expression, cannot be her explanation for the refusal of the country to 

condemn a person for the crime committed by this person.
 

Kh. D. Alikperov notes that all the norms of the investigated institute are a 

normative reflection of the idea of a compromise in the concept of modern 

criminal-legal struggle against crime.  

It is difficult to argue with it, but the idea of a compromise in the fight 

against crime is also being implemented in other criminal law institutes (for 

example, in special rules for the imposition of a punishment when entering into a 

pre-trial agreement about cooperation, in the institute of exemption from 

punishment).  In addition, the compromise, dictated not by material, but by other 

(processual, operational-searched, etc.) reasons, does not always give a positive 

effect. 

In addition, the compromise, dictated not by material, but by other 

(processual, operational-searched, etc.) reasons, does not always give a positive 

effect. 

Therefore, each of the analyzed concepts of exemption from criminal 

liability for crimes in general has its rational basis, but there is a need to define 

this concept directly for corruption crimes. The difference in understanding is 

related to the changes that have already been made to the CC of Ukraine for the 

implementation of international obligations to combat corruption (in particular, the 

fixing of the list of articles related to corruption crimes and the definition of 

restrictions on the application of encouraging norms for them of the general part 

and foreseeing criminal-law measures concerning legal entities, etc.). 

So, the exemption from criminal liability for corruption crimes is regulated 

by criminal and criminal-procedure legislation, the refusal of the state through the 

competent authorities from the appointment of a person who committed a 

corruption offense, punishment and the imposition of criminal legal measures 

against legal entities.  

The considerable experience is already accumulated considerable 

experience in the application of the norms that provide for the release of a person 

from criminal responsibility in the science of criminal law, but significant changes 

in anti-corruption legislation have made many innovations in the norms of the 

Criminal Code of Ukraine. 
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The considerable experience in applying the norms that provide for the 

exemption of a person from criminal liability has already been accumulated in the 

science of criminal law, but significant changes in anti-corruption legislation have 

made many innovations in the norms of the CC of Ukraine.  

The above changes are related to the fact that since October 2014 a number 

of extremely important laws have been passed which can be considered the largest 

legislative reform in the field of combating corruption during the existence of a 

new independent Ukrainian state, such as: Laws of Ukraine «On Amendments to 

the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine Regarding the Inevitability 

of Punishment for Certain Crimes Against the Basics of National Security and 

Corruption Crimes (the Law on conviction in absentia)» (dated 07.10.2014), «On 

the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anti Corruption 

Strategy) for 2014−2017»; «On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine»; 

«On Prevention of Corruption»; «On Amending Certain Legislative Acts of 

Ukraine Concerning the Definition of Final Beneficiaries of Legal Persons and 

Public Figures»; «On Prevention and Counteraction to the Legalization 

(Laundering) of the Income derived by Terrorism, Financing of Terrorism and 

Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction» (dated 14.10.2014), 

«On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Ensure the Activities 

of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the National Agency for 

the Prevention of Corruption» (dated 02.02.2015). 

These laws introduced radical changes to some articles of the Criminal 

Code of Ukraine; in particular, the concept of «corruption crimes» was introduced 

at the legislative level in the note to Art. 45 of the CC of Ukraine. 

The opportunities to investigate at their levels special types of exemption 

from criminal liability for corruption crimes appeared for scientists and practi-

tioners for the first time.  

Of course, the very scientific and practical analysis is the most valuable and 

significant, however, taking into account the insignificant time elapsed since the 

introduction of most of the proposed changes to the law in effect and the law 

coming into force (in particular, the term «corruption crimes» dated 02.02.2015) 

similar results and generalizations are only in perspective. However, now a 

scientifically substantiated study of such basic categories of exemption from 

criminal liability as the grounds and conditions will allow us to determine the main 

aspects of which the application of these norms depends. 

It states that corruption crimes in accordance with this Code are crimes 

provided by articles 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410; in the case of their 

commission by misuse of official position, as well as crimes provided for in 

articles 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 of this Code, in the note to Art. 45 

of the CC of Ukraine «Exemption from criminal liability in connection with 

effective repentance».  

Most of the above-mentioned articles of the CC of Ukraine don’t provide 

for special grounds and conditions for exemption from criminal liability. Such 
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articles of the Criminal Code of Ukraine are art. 191 «The misappropriation, 

embezzlement or possession of property by way of abuse of office»; art. 262 «The 

abduction, misappropriation, extortion of firearms, ammunition, explosives or 

radioactive materials or possession of them by fraud or abuse of office»; art. 308 

«The abduction, misappropriation, extortion of narcotic drugs, psychotropic 

substances or their analogues or taking them by possession by fraud or abuse of 

office»; art. 312 «The abduction, misappropriation, extortion of pre-cursors or 

possession of them by fraud or abuse of office»; art. 313 «The abduction, 

misappropriation, extortion of equipment intended for the manufacture of narcotic 

drugs, psychotropic substances or their analogues, or taking possession by fraud or 

abuse of office and other unlawful actions with such equipment»; art. 320 «The 

violation of established rules of circulation of narcotic drugs, psychotropic 

substances, their analogues or precursors»; art. 357 «The abduction, misap-

propriation, extortion of documents, stamps, seals, seizure by fraud or abuse of 

office, or damage to them»; art. 410 «The abduction, misappropriation, extortion 

by a servicemen of weapons, ammunition, explosives or other military assets, 

means of transportation, military and special equipment or other military property, 

as well as possession of them by means of fraud or abuse of office.» 

Part two of the note of art. 45 of the CC of Ukraine contains the majority of 

articles, which also don’t provide for special grounds and conditions for the 

above-mentioned exemption the guilty, in particular: art. 210 «The misuse of 

public funds, incurring the expenditure of budget or providing loans from the 

budget without established budget appointments or excessing of them»; art. 364 

«The abuse of power or office»; art. 364-1 «The abuse of powers by a public 

official of a legal entity of private law irrespective of the organizational and legal 

form»; art. 365-2 «The abuse of powers by an official who provides public 

services»; art. 368 «The adoption of an official offer, promise or obtaining 

unlawful benefit by an office»; art. 368-2 «The illicit enrichment». 

Art. 354 «The bribing a worker at enterprises, organizations and 

institutions» which is specified in the note of Art. 45 CC of Ukraine (in fact), 

directly contains the grounds and conditions for exemption from criminal liability 

for corruption crimes.  

Thus, in part 5 of Art. 354 of the Criminal Code of Ukraine states that a 

person who has offered, promised or obtained unlawful benefit is exempted from 

criminal liability for crimes stipulated by articles 354, 368-3 «The bribing an 

office of a legal entity of private law irrespective of the organizational and legal 

form»; 368-4 «The bribing an official who provides public services»; 369 «The 

offer, promise or obtaining unlawful benefit given to an office»; 369-2 «Abuse of 

influence» of this Code, if after offering, promising or obtaining unlawful benefit, 

the person voluntarily informed the law enforcement agency (before receiving 

other sources of information) about this crime and actively contributed to the 

disclosure of an offense committed by a person who obtained unlawful benefits or 

accepted her offer or promise. 
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The specified exemption does not apply if the offer, promise or unlawful 

benefit were committed in relation to persons specified in part 4 of art. 18 of this 

Code.  

So a person cannot be exempted from criminal liability if the offer, promise 

or unlawful gain has been committed against officials who are officials of foreign 

countries ((persons who occupy positions in the legislative, executive or judicial 

branches of a foreign state, including jurors, other persons who carry out the 

functions of the state for a foreign state, in particular for a state body or state 

enterprise), by foreign arbitration judges, persons authorized to resolve civil, 

commercial or labor disputes in foreign countries in an order, alternative judicial, 

officials of international organizations (by employees of an international 

organization or by any other persons authorized by such organization to act on its 

behalf), as well as by members of international parliamentary assemblies, to which 

Ukraine is a member, and by judges and officers of international courts.  

Speaking about the general characteristics of the exemption from criminal 

liability for corruption crimes, the grounds and conditions of application of this 

legal institution are subjects to study, first of all. In view of this, let’s dwell on the 

formulation of the essence of the concepts of «ground» and «condition». 

An academic explanatory dictionary defines the basis as the main thing, 

based on what is based on something; a scientific basis as something that explains, 

justifies actions, behavior, etc. somebody. 

Note that in the legal sense, in relation to legal liability, the basis has a 

triune essence: normative, factual and procedural. 

The simultaneous presence of all these components is a prerequisite for the 

application of the exemption of a person from legal (in our case, criminal) 

liability.
 

The normative basis − is the presence of a rule of law, which provides for 

the possibility of exemption from criminal liability. 

The actual basis − is the availability of conditions for exemption from the 

offense (actually committed deed). 

The procedural basis – is the availability of implementing law, which 

specifies the general requirements of incentives into the legal rules of criminal law 

(contains conditions), determines the procedure for exemption from criminal 

liability. 

The condition is inextricably linked with the essence of the grounds for 

exemption from criminal liability. The condition is a thing, which forms the cause 

or creates the possibility of its action, and this connection is conditioned with the 

consequence; the condition is a requirement, a proposal put forward by one party, 

negotiating about something, as well as when entering into an agreement, a 

contract, by an academic explanatory dictionary.
 

 Under the notion of «cause» understand the thing that determines directly, 

generates another thing – the consequence. 
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Taking into account the clarified interpretation of these basic concepts of 

«grounds» and «conditions» for exemption from criminal liability for corruption 

crimes, we can outline their general characteristics: 

− the normative basis is availability, where the incentive legal rules of 

criminal law is contained in art. 354 of the CC of Ukraine; 

− the factual basis is the presence taken together provided for conditions for 

exemption from criminal liability in Part 5 of Art. 354 of the Criminal Code of 

Ukraine 1) after a proposal, a promise or an unlawful benefit; 2) before obtaining 

information about this crime from other sources by the relevant body; 3) a 

voluntary of crime report; 4) active assistance in disclosing a crime; 

− the procedural basis is the norms of law, in particular the CPC of Ukraine, 

which determine the procedure for exemption from criminal liability. 

Speaking about the grounds for exemption from criminal liability, there are 

many controversial views about the conditionality of their existence in criminal 

law among scientists. Yu. V. Baranov considers the general ground for exemption 

from criminal liability «something positive that happened in the subject, which is 

enshrined in the legal formulation».
 

 In this, the author specifies that the general basis for all types of exemption 

from criminal liability is the loss former public danger of the person committed 

the crime, although it is only mentioned in Art. 48 of the CC of Ukraine 

(exemption from criminal liability in connection with the change in the situation). 

N. F. Kuznetsova notes, that the general basis for all types of exemption 

from criminal liability is the loss former public danger of the person committed 

the crime. In connection with this fact, there is no need to apply criminal liability 

measures to person. Indeed, the public danger of a person is the objective quality, 

a category that, under the influence of objective or subjective circumstances, can 

identify a certain change. So, if the person who committed the crime, after that, 

made a certain positive post-criminal behavior on restoring the primary (criminal) 

status of the objects of the criminal law (paid wages, scholarships, pensions or 

other payments; paid taxes, fees, other obligatory payments, and also compensated 

the damage inflicted by the state on their untimely payment; handed in weapons to 

the authorities, military supplies or explosive devices, etc.), then obviously the 

public danger of this person is changing. 

Most scholars are looking for the basis of exemption in a public dangerous 

act committed or in the person who committed it, and they see the person of an act 

in a small public danger or person. Thus, K. K. Vavilov, investigating this 

problem, believes that such grounds (common to all types of exemption) consist of 

a small public danger of the crime or the person who committed it. He proposes to 

divide the grounds for exemption from criminal liability for the formal (legal) (the 

norms of substantive law, which provide for the exemption) and material (those 

legal facts, the existence of which involves the application of the rules on 

dismissal, that is, the circumstances that most characterize the committed criminal 
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act or the person who committed it, make it appropriate that type of release and 

indicate a small degree of social danger of the act or the person who committed it). 

S. G. Kelin substantiates the concept of two general (universal) grounds for 

exemption from criminal liability, which can only be applied in aggregate. She 

includes to them: 1) a small public danger of the committed crime; 2) the absence 

or small public danger of a person who, as a result, does not need remedying at all, 

or can be remedied without the use of a punishment. N. A. Yegorova notes that the 

basis for exemption from criminal liability for most of its types may be both the 

named grounds in aggregate and each separately. 

V. V. Svyerchkov, believing that, supports this position the general basis for 

exemption from criminal liability «alternatively consists of the following 

subjective and objective features: a) subjective − the absence, loss or reduction of 

danger (harm) of a person for society, b) objective − the loss or reduction of harm 

(public danger) of the committed act on the time of exemption». 

O. Zhitnyi, investigating the problem of exemption from criminal liability in 

connection with the repentance, argues the position of the existence of a general 

ground for exemption from criminal liability. In his opinion, the grounds for 

exemption from criminal liability should be established taking into account the 

formal and criminal-political parties. In this regard, the formal (legal) grounds for 

exemption are the norms of substantive law governing the exemption from 

criminal liability. They are the legal form of the factual (material) basis for 

exemption from criminal liability, which is inappropriate to extend the criminal 

legal relationship between the state and the person who committed the crime and 

the implementation of the criminal liability of this person in connection with the 

achievement of certain desired results for society. 

Given the scope of our research, the essence of the existence of a general 

ground for exemption from criminal liability for corruption crimes is proposed to 

be precisely such a solution to the problem of corruption in our state. 

Since for those people who committed corruptive crimes, it should be 

exempted from liability and punishment, in particular with the bail bond, in 

connection with the effective repentance, trial, etc. (Law of Ukraine «On the 

framework of state anti-corruption policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 

2014−2017» of 14.10.2014). Only special types of exemption from criminal 

liability for corruption crimes remain as the only measure to combat corruption 

with the help of such special incentive norms of criminal law. 

It is worth noting that none of the special types of exemption from criminal 

liability for corruption crimes is not an effective repent in its pure form. In this 

case, a particularly careful research needs any of the conditions that, in the 

complex, may be the actual basis for the application of such exemption to the 

guilty person. 

Analyzing the above considerations, we share the opinion of A. A. 

Yashchenko that the small public danger of the committed act and the person who 

committed it is not a general (universal) basis for exemption from criminal 
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liability. Because of the application of special types of exemption provided for in 

the articles of the special part of the CC, neither a person nor the acts committed 

by him do not lose their public danger.
 

The accent should be shifted from the characteristics of the criminal act to 

assess the post-criminal behavior of the individual. The basis for exemption is not 

the commission socially dangerous acts, and certain socially useful actions of a 

person. Therefore, we agree with the statement that the commission of an act, 

which does not constitute a major public danger, can’t be the basis for the 

exemption from criminal liability, neither in combination with the small public 

danger of the person who committed the act and separately, since the law allows 

for exemption not because the person committed an act that does not represent a 

major public danger, but only under the condition of a positive post-criminal 

behavior of a person. 

This approach corresponds to the content of the concept of a universal basis 

for special types of exemption from criminal liability for corruption crimes. 

Accordingly, such a universal reason is a positive post-criminal behavior of the 

individual. 

Particular attention deserves an exclusion from the list of necessary 

conditions for exemption from criminal liability for corruption crimes. It is the 

availability of extortion of unlawful benefit. Until recently, such a condition was 

traditional for domestic incentives into rules of criminal law, so to speak. The 

refusal of the legislator from its foresight in the future is evidence of a 

counteraction by the state not only by the passive adoption of unlawful benefits, 

but also by active bribery.  

Consequently, the essence and meaning of the basic concepts of the institute 

of the exemption from criminal liability for corruption crimes are revealed. They 

are «grounds» and «conditions». The three-pronged essence of the grounds for 

such exemption (normative, factual and procedural) is highlighted. The 

approaches to the analysis of goals, objectives and grounds for the use of special 

types of exemption from criminal liability as one of the areas of implementation of 

state anti-corruption policy are also substantiated. The results of such research are 

consistent with the principles of criminal law (the benefits of mitigating 

circumstances, the saving of criminal repression, etc.) and generally accepted 

norms of international law and confirmation of the implementation of the anti-

corruption strategy of Ukraine.  

The search for new, effective methods and ways of combating corruption is an 

urgent problem for modern Ukraine. Over the past few years, the number of 

changes taking place in the field of fighting corruption has exceeded the measures 

taken over the past ten years. However, qualitative transformations have not 

become visible to every citizen yet. 

The results of such reforms can be felt under the condition of radical 

innovations in preventing such a socially dangerous thing as corruption. At the 
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same time, the principles of criminal law, which are fundamental for the given 

branch and basic for the state in general, must remain inviolable.  

As criminal norms in combating corruption, as evidenced by domestic 

experience and international practice, are among the most effective, one should 

outline the correlation of special types of exemption from criminal liability with 

the principles of criminal law. Determining the role and meaning of these 

incentive norms for national legislation. 

The principles of criminal law recognize the most general basis of criminal 

law, established by law or directly from it, and which follow, and which have a 

direct action, a direct regulatory function.
 

 All principles of criminal law can be divided into general and special. Based 

on the allowed scope of work, we will give a more detailed description to some of 

the principles, which is determined by the chosen subject of research.  

General principles are inherent not only in criminal law, but also in other 

branches of law. They are: rule of law, legality, equality of citizens before the law, 

inevitability of liability, principles of justice, humanism and democracy. 

The principle of the rule of law means that in the implementation of 

counteraction to corruption people, their rights and freedoms are recognized as the 

highest social values and determine the content and direction of anti-corruption 

activities the rule of law can’t possess other means of combating corruption, 

except legal ones. In view of this, unacceptable are the means to fight corruption, 

which, although they may prove to be effective, but are contrary to the 

constitutional principles of the functioning of the state and society. That is, all 

anti-corruption measures should be based on the provisions of the Constitution and 

Laws of Ukraine. Accordingly, the exemption from criminal liability for 

corruption crimes has the right to exist and to be implement only if the principle of 

the rule of law is first and foremost in conformity. This correspondence appears in 

the consolidation to national legislation of special types of exemption from 

criminal liability for corruption crimes.  

The specified norms of exemptions are directly in line with international 

standards, in particular the Council of Europe Convention on Criminal Liability for 

Corruption 1999, The UN Convention against Corruption 2003, the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime 2000, the Convention of the 

Organization for Economic Co-operation and Development on combating the 

bribery of officials of foreign states in conducting international business 

operations in 1997. 

The principle of legality derives from the provisions of the Universal 

Declaration of Human Rights. «No one can be found guilty of committing a crime 

and can’t be punished other than by a court sentence and in accordance with the 

law». At present, the special types of exemption from criminal liability for 

corruption crimes are enshrined in the Special Part of the Criminal Code of 

Ukraine (articles 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2). They are the legal basis for the 

use of incentive measures. 
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The principle of equality of citizens before the law. The person who 

committed the crime is subject to criminal liability irrespective of sex, race, 

nationality, language, origin, property status and position, place of residence, 

religion or belief, membership of a public association or other circumstances. The 

equality of citizens before the law is ensured primarily by the recognition of the 

presence of a person’s act of the crime, provided by law, the only reason for brin-

ging him to criminal responsibility in the national criminal law. Recognizing the 

crime as a legal guarantee of the principle of equality of citizens before the 

criminal law generates a number of requirements, which must comply with both 

legislative and law enforcement activities. The law describing the signs of a crime 

must: firstly, give such signs sufficiently completely; secondly, the description 

should be as clear as possible; thirdly, when describing the features of the crime, 

indicate only the objective and subjective features of the crime and relate to the 

circumstances that determine the individual characteristics of the persons who 

committed such an act. 

These requirements are important for distinguishing criminal behavior from 

non-criminal, immoral or other, which entails another, less severe legal liability. In 

addition, equality of requirements for the recognition of an act by a corrupt crime 

against any person must equally and simply determine the conditions for 

exemption from the investigated criminal liability. To a certain extent, this 

principle has been respected through the definition of one encouraging norm as 

universal for a number of other corruption crimes. In particular, these provisions 

were enshrined in Part 5 of Art. 354 of the CC of Ukraine and for articles 368-3, 

368-4, 369, 369-2. Previously, a note with special conditions for exemption from 

criminal liability contained each article.   

The principle of democracy is manifested in criminal law in such forms: 

participation of representatives of public associations and individuals in the 

imposition of a punishment, its execution and, in particular, in exemption from 

criminal liability (transfer to bail), exemption from punishment. 

The realization of the criminal-law policy on combating corruption based on 

this principle of democracy is connected, in particular, with the provisions 

enshrined in the General Part of the CC of Ukraine regarding the exemption from 

criminal liability and the imposition of a punishment. Section IX of this Code in 

articles 45−48, 69, 74, 75, 79, 81, 82, and 86 of the CC of Ukraine establishes the 

procedure and grounds for exemption from criminal liability, in addition to 

corruption crimes.  

Given these restrictions, which are included by the General Part of the CC of 

Ukraine on corruption crimes in matters of exemption from punishment and the 

imposition of a milder punishment, the most prominent principle of democracy is 

revealed in special incentive norms in the special part of the said Code. 

The essence of another principle (humanism) is to recognize the value of a 

person (not only the person who committed the crime, but above all the victim). In 

particular, it is expressed in the fact that the punishment, which provides for a 
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significant restriction of the legal status of the convicted person, pursues one goal 

− to protect the interests of other, law-abiding citizens, from criminal 

encroachments. 

The humanism extends equally to the person who committed the crime, to the 

victim, the witness, etc. in the criminal law. At the same time, this question lets 

out of scientist’s sight and all the attention is constructed on a humane attitude to 

the person who committed the crime. Consequently, the modern view on the 

principle of humanism in criminal law is to add some provisions to the last one, 

such as:  

− ensuring human rights by criminal law; 

− humanization of the criminal-law policy of the state; 

− reduction of the number of persons subject to criminal liability (due to 

special types of exemption from criminal liability for corruption crimes, etc.); 

− limitation of the measures applied to the person who committed the crime 

only by the minimum necessary and sufficient to achieve the objectives, their 

correction and prevention; 

− development and introduction of alternative criminal sanctions against the 

person who committed the crime; 

− the prohibition of modeling and the application of any measures of influence 

on the person who committed the crime in order to inflict physical or mental 

suffering. 

The principle of inevitability of criminal liability lies in the fact that the person 

who committed the crime is punishable in criminal confiscation. Under the latter 

one should understand the timely bringing the offender to liability, and the fact 

that before the criminal law no one should have privileges. Scientists, who studied 

the problem of the principle of inevitability of liability, rightly concluded that his 

further fate is closely linked with the institute of exemption from criminal liability. 

Those who insist on the appropriateness of direct consolidation of this principle in 

the text of the CC, try to prove that the institute of exemption from criminal 

liability does not contradict, but also fully corresponds to the concept of 

inevitability of responsibility. 

Summarizing everything, we note that the domestic criminal law operates the 

principle of inevitability of liability, the essence of which is that the person who 

committed the crime must be brought to the criminal or other responsibility that is 

associated with the using criminal nature actions against such persons. However, 

the analysis of the norms of art. 51 of the CC of Ukraine, as well as the 

characteristics of special types of exemption from criminal liability, gives grounds 

for refusing from this principle and developing more flexible forms of exemption 

liability for the committed crime. 

The principle of justice means that the criminal punishment or other criminal 

law measures applicable to the criminal must correspond to the degree of public 

danger of the crime, as well as the person of the criminal. The same principle, in 
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particular, means that no one can be twice brought to criminal liability for the 

same criminal act. 

Most authors of special studies emphasize the special importance of the 

principle of justice for criminal law as the most important principle of state and 

public life.
 

You should be operated the principle of justice, explicitly and clearly 

understanding its structure, not substituting humanism, which should ensure cri-

minal law’s «image» fair in the eyes of citizens. Therefore, you should not put it 

above other criminal-law principles. 

In determining the scope of crimes, that is, when carrying out criminalization 

(decriminalization) of socially dangerous acts, it is necessary, along with other 

requirements of criminalization (decriminalization), which are carefully elaborated 

by the science of criminal law, to take into account the requirements of social 

justice as an element of social consciousness. Ignoring this circumstance leads to 

the fact that the criminal-law prohibition does not receive support and approval 

from the population; as a result, it is not adhered by citizens and employees of 

state bodies. 

Another group of authors notes that the use of special types of exemption from 

criminal liability undermines the constitutional principle of presumption of 

innocence, since one can’t exempt a person from criminal responsibility for an 

crime if he has not been found guilty of commission yet. 

S. S. Yatsenko proposes, «in order to eliminate the conflicts between the 

provisions of the CC and the CPC, on the one hand, and the provisions of the 

Constitution of Ukraine (this refers to the principle of the rule of law enshrined 

therein – art. 8 and the principle of presumption of innocence – art. 62), on the 

second hand, to consider the question about possibility of taking into account the 

legislative experience of foreign countries, in particular, with regard to the 

possibility of refusing from the institute of exemption from criminal liability, 

expanding the scope of the institution of exemption from punishment, improving 

other means of criminal legal regulation on the committed crime, the existence of 

which is established by the court sentence». 

Y. V. Baulin, speaking of the violation of the principle of presumption of 

innocence, found out what lying is in this violation. He noted that at least nine 

components had to be attributed to the content of the above principle, and none of 

them can be violated when a person was exempted from criminal liability for the 

following reasons: 1) the person is not obliged to prove his innocence in the 

committed; 2) such a person only has the right to prove the existence of grounds 

for exemption from criminal liability and has the right to give evidence regarding 

this, the refusal of it does not justify her being convicted; 3) such person is not 

duty to prove his innocence and it is impossible to obtain evidence from such 

person through the use of violence, threats and other unlawful measures; 4) the 

charge can’t be based on the evidence obtained illegally and on assumptions, too; 

5) the admission of guilt by perpetrator cannot be served as a basis of the 
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indictment, since the conviction do not result here at all; 6) all doubts concerning 

the proof of the guilty person continue to be construed in its favor; 7) the court does 

not decide the question about the proof of participation of the accused in 

committing a crime, because the court does not rule the sentence; 8) the fact of 

bringing a person to participate in a case as a suspect, accused, election of a 

preventive measure against her and further exemption her from criminal liability 

shall not be considered as proof of her guilt or as a punishment; 9) after the 

exemption of a person from criminal liability, you cannot treat her to be guilty, as 

well as you cannot say about her to be a criminal in public, in mass media and in 

any official documents. 

In the current CC of Ukraine, exemption from criminal liability actually exists 

as a waiver of criminal prosecution. In agreeing to this, let us draw attention to the 

fact that the exemption from criminal prosecution is the institute of criminal 

procedural law, which in material criminal law can manifest itself not only the 

institute of criminal procedural law, which in material criminal law can manifest 

itself not only in exemption from punishment, but also the exclusion of criminal 

liability and release from liability. In this case, the exemption from criminal 

liability can’t have place after the conviction of a person, since from the moment 

of obtaining of legal force by a verdict the person is already a person who is 

subject to criminal liability. Consequently, person can no longer be freed from 

liability, and it can only be said about the possibility of exemption from 

punishment as an integral part of such liability. 

In addition, an exemption from criminal liability is not possible if the person 

who committed the crime denies this (for example, article 7, article 284 of the 

CPC of Ukraine). Thus, such a person has the right to object to the exemption 

from criminal liability, after which the case is obeyed in the general order and may 

well end with an acquittal. 

Therefore, by determining the ratio of special types of exemption from 

criminal liability for corruption crimes to such a general principle as a 

presumption of innocence, we conclude that the said exemption corresponds to 

this principle and does not violate it. 

Let’s consider the compliance of special types of exemption from criminal 

liability for crimes to the special principles of criminal law: 

− the principle of the legislative definition of a crime (there is no crime not 

provided for by the Law) − one of the most important general principles of 

criminal law. It is defined in articles 1, 2, 3 and 11 of the CC of Ukraine. The 

implementation of this principle leaves no place for an analogy to the criminal 

law, which, by the way, is explicitly prohibited in part 4 of art. 3 of the CC of 

Ukraine. A person may be convicted only for an act committed by him that 

contains the crime, provided by the CC. The provisions of note art. 45 of the 

Criminal Code of Ukraine determine which particular crimes belong to corruption 

to date; 
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− the principle of personal responsibility – criminal liability is possible only 

for their own actions (inaction). No one can be held accountable for a crime 

committed by another person. This principle follows directly from the contents of 

part 2 of art. 2 CC: «A person is considered to be innocent of committing a crime 

and can’t be subjected to criminal punishment until her guilt is proved in a lawful 

manner and established by a guilty verdict of a court». The principle of personal 

responsibility applies to those who committed crimes. The organizer, the 

instigator, and the accomplice also bear criminal liability only for acts committed 

by them personally. However, due to the fact that the crime was committed in 

conjunction with the executor, personal actions committed by them of this kind are 

appraised not only on their own but also from the point of view of their contri-

bution to joint criminal activity.  

This principle is especially important for special types of exemption from 

criminal liability for corruption crimes, since personal responsibility is foresaw the 

personal liberation from it. That is, another person can’t exempt person from 

further criminal liability by reporting a crime committed by this person. First, it is 

important to comply with for the principle of personal responsibility is in cases 

where a corruption offense is committed in a group of accomplices. Of course, we 

can consider a situation in which each of the accomplices carried out parallel 

reporting of a corruption crime separately. In such circumstances, the special 

exemption applies to everyone; 

− the principle of fault liability − criminal liability comes only in the presence 

of guilt, that is, only if the person refers to the crime and its consequences 

deliberately or carelessly (art. 23 of the CC of Ukraine). 

The methodological basis of this principle is the provision on the recognized 

independence of human consciousness in the choice of goals and methods of its 

behavior, the adoption and implementation of decisions. The concrete situation 

generates a volitional act not in itself, but only «refracting» through interests, 

views, habits, peculiarities of the psyche and other individual traits of the 

individual.
 

 In this regard, in questions of the exemption from criminal liability for 

corruption crimes, the very subjective attitude of the person to her committed, will 

be decisive in determining how actively she contributes to the disclosure of a 

particular crime; 

− the principle of subjective sanity most convincingly acts with the excess of 

the performer. The partners are not liable for the performer’s actions that were not 

covered by their intent; 

− the principle of full responsibility − means the requirement to blame the 

person for everything committed by it, regardless of how much of the criminal-law 

norms it is provided for. Accordingly, exemption from criminal liability is 

possible subject to the principle of full exemption from it; 

− the principle of the advantage of mitigating liability of circumstances. In the 

competition between aggravating and mitigating the mitigating circumstances, the 
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preference is to mitigate the circumstances of the crime. The implementation of 

this principle in the area of combating both crime in general and corruption in 

particular is indicated in part 3 of art. 66 of the CC of Ukraine «Circumstances 

that mitigate the punishment»: «If any of the circumstances that mitigate the 

punishment is stipulated in the Article of the Special Part of this Code as a sign of 

a crime affecting its qualification, the court can’t once again take it into account 

when imposing the sentence as such, which softens it»; 

− the principle of greater punishment of a group crime. Its compliance to the 

special exemption from criminal liability for corruption crimes has a manifestation 

of the obligation of the person who committed the act in the group, to expose other 

accomplices. At the same time, such disclosure deprives participants of the 

opportunity to be exempted from criminal liability; 

− the principle of full compensation for damage caused by a crime is a partial 

implementation of the new concept of a criminal law − the concept of protection, 

the replacement of the punitive function of the criminal law with the function of 

protection, the function of restoration of violated rights and interests of the person. 

It is possible to agree with professor M. Korzhanskyi that the norm, which would 

be contained this principle, could have the following wording: «Irrespective of the 

measure and type of punishment imposed by the court, the person who caused 

damage by the crime to be harmed is obliged to compensate for the damage 

caused by this crime in full, as well as all expenses for the conduct of inquiry, 

investigation and court». 

This principle has not been taken into account in the norms that determine the 

special types of exemption from criminal liability for corruption crimes. That is, 

for a perpetrator there is no obligatory condition that would require compensating 

for the damage caused. Such omission is substantial and requires the appropriate 

amendments to the articles of the CC of Ukraine, which determine the procedure 

for the application of these special types of exemption, with the indisputable 

foresight of full compensation for the damage caused by the corruption crime; 

− the principle of economies criminal repressions − is a practical definition of 

the optimal most appropriate level of economic and cultural development of 

society, the limits for separating the crime from non-criminal acts (actions, 

inaction), the abroad between criminalization and the decriminalization of crimes. 

Of course, a punishment imposed by a court should not leave the person a sense of 

non-punishment for a crime.  

Thus, the essence of the principle of economies the criminal repression is to 

recognize the person, his rights and freedoms and legitimate interests as the 

highest social value for the state. This provision demands a criminal law to, firstly, 

not to punish the perpetrator by criminally-law sanctions, but to protect and restore 

the rights and interests of citizens who have been violated as a result of a crime, 

and, secondly, to apply measures of state coercion, to create in perpetrator’s 

consciousness positive socially useful installations, including him in society as a 
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full-fledged person, who respects and fulfills the normative prescriptions of this 

society to the perpetrator in the commission of a crime. 

Analyzing the general and special principles of criminal law, we can note that 

in the field of combating corruption, each of them, undoubtedly, has a 

manifestation. During the study, we didn’t find direct contradictions between the 

special types of exemption from criminal liability for corruption crimes and the 

fundamental ideas of criminal law. However, the principles that are key in such a 

relationship with the specified incentive norms deserve special attention. Among 

these principles, we can distinguish the followings: the principle of the rule of law, 

the correspondence of which appears in the consolidation by national legislation of 

special types of exemption from criminal liability for corruption crimes, which 

also directly meets the international standards of proper Conventions. 

The principle of legality according to which special types of exemption from 

criminal liability for corruption crimes are enshrined in the Special Part of the CC 

of Ukraine regarding such articles 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2. The principle of 

equality of citizens before the law manifests itself in equal and identical conditions 

in one incentive norm (part 5 of article 354 of the CC of Ukraine), which extends 

to a number of other corruption crimes (articles 368-3, 368-4, 369, 369-2 of the 

CC Ukraine). Taking into account the restrictions contained in the General Part of 

the Criminal Code of Ukraine on corruption crimes in matters of exemption from 

punishment and the imposition of a milder punishment, the principle of democracy 

is most notably manifested in the special incentive norms of this code.  

The modern view on the principle of humanism of criminal law consists in the 

inclusion of the following provisions: 

a)  the ensuring human rights by the criminal law; 

b) the humanization of the criminal-law policy of the state, namely: 

reduction of the number of persons subject to criminal liability (due to special 

types of exemption from criminal liability for corruption crimes, etc.). 

The principle of inevitability of criminal liability is closely linked to the 

institute of exemption from criminal liability, since the latter plays a precautionary 

role and contributes to the detection of traditionally latent corruption crimes. 

When the person who gives the unlawful benefit reports about it, is exempted 

from criminal liability, thus denouncing the official who wishes to receive (or 

received) such a benefit. 

The principle of justice is manifested in the criminalization (decriminalization) 

of corrupt acts, taking into account the requirements of social justice as an element 

of public consciousness, in order for social approval of the position of the 

legislator was manifested in the further practical realization of norms, in 

particular, the in encouraged nature. 

The principle of the legislative definition of the crime is respected in part, 

since from the legislative consolidation of corruption crimes in the note of art. 45 

of the Criminal Code of Ukraine, the scientific circles are seriously criticizing this 

definition. Scientists note out that the notion of a corrupt crime is absent and there 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

27 
 

is only an enumeration of certain articles of the code, which some scientists 

reasonably consider it to be incomplete. Therefore, the use of special types of 

exemption from criminal liability for corruption offenses directly depends on such 

listing. Accordingly, the more complete the listing is, the range of special types of 

exemption is the wider.  

The principle of personal responsibility is related to the influence of 

punishment on the perpetrator and may not always be negative. The principle of 

fault liability in matters of exemption from criminal liability for corruption crimes 

is manifested in the subjective attitude of the person to the committed and will 

continue to be crucial in determining the necessary condition for dismissal, as 

availability of active assistance to the crime disclosure.  

The principle of the advantage of mitigating liability of the circumstances for 

corrupt crimes is limited by the conditions set forth in the Article of the Special 

Part of the CC of Ukraine. The principle of full compensation for damage caused 

by a crime should be ensured regardless of the exemption of a person from 

liability for corruption crimes. The principle of economies criminal repressions 

should ensure, in all circumstances, the absence of a person’s feeling of non-

punishment, especially when applied to her exemption from criminal liability. 

Therefore, it is crucial to consolidate the full compensation for the damage caused 

by a crime in a criminal law, which will avoid the feeling of non-punishment or 

even impunity in the guilty person. 

The analysis of the concepts of exemption from criminal liability for crimes in 

general has determined the need for the formulation of this concept directly for 

corruption crimes. The difference in understanding is related to the changes that 

have already been made to the Criminal Code of Ukraine for the implementation 

of international obligations to combat corruption (in particular, the consolidation 

of the list of articles related to corruption crimes and the setting of restrictions 

against the application of the incentive norms of the general part, anticipation of 

criminal-legal measures against legal entities, etc.).  

Consequently, the exemption from criminal liability for corruption crimes is 

refusal regulated by the criminal and criminal-procedural of the state, in the person 

of the competent authorities, about the appointment to the person who committed 

the corruption crime, the punishment and the application measures of a criminal 

nature against the legal entities.  

The essence and significance of the basic concepts of the Institute for the 

exemption from criminal liability for corruption crimes such as «grounds» and 

«conditions» are revealed. It is highlighted, what is the three-pronged nature of the 

grounds for this exemption (normative, factual and procedural).  

Analyzing the general and special principles of criminal law, we can note that 

in the field of combating corruption, each of them undoubtedly has a 

manifestation. During the study, there were no direct contradictions between the 

special types of exemption from criminal liability for corruption crimes and the 
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fundamental ideas of criminal law. However, the principles that are key to these 

incentive norms deserve special attention, about what we have already said here.  
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В роботі розкрито етапи доктринального вивчення шляхів розвитку 

та удосконалення кримінально-правової політики, зокрема виокремлення 

деяких елементів системи щодо накопичення та відтворення її 

особливостей і формування загальних засад окремого об’єкту − 

кримінального проступку зі спрощеним порядком досудового розслідування 

вказаної категорії кримінальних правопорушень. Наголошено, що 

кримінальний проступок є складником концепту сталого розвитку, який 

стосується всіх сфер життєдіяльності людини, в тому числі й 

кримінально-правової, яка забезпечується завдяки системно збалансованому 

розвитку кримінально-правової політики та кримінального законодавства 

України. Розглянуто базові концептуальні положення, якими визначаються 

можливі шляхи впровадження кримінального проступку у кримінальне 

законодавство, охарактеризовано наукові уявлення про кримінальний 

проступок. 

 

Сучасний розвиток науки кримінального права України переконливо 

свідчить про недостатню обґрунтованість нових пошуків наукового 

забезпечення потреб формування та реалізації кримінально-правової 

політики.  

Дослідження на доктринальному рівні питань належного регулювання 

правовідносин у сфері протидії злочинності методами кримінального закону 

потребують поглиблення теоретико-методологічних підходів щодо 

обґрунтування сутності окремих елементів предмета кримінального права. 

Це зумовлює необхідність у формуванні та розвитку нових наукових 
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поглядів щодо суті та призначення внутрішньої політики держави, якою 

визначаються завдання, основні напрями, засоби впливу на злочинність.  

Однією з таких наукових новацій, виступає кримінальний 

проступок - правове явище, яке потребує цілісності і повноти наукової 

розробленості теоретичних засад з метою його практичного використання в 

якості кримінально-правового засобу боротьби зі злочинністю.  

Кримінальне законодавство більшості європейських країн передбачає 

два, а то й три види кримінально караних діянь (злочин – проступок – 

порушення). Отже, в Європі давно дійшли висновку, що у сфері 

кримінального права не може бути єдиного виду караного діяння (злочину). 

На необхідність перегляду вітчизняних форм юридичної відповідальності у 

напрямі їх гуманізації та всебічного захисту прав і свобод громадян 

неодноразово у своїх рекомендаціях звертав увагу і Європейський суд з прав 

людини (далі – ЄСПЛ) [1], практика якого визнана в Україні джерелом 

права [2] та який має пріоритет над національним законодавством [3]. 

Зокрема, відповідно до його рішень, віднесення діяння до злочину чи 

іншого виду правопорушення залежить не тільки від його місця у 

національній правовій системі, а й від характеру вчиненого діяння та 

ступеня обмежень прав і свобод особи, які визначаються застосованим 

видом стягнення (покарання) [4]. 

Вперше на державному рівні ідея запровадження кримінального 

проступку була озвучена Національною комісією зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права (дорадчого органу при Президентові 

України, створеного Указом Президента України від 5 липня 2005 р. 

№ 1049) [5], в заяві якої йшлося про пріоритетність побудови демократичної 

системи кримінальної юстиції. Ця діяльність повинна, на думку членів 

комісії, засновуватися на принципі системності і включати в себе 

комплексну і взаємопов’язану зміну трьох складових: кримінальне право – 

кримінальний процес – інституційна побудова органів досудового слідства 

та інших органів, які забезпечують правопорядок. 

Однією із важливих змін у сфері кримінального права, передбачених у 

розробленому Національною комісією проекті Концепції державної політики 

у сфері кримінальної юстиції [6], має стати запровадження інституту 

кримінального проступку в межах демократизації, гуманізації, посилення 

захисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових 

актів і зобов’язань нашої держави перед європейською та світовою 

спільнотою.  

Одночасно про необхідність запровадження кримінальних проступків 

заявили і члени робочої групи Центру політико-правових реформ із 

реформування адміністративної відповідальності (відомі вітчизняні 

представники адміністративно-правової науки). Пропозиції в частині 

кримінальних проступків фахівці виклали у положеннях розробленого 

проекту Концепції реформування інституту адміністративної 
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відповідальності [7, 8]. Головною ідеєю зазначеного проекту щодо 

реформування передбачалось «очищення» адміністративної відповідальності 

шляхом визначення адміністративними деліктами лише тих діянь, які 

завдають суспільної шкоди у сфері державного управління. На думку 

представників адміністративно-правової науки, процедура притягнення до 

відповідальності за адміністративні проступки не повинна мати 

кримінально-правових характеристик і містити такі заходи, як 

адміністративне затримання, доставлення особи, обшук тощо, не можуть 

вважатися адміністративними санкціями конфіскація, виправні роботи та 

арешт, оскільки вони мають кримінально-правовий характер. Зазначена 

концепція подальшого розвитку не набула.  

Достатньо швидко був розроблений проект Концепції більш стрімкого 

розвитку набуває проект Концепції державної політики у сфері кримінальної 

юстиції, який 16 жовтня 2007 р. було представлено на засіданні Національної 

комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, де він 

дістав загалом схвальну оцінку.  

15 лютого 2008 р. доопрацьований проект концепції розглянуто на 

засіданні Ради національної безпеки і оборони України. За результатами 

розгляду Президент України 8 квітня 2008 р. видав Указ «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України «Про хід реформування системи 

кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 15 лютого 2008 р. № 

311 (далі – Концепція) [9]. 

Згідно з цією Концепцією, до категорії кримінальних (підсудних) 

проступків мають бути віднесені: а) окремі діяння, що за чинним КК України 

відносяться до злочинів невеликої тяжкості, які відповідно до політики 

гуманізації кримінального законодавства будуть визнані законодавцем 

такими, що не мають значного ступеня суспільної небезпеки; б) передбачені 

чинним КУпАП діяння, які мають «судову юрисдикцію» і не є 

управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне хуліганство, 

дрібне викрадення чужого майна тощо).  

Передусім нова, має відображатись в єдності з іншими приписами 

щодо регулювання суспільних відносин у певній сфері. Нова норма 

з’являється тоді, коли зміни в соціальному житті поступово накопичуються 

та досягають нового якісного стану, вимагаючи принципово нову юридичну 

норму. Нові суспільні відносити змінюють попередні, а нова прийнята 

юридична норма, яка регулює ці відносини, скасовує старі правові приписи. 

Тому ми розуміємо, що внесені зміни до кримінально-правових норм з 

метою запровадження кримінального проступку мають об’єктивні підстави, 

пов’язані з напрямами соціально обумовленої кримінально-правової 

політики у суспільстві, але потребують подальших дій щодо затвердження 

кримінального проступку нормами кримінального (матеріального) права.  

Крім того, не слід забувати і про завдання щодо підвищення якості 

кримінального законодавства України, яке має забезпечуватися з 
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урахуванням двох основних процесів сталого розвитку – динаміки і 

стабільності, балансу між ними. При цьому внесення змін до кримінального 

законодавства, зумовлені кримінальною політикою та панівною ідеологією, 

не повинні порушувати кодифіковану систему кримінального закону та 

процесів його реалізації. Зазначені процеси мають діалектично поєднуватися 

з метою покращення кримінального законодавства.  

Продовжуючи характеризувати наявні підходи щодо доктринального 

розуміння категорії кримінального проступку, пропонується розглянути 

базові концептуальні положення, якими визначаються можливі шляхи 

запровадження кримінального проступку до кримінального законодавства. 

Окреме бачення доцільності інституту проступку викладене фахівцями 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 

«Концепції впровадження проступку шляхом прийняття Закону (Кодексу) 

України про проступки» [10]. Науковці доводять, що ідея розмежування 

злочинів і проступків реалізована в законодавствах Австрії, Англії, Бельгії, 

Нідерландах, Іспанії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, 

Республіки Сан-Марино, США, Швейцарії, ФРН, Франції. А також 

зазначають, що в окремих країнах категорія проступку виокремлюється у 

межах кримінального права (законодавства), в інших – у спеціальних 

нормативних актах. Натомість чинне вітчизняне кримінальне законодавство 

України на сьогодні містить цілу низку таких діянь, які за ступенем своєї 

суспільної небезпечності далеко не завжди відповідають поняттю та змісту 

злочину як найбільш суспільно небезпечному виду правопорушень, що 

обумовлює необхідність їх декриміналізації. Також фахівцями констатується 

наявність потреби у спеціальній процедурі розслідування та розгляду діянь 

так званої «судової юрисдикції», яка сьогодні у межах КУпАП реалізована 

далеко не в повному обсязі, але її втілення в законодавство вкрай необхідне, 

бо вона створювала б необхідні правові (законодавчі) гарантії забезпечення 

повної та всебічної охорони прав і свобод особи, притягнутої до 

відповідальності. Тобто мова йде про новий підхід у визначенні форми 

юридичної відповідальності, відмінний від адміністративної та кримінальної, 

виражений у окремому нормативному акті – Законі (Кодексі) України про 

проступки. Такий підхід, на думку фахівців, призведе до гармонізації 

законодавства України із законодавством країн Європи, наблизить до 

європейських правових стандартів, а також забезпечить реалізацію 

державної політики щодо гуманізації кримінальної відповідальності шляхом 

декриміналізації низки діянь, що нині визнаються злочинами; забезпечить 

повний та всебічний захист прав і свобод особи, яка притягується до 

відповідальності за адміністративні правопорушення, що тягнуть за собою 

суворі види заходів впливу; зменшить кількість осіб, до яких застосовуються 

такі покарання, як позбавлення чи обмеження волі, та осіб, які притягуються 

до кримінальної відповідальності й у зв’язку з цим мають судимість.  
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Такої позиції дотримується і М. Хавронюк, вбачаючи, що найбільш 

логічним було би створення самостійного Кодексу кримінальних проступків. 

Оскільки, на їх думку, шлях розміщення кримінальних проступків у чинному 

КК України не може бути визнаний оптимальним, об’єднання злочинів і 

проступків створить плутанину у структурі норм КК України та інститутів. 

Крім того, розміщення в єдиному нормативному документі двох видів 

правопорушень вимагає суттєвої і невиправданої ревізії КК України та 

призведе до криміналізації значного масиву діянь, що негативно 

відобразиться на криміногенній ситуації в суспільстві, штучно збільшить 

статистичні показники та створить негативне уявлення про політичну 

ситуацію в країні [11]. Таку думку підтримують, наголошуючи на 

необхідності створення окремого законодавчого акта, вчені: 

Ю. Усманов [12], Р. Мудрак [13], О. Книженко [14]. 

Позиція науковців є доцільною та обґрунтованою, але разом із цим у 

юридичні літературі зустрічаються і пропозиції закріплення кримінальних 

проступків у чинному КК України.  

Широкого відображення концептуальні моменти запровадження 

кримінального проступку в межах чинного Кримінального кодексу України 

набули у модельному проекті Кримінального кодексу України, 

підготовленому членами кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія» у складі В. О. Тулякова, 

Н. А. Мирошниченко, Н. JI. Березовської, Д. О. Балобанової, 

Н. М. Мирошниченко, Ю. Ю. Коломієць-Капустіної, М. М. Дмитрука, 

О. М. Поліщук, М. П. Ігнатенко, JI. К. Кравець та інших. Модельний проект, 

який ґрунтується на концепті кримінального правопорушення в розумінні 

позицій ст. 6 Європейської конвенції про основні права та фундаментальні 

свободи людини та практики ЄСПЛ. Ідею введення кримінального 

проступку до кримінального закону України фахівці вбачають достатньо 

зрілою, і підтверджують наявністю підстав її імплементації, яка сьогодні 

вимагає єдності доктринальної думки [15]. 

Таким чином, запропоновані шляхи запровадження кримінального 

проступку є авторським баченням можливої уніфікації різних наукових 

поглядів і міркувань щодо сутності цього правового явища, які на сьогодні 

набули ознак багатошарової структури, невизначеність якої нормами 

кримінального законодавства породжує наукову полеміку та гальмує 

подальший розвиток національної правової системи. 

На нашу думку, концепція кримінального проступку повинна бути 

єдиною, науково-обґрунтованою, теоретично змодельованою, 

прогнозованою, виправданою дійсними потребами суспільного життя, 

перевіреною та апробованою ідеєю, а викладені пропозиції та рекомендації у 

ній мають стають необхідним продуктом для подальшої реалізації в закон.  

Тому на часі започаткування концепції кримінального проступку – 

системи фундаментальних наукових поглядів та уявлень про явище, 
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притаманне кримінально-правовим відносинам, в яких суспільно 

небезпечними діями важливим групам суспільних відносин завдано 

незначну шкоду, яка є зворотною. 

Актуальною проблемою у суспільстві багато років залишається 

злочинність. І якщо її розглядати у причинно-наслідковому зв’язку, то вона 

виступає наслідком, тобто результатом певного процесу, на який має вплив 

багато чинників. 

Стала класифікація злочинів за чотирма видами відповідно ступеню і 

тяжкості, а також розміру покарання свідчить про наявність безпідставно 

суворих та широких за межами кримінально-правових санкцій, які 

обтяжуються відсутністю чітко визначених критеріїв вибору певної міри 

покарання за конкретний злочин. Так типова тяжкість злочину, визначена ст. 

12 КК України, береться, як правило, до уваги у суді і відкидає 

індивідуальну тяжкість конкретного посягання. Більше того, ступінь 

суспільної небезпеки діяння не впливає на наявність або відсутність 

судимості як наслідку покарання. Тобто людина, яка скоїть суспільно 

небезпечне діяння, чим заподіє (або могла б заподіяти) незначну шкоду, та 

відшкодує завдані наслідки, але визнана судом винною, набуває статусу 

судимої особи, як і особа, що скоїла тяжкий, особливо тяжкий злочин, інше 

суспільно небезпечне діяння, наслідки якого є незворотними. Примітно, що 

й особи, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням мають 

судимість. Судимість – це певний правовий стан особи, що породжує 

відповідні правообмеження, а репутація особи, яка має судимість, та її 

родини на довгі роки залишається в суспільстві негативною.  

Тому диференціація видів кримінальних правопорушень є необхідною 

з погляду на суспільно значущі інтереси. Громадянське суспільство як 

середовище стабільного функціонування людини у всіх його проявах, 

вимагає від держави зменшення злочинності та дотримання прав і свобод 

людини (основних показників громадянського суспільства). Таким чином,  

гуманізація кримінально-правової системи завдяки упровадженню до неї 

кримінальних проступків виявляється одним з істинних шляхів до подолання 

проблеми злочинності в суспільстві та підтримання правопорядку. 

Крім того, введення нового інституту значно спростить процедуру 

кримінального провадження шляхом проведення досудового розслідування 

кримінальних проступків у формі дізнання з урахуванням основних процесів 

сталого розвитку - динаміки і стабільності, балансу між ними який буде 

дотримано шляхом упровадження кримінального проступку виключно до 

положень КК України. Такі зміни обумовлені кримінальною політикою та 

панівною ідеологію не повинні порушувати кодифіковану систему 

кримінального закону та процесів його реалізації.  

За останні роки питання запровадження кримінального проступку 

набуло яскраво вираженої правової ознаки. Зокрема, Кримінальним 

процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 року (далі - КПК) [16], в 
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главі 25 «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» 

викладено процедуру проведення досудового розслідування щодо 

кримінальних проступків у формі дізнання. Натомість, до прийняття норм 

матеріального кримінального права, якими буде врегульовано дефініція 

кримінального проступку, розслідування будь-якого кримінального 

правопорушення визначається за єдиною процедурою та здійснюється 

однією уповноваженою особою – слідчим органу досудового розслідування. 

За таких умов досудові органи зазнають великого навантаження. 

22 листопада 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (№7279-д), (далі − Закон) [17]. Чинності Закон набере з 

1 січня 2020 року та введе в дію положення щодо урегулювання питання 

кримінальних проступків, наділяючи вказану категорію статусом одного з 

видів кримінального правопорушення, за яке передбачено кримінальну 

відповідальність, використовуючи при цьому виокремлюючи критерії – 

ступінь суспільної небезпеки, вид і міру покарання. Відповідно до положень 

Закону «кримінальним проступком» є передбачене Кримінальним кодексом 

діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне 

покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі. Особливістю кримінальних проступків є те, що вони 

мають значно менший рівень суспільної небезпеки ніж злочин, тому й 

покарання за них не пов’язане з позбавленням волі, оскільки цей вид є 

найсуворішим у загальній системі покарань. Крім того, за готування до 

вчинення кримінального проступку (на відміну від злочину) особа не 

притягатиметься до відповідальності. Враховуючи ступінь небезпеки 

проступку і особи, яка підозрюється у ньому, інструменти для розслідування 

також мають набагато менше обмежувати його права і свободи. Через значно 

меншу ступінь суспільної небезпеки, обмеження прав підозрюваних 

застосовуватиметься у виключних випадках. Під час досудового 

розслідування кримінальних проступків як тимчасовий запобіжний захід 

обиратиметься затримання особи на підставах та в порядку, визначених 

Кримінальним кодексом, а також такі запобіжні заходи, як особисте 

зобов’язання та особиста порука. 

Затримання підозрюваного у вчиненні кримінального проступку на 

одну добу може бути застосоване у разі, якщо особа перебуває в нетверезому 

стані і своїми діями створює небезпеку для оточуючих. Затримання особи на 

72 години відбуватиметься в тому випадку, якщо порушник у відповідь на 

вимогу правоохоронця припинити протиправну поведінку чинить опір або ж 

продовжує вчинення проступку або намагається втекти.  

У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань про вчинення кримінального проступку 
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уповноважена особа (дізнавач) має право, якщо випадок невідкладний, 

оглянути місце події; відібрати пояснення; провести медичне обстеження; 

отримати висновок спеціаліста і зняти показання технічних приладів та 

технічних засобів; вилучити знаряддя вчинення проступку, речі і документи, 

все це є процесуальними джерелами доказів у кримінальних провадженнях 

про кримінальні проступки. Дізнання кримінальних проступків 

здійснюватиметься дізнавачами-поліцейськими.  

Таким чином, запровадження кримінального проступку до 

кримінального законодавства є забезпеченням охорони прав і свобод людини 

і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля, конституційного устрою України від кримінально протиправних 

посягань та гарантією правильного застосування кримінального закону з 

тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. 
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The prevalence of military conflicts in the world in recent years indicates an 

aggravation of the crisis within international security system. It is most evident on 

the European continent by the events taking place in Ukraine at the present time. 

The aggression on the part of Russia and, as a result, the introduction of the state of 

martial law in Ukraine due to the events in Kerch Strait, indicated on the escalation 

of this conflict. “Europe burns or, at least, flares up” due to the events in Ukraine, 

warns S. Jenkins in the article of the “Guardian” publishing house, entitled “Forget 

Brexit, war in Ukraine is the biggest threat to Europe”
1
 [1]. 

At the same time, there is no single vision and understanding in the 

European political, military and expert environments concerning the objective and 

significance of this political act on the part of Ukraine. In this regard, the need to 

study the reasons for the introduction of the state of martial law in Ukraine, its 

course and possible consequences for the whole Europe, or perhaps the world is of 

special urgency. 

Recently, the problems of the state of martial law have not been studied in 

the scientific and, in particular, legal literature. As a rule, discussions on the 

introduction of the state of martial law in Ukraine took place only on small 

political science platforms in electronic mass media. 

The problem of the lack of proper scientific understanding of the problem of 

martial law is the result of the fact that Ukraine in the post-World War II period is 

                                                           

1
 Jenkins S. «Forget Brexit, war in Ukraine is the biggest threat to Europe // 

URL:https://www.theguardian.com/ commentisfree/2018/nov/26/forget-brexit-ukraine-europe-

russia?CMP=fb_gu&fbclid=IwAR20i9sQUR_mALIzqlBnU Ez6rq3qEubXP0ZAUctnOQtMj7N3nmK8YgUv-

qM 
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almost the only state, where the state of martial law is being introduced in the term 

of external aggression and external threats
2
 [2]. 

Another problem in this area is that the essence of modern military conflicts, 

as noted by Holopatiuk L. S. and Tymoshenko R. I., has significantly transformed, 

and the classical scenarios for their solution do not reach the goal of effective 

solution. Certain experts do not admit the peculiarities of modern military 

conflicts, others insist that they have specific features. There are not quite exact 

expressions in the special literature, which should be distinguished from scientific 

terminology. In particular, the concepts of “small war”, “limited war”, “hybrid 

war”, “low intensity conflict”, “high intensity conflict” became familiar from the 

second half of the last century
3
 [3, p. 21]. That is why studying the features of the 

state of martial law by legal means is considered appropriate and necessary. 

The objective of the report is to clarify legal and political consequences of 

introducing the state of martial law in Ukraine. 

Verkhovna Rada of Ukraine on November 26 voted for approving the 

President’s Decree on the introduction of the state of martial law
4
 [4] under 

reservations, in particular, its affirmative action is limited by the territories of 

Vinnytska, Odeska, Mykolaivska, Khersonska, Zaporizka, Donetska, Luhanska, 

Kharkivska, Sumska, Chernihivska oblasts and in the land-locked waters of 

Azovo-Kerchenska water area for the term of 30 days. 

It is interesting, from a legal point of view, that initially the National 

Security and Defense Council of Ukraine wanted to introduce the state of martial 

law for 60 days throughout the country. The same requirement also contained the 

first Decree of the President, Mr. P. Poroshenko No. 392/2018 brought before the 

Parliament for the approval. 

But when the document came for approval to the Parliament, a lot of MPs 

found out negative at the time of the martial law: something like, 60 days could 

lead to the postponement of the presidential elections in Ukraine scheduled for the 

last day of March 2019, since the terms of the beginning of the presidential 

election campaign of 2019 were imposed for the duration of the martial law. The 

Decree, in the MPs’ opinion, significantly restricted the civil freedoms, for 

example the right to conduct protest campaigns and freedom of discussion. 

P. Poroshenko under the pressure of MPs changed his previous decision and 

limited the territory of the state of martial law to ten oblasts and the land-locked 

waters of Azovo-Kerchenska water area, and the period – to 30 days and specified 

that all limitations prescribed by the law on the state of martial law, will be applied 

                                                           
2
  Савчук Т.  Воєнний стан: як це відбувалося в інших країнах URL : 

https://www.radiosvoboda.org/a/martial-law-around-globe/29621742.html 
3
 Голопатюк Л. С., Тимошенко Р. І. Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних 

конфліктів // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, 2017. № 1. С. 21-27. URL 
: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2017_1_6 
4
  Указ Президента України №393/2018  «Про введення воєнного стану» від 26 листопада 2018 р. 

URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018 
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only if the Russian troops start the land operation and cross the border of Ukraine. 

In other words there will be neither curfew restrictions nor censorship.  Verkhovna 

Rada of Ukraine approved the document in such a form. 

Separately the MPs adopted the decree, according to which the elections of 

the Head of the State will take place on March 31, 2019 – on the very day, when 

they have to start in accordance with the Constitution of Ukraine. 

Quite logical is the question of advisability of this political act imposition at 

this particular time, because Russia has repeatedly given grounds for its imposition 

to the official Kyiv (particularly in the year of 2003 when Russians started to build 

a dike to Ukrainian Tuzla Island in Kerch Strait without the relevant approval to 

this by Ukraine and in the year of 2014, when the Russian Federation annexed the 

Crimea and its troops attacked Ukrainian ones under Ilovaisk and later near 

Debaltsevo). 

The only and basic difference of the present aggression in Kerch Strait from 

a legal perspective is that on this occasion Moscow officially used its own armed 

forces under its official flag and not concealed them with the help of mystical 

“uniformed Russian soldiers” or the “levy” of quasi-republics. Thus the Russian 

Federation openly announced to the world not only about “its” right both for 

Crimea but also about the claim for the land-locked waters of Azov-Kerch water 

areas, essentially transforming in such a manner the Sea of Azov to the land-locked 

waters and also reinforcing its influence in Black Sea. 

Under such circumstances neither internal opposition nor external partner 

States did not have grounds to dispute about legitimacy and advisability of 

imposition of martial law by the President of Ukraine P. Poroshenko. Moreover the 

European Commission stated that it understood that the imposed state of martial 

law on the territory of Ukraine is the result of escalation at Azov Sea, including 

interception of Ukrainian ships and seizure of Ukrainian sailors by Russia and 

confirmed that it did not recognize the annexation of Crimea by Russia, declaiming 

against its aggression upon Ukraine and encouraged Russia to provide free 

navigation through Kerch Strait. The European Commission also requires Russia to 

return captured Ukrainian ships and free Ukrainian sailors
5
 [5]. The USA reported 

the same assessment. 

At the same time the other policy trend attracts: as “Narodna Pravda” 

informs, with reference to «Die Welt», Germany and France noted for the 

proposition of Ukraine to impose additional sanctions to Russia that they do not 

support imposition of new sanctions against Russia in the face of escalation of the 

situation around Kerch Strait and that now it is important to take “Confidence 

Building Measures” in this dispute
6
 [6]. Thus we can observe two divisive 

tendencies: on the one side Ukraine is offered any kind of support from the foreign 

                                                           
5
 The European Commission about the state of marshal law in Ukraine. URL: 

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/394265 
6
 Which of European countries objected to anti-Russian sunctions URL: https://narodna-

pravda.ua/2018/11/28/yaki-z-yevropejskyh-krayin-vystupyly-proty-antyrosijskyh-sanktsij/ 
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partners and on the other side the unwillingness to be a part of the mentioned 

conflict is demonstrated. 

We believe that such state of affairs is not only due to the fear of Europe 

before Russia, but the crisis of the political relationship inside the EU and between 

the European Union and the USA, in particular on the position regarding NATO
7
 

[7].   

In order to support this idea we want to bring the attitude of NATO 

Secretary General J. Stoltenberg, who is confident that the joint European defense 

should not lead to deterioration of contacts in the area of defense with the USA. He 

believes that “the decisive fact while defense cooperation development in Europe 

is that this fact wouldn’t be the alternative to NATO, but on the contrary would 

strengthened the European element within the alliance”, because Europe has 

insufficient forces to manage without the collaboration with the USA. After the 

Brexit 80% of NATO’s defense expenditures would come from countries that are 

not members of the EU. And the defense of Europe is not only money, but also 

geography – emphasizes Secretary General
8
 [8]. 

This state of affairs presents Ukraine with a certain dilemma regarding the 

depth of the partnership relations in confronting Russian aggression. In this 

context, the official introduction of even limited martial law is a warning signal to 

both Russia and the entire international community that Ukraine is ready to defend 

itself independently from armed provocations and attacks. 

The state of martial law introduced after the aggression of Russia in the 

Black Sea expands the capabilities of the Armed Forces of Ukraine and the entire 

security sector, –Ukrainian President Petro Poroshenko said during the ceremony 

of transferring equipment to the Armed Forces on December 1, 2018. “The state of 

martial law is a preventive measure that will be used to reduce the threats, to 

strengthen the defense ... there were special orders to transfer the military-

industrial complex to a special mode of operation. Protection of critical 

infrastructure objects has been intensified, measures will be also taken to 

strengthen air defence”, the head of the state said. This preventive step is in no way 

intended to cut the constitutional rights and obligations of citizens. It does not 

affect any freedoms. ... we will be able to confine ourselves to the listed measures 

and I hope, there will be no need for its extension (martial law)” Poroshenko said
9
 

[9]. 

The President has also noted that the training session for military reservists 

and territorial defense will be held in those oblasts, where the state of martial law 

was declared. To this end, a series of large-scale training sessions with reservists 

                                                           
7
 D. Mitskevich the European Army vs NATO. What is the reason of PESCO creation and what Ukraine is going to 

choose. URL: https://strana.ua/articles/analysis/105460-evropa-sozdala-novyj-voennyj-aljans-pesco.htm 
8
 «У Європи недостатньо сил»: у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і Трампа. URL: 

https://24tv.ua/u_yevropi_nedostatno_sil_u_nato_kritichno_vidreaguvali_na_konflikt_makrona_i_ssha_n1

061666 
9
 Воєнний стан розширює можливості ЗСУ – 

Порошенко.URL:https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/1/ 7199934/ 
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and military personnel begins on December 3. In particular, meetings will be held, 

both within the brigades (up to 15 days) and within the training centers (up to 20 

days). Thus it is assumed that all meetings will be completed before the New Year 

holidays”, – the Ministry of Defense officials explained
10

 [10]. 

Experts call this decision as a timely compromise. “This is a compromise 

that was needed. On the one hand, it gives the opportunity to take measures 

envisaged by the conditions of the martial law, to strengthen the defense potential 

and to eliminate the threats that are really increasing. On the other hand, this 

compromise does not allow to accuse Ukraine of getting out of the democratic 

way”, – Yu. Yakymenko, the deputy director on analytical work of Razumkov 

Center commented the “Deutsche Welle”
 11

 [11]. 

However, another issue is also noticed in this context: will such a “hybrid” 

martial law help to really strengthen the defense potential of the Ukrainian state 

within one month and to be protected from the military invasion of the aggressor 

state? In fact neither the decision of the National Security and Defense Council, 

nor the Decree of the President of Ukraine, or the Law on the approval of the 

presidential decree provides an algorithm on the precise application of the state of 

martial law in the stated oblasts. M. Honchar, the president of the Center for 

Global Studies, “Strategy of the XXI”, believes that the partial introduction of the 

state of martial law in limited time frames is a peculiar experiment. It is an 

experimental version of training a possible intrusion of Russia. Indeed, the events 

in Azov demonstrated that Russia is looking for a reason to “stab a knife” in 

Ukraine. Therefore, we have to reorganize the system of national defense during 

the next month. The way to do this is written in the secret paragraph 12 of the 

presidential decree”, he emphasized
12

 [12]. 

Attention is drawn to the fact that the introduction of the state of martial law 

does not involve the immediate mobilization of the population. It is assumed that 

military registration and enlistment offices can start the call-in of individual 

citizens only if there is a real threat to the national security of our state, while the 

Ministry of Defense and the Military General Staff of Ukraine must only clarify 

the mobilization plan, in particular, estimating the number of reservists in the 

country of the first turn. 

                                                           
10

 Воєнний стан у дії: українська армія оголосила збори резервістів у грудні URL: 
https://tsn.ua/ukrayina/voyenniy-stan-u-diyi-ukrayinska-armiya-ogolosila-zbori-rezervistiv-u-grudni-1258701.html 
11

 Воєнний стан - гібридна відповідь України на гібридну війну Росії//Обозреватель: політика, 

27.11.2018. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/voennij-stan-gibridna-vidpovid-ukraini-na-

gibridnu-vijnu-rosii.htm 
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 Воєнний стан – це важливо з точки зору міжнародного резонансу щодо дій Росії – експерт. URL: 
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Besides, the Minister of Infrastructure V. Omelian ordered to strengthen the 

protection of stations, railways, airports and other objects
13

 [13]. 

In February 2018, the Ministry of Health together with the Ministry of 

Defense took a joint decision that all defenders of Ukrainian borders and national 

security could rely on timely medical care. For this purpose, they elaborated the list 

of medical institutions for each oblast – city, district and regional hospitals, 

military hospitals, health centers and institutes – which are ready to rescue and 

treat soldiers. Each of them can simultaneously accept 10-15 soldiers. Thus, the 

issues of medical readiness to accompany the martial law have been almost 

exhausted at this stage. 

The introduction of the state of martial law is the most painful issue for the 

energy sector in Ukraine. Among the risks in this sector, it should be noted that 

there is the possibility to suspend negotiations on the participation of European 

partners in the management of Ukraine’s gas transportation system after 2019; 

there is a certain electricity deficit due to dependence on Russian nuclear fuel and 

coal (this is due to the incomplete use of the facilities of Lviv-Volyn coal basin!); 

there is also the predicted shortage of fuels and lubricants. At the same time, this 

problem is quite decisive under proper co-operation with the relevant European 

institutions. 

The martial law itself will not lead to global financial turmoil, as G. 

Ljungman, the IMF Resident Representative in Ukraine, stated “the IMF has no 

legal constraints on continuing the co-operation with Ukraine in this situation” 

[13]. 

In the context of the European integration aspirations of our state and 

researched topic, the statement of the Vice-Prime Minister of Ukraine on the issues 

of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine I. Klympush-Tsyntsadze 

attracted attention. She believes that the introduction of the state of martial law in a 

number of regions of Ukraine, on the contrary, may become additional motivation 

to fulfill the tasks in the area of Euro-Atlantic integration. According to her, we 

first of all talk about the reformation of the security and defense sector, as well as 

the accomplishment of the Law “On the National Security of Ukraine”
14

 [14], 

which was adopted by Verkhovna Rada in June of this year. She also noted that all 

ministries now continue to work actively on fulfilling their tasks within the 

framework of the Association Agreement between Ukraine and the EU. Moreover, 

the Government is preparing for the annual meeting of the EU-Ukraine Association 

Council to be held on December 17 in Brussels. 

There, we will summarize what we have been able to do during this year and 

prioritize the specific tasks that we, together with the EU, have identified in the 

                                                           
13 Бутченко М., Бердинських Х. У стані напіввійни. 10 фактів про перший воєнний стан в історії 

України. URL:https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stani-napivvijni-10-faktiv-pro-pershij-vojennij-stan-v-

istoriji-ukrajini-2510206. html 

 
14

 Закон України «Про національну безпеку України»  від 21.06.2018 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2469-19 
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further implementation of the Association Agreement. Here, I do not anticipate that 

the state of martial law in any way can stop or delay our movement in this 

direction”, I. Klympush-Tsyntsadze emphasized
15

 [15].  

Summarizing, we would like to point out that the introduction of the state of 

martial law in Ukraine is an adequate response of the sovereign state to armed 

threats, in particular in the context of the crisis of the regional security system. 

Moreover, Ukraine nowadays acts as a real defender of external security for most 

European states. Therefore, we believe that our partner nation perceive the depth of 

the threats of the escalation of the conflict because of the aggression of Russian 

Federation in Kerch Strait, since we can ensure peaceful coexistence and security 

in the region only by the joint actions. 

  

                                                           
15

 Воєнний стан не завадить європейській і євроатлантичній інтеграції. URL: https://novoselitsa.bukoda.gov. 
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Судові рішення підлягають виконанню у добровільному чи примусовому 

порядку. Виконавець розпочинає виконання судового рішення на підставі 

відповідної заяви стягувача та виносить постанову про відкриття 

виконавчого провадження. Однак підставою для відкриття виконавчого 

провадження є сплата стягувачем авансового внеску, що на сьогодні 

виявилося досить проблемним для певного кола стягувачів. Законодавство 

про виконавче провадження передбачає наявність деяких категорій рішень 

та стягувачів, які звільняються від сплати авансового внеску. Водночас, 

враховуючи неоднозначну судову практику з вирішення спорів, пов’язаних з 

виконанням судових рішень, виникла необхідність внесення змін до сучасного 

законодавства з метою уникнення  правових колізій.  

 

Питання виконання судових рішень є надзвичайно важливим та  

актуальним. Судові рішення ухвалюються іменем України і обов’язковість їх 

виконання гарантована Конституцією України. Своєчасне та повне 

виконання рішення суду – одна з обов’язкових умов дотримання і 

забезпечення законності в державі.  

Отримання особою судового рішення не поновлює її порушеного 

права. Поновлення такого права відбувається у разі виконання цього рішення 

в добровільному або примусовому порядку. Виконання судового рішення як 

завершальної стадії судового провадження є основним елементом  права 

особи на судовий захист. 

Виконання рішень у примусовому порядку регламентується Законом 

України  «Про виконавче провадження» (далі – Закону) від 2 червня 2016 р. 

[5]. Однак на сьогодні виникло достатньо питань, пов’язаних саме з 
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виконанням судових рішень у примусовому порядку. Одним з них є сплата 

стягувачем  авансового внеску.  

Державний виконавець розпочинає виконання судового рішення на 

підставі заяви стягувача про примусове виконання рішення, до якої 

долучається оригінал виконавчого документа шляхом винесення постанови 

про відкриття виконавчого провадження. Проте, передумовою відкриття 

виконавчого провадження є сплата стягувачем авансового внеску, тобто, 

обов’язкового платежу, який у подальшому використовується виконавцем на 

покриття витрат виконавчого провадження. Відтепер від сплати стягувачем 

авансового внеску залежить відкриття виконавцем виконавчого провадження. 

Платником авансового внеску, згідно зі ст. 26 Закону, є стягувач, який 

до заяви про примусове виконання рішення додає квитанцію про його сплату. 

Водночас, дана правова норма передбачає перелік судових рішень, при 

зверненні до виконання яких стягувачі звільняються від сплати авансового 

внеску, та відповідні категорії стягувачів, зокрема,  – державні органи, які не 

сплачують цей внесок. 

Отже, в Україні на законодавчому рівні, хоч і закріплено пільгове 

ставлення до стягувачів, які є державними органами, але у практичній 

діяльності державних виконавців спостерігається неоднаковий підхід щодо 

звільнення від сплати авансового внеску органів місцевого самоврядування, 

яким делеговані державою певні повноваження. Аналогічним чином склалася 

і судова практика. 

Акцентуємо увагу на питанні звільнення одного із учасників 

виконавчого провадження – прокурора від сплати авансового внеску, як 

представника державного органу – прокуратури.  

Так, здійснюючи функцію представництва інтересів держави в суді, 

визначену ст. 131-1 Конституції України та ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», прокурор забезпечує представництво інтересів держави і при 

виконанні судових рішень набуваючи статусу самостійного учасника 

виконавчого провадження (ч. 1 ст.14 Закону). Тому прокурор, як учасник 

виконавчого провадження і як суб’єкт державного органу, відповідно до ч. 2 

ст. 26 Закону, звільняється від сплати авансового внеску при зверненні до 

примусового виконання рішення суду.  

Судами видаються виконавчі документи, у яких стягувачами визначено 

органи місцевого самоврядування, але  не завжди ці органи мають видатки на 

сплату авансового внеску протягом відповідного фінансового року. Для 

отримання додаткових видатків з місцевого бюджету на покриття витрат, у 

тому числі на сплату авансового внеску, необхідно чекати певний проміжок 

часу. Внаслідок цих обставин, з одного боку орган місцевого самоврядування 

без підтвердження сплати авансового внеску не вправі звернутися до органу 

державної виконавчої служби для примусового виконання судового рішення 

(оскільки виконавчий документ буде повернуто без виконання), а з іншого – 
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проходить строк для звернення виконавчого документа до органів 

примусового виконання. 

У відповідності з приписами ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», 

прокурор має повноваження здійснювати представництво інтересів держави 

в суді в особі органів місцевого самоврядування та у виконавчому 

провадженні. 

Візьмемо для прикладу звернення виконавчого листа місцевою 

прокуратурою до районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Волинській області для примусового 

виконання. Даний виконавчий лист видано прокурору за рішенням 

Старовижівського районного суду Волинської області від 04.04.2017, яким 

задоволено позов місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 

Державного підприємства «Старовижівське лісове господарства» та 

Сереховичівської сільської ради до фізичної особи про відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу.  Проте, у січні 2018 року до 

прокуратури надійшло від головного державного виконавця повідомлення 

про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання з 

мотивів відсутності підтверджуючих сплату авансового внеску документів та 

ненадходження цих коштів. Оскаржуючи  рішення державного виконавця 

прокурор посилався на звільнення його від сплати авансового внеску, 

визначеного ст. 26 Закону, як учасника виконавчого провадження і суб’єкта 

державного органу. Ухвалою Старовижівського районного суду Волинської 

області від 19.02.2018, залишеною без змін постановою апеляційного суду 

Волинської області від 18.04.2018  дії державного виконавця визнано 

неправомірними та його рішення скасовано. 

Ухваленням вказаного рішення суд апеляційної інстанції дійшов 

висновку, що у разі пред’явлення до виконання виконавчого листа 

прокурором (при представництві ним інтересів держави в суді) на нього не 

покладається обов’язок подавати квитанцію про сплату авансового внеску, а 

відтак – і сплачувати такий внесок. Той факт, що прокурор представляв у 

суді інтереси держави в особі сільської ради, яка є органом місцевого 

самоврядування, не має правового значення для вирішення даної справи, 

оскільки виконавчий документ пред’явлений до виконання не вказаною 

сільською радою як стягувачем, а прокурором як самостійним учасником 

виконавчого провадження, який не зобов’язаний сплачувати авансовий 

внесок і підтверджувати його сплату відповідним платіжним документом [1]. 

Аналогічна позиція вироблена і судами господарської юрисдикції.  

Зокрема, судові рішення Господарського суду Волинської області та 

Рівненського апеляційного господарського суду мотивовані тим, що 

прокурор у разі представництва інтересів держави в суді (у даному випадку в 

особі міської ради) має право брати участь у виконавчому провадженні та 

звільнений від сплати авансового внеску [6, 4]. 
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Зовсім протилежна судова практика при розгляді справ даної категорії 

Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду. 

Так, у постанові від 15 травня 2018 року, якою скасовано судові 

рішення попередніх інстанцій, Верховний суд викладаючи свою правову 

позицію зазначив, що платниками авансового внеску є саме стягувачі, а сама 

по собі обставина подання наказу для виконання до державної виконавчої 

служби не наділяє прокурора статусом стягувача в розумінні статті 15 

вказаного Закону та, відповідно, не дає підстав для звільнення від сплати 

авансового внеску [2]. 

Наступним прикладом є постанова Верховного Суду від 7 червня 2018 

року, у якій Суд дійшов висновку, що  міська рада, яка є стягувачем за 

наказом, не є державним органом, а за організаційно-правовою формою є 

органом місцевого самоврядування і у зв’язку  з чим вона не звільнена від 

сплати авансового внеску згідно з вимогами статті 26 Закону. Звертаючись із 

заявою про відкриття виконавчого провадження прокурор повинен був до 

заяви долучити документ про сплату саме стягувачем авансового внеску [3]. 

Отже, вивчення судової практики з питання сплати прокурором 

авансового внеску у виконавчому провадженні свідчить про наявність 

прогалини у правовій нормі, яка регламентує порядок звернення до 

примусового виконання виконавчих документів та встановлення певних 

пільг зі сплати авансового внеску. 

На наше бачення, абзац третій частини другої статті 26 Закону України 

«Про виконавче провадження» слід доповнити тим, що від сплати авансового 

внеску також звільняються і органи місцевого самоврядування. 

Внесення законодавчих змін щодо процедурних моментів виконавчого 

провадження дозволить уникнути колізій в законодавстві та суперечливостей 

у практичній діяльності державних виконавців. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Повне, всебічне та 

об’єктивне дослідження всіх обставин справи в кримінальному провадженні 

та ефективна діяльність правоохоронних органів щодо розслідування 

злочинів досягаються за допомогою проведення слідчих (розшукових) дій. З 

теоретичної точки зору доцільно з’ясувати чи ексгумація трупа є фактично 

процесуальною дією, та яке місце вона займає у системі слідчих 

(розшукових) дій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слідчі та інші 

процесуальні дії передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України 

(далі – КПК України) є основним та важливим інститутом, спрямованим на 

розкриття злочинів. Питання проведення слідчих дій, що пов’язані із 

ексгумацією трупа були предметом дослідження багатьох науковців, зокрема 

аки, як: А. А. Благодир, В. М. Биков, О. В. Батюк, В. П. Бахіна, О. В. Войтов, 

А. В. Іщенко, Н. С. Карпова, М. Й. Кулик, О. Л. Кобилянський, 

М. С. Строгович, В. М. Тертишник, Н. А. Натура, П. В. Цимбал, 

С. А. Шейфер та інші.  

Метою наукового дослідження є комплексний науковий аналіз 

проблем проведення ексгумації трупа у кримінальному провадженні.  

У кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі правові, 

тактичні та організаційні питання ексгумації до теперішнього часу 

залишаються маловивченими.  

Виклад основних положень. Одна з найбільш важливих аспектів 

досліджуваної проблеми - це кримінально-процесуальна регламентація 

ексгумації, в якій повинні бути визначені наступні найбільш важливі 
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елементи, що формують її як слідчу дію: поняття ексгумації, приводи і 

підстави, що обумовлюють законність проведення ексгумації, цілі 

ексгумації, її учасники та присутні особи, процесуальне оформлення її 

результатів. 

Для того щоб з’ясувати питання, чи належить ексгумація трупа до 

слідчих (розшукових) дій, необхідно дослідити поняття «слідча (розшукова) 

дія», визначити загальні ознаки усіх слідчих розшукових дій і встановити 

відповідність ексгумації таким ознакам.  

Законодавче визначення слідчих дій містить КПК України (ред. від 

10.11.2018 р.). Так, згідно ст. 223 слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні [1].  

У чинному КПК України слідчі (розшукові) дії встановлені главою 20. 

До слідчих розшукових дій належить:  

1) допит;  

2) пред’явлення особи для впізнання (речей, особи, трупа);  

3) обшук (житла чи іншого володіння особи);  

4) огляд (місцевості, приміщень, речей, документів, трупа, огляд трупа 

пов’язаний з ексгумацією);  

5) слідчий експеримент;  

6) освідування особи;  

7) призначення експертизи.  

Очевидно, що пов’язні ці процесуальні дії одним спільним завданням – 

збирання та перевірка отриманих доказів. З цього випливають ознаки 

слідчих (розшукових) дій, а саме: процесуальна форма, процесуальний 

порядок отримання доказової інформації щодо конкретного кримінального 

провадження, перевірка вже отриманих доказів.  

Процесуалісти здебільшого розглядають ексгумацію, як процесуальну 

дію,  пов’язану із вийманням трупа з відомого місця поховання з метою його 

судово-медичного дослідження, а також у тих випадках, коли первинне 

судово-медичне дослідження цього трупа було проведене неповно або 

виникли нові обставини, які необхідні для перевірки кримінального 

правопорушення шляхом дослідження раніше похованого трупа [7, с.5]. 

О. В. Войтов  також вірно зазначив, що оскільки ексгумація проводиться з 

дозволу суду та з санкції прокурора, то можна зробити висновок, що 

ексгумацію слід розглядати як слідчу дію [4, с. 29-30].  

Очевидним недоліком сучасного кримінально-процесуального 

законодавства є відсутність юридичного тлумачення поняття ексгумації у 

ст.239 КПК України. Слово «ексгумація» буквально перекладається «із 

землі» (від лат. exhumatio: ex-з, gumus-грунт, земля).  

Доцільно зауважити, що КПК України від 28.12.1960 р. взагалі не 

виділяв ексгумацію в якості окремої слідчої дії, вважаючи її допоміжною 

дією для проведення огляду трупа. Законодавець лише згадував про неї у ч. 2 
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ст. 192 КПК України - «Коли виникне необхідність ексгумації трупа, слідчий 

складає про це постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймається з місця 

поховання в присутності слідчого, судово-медичного експерта та двох 

понятих, про що складається протокол, який підписують усі зазначені 

особи». [2] У чинному КПК України дана слідча дія хоч і називається 

«ексгумацією», але чомусь наводиться в рамках статті з огляду трупа (ст. 239 

КПК України «Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією»).  

Між тим, як вірно вказано в науковій літературі, ексгумація являє 

собою виймання трупа з місця його поховання з метою огляду його і 

об'єктів, що знаходяться при ньому, труни і могили, а також проведення 

інших слідчих дій для перевірки наявних і встановлення нових доказів [11, 

с.86]. Тобто місцями поховання можуть бути не тільки могили в землі, але й 

інші місця поховання (склепи гробниць, стіни і ніші, місця зберігання урн з 

прахом кремованих трупів, водойми і т. ін.). 

Докладна класифікація обставин і підстав ексгумацій була детально 

розроблена і запропонована О. X. Поркшеяном.  

Вона включає: 

1. Офіційно дозволені (правомірні) ексгумації трупів:  

а) з судово-медичними цілями – ексгумації, що проводяться слідчими 

(судовими) органами у зв'язку з розслідуванням (судовим розглядом) у 

кримінальній справі;  

б) у зв'язку з перенесенням кладовища з одного місця на інше;  

в) у зв'язку з перенесенням трупа з одного кладовища на інше;  

г) з метою впізнання особи похованого трупа (випадки, не пов'язані з 

розслідуванням злочинів і розшуком особи);  

д) з науковими та історичними цілями. 

2. Випадкові ексгумації трупів:  

а) випадкове виявлення похованого трупа при землерійних або 

будівельних роботах (при розбиранні старих будівель та ін). 

3. Злочинні (неправомірні) ексгумації трупів:  

а) з метою мародерства; 

б) з метою задоволення статевої потреби (некрофілія);  

в) з метою наруги над трупом;  

г) з метою отримання викупу, а також з релігійних чи інших 

фанатичних мотивів [9, с. 63-64]. 

Очевидним є необхідність юридичного тлумачення поняття ексгумації 

як окремої слідчої (розшукової дії) у ст.239 КПК України, частину 1 якої 

доцільно викласти наступним чином: 

«1. Ексгумація трупа - це слідча (розшукова) дія з виймання трупа з 

відомого місця поховання в землі чи в іншому місці з метою його судово-

медичного дослідження, огляду об'єктів, що знаходяться при ньому, труни і 

могили, проведення інших слідчих дій для перевірки наявних і встановлення 

нових доказів, а також у тих випадках, коли первинне судово-медичне 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#224
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#232
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#219
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#224
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#437
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#778


ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

55 
 

дослідження цього трупа було проведене неповно або виникли нові 

обставини для перевірки обставин кримінального правопорушення шляхом 

дослідження раніше похованого трупа».  

В науковій літературі деякі автори визначають, що поняття ексгумації в 

кримінально-процесуальному сенсі має більш широке значення. В цьому 

можна погодитися з думкою А. Є. Крігера [5] і визначити, що ексгумація 

трупа є слідчою (розшуковою) дією, яка входить до системи слідчих 

(розшукових) дій, полягає в регламентованій кримінально-процесуальним 

законом специфічній процедурі викопування, виймання, впізнання трупа 

людини (її останків або частин) з одночасним його оглядом у місті 

поховання з подальшим захороненням з метою встановлення нових доказів, 

перевірки та уточнення наявних, а також, з урахуванням отриманих 

результатів і у разі необхідності, для пізнання інших обставин справи в ході 

подальшого пред'явлення трупа для впізнання та (або) його експертного 

дослідження. 

Що стосується цілей зазначеної слідчої дії, то доречно звернутися до 

точки зору В.П. Бож'єва, який цілі ексгумації визначає наступним чином: 

пред'явлення для впізнання; огляд (первинний, повторний); проведення 

експертизи (первинної, повторної, додаткової) [8, с. 377]. А.Р. Сисенко 

виділяє наступні цілі ексгумації: отримання нових доказів; перевірка та 

уточнення вже наявних; забезпечення пізнання інших обставин справи 

іншими засобами і прикладами в ході подальшого пред'явлення трупа для 

впізнання і його експертного дослідження [10, с. 14-16]. 

Для повного аналізу ст.239 КПК України доцільно також 

проаналізувати процесуальний порядок здійснення ексгумації трупа. Так, 

ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Ексгумації 

підлягають як трупи, яким робили розтин, так і трупи, яким його не 

зроблено, з метою виключення насильницької смерті, чи впізнання трупа 

невідомої особи, з метою створення належних умов для подальшого 

проведення огляду трупа, пред’явлення його для впізнання, експертного 

дослідження чи інших процесуальних дій. Труп виймається з місця 

поховання в присутності судово-медичного експерта та оглядається з 

дотриманням правил ст. 238 КПК України (огляд трупа).  

Іноді можуть бути присутні при ексгумації близькі родичі покійного чи 

підозрюваного на цвинтарі, в місці захоронення чи приховання трупа [6, с. 

154].  

У своєму дослідженні Ю. П. Алєнін називає ексгумацію самостійною 

слідчою дією і детально описує дії слідчого під час проведення ексгумації 

трупа та під час фіксування її результатів [3, с. 214].  

Слід звернути увагу на роль судово-медичного експерта при 

проведенні ексгумації. Представляється, що судово-медичний експерт є 

важливим суб’єктом при здійсненні ексгумації, по-перше,  він має спеціальні 

знання які необхідні для здійснення подальшого дослідження трупа, по-
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друге, експерт може бути залучений з метою вилучення необхідних об’єктів 

для дослідження та інше.  

На наш погляд, не менш важливим є і те, що розглядаючи сутність 

ексгумації, не слід виключати пізнавальний характер цієї слідчої дії, яка 

проводиться з метою огляду трупа або його впізнання, а також коли у 

слідчого виникли сумніви або нові питання, на які можна відповісти лише 

після додаткового дослідження трупа, коли до поховання не була проведена 

судово-медична експертиза або висновок експерта суперечить матеріалам 

кримінального провадження і треба провести  додаткову чи повторну 

експертизу, для детальнішого огляду і опису одягу, вилучення речових 

доказів,  коли необхідно провести ідентифікацію слідів ніг, рук, пальців 

тощо. І ці дії охоплюють не тільки викопування трупа і його огляд, а й огляд 

місця поховання, стан ґрунту могили, стан труни тощо. Тобто ексгумація це 

специфічний огляд, для якого законом передбачена спеціальна процедура і 

яку не можна  ототожнювати з впізнанням, яке є іншою слідчою дією. 

Вважаємо, що ексгумація трупа відповідає ознакам, які притаманні 

слідчим (розшуковим) діям, а саме: її проведення можливе лише після 

внесення відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень, 

процедура її проведення процесуально визначена, ексгумація здійснюється 

на підставі постанови прокурора, є пізнавальною процесуальною дією, 

проводиться з метою одержання нових доказів або ж перевірки раніше 

отриманих, коли виникли сумніви або нові питання. 

Цілком доцільно зауважити, що існує ряд досить важливих положень, 

які не знайшли належного відображення в КПК України:  

- вказівка на обов'язок слідчого оглянути не тільки ексгумований труп, 

а й труну, могилу з фіксацією ходу цього процесу і його результатів у 

протоколі слідчої дії; 

- перелік можливих подальших слідчих дій, пов'язаних з ексгумованим 

трупом; 

- вказівка на обов'язковість проведення в процесі ексгумації фото - та 

(або) відеозапису, а також, у разі необхідності, складання додаткових 

документів (планів, схем, замальовок), як засобів фіксації окремих обставин 

даної слідчої дії. 

В законі (ч.6 ст.239) КПК України ці дії не визначені обов’язковими – 

«До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- 

чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки». 

Особливу увагу хочеться звернути на момент закінчення ексгумації, 

коли розглядаються питання повторного поховання трупа і відновлення 

пошкоджених, зруйнованих або втрачених реквізитів могили. 

В ч.2 ст.239 УПК України зазначено: «Після проведення ексгумації і 

необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з 

приведенням могили в попередній стан», тобто процесуально не закріплений 

механізм повторного поховання трупа, у статті 239 КПК України відсутні 
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вказівки на те, хто саме має право і хто зобов'язаний бути присутнім при 

повторному похованні трупа. 

На даний час залишається не вирішеним питання про необхідність в 

отриманні дозволу членів сім’ї чи близьких родичів для проведення 

ексгумації трупа. Чинний КПК не дає відповіді на таке питання, що робить 

норму не досконалою. Також слід врахувати випадки, коли члени сім’ї чи 

близькі родичі померлого відмовляють у наданні дозволу на проведення 

ексгумації.  

Вважаємо, що під час винесення постанови прокурором щодо 

проведення ексгумації трупа, треба надати таку постанову для ознайомлення 

членам сім’ї чи близьким родичам померлої особи, які в свою чергу мають 

письмово викласти у постанові свою думку щодо надання дозволу або ж свої 

заперечення. За відсутності їх дозволу щодо ексгумації трупа прокурору 

необхідно звернутись до суду (до слідчого судді) із клопотанням про 

проведення ексгумації без дозволу із письмовим підтвердженням відсутності 

такої згоди.  

Виходячи з вищезазнченого, пропонуємо наступну нормативну 

регламентацію слідчої (розшукової) дії – ексгумації трупа наступним чином: 

«Стаття 239. Ексгумація трупа 

1. Ексгумація трупа - це слідча (розшукова) дія з виймання трупа з 

відомого місця поховання в землі чи в іншому місці з метою його судово-

медичного дослідження, огляду об'єктів, що знаходяться при ньому, труни і 

могили, проведення інших слідчих дій для перевірки наявних і встановлення 

нових доказів, а також у тих випадках, коли первинне судово-медичне 

дослідження цього трупа було проведене неповно або виникли нові 

обставини для перевірки обставин кримінального правопорушення шляхом 

дослідження раніше похованого трупа».  

2. Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора, про що 

повідомляються близькі родичі або родичі покійного. Постанова обов'язкова 

для органів місцевого самоврядування відповідного місця поховання. У разі, 

якщо близькі родичі або родичі покійного заперечують проти ексгумації, 

дозвіл на її проведення видається слідчим суддею за клопотанням 

прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

3. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного 

експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 цього Кодексу. 

Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання 

здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан. 

4. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути 

вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для 

проведення експертних досліджень. 

5. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного 

експертного закладу для проведення експертизи. 
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6. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які 

мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 

7. Невпізнані трупи підлягають обов'язковому фотографуванню та 

дактилоскопуванню. 

8. Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у 

якому зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це 

відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення 

слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об’єкти для 

досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються 

матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і 

схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки. 

9. Витрати, пов'язані з ексгумацією та подальшим похованням трупа, 

відшкодовуються родичам покійного в порядку, встановленому главою 8 

цього Кодексу». 

Вважаємо доцільним нормативно регламентувати й інші питання, 

пов’язані з проведенням ексгумації як слідчої (розшукової) дії і доповнити 

КПК України статтями: 239.1 -239.3: 

«Стаття 239.1. Підстави і приводи ексгумування трупа 

1. Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора.  

2. Підставами для проведення ексгумації трупа є:  

1) заяви, скарги родичів померлого, які викликають підозру про 

вбивство;  

2) впізнання похованої особи, як невідомої;  

3) підозра про насильницьку смерть особи, яка загинула раптово та не 

проводився розтин щодо неї;  

4) сумніви в дійсній причині смерті особи (за нововиявленими 

обставинами);  

5) різні за змістом результати проведених експертиз матеріалів справи;  

6) з’ясування нових обставин справи;  

7) зв’язок причин смерті з отриманою незадовго травмою;  

8) виявлення трупа чи його останків, захороненого з метою приховання 

злочину;  

9) неправильне лікування, догляд за померлим; 

10) потрібно встановити інші обставини, що мають істотне значення 

для справи. 

3. У разі якщо близькі родичі або родичі покійного заперечують проти 

ексгумації, ексгумація проводиться з дозволу слідчого судді. Про 

проведення ексгумації повідомляється один з близьких родичів або родичі 

померлого. 

4. Виконання постанови покладається на службових осіб органів 

місцевого самоврядування. 
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Стаття 239.2 Порядок проведення ексгумації  
1.Ексгумація проводиться органами місцевого самоврядування місця 

поховання в присутності спеціаліста в галузі судової медицини з попереднім 

повідомленням органом досудового розслідування місцевої санітарно-

епідеміологічної служби. 

2. При проведенні ексгумації бере участь слідчий, дізнавач.  

3. Впізнання і огляд трупа людини, отримання зразків можуть бути 

зроблені на місці ексгумації. 

4.Після ексгумації труп, останки трупа, або його частини, можуть бути 

доставлені в медичну організацію для проведення інших досліджень. 

5. Органи дізнання зобов'язані сприяти особі, яка здійснює досудове 

розслідування, у проведенні ексгумації. 

6. Хід і результати ексгумації відображаються в протоколі, який 

складається з дотриманням вимог 104 КПК України. 

Стаття 239.3 Поховання трупа  
1. Поховання трупа людини (його останків або частин) після ексгумації 

та подальших процесуальних дій здійснюється органами місцевого 

самоврядування місця поховання в присутності слідчого, дізнавача, родичів. 

Про поховання трупа або його останків складається протокол. 

2. Поховання трупа людини (його останків або частин) після ексгумації 

проводиться за рахунок коштів органами місцевого самоврядування місця 

поховання». 

Висновки. Таким чином, ексгумація трупа є слідчою (розшуковою) 

дією, входить до системи слідчих (розшукових) дій, полягає в 

регламентованій кримінально-процесуальним законом специфічній 

процедурі викопування, виймання, впізнання трупа людини (його останків 

або частин) з одночасним його оглядом у місті поховання з подальшим 

захороненням з метою встановлення нових доказів, перевірки та уточнення 

наявних, а також, з урахуванням отриманих результатів і у разі необхідності, 

забезпечення встановлення інших обставин справи в ході подальшого 

пред'явлення трупа для впізнання і (або) його експертного дослідження. 
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Інноваційний розвиток економіки може бути забезпечено лише 

завдяки проведенню державної мережевої політики, яку доцільно розробляти 

та здійснювати одночасно на трьох рівнях: галузевому, регіональному та 

національному. Як зазначає Манн Р. В., зазвичай подібна політика  

розглядається  як  альтернатива  заходам  традиційної  «промислової 

політики» конкуренції, в рамках якої здійснюється  підтримка  конкретних  

компаній чи галузей [1, с.26]. Аналіз європейського досвіду показав, що 

подібний підхід є хибним і мережеву політику слід розглядати не як 

альтернативу до промислової та інноваційної політики, а як їх невід’ємну 

складову. Мережеві відносини сьогодні досить активно розвиваються у 

різних промислових секторах та видах економічної діяльності [2]. Проте, 

державні зусилля з підтримки та сприяння не можуть носити 

всеохоплюючий характер, оскільки це спричинить розпорошення зусиль. 

Саме тому вважаємо за необхідне зазначити, що пріоритетність має 

віддаватися, по-перше високотехнологічним  галузям, по-друге, традиційним 

галузям, що мають значний інноваційний, імпортозаміщуючий та 

експортний потенціал та безпосередньо пов’язані із забезпеченням якості 

життя людей. Загалом можна запропонувати зосередження пріоритетної 

уваги в державних заходах на таких трьох типах інноваційних мереж: на 

основі ключової ролі високотехнологічних компаній; на основі ключової 

ролі провідних наукових та освітніх центрів; на основі малого та середнього 

підприємництва з інноваційним потенціалом.  

Основні задачі та пріоритети державної підтримки відображено на 

рис.1. 
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Рис. 1. Задачі та пріоритети державної підтримки в розвитку 

інноваційних мереж 

 

Виходячи з пріоритетів державної підтримки щодо розвитку 

мережевих структур, у рамках відповідних галузевих стратегій, державних 

цільових програм доцільно сформувати механізми підтримки перелічених на 

рис. 1. заходів. Зокрема, для стимулювання попиту на інноваційну 

продукцію компаній, що входять до складу інноваційних мереж, необхідно 

залучати до кооперації великі компанії з державною участю, що реалізують 

програми інноваційного розвитку. Необхідно підтримувати, насамперед 
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співпрацю з державними компаніями у пріоритетних для розвитку держави 

технологічних напрямах. Підвищенню рівня розвитку виробничої, 

транспортної, інженерної, соціальної, освітньої та інноваційної 

інфраструктури галузевих та регіональних мережевих структур, а також 

подоланню дефіциту фінансових ресурсів учасників найкращим чином 

сприятиме залучення у мережі державних інститутів інноваційного розвитку 

[3, 4]. 

Для створення у компаній-учасниць додаткових стимулів до 

впровадження проривних інновацій доцільним є встановлення певних 

податкових пільг, адресних субсидій, пільгового кредитування тощо 

зокрема, для суб'єктів малого і середнього підприємництва. Надання 

державної підтримки створенню та забезпеченню діяльності спеціалізованих 

служб з розвитку мережевих взаємовідносин має спряти формуванню 

додаткових передумов для підвищення ефективності взаємодії ключових 

учасників, суб’єктів інфраструктури, громадських організацій, органів 

державної влади і місцевого самоврядування; а також реалізації спільних 

мережевих проектів. 

Аналіз економічної практики провідних європейських країн показав, 

що основними важелями в підтримці розвитку мережевих відносин є: 

розвиток інституційного середовища; розвиток мережевої інфраструктури; 

фінансова підтримка; інформаційна та експертно-консультаційна підтримка; 

розвиток науково-освітньої інфраструктури. 

Активізація позитивного економічного впливу на розвиток мережевих 

структур за допомогою перелічених важелів сприятиме підвищенню 

глобальної конкурентоспроможності економіки та створенню точок 

випереджального інноваційного зростання, підвищенню продуктивності 

праці та формуванню високопродуктивних робочих місць у вітчизняній 

промисловості. Саме тому, державну політику доцільно насамперед, 

спрямовувати на: 

 підтримку спільних коопераційних проектів учасників галузевої 

чи регіональної мережевої структури, насамперед, за участю малого та 

середнього бізнесу; 

 підтримку мережевих структур, що виникають в інноваційних 

промислових сегментах та спрямовані на формування нових ринків; 

 стимулювання міжгалузевої кооперації та міжгалузевої 

інфраструктури, що їй сприяє; 

   підтримку мережевих структур, що здатні стати «точками 

зростання» для окремих територій чи галузей. 
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У статті розглянуто показники динаміки та структури зовнішньої і 

внутрішньої торгівлі Монако, визначено питому вагу основних складових 

експорту та імпорту товарів і послуг, географії зовнішньоекономічних 

зв’язків та головних країн-партнерів, особливостей системи оподаткування 

Монако, передумов та перспектив економічного розвитку країни. 

Ключові слова: Монако, торгівля, оподаткування, експорт, імпорт. 

 

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF TRADE AND TAXATION 

IN MONACO 

The article analyzes the dynamics and structure of the foreign and domestic 

trade of Monaco, defines the share of the main components of the export and 

import of goods and services, the geography of foreign economic relations and 

major partner countries, the features of the taxation system of Monaco, 

preconditions and prospects of economic development of the country. 

Key words: monaco, trade, taxation, export, import. 

 

Постановка проблеми. Монако як маленька, але успішна європейська 

країна, яка має унікальну історію, сприятливий клімат та місце 

розташування, традиції ведення бізнесу і оподаткування, приваблює не 

тільки туристів, але й інвесторів, бізнесменів, дослідників. Торгівля та 
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оподаткування є важелями, що впливають на інтеграційні процеси, 

економічну активність суб’єктів ринку та загальний розвиток економіки. 

Уповільнення зростання світової торгівлі, геополітичні конфлікти та 

напруженість, а також високий рівень заборгованості стримували зростання 

світової економіки у 2016 році (+ 2,4%). Проте, відновлення позитивної 

динаміки для Монако консолідується з другого кварталу 2016 року. Кілька 

країн зафіксували зростання вище, ніж прогнозували, у третьому кварталі 

2017 року. Це стосується, зокрема, Німеччини, США, Японії, а також 

Африки, Бразилії і Китаю. Це зростання пояснюється, насамперед, значним 

пожвавленням світової торгівлі, що підтримується збільшенням інвестицій у 

розвинені країни та виробництвом продукції в Азії. 

У результаті існування Митного союзу, що існує між Францією та 

Князівством Монако, товари та послуги, що обмінюються між двома 

країнами, не підлягають митним формальностям. Згідно з офіційними 

статистичними даними Монако, протягом 1970-2016 рр. імпорт князівства в 

поточних цінах збільшився на 2,0 млрд. дол. (в 46,3 разів) до 2,0 млрд. дол.; 

зміна відбулася завдяки зростанню чисельності населення та збільшенню 

економічної активності. За період 1970-2016 рр. імпорт на душу населення в 

Монако збільшився на 50576,6 доларів (в 28,3 разів) до 52431,7 доларів. 

Середньорічний приріст імпорту на душу населення складає 7,5%. 

Дослідження основних тенденцій розвитку торгівлі, експорту та імпорту, 

системи оподаткування Монако дозволить визначити особливості, які 

забезпечують економічний розвиток та високий рівень життя населення цієї 

країни для запозичення позитивного досвіду в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній літературі не 

достатньо висвітлені особливості економіки та оподаткування Монако, 

статистика показників ВВП, динаміки торгівлі, міжнародних зв’язків, 

інвестиційної привабливості. В цілому, країні Монако присвячені праці 

Р. А. Кривоноса [2], І. В. Амеліни, Т. Л. Попової, С. В. Владимирова [1], 

І. М. Посохової, П. Г. Перерви, О. Д. Матросової, В. Г. Дюжевої, 

В. О. Матросової [4]. Питання оподаткування Монако практично зовсім не 

досліджені. Поряд з зарубіжні вчені розглядають особливості економічного 

розвитку Монако, а саме: R. Harris [5], J. R. Markusen, T. Rutherford і D. Tarr 

[6], B. Bartmann [7], J.C. Duursma [8], C. J. Williams [9]. Але при проведенні 

досліджень необхідно враховувати останні дані з урядових сайтів, які містять 

статистичну інформацію та відомості щодо ведення бізнесу та новин в 

оподаткуванні [10-16]. 

Метою статті є визначення динаміки та структури зовнішньої і 

внутрішньої торгівлі Монако, основних категорій експорту та імпорту 

товарів і послуг, географії та головних країн-партнерів, особливостей 

системи оподаткування Монако, зокрема, торговельної діяльності, 

визначення позитивного досвіду для застосування в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Торгівельна діяльність Монако зростає 

як на внутрішньому ринку так і за експортно-імпортними операціями. У 

2017 р. роздрібний торговельний обіг у Монако складає 1443,5 млн. євро. У 

2017 р. сектор роздрібної торгівлі складався з 801 операційних підприємств, 

що становить 8,6% всіх підприємств Князівства. 

Більше 29% підприємств, які активно працюють у Монако у 2017 р., 

почали діяти в період з 2013 по 2017 р. Половина з них були принаймні 10 

років. Середній вік бізнесу в секторі становить 14,4 років, у порівнянні з 13,0 

у всіх секторах. 

При загальному обороті в 2017 р. в 1,4 млрд. євро роздрібна торгівля 

займає четверте місце за обсягами обороту, за винятком фінансової та 

страхової діяльності, за оптовою торгівлею, будівництвом та науково-

технічною діяльністю, адміністративними та допоміжними послугами. На 

роздрібну торгівлю припадає 10,6% загального обороту Князівства, за 

винятком фінансової та страхової діяльності. Динаміка роздрібного обороту 

нестабільна, проте спостерігається суттєве зростання в порівнянні з 2001 р. та 

показником 2009 р. після світової фінансової кризи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка обороту роздрібної торгівлі в Монако за 2001-2017 рр., 

у млн. євро [https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/GDP] 

 

Отже, оборот у секторі роздрібного товарообігу скоротився на 4,5% у 

порівнянні з 2016 роком, який був рекордним роком, але, тим не менш, йшов 

у ногу з 2015 роком. 

Автомобільний сектор і магазини, що продають індивідуальне вбрання, 

найбільше зросли з 2001 року. У 2017 році товарообіг у секторі 

автотранспорту становив 33,2% роздрібної торгівлі Монако, що на 6 пунктів 

більше, ніж у 2010 році. Зафіксовано зростання на 7,2% з 2001 року 

порівняно з 3,6% для традиційних роздрібних продажів (за винятком 

автомобілів). 

Динаміка складових виробничої та торговельної структури в Монако за 

2001-2017 рр. (рис. 2) показує, що найбільше зросли обсяги торгівлі 

автомобілями та індивідуальним одягом класу люкс. 

Зростання роздрібних продажів на 48 млн. євро у 2018 р. відбувається в 

основному за рахунок роздрібних продажів годинників і ювелірних виробів у 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

68 
 

спеціалізованих магазинах (+ 24 млн. євро). Торгівля та ремонт автомобілів і 

мотоциклів була стабільною (+ 0,8%). 

Що стосується чисельності працівників, то сектор роздрібної торгівлі є 

сьомим за розміром, за винятком вітчизняного персоналу. У грудні 2017 року 

в цьому секторі було зайнято 2 769 осіб, або 5,8% від загальної чисельності 

працівників князівства, за винятком вітчизняного персоналу. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка складових виробничої та торговельної структури в 

Монако за 2001-2017 рр., у млн. євро 

[https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/GDP] 

 

Сектор роздрібної торгівлі займає друге місце серед жінок у трудових 

ресурсах, за урядом, у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної роботи, а 

жінки складають 54,1% працівників, порівняно з середньою чисельністю 

38,2% у всіх секторах (крім домашнього персоналу).  

В роздрібному секторі існують відмінності в залежності від виду 

діяльності. Так, 73,8% персоналу в магазинах, які продають індивідуальне 

вбрання, є жінками, але цей показник знижується до 22,1% у секторі 

автомобілів. 

На науково-технічну діяльність, адміністративні та допоміжні послуги 

припадає 32% виробництва і 30% функціонуючих підприємств. У 2018 році 

зареєстровано 109 нових підприємств у цій сфері, при цьому вони склали 

36% новостворених юридичних осіб (проти 41% у 2017 році). Кількість 

установ скорочується в трьох секторах: роздрібна торгівля (-10), житлово-

комунальні послуги (-7) та виробництво, гірничо-металургійна 

промисловість (-3). 

Ринок перепродажу нерухомості також зростає. Кількість операцій 

збільшується, а товари збільшуються: середнє підвищення цін (+ 14%). 

Частка загального обороту економіки Монако, що припадає на галузь 

промисловості скоротилася на 1,2 процентних пункти за 10 років. Цей 

показник скорочення збільшується, оскільки внутрішній попит падає 
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швидше, ніж зовнішній попит.У 2015 році експортний показник становив 

37,3%, що було стабільним у порівнянні з 2014 роком. 

Виробництво продовжувало знижуватися (-8,2%), а послуги на 

підтримку видобувних галузей, енергетики, водопостачання, відходів та 

дезактивації у 2015 році зросли на 4,1%. 

Виробництво фактично зазнало різкого зниження з 2012 року на тлі 

несприятливого глобального економічного контексту. Найнижчий рівень 

товарообігу в секторі спостерігався з 2006 року. З іншого боку, товарообіг у 

сфері послуг у сфері добувної промисловості, енергетики, водопостачання, 

відходів та дезактивації за 10 років зафіксував зростання на 42,1%. 

У виробничому секторі виділяються три галузі за обсягами товарообігу 

(рис. 3): виробництво гумових та пластмасових виробів (37% обороту 

виробничого сектора), хімічна промисловість (17%) та фармацевтична 

промисловість (14%). 

 
 

Рис. 3. Структура виробничого сектору Монако у 2015 р. 

[https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/GDP] 

 

За даними опитаних роздрібних торговців в Монако, у грудні 2018 року 

бізнес-клімат залишається несприятливим у роздрібній торгівлі та у торгівлі 

та ремонті автомобілів. 

Отже, найважливішими секторами економіки Князівства Монако з точки 

зору ВВП є фінансова та страхова діяльність, науково-технічна діяльність, 

адміністративні та допоміжні послуги та нерухомість. На них припадає 

майже половина (44,8%) виробленого багатства. 

Відновлення світової економіки, яке спостерігається з середини 2016 

року, підтверджується у 2017 році. Світова торгівля зростає, зокрема, завдяки 

збільшенню інвестицій у розвинені країни та збільшенню виробництва в Азії. 
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Міжнародна торговельна структура послугами країни Монако показує, 

що торговий баланс Монако у 2017 р. становить -570,1 млн. євро, експорт 

866,2 мнл. євро, імпорт – 1436,3 млн. євро. 

[https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/Foreign-Trade]. 

У цьому досить динамічному міжнародному контексті зовнішня торгівля 

Князівства Монако продемонструвала більш помірне зростання у 2017 році 

(+1,1%) після сильного зростання 2016 року (+11,1%) – рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка зовнішньоторговельного балансу Монако за 2007-2017 

рр., у млн. євро [https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/GDP] 

 

Хоча загальний обсяг торгівлі продовжує зростати, з 2013 року 

спостерігається посилення розбіжності між імпортом і експортом. Кількість 

товарів, що продаються за кордоном, зменшується, а імпорт і закупівлі 

зростають. Торговельний баланс значно погіршився з 2013 року. 

Загальний обсяг торгівлі продовжує зростати з року в рік. Це близько 3 

млрд. Євро (+ 20,9%) завдяки спільному збільшенню обсягу продажів (+70,3 

млн. Євро) і особливо закупівель (+445,5 млн. Євро). Дефіцит торгового 

балансу вперше перевищує мільярд євро. 

Показник охоплення (експорт / імпорт) продовжує знижуватися і падає 

нижче 50%: імпорт становить більше ніж удвічі більше, ніж експорт. 
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Більше трьох чвертей торгівлі Монако здійснюється з партнерами на 

європейському континенті і в основному з членами Європейського Союзу 

(рис. 5).  

Сума операцій за межами Європейського Союзу зросла значно сильніше 

(+ 49,3%), ніж операції з Європейським Союзом, за винятком Франції (+ 

3,8%). Найбільш експортуються фармацевтичні препарати. Вони становлять 

11,6% продажів Князівства. 

 

 
 

Рис. 5. Географія зовнішньої торгівлі Монако у 2017 р., синім кольором 

– експорт, червоним – імпорт, у млн. євро 

[https://www.monacostatistics.mc/Economy-and-Finance/GDP] 

 

Товари, класифіковані як виробництва інших промислових товарів 

(парфумерія, косметика тощо) становлять більше половини зовнішньої 

торгівлі (56,4%). При цьому, ювелірні вироби та музичні інструменти є 

найбільш імпортною продукцією в Монако, вони становлять 20,8% покупок. 

Огляд діяльності міжнародного транспорту показує, що кількість рейсів 

зменшується на 1206 одиниць, незважаючи на збільшення кількості 

пасажирів на 3476 осіб. Публічні рейси до Ніцци (регулярна лінія) 

скорочуються і опускаються нижче 20 000 обертів вперше з 1996 року. Як і 

публічні рейси, приватні рейси також падають. Лише екскурсійні польоти 

зросли на 52,3%. При цьому кількість пасажирів збільшується в усіх 

категоріях польотів. 

Збільшилось число днів зупинки круїзних суден на 6,3%, головним 

чином, за рахунок суден класу люкс (на 7,6%). Кількість круїзних днів також 

зросла на 2,1% завдяки динамічності північноамериканського ринку. 
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У 2018 році часткове відкриття відомого готелю «Hôtel de Paris» 

дозволило збільшити пропозицію по кількості номерів на 4,0% загалом і на 

23,0% у категорії 5 зірок. Зайняті кімнати прогресують, але в меншій мірі (за 

статистикою + 2,8%), що призводить до незначного зниження зайнятості у 

2018 році у порівнянні з 2017 роком (-0,7%). 

Зниження прибутків з ЄС більш ніж компенсується зростанням 

прибутків з країн, що не входять до ЄС. Середня тривалість перебування є 

відносно стабільною (+ 0,1%). 

Отже, Італія залишається основним постачальником (імпортером) 

Князівства Монако з понад чверть закупівель (26,0%). Італія також стає 

провідним клієнтом (експортером) Монако з 13,6% продажів. Європейський 

Союз, за винятком Франції, залишається основним економічним партнером 

Князівства з 59,7% експорту і 50,9% імпорту. 

Оцінка основних макроекономічних показників Монако показує, що 

зовнішньоторговельний баланс за останні роки погіршується. 

Зовнішньоторговельний обіг як сума вартостей експорту та імпорту країни за 

певний період часу (рік, квартал, місяць) за 2013-2017 рр. зростає. 

Зовнішньоторговельний баланс, як різниця між експортом та імпортом, 

дозволяє оцінити експортну орієнтаціє країни та її залежність від імпорту. 

Порівняння динаміки показників зовнішньої торгівлі, обороту та 

балансу за статистичними даними за винятком фінансової та страхової 

діяльності, а також ВВВ, в Монако за 2013-2017 рр. представлено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Динаміка експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обігу та 

торгового балансу Монако за 2013-2017 рр. 

[http://www.ccaf.mc/fr/la-ccaf-en-un-clic/rapport-d-activites/documents&xid] 

 

№ Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Відхилення 

2017 р./ 

2016 р., % 

Відхилення 

2017 р./ 

2013 р., % 

1 
Експорт, 

млн. євро 
1089,3 872,2 841,2 921,5 866,2 -6,0 -20,5 

2 
Імпорт, 

млн. євро 
1084,8 1119,0 1208,2 1355,5 1436,3 6,0 32,4 

3 

Зовнішньо-

торговельн

ий обіг, 

млн. євро 

2174,1 1991,2 2049,4 2277 2302,5 1,1 5,9 

4 

Зовнішньо-

торговельн

ий баланс, 

млн. євро 

4,5 -246,8 -367 -434 -570,1 31,4 -12769 

 

Показники експорту мають негативну динаміку – у 2017 р. обсяг 

експорту склав 866,2 млн. євро, що на 6% менше від 2016 р. та на 20,5% 
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менше від 2013р. З 2013 року імпорт постійно зростає, а експорт 

скорочується. Дефіцит торгового балансу розширюється та зростає з 246 млн. 

євро в 2014 році до 570 млн. євро в 2017 році. Показник охоплення 

знижується до 60%. 

Зовнішньоторговельний обіг в цілому зростає і у 2017 р. складає 2302,5 

млн. євро, що на 1,1% більше від 2016 р. та на 5,9% більше від рівня 2013 р. 

Це збільшення відбулося в основному за рахунок зростання обсягів 

продажів у будівництві (на 35,4%). Експорт становить 6,4 % від загального 

обороту князівства без фінансової та страхової діяльності, ВВП. 

Показники структури міжнародної торгівлі, а саме товарну структуру 

експорту Монако за 2015-2017 рр. представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Структура експорту Монако з 2015 по 2017 роки 

[http://www.imsee.mc/Actualites] 

 
Code Експорт 2015 Питома 2016 Питома 2017 Питома 

CE Хімічна промисловість 143,3 17,0% 170,0 18,5% 144,0 16,6% 

CM Інші виробничі галузі; ремонт і монтаж машин 

і устаткування 
102,8 12,2% 177,1 19,2% 132,0 15,2% 

CL Виробництво транспортного обладнання 126,6 15,0% 119,0 12,9% 115,0 13,3% 

CG Виробництво гумових та пластмасових 

виробів та інших неметалевих мінеральних 

продуктів 

100,3 11,9% 94,9 10,3% 102,0 11,8% 

CA Виробництво продуктів харчування, напоїв і 

тютюнових виробів 
94,7 11,3% 100,8 10,9% 100,4 11,6% 

CI Виробництво комп'ютерних, електронних та 

оптичних виробів 
66,2 7,9% 80,7 8,8% 59,3 6,8% 

CB Текстильне виробництво, швейне 

виробництво, шкіряна та взуттєва 

промисловість 

58,5 7,0% 55,6 6,0% 52,8 6,1% 

RZ Мистецтво, розваги та відпочинок 27,5 3,3% 12,4 1,3% 51,9 6,0% 

AZ Сільське господарство, лісове господарство та 

рибальство 
25,4 3,0% 21,7 2,4% 28,0 3,2% 

CF Фармацевтична промисловість 26,2 3,1% 24,3 2,6% 26,7 3,1% 

CK Виробництво машин та устаткування n.e.c. 27,8 3,3% 25,0 2,7% 19,5 2,2% 

CJ Виробництво електрообладнання 6,4 0,8% 10,8 1,2% 11,1 1,3% 

CH Металургія та виробництво металевих 

виробів, крім машин та обладнання 
13,9 1,7% 10,2 1,1% 8,3 1,0% 

CC Деревообробна, паперова та поліграфічна 

промисловість 
5,1 0,6% 5,5 0,6% 5,9 0,7% 

JA Видавництво, аудіовізуальні засоби та 

мовлення 
8,2 1,0% 8,7 0,9% 5,3 0,6% 

EZ Виробництво та розподіл води; санітарія, 

поводження з відходами та знешкодження 
1,4 0,2% 2,3 0,3% 3,4 0,4% 

BZ Добувна промисловість 6,0 0,7% 2,0 0,2% 0,5 0,1% 

CD Коксування та переробка 0,9 0,1% 0,1 0,0% 0,2 0,0% 

MA Правові, бухгалтерські, управлінські, 

архітектурні, інженерні, контрольні та 

технічні аналітичні заходи 

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

http://www.imsee.mc/Actualites
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SZ Інші види діяльності 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

MC Інші спеціалізовані, науково-технічні заходи 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 Загальний  841,2 100% 921,5 100% 866,2 100% 

 

Структурований за певними ознаками обсяг товарного експорту країни 

за певний період показує експортну спеціалізацію країни та питому вагу 

кожної товарної позиції в експорті. В більшості країн світу товарна структура 

експорту складається за основними його статтями. 

Хімічна промисловість, лідер з експорту в Монако. Після різкого 

зростання у 2016 році експорт продукції з хімічної промисловості 

повертається до рівня 2015 року, що становить 16,6% експорту. 

Поряд з цим спостерігається сильне зростання імпорту товарів з 

виробництва транспортного обладнання (табл. 3).  

Таблиця 3 

Структура імпорту Монако з 2015 по 2017 роки 

[http://www.imsee.mc/Actualites] 

 
Co

de 

Імпорт 2015 Питома 2016 Питома 2017 Питома 

C

M 

Інші виробничі галузі; ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
228,2 18,9% 362,2 26,7% 249,9 17,4% 

C

L 

Виробництво транспортного обладнання 120,5 10,0% 242,6 17,9% 245,0 17,1% 

CE Хімічна промисловість 100,2 8,3% 95,6 7,1% 178,5 12,4% 

C

B 

Текстильне виробництво, швейне 

виробництво, шкіряна та взуттєва 

промисловість 

175,5 14,5% 161,2 11,9% 143,0 10,0% 

C

G 

Виробництво гумових та пластмасових 

виробів та інших неметалевих мінеральних 

продуктів 

122,5 10,1% 119,0 8,8% 127,2 8,9% 

C

A 

Виробництво продуктів харчування, напоїв і 

тютюнових виробів 
130,3 10,8% 90,8 6,7% 95,6 6,7% 

RZ Мистецтво, розваги та відпочинок 79,5 6,6% 36,2 2,7% 94,1 6,6% 

CI Виробництво комп'ютерних, електронних та 

оптичних виробів 
58,1 4,8% 84,7 6,2% 75,2 5,2% 

CF Фармацевтична промисловість 20,2 1,7% 19,3 1,4% 57,9 4,0% 

A

Z 

Сільське господарство, лісове господарство 

та рибальство 
31,7 2,6% 23,8 1,8% 44,2 3,1% 

C

K 

Виробництво машин та устаткування n.e.c. 46,9 3,9% 44,6 3,3% 41,5 2,9% 

C

C 

Деревообробна, паперова та поліграфічна 

промисловість 
46,5 3,8% 28,1 2,1% 41,4 2,9% 

C

H 

Металургія та виробництво металевих 

виробів, крім машин та обладнання 
27,6 2,3% 28,6 2,1% 29,7 2,1% 

CJ Виробництво електрообладнання 11,9 1,0% 12,7 0,9% 10,2 0,7% 

JA Видавництво, аудіовізуальні засоби та 

мовлення 
5,1 0,4% 3,7 0,3% 2,3 0,2% 

BZ Добувна промисловість 3,4 0,3% 2,5 0,2% 0,4 0,0% 

EZ Виробництво та розподіл води; санітарія, 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,0% 

http://www.imsee.mc/Actualites
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поводження з відходами та знешкодження 

CD Коксування та переробка 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

M

A 

Правові, бухгалтерські, управлінські, 

архітектурні, інженерні, контрольні та 

технічні аналітичні заходи 

0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

MC Інші спеціалізовані, науково-технічні заходи 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

SZ Інші види діяльності 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

 Загальний  1 208,2 100% 1 355,5 100% 1 436,3 100% 

 

Товарна структура імпорту країни показує структурований за певними 

ознаками обсяг товарного імпорту країни за певний період, показує імпортну 

залежність країни від окремих товарів і товарних груп, а також питому вагу 

кожної товарної позиції в імпорті.  

За два роки обсяг імпорту товарів з виробництва транспортного 

обладнання збільшився більш ніж удвічі. Вони становлять 17,1% експорту. 

Обсяг торгівлі з Європейським Союзом збільшується незначно – всього 

на  1,5%, зокрема, завдяки зростанню товарів з фармацевтичної 

промисловості та сільського господарства, лісового господарства та рибного 

господарства і в меншій мірі Виробництво транспортного обладнання, на яке 

припадає майже чверть торгівлі з Європейським Союзом. 

Географія зовнішньої торгівлі Монако за ключовими гравцями показує, 

що левова частка належить Німеччині, Італії та Швейцарії. Показники 

експорту за структурою та динамікою протягом 2016-2017 рр. Монако з топ-

20 країнами світу представлено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Динаміка та структура експорту Монако з топ-20 країнами світу 

за 2016-2017 рр. [https://www.monacostatistics.mc/Publications/GDP-Reports] 

 

№ Експорт 

2016 р. 2017 р. Відхилення 

обсягу 

2017 р./ 

2016 р., % 

Обсяг, 

млн. євро 
Структура 

Обсяг, 

млн. євро 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Німеччина 133,0 14,4% 125,9 14,5% -5,3 

2 Італія 114,2 12,4% 105,0 12,1% -8,1 

3 Швейцарія 116,8 12,7% 89,0 10,3% -23,8 

4 Великобританія 71,4 7,7% 75,3 8,7% 5,5 

5 Іспанія 50,9 5,5% 52,5 6,1% 3,1 

6 Бельгія 61,4 6,7% 50,7 5,9% -17,4 

7 Гонконг 45,6 5,0% 40,9 4,7% -10,3 

8 США (EUAN) 28,1 3,1% 30,2 3,5% 7,5 

9 Алжир 7,9 0,9% 29,8 3,4% 277,2 

10 Нідерланди 37,1 4,0% 21,0 2,4% -43,4 

11 Туніс 16,8 1,8% 17,1 2,0% 1,8 

12 Мальта 5,3 0,6% 13,5 1,6% 154,7 

13 Португалія 14,5 1,6% 12,9 1,5% -11,0 

14 Польща 20,9 2,3% 11,8 1,4% -43,5 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

76 
 

15 Швеція 10,9 1,2% 11,3 1,3% 3,7 

16 Берег Слонової Кістки 11,5 1,2% 10,2 1,2% -11,3 

17 Камерун 5,1 0,6% 9,6 1,1% 88,2 

18 Конго 8,4 0,9% 8,8 1,0% 4,8 

19 Габон 6,7 0,7% 7,8 0,9% 16,4 

20 Сенегал 5,4 0,6% 6,7 0,8% 24,1 

21 Інші  149,5 16,2% 136,2 15,7% -8,9 

 Разом  921,5 100% 866,2 100% -6,0 

 

Якщо Німеччина залишається першим партнером Монако з експорту 

(14,5%), Італія посідає третє місце (12,1%) після Швейцарії (10,3%), якій 

належить друге. З перших двадцяти клієнтів Князівства одинадцять є 

європейськими країнами, які також займають перші шість місць у цьому 

рейтингу. 

Показники імпорту за структурою та динамікою протягом 2016-2017 рр. 

Монако з топ-20 країнами світу представлені в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Динаміка та структура імпорту Монако з топ-20 країнами світу 

за 2016-2017 рр. [https://www.monacostatistics.mc/Publications/GDP-Reports] 

 

№ Імпорт 

2016 р. 2017 р. Відхилення 

обсягу 

2017 р. 

/2016 р., % 

Обсяг, 

млн. євро 
Структура 

Обсяг, 

млн. євро 
Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Німеччина 322,4 23,80% 348,8 24,30% 8,2 

2 Італія 85,3 6,30% 177,6 12,40% 108,2 

3 Швейцарія 116,5 8,60% 176,9 12,30% 51,8 

4 Великобританія 102,6 7,60% 95,1 6,60% -7,3 

5 Іспанія 48 3,50% 67,3 4,70% 40,2 

6 Бельгія 59,4 4,40% 57,3 4,00% -3,5 

7 Гонконг 28,2 2,10% 43,2 3,00% 53,2 

8 США (EUAN) 48,4 3,60% 42,2 2,90% -12,8 

9 Алжир 30,9 2,30% 35,2 2,50% 13,9 

10 Нідерланди 18,1 1,30% 25,7 1,80% 42,0 

11 Туніс 8,8 0,70% 25,5 1,80% 189,8 

12 Мальта 19,5 1,40% 23,7 1,60% 21,5 

13 Португалія 9,3 0,70% 18,8 1,30% 102,2 

14 Польща 12,7 0,90% 15,5 1,10% 22,0 

15 Швеція 81,7 6,00% 14,4 1,00% -82,4 

16 Берег Слонової Кістки 8,1 0,60% 13,4 0,90% 65,4 

17 Камерун 10,5 0,80% 12,8 0,90% 21,9 

18 Конго 18,8 1,40% 9,6 0,70% -48,9 

19 Габон 15,6 1,20% 9,2 0,60% -41,0 

20 Сенегал 6,6 0,50% 7,1 0,50% 7,6 

21 Інші  303,9 22,40% 217,1 15,10% -28,6 

 Разом  1 355,50 100% 1 436,30 100% 6,0 
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Якщо Італія залишається провідним постачальником Монако, Німеччина 

йде з четвертого на друге місце. Сполучене Королівство більше не входить 

до трійки перших імпортерів князівства. 

З двадцяти найбільших постачальників князівства дванадцять є 

європейськими країнами, які також займають перші чотири місця в цьому 

рейтингу. 

За показниками концентрації, сукупний торговельний баланс п'яти 

найбільших партнерів-експортерів: Алжир, Гонконг, Мальта, Берег Слонової 

Кістки, Іспанія є профіцитом € 79,8 млн. З яких 29,8 млн. євро - тільки з 

Алжиром (завдяки, зокрема, фармацевтиці). 

Більш ніж 243 млн. євро дефіциту в 2017 році в торгівлі з Італією. 

Сукупний торговельний баланс цих п'яти партнерів за імпортом: Італія, 

Швейцарія, Німеччина, США, Китай, становить дефіцит у розмірі 457,6 млн. 

євро, з яких 243,8 млн. євро - тільки з Італією (в основному товари з 

виробництва інших промислових товарів). 

Найбільш імпортно залежним є виробництво транспортного обладнання, 

комп’ютерних, електронних та оптичних виробів. Найменш імпортно 

залежним є виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових 

виробів. 

Князівство Монако взяло на себе зобов'язання здійснити автоматичний 

обмін інформацією про фінансові рахунки, щоб розпочати торгівлю у 2018 

році за інформацією, зібраною в 2017 році. 

Монако також є однією з країн, що підписали Багатосторонню угоду між 

компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією про 

фінансові рахунки, яка роз'яснює Конвенцію і вступає в силу одночасно. 

Крім того, «загальний стандарт звітності» вимагає від податкових 

адміністрацій збирати інформацію від фінансових установ про рахунки своїх 

клієнтів-нерезидентів у Князівстві та автоматично передавати їх податковим 

органам держави їхнього проживання, зберігаючи при цьому права платника 

податків шляхом гарантування конфіденційної обробки обмінюваних даних. 

Оподаткування бізнесу в Монако передбачає податок на прибуток 

підприємств, які здійснюють свою діяльність з часткою понад 25% свого 

обороту за межами Монако.  Податок на додану вартість (ПДВ) стягується на 

тій же основі та за тією ж ставкою, що й у Франції. Податковий режим 

всередині Співтовариства застосовується з 1 січня 1993 року. У рамках 

розвитку електронного адміністрування доступні нові телесервіси для осіб – 

платників ПДВ. Ця послуга є необов'язковою і безкоштовною. Це дає змогу 

декларувати та сплачувати ПДВ онлайн, а також фіксований податок на 

дорогоцінні метали.  

Митні правила спираються на норми Митної конвенції від 18 травня 

1963 року між Монако та Францією [16]. Таким чином, у Князівстві Монако 

застосовується Французький митний кодекс. Завдяки своєму митному союзу 

з Францією, а також забезпеченню чіткого застосування цього 
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двостороннього договору, князівство включено до Європейської митної 

території (хоча вона і залишається третьою державою стосовно 

Європейського Союзу). Таким чином, товари та послуги на єдиному 

європейському ринку можна отримати з Монако. 

В Монако також передбачені реєстраційні збори, які сплачуються за 

формальну процедуру реєстрації, або за пропорційною ставкою (звичайні 

ставки становлять від 0,5% до 7,5% від вартості операції), або фіксованою 

ставкою (10 €). Серед інших зборів та податків діють: податок на розподіл і 

споживання алкоголю, податок на договори страхування, податок на напої, 

податок на дорогоцінні метали 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Пожвавлення 

світової економіки, яке спостерігається з середини 2016 року, 

підтверджується у 2017 році. Світова торгівля зростає, зокрема, завдяки 

збільшенню інвестицій у розвинені країни та виробничому виробництву в 

Азії. У цьому досить динамічному міжнародному контексті зовнішня 

торгівля Князівства Монако зазнала більш помірного зростання у 2017 році 

(+ 1,1%) після сильного зростання 2016 року (+ 11,1%). Хоча загальний обсяг 

торгівлі продовжує зростати, з 2013 року спостерігається розбіжність між 

імпортом і експортом. Фактично, обсяг реалізованої продукції за кордоном 

зменшується, а імпорт та закупівлі зростають. Торговельний баланс різко 

погіршився з 2013 року. 

Більше трьох чвертей торгівлі Монако здійснюється з партнерами на 

європейському континенті і головним чином з членами Європейського 

Союзу: Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія. Товари з виробництва інших 

промислових товарів (парфумерія, косметика тощо) становлять більше 

половини всієї торгівлі (56,4%). 

Монако є однією з небагатьох країн, які не мають державного 

боргу. Завдяки своєму конституційному резервному фонду (КРС) князівство 

користується незаперечною і надійною фінансовою незалежністю. Ця 

фінансова незалежність і особливості економічної моделі князівства, що 

базується, зокрема, на необхідності фіскальної дисципліни, є рушійною 

силою підтримки привабливості та впливу Монако у всьому світі. 
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Abstract 

Around 5% of the territory of Budapest is under protection by the Duna-

Ipoly National Park, and 1,6% is protected by the Budapest Municipality. In these 

protected habitats several Pannon endemic species live, some species are 

threatened according to the IUCN Red List of Threatened Species. Presently, there 

are not enough financial sources to protect and manage these areas in Budapest. 

Therefore, the political leaders of local governments, conservationist NGOs and 

local communities debate about how to manage these protected areas. 

Furthermore, it is frequently asked why it is important to reserve these fragmented 

and often small areas in an urbanized area, like Budapest. The national park and 

the NGOs have more professional skills and tender possibilities (LIFE+, 

Environment and Energy Operative Program) to manage the protected areas than 

the local governments or Budapest Municipality, because the latter organizations 

receive financial resources only from the central government budget and from 

local taxes. Moreover thanks to protection and to professional management, we 

can use geo- and biodiversity as tourist attractions, which can make a profit for 
the proprietor. 

Keywords: urban tourism, nature conservation, city development, public 
administration,  

 

Introduction 

Budapest is not only the capital city, but also the cultural, economic and 

industrial centre of Hungary. The city is located along the River Danube. The Buda 

side of the city is hilly, while the Pest side was built on the flood plain of the 

Danube River. Approximately 1.7 million people – 17 percent of the total 

population of Hungary – live in Budapest. The city has high population density, 

about 3300 people per square km (www.ksh.hu). 

Today urbanization threatens natural values. Over the past few years, several 

residential quarters, malls and paved roads were built, destroying various valuable 

habitats. Furthermore, cutting the ecological corridors causes the fragmentation 

and degradation of green areas (Beluszky, 2007). For example, a housing estate 

was built in Csepel destroying around 5 hectare of sandy grassland vegetation in 

2003 (Tenk et al., 2014). The Buckthorn Nature Protected Area of Újpest is 
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threatened by road constructions fragmenting the area of the sandy grassland. The 

surroundings of Apáthy Rock or the Quarry of Fazekas Hill are threatened by 

cutting the ecological corridors (Bajor, 2009).  

2. Protected areas in Budapest 

The landscape in Budapest is varied. The Buda side has forests, rocks, caves 

and highland, which serve as the habitat of many endemic plant and animal 

species. The green areas of the Pest side also have great importance in the 

conservation of wetlands, meadows and sand dunes. These sites are of primary 

importance according to the European nature conservation policy (The Habitats 

Directive). Furthermore, there are several Natura 2000 areas, for example on both 

sides of the Danube and in the Buda Hills. These include for example Alluvial 

forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Natura 2000 code: 91E0), 

Rupicolous pannonic grasslands (Natura 2000 code: 6190), Sub-Pannonic steppic 

grasslands (Natura 2000 code: 6240) Caves not open to the public (Natura 2000 

code: 8310) etc. (www.termeszetvedelem.hu). 

According to the Budapest Municipality Decree no. 25/2013 the Hungarian 

capital has 27 locally protected areas and 12 protected trees on around 850 hectares 

(www.termeszetvedelem.hu). 

 

Table 1. List of protected areas by Budapest Municipality (based on 

Budapest Municipality Decree no. 25/2013) 

 

Areas protected by Budapest Municipality (ha) 

Budapest - 52.520 

Name district  Hectare 

Balogh Ádám Rock II. 1.0799 

Apáthy Rock II. 9.2219 

Quarry of  Fazekas Hill II. 0.6538 

Ferenc Hill II. 8.6198 

Garden of Mihályfi Ernő II. 0.3627 

Quarry of Róka Hill  III. 20.0250 

Mocsáros (swamp, meadow) III. 24.6345 

Buckthorn Nature Protected Area of Újpest IV. 40.9259 

Palotai Island IV. 49.1649 

Meadows of Felsőrákos  X. 163.8109 

Arboretum of Buda XI. 8.9452 

Rupp Hill XI. 7.8445 

Salty meadow of Kőérberek XI. 44.7343 
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Ördögorom (rock) XII. 17.4215 

Kis-Sváb Hill XII. 11.7462 

Meadow of Denevér Street XII. 0.9433 

Fácános (forest) XII. 6.7510 

Csillagvölgyi Street (forest) XII. 2.1775 

Garden of Istenhegyi Street XII. 0.4062 

Garden of Művész Street XII. 0.4228 

Turjános (swamp, meadow) XV. 10.8579 

Naplás Pond XVI. 165.6866 

Merzse Swamp XVII. 49.4744 

Garden of Péceli Street XVII. 0.3478 

Kis-Háros Island XXII. 2.8919 

Tétényi Plateau XXII. 130.2059 

Botanical Garden of Soroksár XXIII. 63.8653 

Total - 853.9881 

 

Furthermore, 10 areas (hills, meadows, sand dunes, caves, gardens) and 6 

swamps are protected by the Duna-Ipoly National Park on around 2700 hectares. 

The swamps are „ex lege» protected areas without management (Act LIII. of 1996 

on Nature Protection). The total area of the swamps is around 80 hectares and they 

can be found in the eastern and southern parts of Budapest (Bajor, 2009). 

 

Table 2. List of protected areas by the Duna-Ipoly National Park (based 

on data of Ministry of Rural Development Decree 129/2011) 
16

 

 

Areas protected by Duna-Ipoly National Park 

(hectare) 

Budapest - 52.520 

Name district  hectare 

Gellért Hill I./XI. 39.72 

Buda Hills II./III./XII. 2568 

Surface of Pálvölgyi Cave II. 4.7 

Surface of Szemlőhegy Cave II. 1.1 

Botanical Garden of Budapest 

(Füvészkert) VIII. 3.1 

                                                           
16 The status and the data of the protected areas by the national park are inaccurate on the internet sites of the administrative 

authorities. The data sources are often contradictory and out of date.  
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Sas Hill XI. 29.73 

Jókai Garden XII. 3.17 

Budapest Zoo and Botanical Garden. XIV.  10.76 

Tamariska Hill (sand dune) XXI. 5.22 

Háros Island XXII. 56.4 

Tétényi Plateau XXII.  7.11 

Total - 2729.01 

 

Among the protected areas there are Natura 2000 sites, for example parts of 

the Buda Hills, the Tétényi Plateau and the lower reaches of the River Danube 

(www.dinpi.hu). 

 

 
Figure 1. The location of protected areas and swamps in Budapest (own 

editing) 

2. The nature conservation regulation of Budapest 

Due to the dual local government system, the capital has great bureaucracy 

on the field of nature protection. The administration of the Hungarian capital and 

its districts is regulated in a separate law. Budapest has a peculiar two-tier 

administration system. There are twenty-three districts with their own local 

governments and there is Budapest Municipality with its own regulation. The 

districts directly elect representatives – today the mayors of the districts and 
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directly elected council members – who form the basis of the city’s self-

government (www.budapest.hu). This offers the possibility of free bargaining 

between the districts and Budapest Municipality. But this dual system has some 

problems in the field of nature protection.  The Minister of Agriculture (and under-

secretary), the administrative authority and the town clerk of local governments 

(and Budapest Municipality) manage the administration of nature conservation 

regulation. According to the new Act CLXXXIX of 2011 on Local Governments 

and the Act LIII. of 1996 on Nature Protection, the Budapest Municipality has the 

right to establish or delist a protected area in agreement with the districts, and it 

has the right to change the status of a protected area. However, the districts have 

the right to veto this decision. Furthermore, the Ministry of Agriculture has the 

right to set up a protected area anywhere in Hungary, including the capital. And 

any Hungarian citizen has the right to initiate the protection of an area. The status 

of the territory in question can be changed after a thorough investigation of the 

area. National Parks and NGOs must be involved in the pronouncing process. For 

Natura 2000 sites and all protected areas in Budapest the Middle-Danube-Valley 

Inspectorate for Environmental Protection, Nature Conservation and Water 

Management (abbr. KDV-KTF) is the competent authority (www.fori.hu). 

 
Figure 2. The process of establishing a protected area in Budapest (own 

editing) 
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As a result of a recent decision of the Hungarian Parliament, the 

Inspectorates for Environmental Protection, Nature Conservation and Water 

Management will be subordinated to the Government Offices from 2015 (Act VI. 

of 2015). 

Independently of the results of the professional decision-making process, the 

city council has the right to establish or to delist a protected area in Budapest. The 

council members are elected politicians, and their decisions are mainly political, 

not professional. However, establishing or delisting a protected area should not be 

a political question, but a professional one. Additionally, the final decision of the 

city council is difficult to change, only the Minister of Agriculture can modify it. 

Unfortunately, the national parks have not enough possibility
17 

to influence the 

decisions of the Ministry because the Ministry makes the final decision. 

3. Management and touristic development of protected areas in 

Budapest 

One of the goals of the protection of green areas is to create and to manage a 

network of natural areas in Budapest. And to achieve these goals it is necessary to 

effectuate the following (Font and Brasser, 2002):  

 to develop well-managed, protected natural areas which can welcome 

visitors; 

 to create a cooperation between the authorities of protected areas, the 

local population and commercial and nature conservationist organizations (NGOs); 

 it is important to balance between nature conservation, local 

development, tourism and recreation;  

 we need to avoid potentially conflicting activities. 

Furthermore, wildlife protection is important not only for ethical and moral 

reasons, but for recreational benefits, and for economic and touristic reasons. 

People have realized that the presence and protection of wildlife can improve their 

lives (Steiner, 2008).  

When we investigate the network of the protected areas, we can find few 

‘best practices’ of the management of protected areas in Budapest. Following these 

examples, it is possible to increase the number of well-managed protected areas. 

And the well-managed areas will attract more visitors in the future.  

The Sas Hill and the Szemlő Cave is managed by the Duna-Ipoly National 

Park, while the majority of the protected areas are managed by Budapest 

Municipality cooperating with Főkert Non-profit Ltd., the gardener entrepreneur of 

Budapest Municipality (www.fokert.hu).The Buckthorn Nature Protected Area of 

Újpest (Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület) is managed by the 

BirdLife Hungary (The Hungarian Ornithological and Nature Conservation 

Society, abbr. MME) and the Tétényi Plateau Protected area is managed by the 

                                                           
17

 A recent bill (T/3788) interferes with the rights of national parks.  
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Green Future (Zöld Jövő) NGO. The Tamariska Hill is only managed by Csepel 

local government with the leading of the Duna-Ipoly National Park.  

The most important recent developments were the touristic development of 

the Cave of Szemlő Hill, the Sas Hill and the historical Garden of Jókai Mór by the 

Duna-Ipoly National Park in Budapest. The support intensity was 75% by the 

European Union.  
 

Table 3. Applications of the Duna-Ipoly National Park in Budapest 

(based on the data of Duna-Ipoly National Park) 

Application source (in thousand HUF) 

Name of the tender 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

until 

25.06.2014 In sum 

Development of the 

touristic receiving 

capability of the Cave of 

Szemlő Hill 

(HUSK/0801/2.2.1/153) 0 0 114,769 27,290 0 56 0 142,115 

Development of the visitor 

center of Sas Hill (KMOP 

- 3-1.1/A-09-2009-0001) 0 0 286 13,767 44,724 0 0 58,777 

Reconstruction of the 

Jókai Garden (KMOP-

3.2.1/B-09-2009-0009) 0 0 0 56,265 9,174 0 0 65,439 

In sum 0 0 115,055 97,322 53,898 56 0 266,331 

 

The main project of the Cave of Szemlő Hill was the reconstruction of the 

reception building and of the park around it. Furthermore, a geological 

demonstration center was created with an interactive exhibition. Now the whole 

area is accessible for the disabled, and nature trail was also created 

(www.dunaipoly.hu).  

 
Figure 3. The main entrance of the Cave of Szemlő Hill (author’s photo) 
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The goal of the development of the Sas Hill was to create and to develop a 

visitor center. The main part of the project was to build a terrace with panorama, to 

renew the nature trail and to make the territory accessible for the disabled. The full 

reconstruction of the Jókai Garden took place between 2011–2012.  

The national park has some income from entrance fees. But the incomes of 

Füvészkert and Budapest Zoo and Botanical Garden are not realized either at the 

national park or at Budapest Municipality. The Füvészkert belongs to the Eötvös 

Lóránd University (ELTE) and the Zoo is a stand-alone budget-funded 

organization. The maintainer and the supervisor of the Zoo is the Budapest 

Municipality
18

 (www.zoobudapest.com). 
 

Table 4. Income form the visitor’s entrance fee of the Duna-Ipoly 

National Park (based on the data of Duna-Ipoly National Park) 
 

Period 

Sas Hill Pálvölgyi Cave Szemlő-hegyi Cave 

 net (HUF )  

2008 852,400 20,315,701 10,995,818 

2009 2,131,905 21,602,123 13,194,717 

2010 2,392,516 20,063,636 13,650,667 

2011 3,079,336 22,899,396 15,992,574 

2012 

4,54

1,799 

24, 493,8

40 18,553,596 

2013 

5,23

6,877 

28,465,4

25 19,408,676 

2014.01.01-

2014.05.31 1,795,651 9,790,239 7,445,786 

Sum 20,030,484 147,630,360 99,241,834 

 

For example the Botanical Garden of Soroksár belongs to the Faculty of 

Horticultural Science of the Corvinus University of Budapest (http://sorbotkert.hu). 

For the entrance fee the visitors can get a guided tour.  

 

Nature trails in Budapest 

Nature trails show the natural values, the cultural history and the importance 

of conservation, and the management of the protected area (Kiss 1999). In addition 

to the above developments of protected areas, nature trails were also established. 

Nowadays there are 15 nature trails and a few of information boards at the typical 
                                                           
18

 The local government has no income from the Budapest Zoo according to the information of Budapest Municipality. 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

90 
 

natural habitats of Budapest. These trails were built by the MME and other NGOs 

together with the Duna-Ipoly National Park The financial support was given 

mainly by the Budapest Municipality and the national park (Bajor-Lampert R. – 

Bajor Z. 2013). The national park built nature trails only in areas it manages alone 

or together with the local government, for example in the Sas Hill or the Tamariska 

Hill. Due to this fact, there are different systems of the nature trails in Budapest.  

The examination of these nature trails shows that there are problems of 

varying degrees to be solved (Dávid 2012): 

 to keep track of the number of visitors of the nature trails, 

 to connect the nature trails with transport hubs (the trails are isolated 

in many cases), 

 to prevent and to repair the damage done by visitors 

 the continuous maintenance of nature trails 

 information boards are generally very didactic (For example a small 

interactive board can help  teach the basics of nature protection for children 

playfully. 

What is the main difference between nature trails? The nature trail of the 

Tamariska Hill shows the nature values of the area, but it has no interactive part. 

The nature trail of Buckthorn Nature Protected Area of Újpest has an interactive 

board showing the nature values of the area for the children. The nature trail of 

Tétényi Plateau can only be used with the help of a brochure, because the nature 

trail has only «check points» without information boards. The brochure guide can 

be obtained in the office of Zöld Jövő Society. The Quarry of Róka Hill has no 

nature trail, only one board showing the geological values without describing the 

biodiversity of the protected area  

 
Figure 4. Different types of information boards (clockwise): Tamariska Hill – Buckthorn 

of Újpest – Tétényi Plateau – Quarry of Róka Hill (author’s photos) 
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Consequently, Budapest nature trails are really diverse. However, it would 

be better to built unified nature trails. Why? The nature trails built by the Duna-

Ipoly National Park or by the MME show several features of the given area, e.g 

biodiversity, geodiversity or cultural history. Other nature trails focus for example 

on the geology or the flora and fauna only. Some nature trails can only be used 

with the help of the associated brochure guide. The unification should not apply to 

the appearance or the format of nature trails – just the type of information 

presented.  

Toursistic information about the protected areas 

It is difficult for the tourists to get information about the protected areas in 

Budapest. There is not correct touristic information on the Internet and the books 

or flyers in English are often too short and superficial. For example, one can read 

about the protected areas on the www.fori.hu, but only in Hungarian and there is 

not a correct map representing the routes leading top protected areas, or the access 

by public transport or by bicycle. The same problem is present on the website of 

the Duna-Ipoly National Park (www.dinpi.hu). One of the most informative 

websites is the http://zoldkalauz.hu, but the foreign tourist can not read it in 

English either. There is a description of caves at www.budapest.com in English 

and www.lonelyplanet.com writes about the green areas.  

The official governmental websites – www.termeszetvedelem.hu – present 

correct data, but these are useful for professionals not for the tourists. The 

homepages of local governments have correct information about the protected 

areas in their district, but these pages are rarely accessible in English. In sum, the 

necessary information might be present on several websites, it would be useful to 

create a multilingual website specialized in natural values.  

 

Conclusion 

The protected areas in Budapest are managed by the Budapest Municipality 

and by the Duna-Ipoly National Park. But these organizations have not enough 

income from the state budget. They have possibilities to obtain money from the 

tenders of the European Union or from entrance fees of tourists. Consequently, the 

areas should be made profitable.  

Therefore it is important to manage the green areas well, for example to built 

nature trails and demonstration centers with interactive exhibitions, or offer guided 

tours with the help of NGOs. Furthermore, the judicial protection of the protected 

areas and the manager organizations must be guaranteed. Unfortunately there is 

more and more difficulty in the regulation of the nature protection. For example 

new laws restrict the rights of the national parks.  

Nevertheless, there are some protected areas in Budapest which had been 

developed in the last years by the Duna-Ipoly National Park or by the MME and 

local governments. If these places were advertised more efficiently online or with 
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the help of the Geographical Information System (GIS), more tourists would visit 

them, and the areas could make more profit. These areas could serve as model 

territories for other protected areas in the city of Budapest. 

 

References 

 

1. Bajor, Z. (2009): Budapest természeti kalauza [The nature guide of 

Budapest]. Kossuth Kiadó, Budapest, p. 256., pp. 44-65. 103-112. 121-125. 

2. Bajor-Lampert, R. – Bajor, Z.( 2013): Budapest tanösvényei a környezeti 

nevelés szolgálatában [The role of nature trails of Budapest in environmental 

education]. Madártávlat, XX./ 3. pp. 34-39. 

3. Beluszky, P. (szerk.): Közép-Magyarország [Central Hungary] Dialóg 

Campus, Pécs- Bp. 2007. p. 526. pp. 424,  

4. Bognár László, A. (2005): Védett természeti értékek a fővárosban [Protected 

nature values in Budapest]. Budapest Municipality, Budapest, p.40. 

5. Dávid, L. (2012): Turizmusökológia [Tourism ecology]. Szaktudás Kiadó 

Ház, Budapest, p. 236., pp.154-155. 

6. Font, X. – Brasser, A. (2002): PAN Parks: WWF’s sustainable tourism 

certification programme in Europe’s national parks. in: Sustainable Tourism: A 

Global Perspective, Edited by Harris R. et. al., Butterworth-Heinemann, Oxford, p. 

312, pp. 105. 

7. Kiss, G. (1999): Hogyan építsünk tanösvényt? [How to build a natural 

trail?). Földtani Örökségünk Egyesület, Budapest, p. 126., pp. 15. 

8. Steiner, F. (2008): The Living Landscape. Island Press, Washington, p. 496., 

pp. 104. 

9. Temesi, G. (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek [On the 

jurisdiction and administration of nature protection]. Dialóg Campus, Pécs- Bp., p. 

118. 

10. Tenk, A. – Merkl, O. – Gergely, A. (2014): Csepel természeti képe [The 

physiography of Csepel]. p. 116. pp. 88-89. 

11. Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos oldala [The administrative 

site of Budapest Municipality] – www.budapest.hu 

12. Duna-Ipoly Nemzeti park [Duna-Ipoly National Park] – www.dinpi.hu 

13. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Act 

CLXXXIX of 2011 on Local Governments of Hungary]  

14. 2015. évi VI. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 

[Act VI. of 2015. on the modification of some public administration laws]  

15. T/3788. számú törvényjavaslat az állami földvagyon kezelésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról [Bill of T/3788. on the modification of some laws 

of the management of state land possession]  

16. Állatkerti alapadatok [Facts on the Zoog – 

www.zoobudapest.com/rolunk/allatkerti-alapadatok 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

93 
 

17. Fővárosi Rendészeti Igazgatóság: Természetvédelem Budapesten [Nature 

protection in Budapest] – www.fori.hu/termeszetvedelem-budapesten 

18. Természetvédelmi prioritások és célkitűzések [Nature protection priorities 

and aims] – 

www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DI

NPI_SAC_celkituzesek/HUDI20009.pdf) 

19. Helyi jelentőségű védett természeti területek [Local protected areas] – 

www.termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek#2014 

 

  



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

94 
 

НЕФОРМАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 

В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

 
 

Тетяна ПАЄНТКО 

доктор економічних наук., професор, 

професор кафедри фінансів,  

Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана,  

Київ, Україна 

tpayentko@kneu.edu.ua 

 
 

Оксана МАРКІНА 

завідувач відділу досліджень 

бухгалтерського та податкового обліку та 

звітності лабораторії економічних 

досліджень КНДІСЕ,  

Київ, Україна 

ksunya.m@gmail.com 

 

 

Стаття присвячена обґрунтуванню інституціонального зв’язку між 

неформальною економікою та ухиленням від сплати податків в Україні. 

Структуровано прояви неформальної економіки та місце ухилення і 

уникнення від оподаткування у неформальній економіці. Обґрунтовано 

наявність інституціонального зв’язку між ухиленням від сплати податків 

та неформальною економікою, а також наслідки такого зв’язку для 

розвитку економіки. 

 

Ухилення від сплати податків є однією з найбільш популярних тем для 

обговорення як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями і практиками. 

Дослідники вивчають різні форми прояву неформальної економіки, форми і 

способи ухилення від сплати податків, однак проблемі інституціонально 

зв’язку ухилення від сплати податків та неформальної економіки приділено 

мало уваги. Увага зарубіжних вчених більше прикута до проблемі 

спрощення оподаткування (наприклад, Golub, Harvey [5]), проблемам 

реформування оподаткування в контексті економічної стабільності 

(наприклад, Antos, Joseph, Andrew Biggs, Alex Brill, and Alan D. Viard [5]). 

Натомість економісти пострадянського простору зосереджені на дослідженні 

причин ухилення від сплати податків [3], вивченню проблем ухилення від 
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сплати податків в окремих країнах [7]. Для економік, на зразок української, 

це питання є надзвичайно важливим, його вивчення дає можливість виявити 

національні особливості проблеми ухилення від сплати податків та динаміки 

неформальної економіки, а також запропонувати ефективніші шляхи 

вирішення цієї проблеми. 

Мета статті – обґрунтування інституціонального взаємозв’язку 

неформальної економіки та ухилення від сплати податків. 

Основна макроекономічна концепція, з позицій якої розглядається 

ефективність впливу оподаткування – це концепція рівноваги на ринку. 

Податки мають властивість порушувати рівновагу на ринку завдяки таким 

ефектам: 

- податки впливають на рівень чистої заробітної плати, і, таким чином, 

зумовлюють зміну сукупного попиту; 

- рівень оподаткування впливає на рішення платника податку щодо 

обсягу заощаджень; 

- зміна ринкової рівноваги через застосування податків може прямо або 

побічно впливати на відносну заробітну плату і ставку доходу на капітал. 

Крім порушення макроекономічної рівноваги, внаслідок названих 

властивостей, рівень оподаткування впливає на рішення платника щодо того 

платити чи не платити податки – тобто, може спонукати його до мінімізації 

податкових платежів. Реалізація такого бажання є одним із джерел 

формування неформального (нелегального) сектора економіки і 

перерозподілу фінансових потоків на його користь. Наслідками такого 

перерозподілу є не тільки недоотримання податкових надходжень до 

бюджету, а й деформації в фінансовій системі, неефективність фіскальної і 

монетарної політики через неможливість дати реальну оцінку економічним 

процесам в країні, а, значить, і зростання ризику помилковості прийнятих 

рішень. 

Неофіційна (тіньова або неформальна) економіка – одна з 

найважливіших проблем для економіки України і практично всіх країн 

постсоціалістичного простору. Традиційно неофіційну економіку оцінюють 

негативно – з точки зору недоотримання податків до бюджету та 

обов'язкових зборів до державних цільових фондів. Однак останнім часом не 

поодинокими є думки щодо позитивних ефектів неофіційного сектора 

економіки, оскільки зайнятість в ньому дозволяє знизити рівень соціальної 

напруги в суспільстві. Проте, на наш погляд, важливим є ще один аспект – 

наявність в довгостроковій перспективі загрози дестимулювання 

підприємницької ініціативи в офіційному секторі, перерозподіл фінансових 

потоків на користь неофіційного сектора економіки і зростання, за рахунок 

цього, масштабів ухилення від сплати податків. Тобто невелика частка 

неформальної економіки загалом може не шкодити економічному розвитку, 

а певним чином йому сприяти, а от постійне зростання неформальної 

економіки спричиняє появу (або збільшення) інституціональних деформацій 
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в економіці та збільшує ризики опортуністичної поведінки, у тому числі і з 

боку платників податків. 

Неофіційна економіка є повноцінним інститутом, який формується і 

розвивається в певних умовах. Масштаби його розвитку залежать від того, 

наскільки ефективно функціонує такий інститут як офіційна економіка. 

Якщо офіційна економіка працює неефективно, поступово вона буде 

витіснятися неофіційною економікою, або ж буде відбуватися 

взаємопроникнення (проростання) неофіційної економіки в офіційну, 

формуючи гібридне освіту - сіру економіку. 

В цілому можна виділити кілька поглядів щодо природи виникнення 

неофіційної економіки. По-перше, неофіційна економіка розглядається як 

економічна діяльність, яка суперечить чинному законодавству, тобто це 

нелегальні господарські дії, які підживлюють кримінальні злочини різного 

ступеня тяжкості. По-друге, неофіційною вважають економіку, яка не може 

бути врахована офіційною статистикою, неконтрольоване виробництво, 

обмін і споживання матеріальних благ. По-третє, неофіційну економіку 

визначають як всі види діяльності, спрямовані на формування або 

задоволення потреб, які культивують в людині різноманітні вади [1]. 

В Україні існують всі три вищеназваних типи неофіційної економіки, 

всі вони настільки глибоко проникли один в одного, що окремо 

досліджувати їх некоректно. В рамках нашого дослідження не розглядається 

чорна економіка, оскільки її виникнення та ліквідацію неможливо здійснити 

за допомогою фіскальних важелів. Неофіційна і фіктивна економіка являють 

інтерес з точки зору перерозподілу фінансових потоків. З метою спрощення 

сприйняття результатів дослідження ці дві складові тіньової економіки ми 

об'єднаємо під загальним терміном «неформальна економіка». Експансія 

неформальних інституційних відносин в Україні, викликана слабкістю 

державної влади, її низьким авторитетом, неефективністю механізмів 

реалізації законів є джерелом не тільки виникнення неформального сектора 

економіки, а й створення умов для його розвитку. 

Неформальні відносини породжують формування неофіційних доходів, 

неофіційних платежів, які, як зазначають О. Тищенко, Ю. Іванов не 

виступають в якості об'єктів оподаткування [2], завдаючи тим самим істотної 

шкоди процесу формування доходної частини бюджету. Тобто, неформальна 

економіка, як особливий неформальний інститут, тісно пов'язана з таким 

явищами як ухилення і уникнення оподаткування. 

Наявність неформального сектора економіки сприяє поширенню таких 

явищ як ухилення і уникнення оподаткування, в результаті яких бюджет 

держави щорічно втрачає значні суми податкових надходжень. Ці кошти не 

зникають безслідно, вони складають значну частину ресурсного 

забезпечення неофіційного сектора економіки. За даними Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, рівень тіньової економіки в Україні 

протягом 2011-2018 рр. коливається в межах 32-43% (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Рівень тіньової економіки в Україні у 2011-2018 рр., % до ВВП 

 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Інтегральний 

показник 

рівня 

тіньової 

економіки 

34 34 35 43 40 35 32 32 

Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

 

Якщо порівнювати значення цього показника з аналогічними 

показниками країн Західної і Східної Європи, то його рівень можна вважати 

помірним, хоча він і перевищує безпечний (20%) з точки зору економічної 

теорії. Однак динаміка цього показника в Україні являє науковий інтерес не 

стільки з точки зору розміру сектору неформальної економіки, скільки з 

точки зору стабільності. Як видно з таблиці, навіть у періоди відносної 

політичної та економічної стабільності розмір тіньового сектору економіки 

мінімально становив 32% від ВВП. Це свідчить про те, що частина бізнесу не 

довіряє державі і не бажає платити податки на її користь. Тобто проблема 

полягає не тільки у розмірі податкового навантаження, але і у довірі до 

уряду, а це вже проблема інституціонального характеру.  

Досліджуючи проблеми ухилення від сплати податків та їх зв’язок з 

неформальною економікою, важливо розмежовувати уникнення та ухилення 

від сплати податків. Уникнення оподаткування, в більшості випадків, 

розглядається як наслідок мінімізації податкових зобов'язань законним 

шляхом з використанням податкових лазівок [4]. Уникненням можна 

вважати використання різного виду податкових пільг, «податкових гаваней», 

протиріч податкового законодавства, яке можна буде представити як 

конфлікт інтересів. Щодо лазівок, то вони або навмисно створюються – 

закладаються в проекти податкових законів розробниками, що лобіюють 

інтереси окремих платників податків і їх груп, або виникають в результаті 

недосконалості податкового законодавства, перш за все недостатньої 

регламентації процедурних питань. Для України характерними є обидва 

способи зменшення податкових зобов'язань до сплати в бюджет. 

Уникнення оподаткування притаманне будь-якій державі, причина його 

існування полягає в природі впливу податків на доходи платників і, 

відповідно, можливості здійснювати витрати. Хоча однією з ознак податків є 

їх безеквівалентність, в уяві платника податку він виступає в якості плати 

державі за виконання нею своїх функцій. Інституційний характер 

оподаткування проявляється в тому, що в державах з високим рівнем 
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економічного розвитку чітко простежується зворотний зв'язок між обсягами 

сплачених податків усіма платниками та обсягами суспільних благ, які надає 

держава всім членам суспільства, завдяки зібраним податкам. Наявність 

тісного зв'язку такого характеру сприяє тому, що податки набувають ознаки 

усвідомленого платежу, а загроза примусу поступається місцем вільним 

вибором платника податків. Якщо платник приймає рішення про мінімізацію 

податкових платежів, це свідчить про те, що він розраховує використовувати 

заощаджені суми ефективніше, ніж це б зробила, з його точки зору, держава. 

Таким чином, уникнення оподаткування можна розглядати як 

діяльність господарюючих суб'єктів, спрямовану на мінімізацію податкових 

зобов'язань допустимими законом способами: використання податкових 

пільг, альтернативних режимів оподаткування, побудова «каскаду фірм», 

зміна облікової політики, вибір сфери і способу розміщення активів, 

використання недоліків в законодавстві, так званих податкових лазівок 

тощо. 

Уникнення оподаткування може мати позитивний вплив на результати 

діяльності платника податків. Законна можливість зменшити обсяги сплати 

податків стимулює його до підвищення рівня правової культури (вивчення 

не тільки всіх тонкощів податкового законодавства, а й суміжних галузей 

права), а зекономлені на податкових платежах ресурси створюють поле для 

вдосконалення або розширення діяльності платників податків. Мінімізація 

оподаткування обумовлюється чинниками зовнішнього середовища, 

необхідністю виживати в складних умовах, і економити ресурси. На 

формування доходів держави уникнення оподаткування має двоякий вплив. 

Так, в короткостроковій перспективі відбувається зменшення податкових 

надходжень до бюджету, а в довгостроковій (за інших рівних умов) може 

відбутися його компенсація за рахунок розширення бази оподаткування і, 

відповідно, збільшення обсягів надходжень податків до бюджету. 

На відміну від уникнення податків, ухиленню притаманні переважно 

негативні характеристики. У механізмі ухилення від оподаткування значне 

місце займає неформальна економіка. Здійснення неформальної економічної 

активності не обкладається податками, що призводить до втрат бюджету. 

Такий негативний вплив може бути частково нейтралізовано за рахунок 

непрямого оподаткування, але лише в тому випадку, коли значна частина 

отриманих доходів від неформальної діяльності спрямовується на 

споживання всередині країни, а не переводиться за кордон. 

Ухилення від оподаткування досить часто пов'язують з низьким рівнем 

податкової культури платників. На наш погляд, основною причиною 

ухилення від оподаткування є те, що платники отримують більшу вигоду від 

несплати податків, ніж від отримання суспільних благ від держави. При 

цьому можливість настання покарання радикально не змінює стану речей, 

оскільки має або малу ймовірність настання, або ж втрати, навіть в разі 

настання відповідальності, будуть набагато меншими, ніж виграш від 
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вдалого події ухилення від оподаткування. Така ситуація особливо яскраво 

виражена на етапі становлення інституту оподаткування і практично 

унеможливлює викорінення ухилення від оподаткування шляхом введення 

жорстких штрафних санкцій. Ухилення передбачає використання 

заборонених законом зменшень податкових платежів, тому боротися з ним 

тільки шляхом зменшення обсягів податкових пільг або підвищенням рівня 

штрафних санкцій буде неефективним 

Предметом злочину в рамках ухилення від сплати податків можна 

вважати ту суму коштів, яка не надійшла до бюджету через невиконання 

обов'язку щодо сплати податків. Варто відзначити, що найменшу небезпеку 

становить ухилення від оподаткування у вигляді неналежного ведення 

бухгалтерського та податкового обліку, а також неперерахування 

задекларованих податків до бюджету. Таке порушення досить легко виявити 

і усунути. 

Велику загрозу становлять такі способи ухилення від оподаткування, 

які мають ознаки обману, при цьому найпоширенішими інструментами 

ухилення від сплати податків є використання фіктивних угод, фіктивних 

документів, навмисне перекручування бухгалтерського обліку тощо (по суті, 

різні прояви неформальної діяльності). 

З точки зору інституційної теорії, платники ухиляються від 

оподаткування, якщо вартість ухилення є нижчою за вартість вигод, які воно 

приносить. Масштаби неформальної економіки і обсяги недоотримання 

податкових платежів, в результаті його розмірів, свідчать про те, що в 

Україні вартість ухилення є нижчою за вартість отриманих від нього вигод. 

Інституційний характер оподаткування проявляється у вигляді своєрідної 

поведінкової реакції платника не тільки на розмір податкових платежів, а й 

на цілий ряд інших факторів – розмір покарання, ймовірність його настання, 

обсяг суспільних благ, які надаються державою, рівень їх доступності тощо. 

Все це, в результаті, доповнює комплекс формальних правил оподаткування 

і визначає подальшу стратегію поведінки платника. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що в короткостроковій 

перспективі обидва явища (як ухилення, так і уникнення оподаткування) 

мають негативний вплив на розмір податкових надходжень до бюджету, 

проте в довгостроковій перспективі уникнення набуває позитивний характер 

на подальший розвиток держави завдяки розширенню бази оподаткування, а 

негативний характер впливу ухилення посилюється. Саме тому, приймаючи 

рішення про внесення змін до механізму нарахування та сплати податків, а 

також про рівень відповідальності за порушення податкового законодавства 

обов'язковим є врахування не лише юридичних і економічних наслідків, а й 

інституціональних, у тому числі і поведінкових. 

Вплинути на поведінку платника податків з метою зменшення обсягів 

ухилення від оподаткування, за рахунок ведення діяльності в 

неформальному секторі економіки, можна за рахунок: 
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- зниження ставок податків з одночасним розширенням бази 

оподаткування (до моменту утворення інституційної пастки); 

- забезпечення незворотності покарання в разі виявлення факту 

ухилення від оподаткування; 

- формування такого співвідношення між величиною граничної суми 

податку до сплати і граничною сумою штрафних санкцій за ухилення від 

оподаткування, при якому гранична сума штрафних санкцій буде вище. 
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Одним із пріоритетів України є  розбудова економіки, яка базується на 

знаннях та інноваціях й направлена на зростання рівня 

конкурентоспроможності не тільки підприємств, а й територіально-

господарських систем. Для цього необхідно реалізувати модель кластерної 

політики з акцентом на їх міждисциплінарність. Згідно принципу потрійної 

спіралі, ефективні кластери формуються там і тоді, де має місце тісний 

контакт бізнесу та науки, сукупності підприємств з інноваційним баченням 

розвитку, відповідного менеджменту державного рівня та підтримки 

суспільства. 

Тому для України необхідно створювати інноваційні інституції та 

інформаційне забезпечення щодо: аналізу та екологічного аудиту 

територіально-господарських систем, який визначає сильні та слабкі 

сторони регіональних та національних кластерів; експертного аналізу 
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можливостей регіонів; експертних послуг і дорадництва; оцінки затрат на 

виробництво; запасів і якості природних ресурсів. 

Головна мета комплексного екологічного аудиту формування 

кластерів з органічного агровиробництва: забезпечення ефективності 

функціонування місцевих систем державного й екологічного управління, 

органів місцевого самоврядування; напрацювання незалежної, достовірної 

інформації про господарські об’єкти та територіально-господарські 

системи в цілому (діагностика територій); оцінка стану і розробка 

рекомендацій щодо вдосконалення екоменеджменту підприємств; оцінка 

стану і розробка рекомендацій щодо екологічного оздоровлення об’єктів 

навколишнього природного середовища, еколого – соціальної збалансованості 

населених пунктів,  районів. 

Для реалізації процедури оцінки стану навколишнього природного 

середовища територіально-господарських систем розроблена комплексна 

методика екологічного аудиту, яка включає системний аналіз наступних 

блоків інформації: картографічна інформація, природно-кліматичні умови, 

земельні ресурси, водні ресурси, особливо охоронні території та рекреація, 

біоресурси, комплексні показники перетвореності територій, моніторинг. 

Використавши методику екологічного аудиту для оцінки 

територіально-господарських систем, отримаємо повну базу даних про 

об’єкт досліджень, що дозволяє прогнозувати види робіт з формування 

кооперативів або кластеру, вартість землі при купівлі або продажі після 

зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Така інформація слугує вихідним інструментом прийняття рішень – 

розробка бізнесів і проектів та стратегій розвитку кооперативів й 

кластерів. Передусім це інформаційне забезпечення для діяльності 

організацій, установ, підприємців в єдиному глобалізованому товарному 

ринку, для участі в міжнародному економічному, науково-технічному 

співробітництві і міжнародній торгівлі.  

Розроблено методику екологічного аудиту територіально-

господарських систем згідно принципу потрійної спіралі для формування 

кластерів з органічного агровиробництва, забезпечення гармонізації і 

ефективності функціонування місцевих систем державного й екологічного 

управління, напрацювання незалежної, достовірної інформації про 

господарські об’єкти й розробки рекомендацій.  Методика передбачає 

системний аналіз наступних блоків інформації: картографічна інформація, 

природно-кліматичні умови, земельні ресурси, водні ресурси, особливо 

охоронні території та рекреація, біоресурси, комплексні показники 

перетвореності територій, моніторинг.  Така інформація слугує вихідним 

інструментом прийняття рішень – розробка бізнесів і проектів та 

стратегій розвитку для  кооперативів й кластерів. Проведені роботи з 

екологічного аудиту на перспективу будуть розвиватися за напрямками: 

формування довіри (бренду) до виробників певної території або ресурсу у їх 
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використані (пізніше – продукції за її життєвим циклом); автоматичне 

виконання положень законів і стандартів як України так і міжнародних, що 

дає можливість знаходити покупців на рівні світу. 

Ключові слова: екологічний аудит, методика, органічне 

виробництво, кластер, інформація. 

 

Постановка завдань. Глобалізація, євроінтеграція, посилення 

міжнародної конкуренції у світовій економіці й активізації інноваційних 

процесів вимагають нових підходів до соціально-економічного розвитку 

нашої держави. Історичні передумови розвитку світової економіки на фоні 

глобальної конкуренції, зміни кон’єктури на споживчих ринках, важливість 

пріоритетного і прискореного обєднання малих і середніх підприємств на 

основі географічного, виробничого, науково-технічного і комерційного 

інтересів призвели до кластерної економіки. Smart та  «зелена» економіка, 

пріоритетність розвитку кластерів можливі за організації на всіх рівнях 

менеджменту територіально-господарських систем, що в свою чергу 

використовує екологічний аудит (ЕА) підприємств, систем управління, 

природо-ресурсного потенціалу, територій, що є інструментом забезпечення 

конкурентоздатності держави, кластерів, галузей та підприємств.   

  Саме тому одним з пріоритетів Європейського Союзу є економіка, яка 

базується на знаннях та інноваціях та направлена на зростання рівня 

конкурентоспроможності не тільки підприємств, а й територіально-

господарських систем. Європейська комісія  реалізує моделі реалізації 

кластерної політики з акцентом на їх міждисциплінарність, а саме: 

інтернаціоналізація співробітництва та вдосконалення методів управління; 

кластери були визначені як важливий бенефіціар в межах розумної 

спеціалізації регіону [16]. Фінансова підтримка кластерів відбувається на 

трьох рівнях: макро (член і асоційовані країни), мезо (національний) і мікро 

(регіональний) [19]. Наприклад, у більшості країн світу є законодавчо-

нормативна база формування та розвитку кластерів та свої особливості, 

наприклад,  особливістю умов японської кластеризації є традиційна схема 

субпідрядних і субконтрактних зв”язків між рядом великих і мережею 

середніх і малих підприємств. Типовий великий японський кластер (а їх 

близько 600) складається з одного головного підприємства та підприємств, 

що розміщені, географічно близько до нього. В Польші кластерна політика 

базувалася на Національній програмі реформ «Європа 2020» а  кластерні 

структури найчастіше поєднують зовнішнє та внутрішнє фінансування, 

отримуючи додаткові кошти тощо [16, 26].  

Згідно принципу потрійної спіралі, який сконцентрував у собі світовий 

досвід «створення кластерів, ефективні кластери формуються там і тоді, де 

має місце тісний контакт бізнесу та науки, сукупності підприємств з 

інноваційним баченням розвитку, відповідного менеджменту державного 

рівня та підтримки суспільства. Таким чином, економіки країн світу 
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перейшли від підтримки базових галузей, що повільно розвивались, до 

галузей, що розвиваються на основі високих технологій і кластерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день 

питання інновацій щодо кластерів, кооперативів та інших інтеграційних 

формувань вивчають в Україні та світі такі вчені як: А. Гуторов, Н. 

Гончаренко, М. Войнаренко, М. Драгоманов, М. Домбровський, В. Зіновчук, 

М. Портер, В. Бакум, М. Кропивко, М. Конаков, Є. Колосінський, В. Россоха,  

О. Тупчій, Ю. Частухин, Л. Юхимчук, K. Heffner, B. Klemens, Sophie Hantsch, 

Helmut Kergel, Michael Nerger, Alexandre Luis Prim, Mohamed Amal, Diez-Vial 

& Fernández-Olmos, Fernhaber, Gilbert, & McDougall, Tristão, Oprime, Jugend, 

& Silva,   Belso-Martínez, McCann & Folta,  Molina-Morales & Martínez-

Fernández та ін. [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 27, 30, 32, 33].   

Методологічні розробки з ЕА були розглянуті в роботах таких 

вітчизняних вчених, як О. Бондар, Г. Гурська, І. Басанцов, У. Костюк, С. 

Макаров, В. Рибак, Г. Шматков, В. Шевчук. Організаційно-економічні 

основи ЕА відображені у працях Т. Галушкіної, С. Лебедевич, Є. Мішеніна, 

У. Новак, Т. Пізняк, Г. Шпак. Дослідженням системи екологічного контролю 

присвячено роботи таких іноземних науковців, як М. Беріні, М. Біанчі, Г. 

Верчур, Г. Гудлас, Д. Замбріні, Н. Хельберг та інших. Питання впровадження 

ЕА в умовах змін ведення сільського господарства висвітлено у працях С. 

Вуда, Г. Делі, К. Себастіана, Дж. Фарлей, С. Шера та інших. Теоретичні  

аспекти ЕА розглядалися М. Глантсом, Б. Дігманом, М. Метьюзом, П. 

Мехіканосом, Д. Нельсоном, Л. Тозером та багатьма іншими [4, 10 - 15, 28, 

29, 31].  

  Формулювання мети статті. Проте методології і положенням 

використання ЕА щодо комплексної оцінки природо-ресурсного потенціалу 

територій, перспектив та ресурсоформуючих чинників не було розкрито у 

розробках щодо кластерів, в тому числі для органічного виробництва із 

врахуванням сучасних тенденцій у Smart та  «зеленій» економіці й 

екологічному менеджменті територій.  

Важливість таких розробок є не заперечною відповідно тенденцій 

зростання органічного сектору економіки у багатьох країнах світу. Так, 

зокрема за даними FiBL та IFOAM  обсяг світового ринку органічної 

продукції у 2018 році досяг 90 мільярдів євро (80 млрд. Євро роком раніше). 

Найбільші ринки органічного сільського господарства - США 40 млрд. Євро, 

Німеччина - 10 млрд євро, Франція - 7,9 млрд. Євро, Китай - 7,6 млрд євро. 

Найбільше органічні продукти купують в Швейцарії - 288 євро на душу 

населення в 2017 році, Німеччини - 278 євро, Швеції - 237 євро. Найбільша 

частка органічного ринку (13,3% від загального обсягу продовольчого ринку) 

припадає на Данію. Органічне сільське господарство спеціалізується в 181 

країні світу на 69,7 мільйонах гектарів. Рік тому це була 171 країна на 57,8 га. 

За рік кількість органічних земель зросла на рекордні 20%. У число країн з 

найбільшою кількістю сертифікованих органічних сільгоспугідь входять 
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Австралія 35,6 млн га, Аргентина 3.4 млн га, Китай 3 млн га. За часткою 

органічних земель в загальній структурі сільгоспугідь лідирують 

Ліхтенштейн - 37,9%, Самоа - 37,6%, Австрія - 36%. У чотирнадцяти країнах 

10 і більше відсотків всіх сільськогосподарських земель є органічними [18].        

Основний матеріал дослідження. Значні темпи зростання органічних 

секторів економіки у різних країнах світу, забезпечення 

конкурентоспроможності національних економік, гармонізація нормативно-

правової бази, перехід до інноваційної моделі розвитку, орієнтація економіки 

на системне покращання еколого-економічної ситуації має державне 

значення. В умовах зростаючої глобалізації ринків для України потрібно 

розробляти варіанти забезпечення конкурентоспроможності, підвищення 

якості продукції та послуг і при цьому декларацію соціальної 

відповідальності в тому числі й до охорони навколишнього природного 

середовища (НПС). У ЄС інструментами «зеленої» економіки, екологічного 

менеджменту територіально-господарських систем є добровільна «Програма 

управління навколишнім середовищем та аудиту (ЕМАS)» яка введена 

Регламентом 761/2001, прийнятим Радою ЕС та Європейським парламентом. 

Від країн, що готуються до вступу в ЄС, вимагають розроблення і 

впровадження організаційних структур щодо таких екологічних норм. 

Зазначені інструменти в ЄС призвели до створення такого еволюційного 

елементу як Європейська обсерваторія кластерів - єдиної точки доступу до 

статистичної інформації, аналізу та картографування про кластери та 

кластерну політику в Європі. Така організація на рівні ЄС надає важливі 

переваги щодо: інтелектуальної спеціалізації та кластеризації, розробки  

конкурентних переваг за допомогою кластерів, реалізації стратегії «Європа 

2020», порівняльного картографічного кластерного картографування з 

урахуванням галузевого та міжгалузевого статистичного аналізу тощо [5].  

  Тому для України необхідно створювати інноваційні інституції та 

інформаційне забезпечення щодо:  

- інформаційного забезпеченя через інституційне обєднання 

інноваційних підприємств та організацій для інтернаціоналізації капіталів;  

- врахування мега-тенденцій промислових перетворень;  

- виявлення загальної взаємодії, прогнозування й аналізу виробничих та 

кластерних можливостей; 

- аналізу та ЕА територіально-господарських систем, який визначає 

сильні та слабкі сторони регіональних та національних кластерів та 

визначення рамкових умов для сфери міжгалузевої співпраці; 

- інструменту самооцінки для розробки кластерної політики на 

підтримку нових галузей («Європейський стрес-тест для кластерної 

політики»); 

- консультаційних служб (ЕА природо-ресурсного потенціалу, 

експертний аналіз можливостей регіонів, регіональне опитування та 
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тестування,  експертні послуги, дорадництво, оцінка затрат на виробництво, 

запаси і якість природних ресурсів тощо). 

 При формуванні кластерних утворень агропромислового типу до уваги 

треба брати передусім їхні основні ознаки та особливості й можливості 

територіально-господарських систем. Таким чином, розробка структури і 

механізму взаємодії між учасниками кластера має бути спрямована на 

створення ефективної системи з виробництва конкурентоздатної продукції та 

розбудовуватись на основі чітко сформованої методології. Застосування 

кластерної моделі розвитку аграрної сфери зумовлено й потребою в 

оновленні форм і методів управління соціально-економічними системами та 

зорієнтоване на комплексне використання природного, наукового, технічного 

і соціально-економічного потенціалу територій.  

Набагато складніше справи щодо організації органічних кооперативів і 

кластерів. На нашу думку, сутність поняття «кластер» в аграрному 

виробництві, органічному аграрному бізнесі полягає у: системності, 

організації співпраці через нестачу технологій та досвіду, регіональній 

локалізації, незалежності учасників, міжгалузевому характері, 

добровільності, формуванні унікальних конкурентних переваг і 

конкурентних позицій на світовому ринку. 

 Кластерна форма об’єднання виробників органічної продукції 

рослинництва й тваринництва на основі висновків ЕА сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності товаровиробників на національному і 

міжнародному ринках шляхом: пошуку спільних інтересів для бізнесу; 

інституційного забезпечення захисту інтересів кластеру; визначення 

спеціалізації виробників органічної продукції й розроблення інструментів 

підвищення якості послуг і продукції; напрацювання перспективних бізнесів 

на міжнародному й національному ринках; розроблення і впровадження 

організаційного механізму формування фінансових ресурсів для реалізації 

робіт; впровадження організаційних, економічних заходів щодо 

попередження наслідків природно-кліматичних змін, ліквідації їх впливу на 

організацію аграрного виробництва; впровадження системи правового 

супроводу діяльності кластеру тощо.   

Тенденції розвитку кластерів в органічному виробництві натепер такі: 

потреба в розробці методології та врахуванні особливостей понять 

кооператив (в існуючому та проекті Закону України «Про кооперацію») та  

«кластер» в органічному виробництві; зростання наукоємності, 

інноваційності; розуміння аграрного сектору як високотехнологічної галузі; 

специфіка щодо сезонності та впливу природно-кліматичних факторів; 

кон’єктура щодо нішевої й органічної сировини та продукції (зайнятість, 

технологічність, якість як «перепустка» на ринки); залучення виробників та 

підрядників, що працюють в органічному секторі економіки; найбільше 

врахування специфіки та стану НПС як позитивних природних факторів в 

органічному рослинництві й тваринництві тощо.  
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ЕА є ефективним інструментом контролю за станом використання 

ресурсів НПС в тому числі й кластерами. Дія такого інструменту 

розповсюджується на забезпечення екологічно допустимого та економічно 

обґрунтованого землекористування та покращання НПС  шляхом 

гармонізації робіт з його охорони і еколого-врівноваженим розвитком 

економіки. 

Світова практика показує, що ефективні кластери не виникають 

штучно з нуля, а організовуються в локалізовані виробництва і далі вони 

формуються в стійкі і сильні організпації. В даний час виявлення кластерів є 

однією з головних проблем їх формування, для вирішення якої пропонується 

використовувати комплекс методів і прийомів: анкетування, інтерв'ювання, 

експертні оцінки, мережевий аналіз, спеціальне обстеження, коефіцієнт 

локалізації, SWOT – аналіз, ЕА територіально-господарських систем. Такі 

методи і прийоми в основному фіксують існування кластерів постфактум, 

або вимагають значних обсягів аналізу статистичної інформації. В якості 

критерію ідентифікації кластерів доцільно використовувати частоту взаємодії 

наукового - освітніх організацій, бізнесу і влади (принцип потрійної спіралі). 

Для реалізації кластерної політики, формування інституційних 

передумов обєднання та спеціалізації, пошуку оптимальних рішень щодо 

соціо-еколого-економічної відповідальності у суспільстві оптимальним 

інструментом буде ЕА територіально-господарських систем. Для розуміння 

сутності, процедур, об’єктів та висновків й значимості необхідно 

використовувати розроблену  методику ЕА.  

Головна мета комплексного ЕА формування кластерів з органічного 

агровиробництва: забезпечення гармонізації і ефективності функціонування 

місцевих систем державного й екологічного управління, органів місцевого 

самоврядування; напрацювання незалежної, достовірної інформації про 

господарські об’єкти та територіально-господарські системи в цілому 

(діагностика територій); оцінка стану і розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення екоменеджменту підприємств; оцінка стану і розробка 

рекомендацій щодо екологічного оздоровлення об’єктів НПС, еколого – 

соціальної збалансованості населених пунктів, міст, районів. 

В основі методики лежить системний підхід до формування 

інноваційного, соціо-еколого-економічного обґрунтування стану та 

функціонування територіально-господарських систем та їх природного 

потенціалу, конєктури щодо економічного розвитку та врахування тенденцій 

й вимог до корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу, органів влади 

й діяльності в цілому суспільства перед майбутнім. Принципи покладені в 

базис організації кластерів: економічна доцільність, системність, 

самоорганізація, унікальність, екологічність, соціальна відповідальність, 

науковість які враховують положення smart та «зеленої» економіки й 

потрійної спіралі.   
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На першому етапі – визначається мотивація до формування кластера 

(принцип еколого-економічної доцільності та розуміння населенням потреби 

у кластері з його соціальної відповідальності) або системи кооперативів, 

інноваційних підприємств як складових кластеру. У період формування 

ринкового суспільства кращий мотив для організації кластеру - це власні 

вигоди його учасників. Задля не допущення монополізації у діяльності 

кластеру його структура та склад, статутні особливості у діяльності, роль 

влади та науки, кон’єктура ринку, маркетингові й соціальні аспекти як єдине 

ціле підлягають суспільному обговореню й прозорості у прийняті рішень на 

різних рівнях. Створенню кластера передують системні міжнародні, 

національні, регіональні дослідження щодо перспективних видів діяльності й 

їх ресурсного, фінансового, забезпечення людськими ресурсами, 

маркетингових досліджень продукції, природо-ресурсного потенціалу і 

вцілому особливостей (фішок) територій (рис.1). 

Тому до об’єктів ЕА, як складових кластеру (кооперативу, 

підприємства) належать: території; агроформування; об’єднані територіальні 

громади; природно-господарські об’єкти; окремі природні ресурси, 

розміщені локально, так і територія як ресурс; сільськогосподарські землі (в 

тому числі сертифікація на органічне землекористування); курорти (як 

цілісного комплексу із надання послуг і НПС, що його оточує); території де 

вирощується районована, нішева, специфічна для кластеру, в тому числі, 

екологічна продукція з врахуванням якості сільськогосподарських угідь за 

принципом «з лану до столу»; виробничі процеси (система безпеки продуктів 

харчування, наприклад, НАССР) тощо (рис. 2). 

Перший етап визначає мету, вибір підрядника на проведення ЕА, 

територію й майбутні виробничі процеси, планові види робіт та пошук 

конкурентних фішок у формуванні окремих органінізацій з структури 

кластеру або ж в цілому. 

Другий етап. ЕА територіально-господарських систем, територій й 

об’єктів кластеру включає оцінку якості НПС, його природо-ресурсний 

потенціал, запаси та перспективи стану довкілля у контексті антропогених 

змін за такими етапами: постановка проблеми, визначення стратегічної мети 

та потреби в оцінці природо-ресурсного потенціалу й у відповідному 

фінансуванні для його раціонального використання; ЕА територій кластеру 

або його планових територій (комплексно у контексті стратегій і планів,  
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Рис. 1. Кластер як – географічна концентрація smart-спеціалізації 

взаємодії суб’єктів діяльності за принципом потрійної спіралі. 
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програм та ринкових проектів різного рівня, SWOT аналіз та інший 

інструментарій й види робіт, наприклад, [21 - 25]); складання прогнозу 

розвитку екологічних, економічних, соціальних ситуацій в залежності від 

сценаріїв розвитку територій; екологічний менеджмент на основі сучасних 

задач і потреб у контексті збалансованого розвитку.  

 

Рис. 2. Основні об’єкти ЕА та учасники формування кластерів. 
 

Процедура оцінки стану НПС на об’єктах ЕА на основі процесного 

підходу наведена на рис. 3. 

Комплексна методика ЕА, на нашу думку, включає теоретико 

методологічні напрацювання щодо стандартів ДСТУ ІСО 14000 «Управління 

навколишнім середовищем», Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), 

відображені в таких публікаціях, як [14, 21 - 25] та системний аналіз 

наступних блоків інформації:  

1. Картографічна інформація. Карти адміністративних районів, 

окремих землеволодінь, громад, в тому числі онлайн електронні карти за 

різним призначенням і показниками; ситуаційні плани-схеми для з’ясування 

можливих зон впливу та взаємодії з сусідніми об’єктами від 5 до 15 км; 

з’ясування геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, геоботанічних, 

ґрунтових процесів (картографічний матеріал повинен бути виконаний за 

різні проміжки часу – 10 та більше років з метою співставлення та виявлення 

можливих змін (врахування їх для детального аналізу); функціональні зв’язки 

між елементами басейну, ландшафту, їх взаємозв’язок та вплив одне на 

одного; картографічний аналіз за геоінформаційними технологіями (зокрема 

накладання шарів карт для встановлення територій, що зазнали найбільших 

впливів); аналізування і моделювання можливих тенденцій негативних 

процесів за допомогою геоінформаційних технологій. 

2. Природно-кліматичні умови. Належність до кліматичної зони; аналіз 

інтенсивності та кількості опадів (мм) та їх розподіл на протязі року; 

кліматичні зміни; температурний режим; роза вітрів; агрокліматичне 

районування; біокліматичні умови та ін. 
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Мета: ЕА територій з метою організації кооперативів, кластерів з 

метою їх наступної сертифікації за комплексом показників інноваційності та 

конкурентоспроможності та раціонального природокористування 

↓ 

Оцінка планів та перспектив діяльності: вибір об’єктів і суб’єктів ЕА,  

планування робіт на основі системного підходу (стратегічне планування) 

↓ 

Проведення процедури екологічного аудиту 

↓ 

Планування робіт на основі процесного підходу в екологічному 

менеджменті та економіці природокористування 

↓ 

Організація збору інформації, вибір показників якості для оцінки 

кожного об’єкту НПС 

↓ 

Проведення натурних обстежень, економічних розрахунків та 

пошукових робіт 

↓ 

Геоінформаційні технології, дистанційне зондування землі, аналітичні 

методики, біотестування 

↓ 

Інтегральна та експертна оцінки природно-господарських систем 

(об’єктів ЕА для формування конкурентоспроможних та соціально й 

екологічно відповідальних кластерів) 

↓ 

Формування висновків та рекомендацій 

↓ 

Навчання з питань використання об’єкту (об’єктів) 

↓ 

Прктична реалізація рішень на етапі 1 та його корегування з 

вразуванням висновків ЕА 

↓ 

Розробка і документування методик, систем управління, сертифікації 

земель, заключення контрактів із використання ресурсів для сертифікації 

якості і використання НПС 

↓ 

Еколого-врівноважене функціонування територій кластеру 

(кооперативу, громади, регіону держави) 

 

Рис. 3. Процедура оцінки стану НПС на об’єктах ЕА на основі 

процесного підходу 
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3. Земельні ресурси. Кадастр земельних ресурсів (моніторинг і динаміка 

складу, грунтове районування); детальні карти ґрунтового покриву, 

експлікації земель, землекористування; водно-фізичні та агрохімічні 

властивості ґрунтів (дані агрохімічного обстеження із динаміки вмісту 

поживних та забруднюючих речовин (абсолютні та відносні показники); 

динаміка врожайності сільськогосподарських культур; екологічний стан 

ґрунтів; небезпечні об’єкти (склади мінеральних добрив); зелені насадження 

різноманітного призначення (наявність, склад, площа); аналіз структури та 

процесів зміни рослинного покриву (природна, сільськогосподарська (види 

рослинності)); обґрунтування заходів із попередження та зменшення 

негативного впливу на ґрунти;  системний аналіз взаємного (позитивного або 

негативного) впливу об’єктів НПС на середовище проживання людини та 

антропогенної діяльності на земельні ресурси. 

4. Водні ресурси. Аналіз рівнів артезіанських і ґрунтових вод та ризики 

на рахунок не відповідності до оптимальних; екологічна класифікація 

поверхневих вод за стандартними методиками; біологічні характеристики 

поверхневих водних об’єктів; фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, 

токсикологічні, радіоекологічні показники поверхневих і підземних вод; 

достатність забезпечення  сільськогосподарського виробництва водою 

відповідної якості для виробництва і поливу; аналіз впливу на поверхневі і 

підземні води специфічних забруднюючих речовин (які натепер не 

очищаються відомими конструкціями очисних споруд, що поступають у 

водне середовище при скидах дренажних (засоби хімізації, мінеральні 

добрива, пестициди) вод; обґрунтування просторової прив’язки скидів 

стічних вод; аналіз матеріалів оцінки впливу на НПС у регіональних 

підприємств. 

5. Особливо охоронні території та рекреація. Оцінка статусу 

(заповідник, заказник) та їх оптимальні параметри; цілісність ландшафтів з 

екологічної точки зору, їх привабливість, натуральність (за експертними 

оцінками); зв’язок біокоридорів з особливо охоронними територіями 

(екологічна мережа як інтегральний природний ресурс багатоцільового 

призначення (оцінюється інтегральними показниками)); заходи з 

попередження деградації рослинних угруповань, врахування об’єктів 

природно-заповідного фонду і територій перспективних для заповідання.  

6. Біоресурси. Фактичні і оптимальні відсотки лісистості території, тип 

рослинності та продуктивність біомаси ландшафтів,  зміна складу рослинних 

угруповань (видового різноманіття, стан, умови перебування та 

продуктивність), оцінка збалансованості природного потенціалу території 

(умова екологічної рівноваги), процеси синантропізації, біоіндикації з 

позицій системно-екологічного підходу. 

7. Комплексні показники перетвореності територій.  Визначаються 

площі всіх елементів ландшафту, а саме: лісів, водойм, боліт, луків, пасовищ, 

ріллі, сільської забудови, земель промислового користування тощо для 
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встановлення коефіцієнта екологічної стійкості ландшафтів. 

Використовуються дані екологічної статистики і дані моніторингу 

різнопланових організацій для визначення значень регіональних індексів 

антропогенного перетворення, коефіцієнтів абсолютної та відносної 

напруженості, оцінки основних показників екологічного простору за 

допомогою коефіцієнтів локалізації, інтегрального показника екологічного 

стану території тощо  за стандартними методиками з метою обґрунтування 

впливу на стан територіально-господарських систем. Отримані значення 

порівнюють з оптимальними та аналізують внесок (долю) негативного 

впливу від кожного фактору, наприклад: рілля, забудова, порушені території 

тощо. 

8. Моніторинг. Режим підземних і поверхневих вод та їх якість, 

повітряно-водний режим ґрунтів, поверхневий стік та його хімічний склад, 

потужність гумусного шару ґрунту, метеорологічні параметри (опади, 

випаровування, температура ґрунту, висота сніжного покриву та ін.), 

екологічний стан техногенних обєктів. 

Підсумовуючи результат проводять інтегровану за вимогами 

інгредієнту оцінку стану територіально-господарських систем на основі 

математичного моделювання та ГІС технологій для створення дієвої системи 

управління з метою оптимізації відносин людина - НПС у контексті еколого-

врівноваженого розвитку. На  основі  зібраної  інформації  виділяються  

обмежувальні  (лімітуючі) характеристики. Оцінюється стан НПС з позицій 

їх стійкості до техногенного (або згідно задач ЕА сільськогосподарського) 

навантаження. Враховують, що всі види господарської діяльності впливають 

на компоненти НПС безпосередньо або опосередковано, (найчастіше за 

двома варіантами). Оцінюється питомий вплив кожного компоненту, 

виділяються чинники, які мають найбільший вплив на функціонування НПС 

(за умови екологічної рівноваги території).  

Використавши методику ЕА для оцінки територіально-господарських 

систем, отримаємо повну базу даних про об’єкт досліджень, що дозволяє 

прогнозувати види робіт з формування кооперативів або кластеру, вартість 

землі при купівлі або продажі після зняття мораторію на продаж  земель 

сільськогосподарського призначення. Методика ЕА та отримані внаслідок її 

проведення висновки, дають можливість вирішувати екологічні, економічні, 

соціальні  проблеми територіально-господарських систем, адміністративних 

територій. ЕА зокрема дасть відповіді на питання які: принципи і етапи 

трансформації територій і природо-господарських систем, оцінка ризиків за 

ситуаціями, комплексні ліміти для природних ресурсів,  ранжування 

еколого–економічних і соціальних ситуацій, прогнозування розвитку 

негативних процесів і явищ; оцінка можливих збитків та інші. Результатами 

ЕА будуть висновки і рекомендації щодо раціонального використання НПС і 

територій, як складової частини вищої за ієрархією території.  
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На третьому етапі ЕА формують висновки і пропозиції щодо  

виявлених можливостей, переваг, ризиків для організації кластерів, їх 

складових (кооперативів, підприємств, фермерських господарств тощо) з 

метою посилення взаємозв'язків між ними, взаємодоповнюваності 

фрагментів кластерів. Вибираються напрями формування кластера, які 

збігаються з тенденціями розвитку економіки або ж їх випереджають.  

Наприклад, розвиток агропромислового кластеру регіону здійснюється 

еволюційно (принцип послідовного наближення) на основі системи заходів 

розвитку кластерів, запускаються конкретні стимули, які посилюють вже 

наявні тенденції (виробництва) в економіці регіону.  

За допомогою процедури ЕА (оцінювання еколого-економічних 

показників, природо ресурсного та агропромислового потенціалу) отримують 

індикатори (показники) для екологічно стабільного та економічно доцільного 

(конкурентоспроможного для даного природного регіону з існуючим і 

перспектив станом економіки і наявності робочої сили). Так, наприклад, для 

забезпечення водними ресурсами: «віртуальна» вода для 

сільськогосподарської культури, показники витрат води за різні періоди часу 

і роки, класи якості води у різні проміжки часу, біоіндикація якості за водною 

рослинністю, моделювання майбутнього антропогенного навантаження на 

водний басейн поверхневих вод та запаси підземних вод й оцінювання 

використання ресурсів (динаміка рівнів грунтових та артезіанських вод) 

басейну річки, види перспективного використання ресурсів, розвиток 

агропромислового сектору тощо. Для ОТГ, адміністративного району, 

наприклад, раціональне водокористування, функціонування підприємств, що 

випускають сертифіковану продукцію (як органічну так і за іншими 

стандартими і запитами споживачів), а звідси: зайнятість населення, 

зростання доходів, розвиток соціальної сфери, відрахування у місцевий та 

державний бюджети тощо. 

 Така інформація слугує вихідним інструментом прийняття рішень – 

розробка бізнесів і проектів та стратегій розвитку для ОТГ, кооперативів й 

кластерів. Передусім це інформаційне забезпечення для діяльності 

організацій, установ, підприємців в єдиному глобалізованому товарному 

ринку, для участі в міжнародному економічному, науково-технічному 

співробітництві і міжнародній торгівлі. Для цих цілей відповідає ЕА і 

сертифікація природних об’єктів і ресурсів, які є елементами вдосконалення 

управління в галузі охорони НПС і природокористування. При цьому 

характерно відмітити те, що природні об’єкти і ресурси відносяться до 

об’єктів ЕА з початку їх господарського використання. 

Проведені роботи з ЕА на перспективу будуть розвиватися за 

напрямками: 

- шляхом присвоєння екологічного знаку продукції, технологічним 

процесам, які є безпечними у  екологічному відношенні; 

- виконання європейських стандартів підприємством (фірмою); 
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- включення екологічних вимог у нормативну документацію на 

продукцію; 

- формування довіри (бренду) до виробників певної території або 

ресурсу у їх використані (пізніше – продукції за її життєвим циклом); 

- автоматичне виконання положень законів і стандартів як україни так і 

міжнародних, що дає можливість знаходити покупців на рівні світу та ін. 

Висновки і рекомендації для подальших досліджень. Мета, 

процедури підготовки, методики ЕА і сертифікації логічно 

підпорядковуються (входять) до створення кооперації, ОТГ, кластерів й 

методологічних засад «якості життя» та системи життєзабезпечення 

населених пунктів, адміністративних районів, областей. Так, наприклад, такі 

показники, як: еколого-економічні механізми забезпечення раціонального 

природо та агрокористування, економічні важелі до суб’єктів 

господарювання, кількість підприємств, що не завдають шкоди  НПС і є 

доцільними для економічного розвитку регіону («екологічно доцільні» 

підприємства) створюють позитивні умови для здоров’я населення, його 

зайнятості і отримання доходів у ринкових умовах. В умовах євроінтеграції 

такими підприємствами будуть лише ті, що випускають 

конкурентноспроможну продукцію, тобто сертифіковані за багатьма 

вимогами стандартів ISO. 

ЕА дає можливість поєднувати державні і ринкові механізми в 

економіці. Щодо об’єктів НПС це державні механізми: контролювання 

господарського використання, плата за користування надрами, за викиди і 

скиди, розміщення відходів тощо. До ринкових механізмів можливо віднести: 

залучення інвестицій на основі екологічної сертифікації стану природного 

об’єкту (сертифікація якості сільськогосподарських угідь для вирощування 

запланованої культури); залучення малого і середнього бізнесу до 

виробництва і реалізації екологічно «безпечної» або органічної продукції; 

доведення якості об’єкту НПС до запланованої під використання із 

венчурних фондів; створення кластерів за стандартами  GМР, 

Корпоративного Кодексу та  Всеохоплюючого корпоративного менеджменту, 

положеннями Спільної аграрної політики ЄС та інших вимог. 

ЕА і сертифікація відбувається з однієї сторони із використанням 

положень про «життєвий цикл» продукції та буде враховувати його при 

розробці системи екологічного менеджменту.  З іншої позиції кластер і його 

підприємства будуть зацікавлені у декларуванні позитивного ставлення до 

НПС (виконання екологічних зобов’язань). Тобто,  чи на початковій стадії чи 

на кінцевій стадії виробництва вплив буде мінімальним, економічно і 

екологічно раціональним. Наприклад, при вирощуванні  екологічно 

«безпечної» або органічної продукції організація зацікавлена, щоб якість 

грунтів відповідала для таких потреб. Роботи  з підтримання родючості 

грунтів будуть виконуватись за органічним напрямком. 
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 Широкі масштаби ЕА або сертифікації для створення, функціонування 

колективних обєднань (кластерів, кооператиівів) різних масштабів 

виробництва, наявного природо ресурсного потенціалу можуть створити 

загалом дієву систему державного контролю та ринкових механізмів щодо 

раціонального використання і охорони НПС. Тобто, організації, як суб’єкти 

природокористування господарювання зацікавлені у дотриманні 

природоохоронного законодавства. Звідси отримуємо систему де 

прослідковуються зв’язки виробничих комплексів (підприємств) із 

природними екосистемами та їх складовими частинами (об’єктами) НПС. 

Фактично впровадження екосистемного підходу набуває доволі великих 

розмірів та ще більшої кількості в процесних зв’язках. Звідси можливе 

прослідковування процесів у мегаекосистемах, мегаланцюгів як комплексу 

природних та антропогенно перетворених ландшафтів на фоні їх 

економічних відносин. Так, наприклад, сільськогосподарське виробництво ↔ 

урбо та або екосистема ↔ мегасистема (регіон). 

 Запропоновані еколого-економічні засади розкривають актуальність, 

ринкові механізми, фінансування процедур ЕА і (або) сертифікації з 

венчурних фондів та за допомогою кластерів.  Екологічна сертифікація 

окремих підприємств та систем менеджменту сприяє технологічній 

модернізації виробництва загалом та менеджменту організації зокрема.  

Отже, ЕА створює інформаційний базис для конкурентних переваг, є 

відправним і прискорює момент розвитку кластера, що надає інформаційний 

та консалтинговий супровід, ставить його на нові щаблі соціо-еколого-

економічної відповідальності,  дозволяє успішно зайняти ринкову нішу. 
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Наявність прісної води в достатній кількості і належної якості є 

необхідною умовою для розвитку людського суспільства і природних 

екосистем. У багатьох частинах світу надмірне споживання прісної води і 

забруднення, яке спричинене людською діяльністю спричиняють величезний 

тиск на доступність водних ресурсів, а також на продовольчу безпеку, 

якість навколишнього середовища, економічний розвиток і соціальний 

добробут населення. Проблеми сьогодення, пов’язані з дефіцитом прісної 

води, можуть посилитися в майбутньому через збільшення потреби у водних 

ресурсах, зниження їх доступності та якості. Науковці стверджують, що в 

перспективі зросте залежність людства від водних ресурсів, що призведе до 

порушення продовольчої безпеки та екологічної стійкості природних 

екосистем. 

Стаття присвячена дослідженню аналізу оцінки споживання 

віртуальної води в світі з використанням інструменту «водний слід», що 

дозволяє приймати правильні управлінські рішення щодо раціонального 

використання водних ресурсів в аграрній сфері в умовах глобалізації.  

 

Загальне споживання водних ресурсів і їх забруднення, як правило, 

розглядається у вигляді сумарного об’єму води, який необхідний для 
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забезпечення житєдіяльності. Недостатню увагу приділено водним 

проблемам, які пов’язані зі структурою світової економіки, що забезпечує 

виробництво різноманітних споживчих товарів і послуг. В результаті, майже 

відсутня інформація про те, що характеристики виробництва і логістичних 

ланцюгів значно впливають на обсяги водоспоживання і їх забруднення. 

Візуалізація прихованого використання води за життєвим циклом продукції 

допоможе зрозуміти глобальний характер кількісної оцінки впливу 

споживання і торгівлі прісною водою на якісні та кількісні показники водних 

ресурсів та прийняти правильні стратигічні рішення щодо підвищення рівня 

управління водними ресурсами як в розрізі окремого виробничого процесу, 

так і на регіональному, національному і глобальному рівнях. 

Віртуальна вода або водний слід (WF) [2, 6] є інструментом, який дає 

можливість краще і ширше оцінити відношення споживача або виробника до 

використання прісноводних систем. Він являє собою комплексний показник, 

що дозволяє оцінити об’єми водоспоживання і забруднення водних ресурсів 

за всіма якісними компонентами. Він не є індикатором місцевого впливу на 

навколишнє середовище, водоспоживання і забруднення водних ресурсів, так 

як цей вплив залежить від вразливості місцевої водної системи і кількості 

води, що використовують споживачі і забруднювачі прісноводної системи.  

Нагадаємо, за оцінкою експертів, щорічна потреба менше 1700 м
3
 води 

на людину характеризується як «водний стрес». Статистика ж свідчить, що 

1,7 млрд осіб живуть у регіонах, де ця цифра 1000 м
3
 і менше. За даними 

Світової комісії щодо води для ХХІ століття, 31 країна потерпає від нестачі 

води і до 2050 р. їх може стати 55 [5]. 

Глобальний середньорічний WF, пов’язаний із виробництвом 

сільськогосподарської та промислової продукції у 2005 році склав 

9087 Гм
3
/рік (74% зелений, 11% синій, сірий 15%). Сільськогосподарське 

виробництво займає найбільшу частку, що становить 92% світового WF. На 

промислове виробництво припадає 4,4% від загального WF і побутове 

водопостачання – 3,6% [8]. 

Найбільше віртуальної води споживають жителі таких країн, як США, 

Греція, Малайзія, Італія, Таїланд та ін. (2100 – 2500 м
3
 води на рік на душу 

населення). Ряд держав з цього списку країн змушені імпортувати воду, щоб 

зберігати водоспоживання на сталому рівні. Високий рівень споживання 

віртуальної води на душу населення забезпечується за рахунок імпорту води 

з США (19%), Греції (35%), Малайзії (28%), Італії (51%), Таїланду (8%) [3]. 

До найбільш залежних від імпорту води країн можна віднести Кувейт, 

Мальту (87%), Нідерланди (82%), Бельгію (80%) [1]. 

Найбагатше відновлюваних водних ресурсів має Бразилія (яка при 

цьому витрачає 8233 км
3
 води на рік), Росія (4507 км

3
/рік), США (3069 

км
3
/рік), Китай (2896 км

3
/рік) та Індонезія (2838 км

3
/рік) [4]. 

Для оцінки сукупних обсягів використання віртуальної води у 

виробництві використано дані, наведені по кожній країні в доповіді «Жива 
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планета». При цьому зроблено групування за рівнем прибутків: високий (24 

держави), середній (62), низький (41). Узагальнену інформацію [9] 

проілюстровано графічно на рис. 1, 2.  

 

 
 

Рис. 1. Споживання віртуальної води в світі, км
3
/рік 

 

Найбільше віртуальної води споживається країнами з середнім (45,9%) 

та низьким (34,2%) рівнем прибутку. Високорозвинені країни за рахунок 

використання інноваційних технологій у технологічних процесах 

використовують вдвічі менше води при забезпеченні тих самих обсягів 

виробництва. 

 
Рис. 2. Якісний аналіз споживання віртуальної води в світі відповідно 

до рівня прибутку країни, км
3
/рік 

 

Крім того, в країнах з високим рівнем прибутку у виробничу систему 

повертається в 1,7 разів більше віртуальної води, ніж у країнах з низьким 

рівнем прибутку, що свідчить про ефективне використання водних ресурсів. 
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WF на душу населення в країнах, що розвиваються, змінюється набагато 

швидше, ніж для розвинених країн і знаходиться в діапазоні 550 – 3800 м
3
/рік 

на душу населення. Найменше значення характерне для Демократичної 

Республіки (ДР) Конго – 552 м
3
/рік на душу населення, а найбільше для 

Болівії (3468 м
3
/рік на душу населення), Нігерії (3519 м

3
/рік на душу 

населення), і Монголії (3775 м
3
/рік на душу населення) [8, 9]. 

Найбільший синій WF на душу населення характерний для країн 

Центральної, Південно-Західної Азії та Північної Африки. Споживачі в 

Туркменістані також мають великий синій WF, а саме 740 м
3
/рік на душу 

населення. Інші країни з великим синім WF є (в порядку убування): Iран 

(589м
3
/рік на душу населення), Об’єднані Арабські Емірати (571 м

3
/рік на 

душу населення), Єгипет (527 м
3
/рік на душу населення), Лівія (511 м 

3
/рік на 

душу населення), Таджикистан (474 м
3
/рік на душу населення), Саудівська 

Аравія (447 м
3
/рік на душу населення) і Пакистан (422 м

3
/рік на душу 

населення) [8].  

Глобальний середній синій WF споживання становить 153 м
3
/рік на 

душу населення, що на 11% менше від загального WF. При цьому 60% 

віртуальної води використовується в аграрній сфері. В Україні середній 

показник рівня споживання віртуальної води складає 1575 м
3
/люд/рік, в той 

час як середній світовий показник – 1385 м
3
/люд/рік. За межі країни виходить 

6,7% віртуальних водних потоків [8]. 

 

 
Рис. 3. Внесок  країн у глобальне споживання віртуальної води [8] 

 

Споживання сільськогосподарської продукції багато в чому визначає 

глобальне WF. Так WF аграрного сектору складає 92% від загального. В світі 
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найбільше віртуальної води витрачається на вирощування зернових культур 

WF (27%), м’яса (22%) і молочних продуктів (7%). Аналіз загального 

споживання водних ресурсів в рослинництві в залежності від 

сільськогосподарської культури представлено на рис .4 [6]. 
 

 
 

Рис. 4. Частка культур у загальному споживанні віртуальної води в 

рослинництві (1996-2005 рр.) [3, 8] 

 

WF споживання в країні залежить від двох чинників: що і скільки 

споживачі споживають. Останнє залежить від виробничих умовах в регіонах, 

де виробляються товари. Один і той же продукт, який є в наявності на 

полицях магазинів усередині країни, має різне походження приходить з 

різних місць, з різними виробничими обставинами і, таким чином 

характеризується різними значеннями WF в кожному регіоні. Все це яскраво 

проілюстровано на рис. 5, 6. 

 

 
 

пшениця  
15% 

рис 
13% 

кукурудза 
10% 

кормові  
культури 

9% 

соя 
5% 

цукрова тростина 
4% 

насіння бавовни 
3% 

ячмінь 
3% 

сорго 
2% 

пальмове масло  
2% 

кокос 2% просо 
2% 

зелена кава 
2% 

інші культури:  
24% 

арахіс 
1% 

картопля 
1% 

квасоля 
суха 
1% 

ріпак 
1% 

Інші 
30% 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

США Китай Індія Росія Австралія Бразилія Японія Мексика Італія Світовий 
показник пшениця ячмінь 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

124 
 

Рис.5. Вміст віртуальної води в сільськогосподарських культурах в розрізі 

окремих країн (період: 1996-2005 рр.)*  складена на основі данних з офіційного сайту 

водного сліду: http://www.waterfootprint.org. [8] 

]  
 

Рис. 6. Вміст віртуальної води в продукції тваринництва в розрізі окремих 

країн (період: 1996-2005 рр.) *  складена на основі данних з офіційного сайту водного 

сліду: http://www.waterfootprint.org. [8] 

 

В середньому в світі для отримання 1 кг зернових потрібно 1,70 м
3
 

води. Країни-експортери використовують 1,23 м
3
 води, а країни-імпортери – 

2,05 м
3
 на 1 кг зернових. Таким чином, країни-імпортери 

сільськогосподарської продукції купують разом з нею насправді і водні 

ресурси країн-експортерів, тобто вони економлять воду, яка потрібна була б 

для вирощування адекватного врожаю придбаних сільськогосподарських 

культур. Наприклад, Мексика імпортує з США пшеницю, кукурудзу, сорго, 

для виробництва яких в США споживається 7,1 Гм
3
 води. Якби Мексика 

вирощувала їх у себе, на це пішло б 15,6 Гм
3
 води. Загальна економія води, 

що отримується в результаті міжнародної торгівлі віртуальної водою у 

вигляді сільськогосподарських продуктів, еквівалентна 6% від загального 

обсягу води, використовуваної в сільському господарстві [4]. 

Основними валовими віртуальними експортерами води, на які припадає 

більше половини світового експорту віртуальної води, є Сполучені Штати 

Америки (314 Гм
3
/рік), Китай (143 Гм

3
/рік), Індія (125 Гм

3
/рік), Бразилія (112 

Гм
3
/рік), Аргентина (98 Гм

3
/рік), Канада (91 Гм

3
/рік), Австралія (89 Гм

3
/рік), 

Індонезія (72 Гм
3
/рік), Франція (65 Гм

3
/рік), Німеччина (64 Гм

3
/рік). 

Сполучені Штати Амарики, Пакистан, Індія, Австралія, УзбекистанВсі ці 

країни частково зазнають водного стресу, что піднімає питання про оцінку 

явного або неявного споживання обмежених національних блакитних водних 

ресурсів для виробництва експортної продукції з позиції стійкості й 

ефективності [8].  

Основними валовими віртуальними імпортерами води є Сполучені 

Штати Америки (234 Гм
3
/рік), Японія (127 Гм

3
/рік), Німеччина (125 Гм

3
/рік), 
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Китай (121 Гм
3
/рік), Італія (101 Гм

3
/рік), Мексика (92 Гм

3
/рік), Франція (78 

Гм
3
/рік), Нідерланди (71 Гм

3
/рік) [8]. 

Розподіл країн щодо експорту та імпорту віртуальної води приведено в 

табл. 1 [10]. 

Таблиця 1 

Експорт-імпорт віртуальної води 

 

Країна Забезпеченість ресурсами 

повного річкового стоку,  тис. м
3
 

на душу населения 

Об’єм  віртуальної 

води,  млрд. м
3
 

1 2 3 

Експорт 

США 20,0 758,3 

Канада 115,0 272,5 

Тайланд 4,3 233,3 

Аргентина 17,0 226,3 

Індія 5,0 161,1 

Австралія 26,0 145,6 

В’єтнам 23,0 90,2 

Франція 5,0 88,4 

Г ватемала 24,0 71,7 

Росія 28,5 47,7 

Бразилія 48,0 45,0 

Україна 1,1 21,0 

Імпорт 

Шрі-Ланка 5,0 428,5 

Японія 2,0 297,4 

Нідерланди 0,7 147,7 

Корейска 

Республіка 

5,0 112,6 

Китай 3,0 101,9 

Індонезія 6,0 101,7 

Іспанія 4,2 82,5 

Єгипет <1,0 80,2 

Г ерманія 2,0 87,9 

Італія 3,5 64,3 

Україна 1,1 4,2 

 

Представлені дані свідчать, що країни, які імпортують віртуальну воду, 

недостатньо забезпечені водними ресурсами. Країни з достатнім і 
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надлишковим забезпеченням, тобто із забезпеченням понад 25 тис.м
3
 на 

душу населення, експортують віртуальну воду у вигляді 

сільськогосподарської продукції та промислових товарів, також в групу 

найбільших експортерів віртуальної води увійшли країни з середньою 

забезпеченістю (від 5 до 25 тис. м
3
 на душу населення) [10].  

Таким чином, вирішити проблему дефіциту водних ресурсів можна, 

використовуючи переваги глобальної економіки. Міжнародна торгівля може 

забезпечити в глобальних масштабах економію води, якщо продавати 

водоємні товари з країн з високою водозабезпечення країнам з більш 

низькою. 
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The article analyzes the problem of metodological aspects for application of 

multiculturalism to «dialogue philosophy». 

Author consider that,in a phase of globalisation, the so-called I. Herders 

and O. Spenglers «we, they and others» formula of the Enlightenment 

period,separated from its foundations and thus appeared a scientific and social 

need for dialogue, communications based on the idea of «global unity «, for 

axiological factors, the philosophy of the unity of life in all directions and contexts.  

So, while cultural policy pursued in a globalisation phase focus on 

combining national moral traditions all around the world with universal values – 

pursuing unique cultural «policy», it stands on multiculturalism and applies its 

principles. It goes without saying that cultural dialogue which is fundamental idea 

of multiculturalism emanated from the theory «philosophical dialogue». It implies 

that general conjunction of «me – monolog» with «you – them», in the broad sense 

cultural and synthetic art combined of humankind, people-nation involved in 

multinational population, dialogue-oriented relations system of ethnic unities 

under one umbrella are a component of this philosophical theory and its organic 

part as well.   

Key Words: «Philosophy of Dialogue», Methodological Aspects, Application 

Multiculturalism, Azerbaijani multiculturalism model. 

 

Introduction  

It is essential to pay exceptional attention to history and subject of this 

philosophy in order to determine that multiculturalism is a siginificant addition to 

scientific novelties by major representatives of scientific theory «The philosophical 

dialogue».   

First and foremost it should be shown that the theory «Philosophical 

dialogue» has been strengthened and gained authority by Martin Buber who was 

follower of Marburg School for neokantists, found this philosophy with his work 
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«I and Thou», appreciably developed it with his philosophical «stories» called 

«Two characters of faith», «Human problem», «Characters of good and evil» etc., 

French philosopher Emmanuel Levinas, German scientist Frans Rozensweig, 

Austrian philosopher scientist Ferdinand Ebner, Russian-Soviet scientists, 

researchers of Cultural Dialogue School Vladimir Bubler, Michael Bakhtin and 

etc. within great time of approximately a century.  

Also, Emmanuel Levinas who described concepts «you» and «he» as 

«others» and suggested dialogue as only possible form of transcendentality had 

developed this philosophy. The philosopher’s works «Time and the other», 

«Humanism of the other person», «Path to the other» etc. are his studies that 

enriched dialogue philosopy.   

Another well-known scholar of «Dialogue» philosophy Ferdinand Ebner 

viewed relations «I» and «You» as «religious moral reality of life». According to 

Ebner relations «I» and «You» are feasible through oration, this possibility (14). F. 

Ebner enriched world philosophy with scientific innovations to areas of both 

germanevtics and religious ethics, put basics of interscientifical dialogue forward  

a bit unlike his successors.    

Frans Rozensweig who translated works in moral spirit with M.Buber, 

developed dialogue philosophy in the social-political direction as well as scientific 

is known as one of the founders for dialogue bridge between Jews and Christians. 

For their goodwilling activities both philosophers’ rewarding with medals heralds 

content of «interreligious dialogue» for «dialogue philosophy» not only in personal 

individual sense, also broad sense.   

Russian-Soviet origin Vladimir Bibler and Michael Bakhti had significant 

roles in founding dialogue philosophy and systematizing it.   

V. Bibler who found «Philosophy Club» in his own flat, discussed the topics 

stood on the scientific agenda, especially marxism philosophy with significant 

scholars of his time in that flat and was known as publicist of this heritage created 

his conception overstepping logical, ontological structure such as cultural dialogue 

in which philosophy is based on dialogue nature of human conscience for the first 

time (10).   

In his work «Culture. Cultural dialogue» (10) V. Bibler addresses culture as 

communication and existence form, thus this philosophical logical model of culture 

has a significant role as guarantee to achieve dialogue for world peace, 

coorperation, friendship with culture in modern stage as well as every time.    

Meanwhile world-known Russian-Soviet scholar M. Bakhtin’s concepts 

assume importance with their originality and topicality.   

So, in «Bakhtin centres» acting in the leading countries such as England, 

France, Japon philosopher’s scientific heritage is studied – here of course, 

especially his idea «intercultural dialogue» «culture is existing where two cultures 

are  and self-understanding of culture is its existence by boundries of other culture 

for dialogue of people who belong to different cultures (2.c.85)» (9) described by 
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Russian scholar L. G. Victorova, dissertations are developed, articles are published 

based on his concepts.    

Addressing M. Bakhtin’s great contribution to «dialogue of philosopy»- the 

concept «Dialogue of people belonging to different cultures» it can be resolutely 

said that dialogue of nations and different ethnic unities – multiculture as well as 

dialogue of aboriginal and «incoming» nations assume significant importance as 

political and social problem of modern world. Even it directs global thinkings in 

the case of different regions and peoples. However it is also reality that such a 

serious scientific case has not been studied by any scientist as novel concept to the 

historical theory «dialogue of philosophy».   

In the historical compare generally after Bakhtin any critical novelty, in the 

other word progress has not been observed in the dialogue philosophy. The major 

reason is understanding of multiculturalism expressly just as political issue. 

Whereas there are serious grounds for application of multiculturalism into 

«dialogue of philosophy». In addition to not involvement of multiculturalism into 

«dialogue of philosophy» it is appealed that there is instability in the analysis of 

the idea in which the term itself is covered.    

Of course it would be purposeful to take a short look at general subject of 

ideas suggested in the multiculturalism context which causes all thinkers futher 

anxiety in our modern time.   

For example, one of famous representatives of multiculturalism, Canadian 

scientist Charles Teylor called this field as «the politics of recognition». Famous 

scientists Y. A. Narochnitskaya put multiculturalism forward philosophical-

political concept, also project, A. A. Surkov fenomen, V. Malakhov idea meaning 

«recognition of diversity». B. A. Tishkov and N. S. Kirabayev interpreted it as 

«concrete philosophical direction for living theory, practice and policy of peoples 

belonging to different cultures together in the same society without conflict.   

However it can be observed that within the history of 60 years authors, dictinaries 

and wikipedias have used scientific-theoretical base of multiculturalism as  

multiculturalist programme, ideology, fenomenon, system. For instance, 

Azerbaijani scientist, professor Etibar Najafov states in standing on political 

content of multiculturalism that «Stanford Encyclopedia» marks: «Although 

multiculturalism concept covers all oppressed groups – afro-americans, women, 

sexual minorities, disabled people etc., majority of multiculturalism researchers 

includes immigrants (migrants) encompassing ethnic and religious minorities (for 

instance, Latin Americans in USA, muslims in the Western Europe), national 

minorities (for instance, catalons, basques, welshs, quebecs) and indigenous 

peoples (for instance, indigenous peoples in the Northern America, maoris in New 

Zealand) (6,15). 

Not surprisingly that, «Multiculturalism Policy Index for Contemporary 

Democracies» which acts from interdisciplinary principles and practical prisms 

suggests that there is no «universally accepted definition for multiculturalism 

policy» (19). The «Settlement and Multicultural Affairs» Department of Australia 
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describes multiculturalism as «a term depicting just the cultural and ethnic 

diversity of modern Australia». «We are a multicultural society, and we will 

remain so «(18) - they approve the opinions of previous scholars with this decisive 

assessment, and justify existence of this term on the basis of history and 

experience.  

The employee of the Social Philosophy department of the University called 

«Russian People's Friendship», A. Surkov, gave a significantly clear explanation of 

multiculturalism by describing it as  «a kind of political, social and cultural 

paradigm, and based on this paradigm, a unified space of different cultures and 

traditions developing under equal conditions and without interdependence is 

established» (15).  

From the historical point of view, multiculturalism stands confidently in the 

line of sciences known and learnt from 19th century until the last decade of the 

21st century. Currently, development of scientific subjects dedicated to the study 

of multiculturalism ideas, increase of the number of scholars in this field allow us 

to conclude that a new Science has emerged, which is called Multiculturalism and 

has its historical development path, scientific methodology and historical 

experience. The Australian political theorist Chandran Kukatas has analyzed the 

theoretical basics of multiculturalism in his book called «Theoretical basics of 

multiculturalism» (7). He has analyzed multiculturalism from 3 aspects: 

assimilation, isolation and apartheid, and described multiculturalism as a political 

theory in practice, and as a political practice in theory.  

One of the well-known politicians, Giovanni Sartori, in his book called 

«Pluralism, multiculturalism and foreigners» (17) comments on the demographic 

situation of Germany, the country considered the most developed country of 

Europe, and emphasizes its concern that the local people who are the symbol of 

national identity of the country is going to «perish», the number of older Muslim 

people who became the local citizen are going to increase. Of course, it is a proof 

about the acceptance of multiculturalism in political essence.      

Another politician, Tilo Sarrazin, in his book called «Germany abolishes 

itself» (15) objects to the historical, democratic and political traditions of its 

country, philosophical essence of multiculturalism, its principle of tolerance, in 

general, objects to liberalism, pluralism and criticizes strongly the political leaders 

of German by putting forward the issue of integration of Arab and Turkish people 

(i.e. Muslim people). Sarrazin writes: «Arab and Turkish immigrants can’t be the 

member of German society» (16).  German Chancellor Angela Merkel, alongside 

other German politicians, who did not accept T. Sarrazin first, agrees with him 

explicitly and says: «In reality, no one will believe. But concept of 

multiculturalism doesn’t work in Germany»(8). 

All these samples confirm that the modern world assesses the 

multiculturalism as a completely independent political program, project and 

nobody has described it as a part of «Dialogue of Philosophy» which covers 

differences from unity to the synthetic «culture», and more importantly, a concept 
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which hasn’t reached to the level of dialogue of nations, societies, or waiting for 

the systematization of this «philosophy». 

By the way, it should be noted that among the countries accepting 

multiculturalism as a policy field, the Republic of Azerbaijan is the only country 

that gives special importance to this field as a state policy, and evaluates it in 

practice as a life style and a philosophy of life. 

The President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev has 

combined and applied the idea of Azerbaijanism with the idea of multiculturalism 

in a period not less than 15 years, and achieved recognition and support of 

Azerbaijan model of multiculturalism by the world political elite. The systematic 

works performed in this field at the moment, as well as functioning of the research 

department called «Multiculturalism and Philosophy of Tolerance» established at 

the At the Philosophy Institute of the Azerbaijan National Academy of Sciences, 

study of  the model of Azerbaijan multiculturalism in more than 19 countries of the 

world is the  obvious output of contributions given to the science of «Dialogue 

philosophy» by improvement of multiculturalism in our country and by our people. 

It should also be emphasized that our theorists and well-known scholars 

also analyze multiculturalism as a political trend, based on historical experience. 

Although, starting from the historical foundations to its modern problems, all 

subjects of multiculturalism are seriously studied in Azerbaijan in a lot of fields, 

especially in social and humanitarian survey fields, it is a stubborn fact that 

multiculturalism hasn’t defined its position in the «Dialogue of Philosophy», 

where it belongs scientifically-theoretically. Also, none of Azerbaijan has raised 

this issue, philosophers of Azerbaijan, and application of Multiculturalism to the 

«Dialogue of Philosophy» is mentioned in this article for the first time. 

 

Conclusion  

It should also be noted that following Buber and Bakhtin, as well after 

«Dialogue of Philosophy», the scientific traditions emerged and were recognized 

through the «Universal dialogue» of M. Kaqa, «cultural dialogue of the world» of 

Pomerans, «Polyphony of culture» of O. Astafyev (12), but multiculturalism 

wasn’t mentioned in these concepts. 

From the scientifically-objectivity and responsibility point of view, we can 

say that multiculturalism covers theoretically the subject of philosophical ethic and 

from this point, it is necessary to assess multiculturalism from the prospectus of 

«Dialogue of Philosophy».  

While finalizing the article on scientific-methodological aspects of 

application of multiculturalism to the «Dialogue of Philosophy» (entrance to the 

problem), we concluded to the following scientific-objective result that, 

multiculturalism which is understood and accepted as the cultural theory of new 

civilization and program of society in modern period, is a scientific concept with 

its reasonable facts for inclusion definitely to the «Dialogue of Philosophy» based 

on the principles such as solidarity, tolerance and integrity in terms of contact, 
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impact, communications and relations. For approval of this idea, multiculturalism 

model of Azerbaijan has great importance and actuality as the most comprehensive 

source. 
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Стаття присвячена дослідженню соціально-психологічних особливостей 

реалізації цінностей студента в групі. В статті розкрито  важливість  

індивідуально-психологічних  особливостей особистості, які суттєво 

можуть вплинути (і впливають) на процес та результат нормотворення у 

групі (враховується своєрідність психологічних властивостей особистості, 

які проявляються в інтелекті, характері, темпераменті, в специфіці  

інтересів, якості перцептивних процесів, потреб і здібностей індивіда, її 

спрямованості, когнітивній складності тощо).   

Вказано на негативну залежність між схильністю індивіда до 

конформної поведінки та окремими індивідуальними особливостями 

(інтелект, схильність до лідерства, толерантність до стресу, соціальна 

активність і відповідальність). 

Визначено особливості вираження рис характеру  суб’єктів групової 

взаємодії за допомогою багатофакторного особистісного опитувальника 16 

PF Р. Кеттелла. 

Акцентовано  увагу на тому, що відхилення від групових цінностей може 

привести до утвердження власних цінностей, як детермінант 

особистісного розвитку, так і особистісного реґресу, який потенційно  

деіндивідуалізує, дезінтегрує,  дезадаптує особистість, спричинює 

асоціальну, девіантну, адиктивну поведінку.  
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Розглянуто в  контексті «цінності і асоціальна поведінка» дві 

модифікації: прояви асоціальної поведінки особистості; асоціальні  групи, 

які негативно та деструктивно впливають на процес соціалізації 

особистості, норми, які є асоціальними і такими, що загрожують не тільки 

особистісному розвитку кожного її члена, а й суспільства в цілому. 

Описано деіндивідуалізацію (тобто стан індивіда, коли послаблюється 

контроль за власною поведінкою, не виконуються нормативні вимоги, 

відбувається втрата ідентичності особистості),та чинники її виникнення 

(анонімність; відсутність відповідальності; наявність групи; обмеженість 

у часі). 

В статті проаналізовано соціально-психологічні особливості реалізації 

цінностей студента в групі. Досліджено вплив індивідуально- психологічних 

особливостей особистості  на процес та результат  нормотворення у групі. 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, групові цінності, 

індивідуально-психологічні особливості, деіндивідуалізація, акцентуація, 

характер, асоціальна поведінка. 

 

The article is devoted to study of social and psychological features of values 

realization by a student in a group. It reveals the importance of individual 

psychological features of personality which can significantly influence (and 

actually do influence) a process and a result of norm formation in a group. 

Peculiarities of individual psychological characteristics of personality, manifested 

in intelligence, character, temperament, specific interests, quality of perceptual 

processes, individual needs and abilities, cognitive difficulties etc., are taken into 

consideration.  

The author points out that there is inverse relationship between individual’s 

predisposition to behavioral conformity and some individual features (intelligence, 

predisposition to leadership, stress tolerance, social activity and responsibility).  

Peculiarities of the traits manifestation of the actors in group interaction have 

been studied using Cattell’s 16 Personality Factors Questionnaire. 

The author argues that deviation from group values can lead to the adoption 

of individual values, both as determinant of personal development and personal 

regression, which potentially deindividualizes, disintegrates, and causes 

disadaptation of personality and its antisocial, deviant, addictive behavior.  

Two modifications are considered in a context of “values and antisocial 

behavior”, in particular: demonstrations of antisocial behavior of personality; 

antisocial groups, which destructively affect the process of personality’s 

socialization, whose norms are antisocial and threaten not only personal 

development of their members but society as whole.  

Deindividualization (which is thought of as decrease of the self-awareness, 

antinormative behavior, and loss of personal identity) and its factors (anonymity; 

lack of responsibility; availability of a group; time frame) have been described.  
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The article is devoted to analyses of social and psychological features of 

values realization by a student in a group. The influence of individual 

psychological features of personality on the process and the results of norms 

formation in a group have been studies.   

Key words: values, value orientations, group values, individual psychological 

features, deindividualization, accentuation, character, antisocial behavior.  
 

Постановка проблеми. Події останніх десятиріч вплинули не тільки на 

економічні та політичні відносини, а й на систему цінностей. Тому 

дослідження системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, груп, 

соціальних верств в нових історичних умовах є надзвичайно важливим, 

оскільки дозволяє науково керувати соціальними та соціально-

психологічними процесами в суспільстві. 

Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки є проблема 

ціннісних орієнтацій молоді, якій належить особлива роль у суспільстві, адже 

саме її представники сьогодні – це те покоління, яке буде творити історію 

завтра. І тому від того, якими є цінності й ціннісні орієнтації сучасної молоді, 

залежить її майбутнє і майбутнє суспільства в цілому. 

З огляду на це особливої ваги набуває проблема вивчення специфіки 

функціонування цінностей в студентських групах в умовах освітнього 

середовища, яка потребує переосмислення як на рівні індивідуального 

пізнання, так і в системі «індивід-група-суспільство», де її вирішення 

видається конче необхідним, зважаючи на потребу наукового обгрунтування 

функціонального навантаження групових цінностей, які можуть як 

координувати діяльність групи, так і виступати чинником ригідності групи й 

особистості, заважати процесам групового та особистісного розвитку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї становлення й розвитку 

особистості в групі та групових відносин широко висвітлюються в 

дослідженнях провідних учених (К. Абульханова-Славська, М. Альберт, 

Г. Андреєва, С. Аш, В. Васютинський, С. Гарькавець, І. Данилюк, 

Л. Карамушка, А. Коваленко, М. Корнєв, Ч. Кулі, К. Левін, Д. Майєрс, 

С. Максименко, С. Мілграм, С. Московічі, Дж. Моутон, Г. Олпорт, 

А. Петровський, Л. Пілецька, Л. Почебут, В. Татенко, Т. Титаренко, 

Ю. Швалб, М. Шериф та ін.).  

В численних працях психологів (М. Бітянова, І. Ващенко, Е. Мейо, 

К. Рудестам, М. Савчин, В. Семиченко, В. Третьяченко, М. Ярошевський та 

ін.) група представлена основними параметрами, які характеризують її як ціле 

(групові процеси, композиція, структура) і людину як члена групи (групові 

очікування, групові санкції). Накопичений певний досвід у розумінні проблем 

студентської групи, нормативної поведінки в ній, ролі студентської групи у 

вирішенні завдань професіоналізації майбутніх спеціалістів (О. Блинова, 

А. Борисюк, Ю. Бохонкова, В. Бочелюк, М. Журба, З. Ковальчук, Л. Орбан-

Лембрик, М. Тоба, Н. Чепелєва, О. Шевяков та ін.).  
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В сучасній психологічній науці ретельно розглянуто процеси входження 

особистості в світ людських цінностей, формування системи її ціннісних 

орієнтацій (Б. Ананьєв, Г. Балл, А. Бандура, І. Бех, М. Боришевський, 

Л. Виготський, Н. Гарькавець, З. Карпенко, Г. Костюк, Д. Леонтьєв, 

О. Леонтьєв, С. Максименко, А. Маслоу, Г. Олпорт, Д. Ольшанський, 

Н. Пов’якель, М. Рокич, С. Рубінштейн, В. Франкл, Е. Фромм, Ш. Шварц, 

В. Ядов та ін.). 

Мета статті. Проаналізувати та дослідити соціально- психологічні 

особливості реалізації цінностей  студента у  групі. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На фоні 

загальнопсихологічних закономірностей  та особливостей постійно 

наголошується на важливості та корисності врахування індивідуально-

психологічних  особливостей особистості, які суттєво можуть вплинути (і 

впливають) на процес та результат нормотворення у групі. При  

характеристиці індивідуальних особливостей враховується своєрідність 

психологічних властивостей особистості, які проявляються в інтелекті, 

характері, темпераменті, в специфіці інтересів, якості перцептивних процесів, 

потреб і здібностей індивіда, її спрямованості, когнітивній складності тощо.   

Зокрема, в літературі (І. Кон [1; 2], В. Чудновський [4], ) можна зустріти 

дані, які свідчать про негативну залежність між схильністю індивіда до 

конформної поведінки та окремими індивідуальними особливостями. Так, 

серед цих індивідуальних особливостей називають інтелект, схильність до 

лідерства, толерантність до стресу, соціальну активність і відповідальність. 

Тобто суб’єкти групової взаємодії в яких домінуючими є названі ознаки в 

меншій мірі демонструють конформність щодо групових цінностей. 

Особливості вираження рис характеру суб’єктів групової взаємодії, 

визначалися за допомогою багатофакторного особистісного опитувальника 

16 PF Р. Кеттелла [5]. Нагадаємо, що згідно з методикою багатофакторного 

дослідження особистості Р. Кеттела першій половині шкали (від 1 до 5, 5 

стенів) присвоюється негативний полюс зі знаком « – », а другій половині 

(від 5, 5 до 10 стенів) – позитивний полюс зі знаком «+». Аналіз факторів 

можна здійснювати об’єднавши їх в такі блоки: інтелектуальні особливості 

(фактори В, М, Q1); емоційно-вольові особливості (фактори С, G, I, О, Q3, 

Q4); комунікативні властивості і особливості міжособистісної взаємодії 

(фактори А, Н, F, E, Q2, N, L). 

Крім того, названа методика передбачає виокремлення чотирьох 

додаткових факторів: тривожність (F1), інтроверсія – екстраверсія (F2), 

чутливість (F3), конформність (F4) [5]. 

В результаті дослідження виявлено домінування фактору L «алаксія – 

протенсія» з позитивним полюсом (8,1 стена). Тобто перевагу має протенсія 

для якої характерними є: підозрілість, «захист» і внутрішня напруга, 

заздрість, самовпевненість, догматичність, фіксація уваги на невдачах, 

байдуже ставлення до зауважень, дратівливість, обережність у своїх вчинках, 
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егоцентричність, поступливість; інтереси спрямовані безпосередньо на 

самого себе, відповідальність за помилки переноситься на оточуючих (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати дослідження за факторами методики 16 РF  

Р. Кеттелла (середнє значення стенів) 

 

 

Фактори  

Стать Курс 

В
сь

о
го

 

 

Х
л

о
п

ц
і 

Д
ів

ч
а
т
а
 

2
 

4
 

A 6,5 6,5 6,1 6,6 6,5 

B 5,5 5,5 5,4 5,6 5,5 

C 4,0 4,9 4,8 4,8 4,8 

E 6,3 6,3 5,5 6,5 6,3 

F 5,0 6,0 5,4 6,1 5,9 

G 5,0 5,5 5,1 5,6 5,5 

H 5,8 6,7 6,6 6,6 6,6 

I 6,8 7,2 7,2 7,1 7,2 

L 6,3 8,3 7,6 8,2 8,1 

M 5,5 4,7 6,1 4,3 4,8 

N 6,3 5,7 5,4 5,9 5,7 

O 7,8 6,7 7,5 6,6 6,8 

Q1 6 4,8 4,8 5 4,9 

Q2 6,3 6 6,5 5,9 6 

Q3 6,8 6,7 6,6 6,8 6,7 

Q4 7,8 6,4 6,5 6,6 6,6 

F1 8,3 7,1 6,9 7,3 7,2 

F2 1, 6 1,8 1,6 1,8 1,8 

F3 4,6 1,9 1,3 2,5 2,2 

F4 12 8,6 9,6 8,7 8,9 

 

Як видно з табл. 1 за фактором І (7,2 стена) домінує премсія. Основні 

характеристики: невгамовний, суєтливий, неспокійний, очікує уваги від 

оточуючих, нав’язливий, ненадійний, шукає допомоги і симпатії, здатний до 

емпатії, співпереживання, добрий, м’ягкий, артистичний, жіночий, терплячий 
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до себе та оточуючих, фантазує, схильний до романтизму, мінливий, 

іпохондричний, турбується про стан свого здоров’я. 

Фактори С, М, Q1 займають негативний полюс на шкалі і середнє 

значення стенів становить 4,8. Фактор С характеризує емоційно-вольову 

сферу і описується так: слабкий, емоційно нестійкий, знаходиться під 

впливом почуттів, мінливий, нестійкий у своїх інтересах, ухиляється від 

відповідальності, неспокійний, тривожний, поступливий. Фактор Q1 

(консерватизм) описує інтелектуальну сферу і має такі особливості: 

терплячість до труднощів, стійкість поглядів; приймають тільки випробоване 

часом підозрілість до всього нового, схильність до моралізації і повчання. 

Додатковий фактор  F3 (чутливість) вказує на сензитивність, м’ягкість, 

ввічливість, труднощі при прийнятті рішення через надлишок роздумів, 

спокійність досліджуваних.  

Можна простежити гендерні відмінності за різними шкалами 

багатофакторного дослідження особистості (див. рис. 1) та відмінності, 

виявлені у малих студентських групах, які є різними за роками навчання у 

вузі, тобто за курсами (див. рис. 2). 

Респонденти чоловічої статі відзначилися домінуванням негативного 

полюсу за фактором «С»: слабкість, емоційна нестійкість, перебувають під 

впливом почуттів, мінливість; якщо засмучені, тоді втрачають внутрішню 

рівновагу, нестійкість інтересів, ухиляються від відповідальності, неспокійні, 

тривожні; мають тенденцію поступатися, не вступають до суперечок в 

проблемних ситуаціях, присутні невротичні симптоми. Крім того, переважає 

позитивний полюс за фактором «О» (гіпотомія). Особливості названої шкали 

такі: почуття провини, тривожність, самобичування, ранимість, залежність 

від настрою, вразливість, чутливість до реакцій з боку оточуючих, 

суєтливість, симптоми страху, самотність. 

 

 
Рис. 1. Результати дослідження за методикою 16 РF Р. Кеттелла 

(за гендерними відмінностями) 
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В той час, як для дівчат домінуючим є фактор «L» (протенсія) з 

позитивним полюсом (8,1 стена). Тобто перевагу має протенсія для якої 

характерними є: підозрілість, «захист» і внутрішня напруга, заздрість, 

самовпевненість, догматичність, фіксація уваги на невдачах. Вимагають від 

оточуючих нести відповідальність за помилки, дратівливість, обережність у 

вчинках, егоцентричність, покладистість; інтереси спрямовані безпосередньо 

на самих себе, байдуже ставляться до зауважень, добре працюють в 

колективі. 

Також спостерігається, що фактор М з негативним полюсом має переваги 

(практичність, уникнення всього незвичного, вміння швидко вирішувати 

життєві проблеми, слідують загальноприйнятим нормам, адекватно 

оцінюють реальність. Крім того, спостерігається чесність, добросовістність, 

зайва увага до дрібниць). 

За фактором «Е» (конформність – домінування) спостерігається більший 

рівень конформності у 2-го курсників, ніж у 4-то курсників Фактор «Е»  з 

негативним полюсом позначає конформність, основними характеристиками 

якої є м’ягкість, послушність, люб’язність, поступливість, залежність, 

пасивність, скромність, покірність, тактичність, дипломатичність, 

експресивність, можуть бути лідерами групи (див. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результати дослідження за методикою 16 РF Р. Кеттелла  

(за курсами) 
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Доповнює цей «конформний» набір особливостей другокурсників фактор G з 

негативним полюсом (низьке супер-Его): сентиментальність, непостійність, 

гнучкість, недовіра, лінь, неохайність, ігнорування обов’язків; піддаються 

впливу випадку і обставин, безпринциповість, неорганізованість, 

безвідповідальність, можливі прояви антисоціальної поведінки. 

Протилежними є тенденції у студентських групах четвертокурсників. Так 

фактор «Е» має позитивний полюс (домінування), для якого притаманні: 

властність, непоступливість, самовпевненість, агресивність, наполегливість, 

конфліктність, нестійкість, незалежність, грубість, ворожість, а також 

переважання стенів з негативним полюсом (праксернія) фактору М 

(практичність, швидкість при вирішенні практичних завдань, зайнятість 

своїми інтересами, прозаїчність, уникнення всього незвичного, орієнтування 

на об’єктивну реальність, надійність в практичних судженнях, чесність, 

добросовістність, властива деяка обмеженість, зайва уважність до дрібниць). 

Зауважимо, що в психологічній науці акцентується увага на тому, що 

відхилення від групових цінностей може привести до утвердження власних 

цінностей, як детермінант особистісного розвитку, так і особистісного 

реґресу, який потенційно  деіндивідуалізує, дезінтегрує, дезадаптує 

особистість, спричинює асоціальну, девіантну, адиктивну поведінку.  

Асоціальні прояви особистості пов’язані з порушеннями та не прийняттям 

загальноприйнятих норм, не дотриманням адекватних моделей поведінки, 

протистоянням домінуючим у суспільстві нормам, виявом негативних ролей, 

стереотипів поведінки, які призводять до дисгармонії людини. 

В контексті «цінності і асоціальна поведінка» можна розглядати дві 

модифікації: прояви асоціальної поведінки особистості; асоціальні  групи, які 

негативно та деструктивно впливають на процес соціалізації особистості, 

норми, які є асоціальними і такими, що загрожують не тільки особистісному 

розвитку кожного її члена, а й суспільству в цілому. 

Асоціальна поведінка людини повністю є дисонансною та 

дисгармонійною відносно загальноприйнятих норм суспільства, такою, що 

засуджується та не схвалюється і носить антигромадський характер. 

Антисоціальні прояви поведінки мають тенденцію до переростання в 

протиправні і злочинні дії. Однак частіше асоціальні прояви особистості 

виявляються у різного роду девіаціях. 

Відхилення у поведінці можуть також спричинюватися різними видами 

акцентуацій, які інтерпретуються вченими, як надмірне вираження окремих 

рис характеру та їх поєднання,  що є крайніми варіантами норми. Зокрема, А. 

Лічко наголошував на тому, що саме акцентуанти найбільш схильні до 

адиктивної поведінки і складають групу ризику, оскільки в них найбільш 

акцентована потреба у групуванні, спостерігається слабкий і дифузний «Я-

образ», низький поріг фрустраційної толерантності.  
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Ученими було виявлено, що індивіди, які знаходяться у групі або 

натовпі, ведуть себе більш ірраціонально, імпульсивно, не дотримуються 

норм поведінки. Йдеться про деіндивідуалізацію, тобто про такий стан 

індивіда, коли послаблюється контроль за власною поведінкою, не 

виконуються нормативні вимоги, відбувається втрата ідентичності 

особистості.  

П. Зімбардо [9] та Е. Дінер [6] виявили чинники такої деіндивідуалізації: 

анонімність; відсутність відповідальності; наявність групи; обмеженість у 

часі.  

Існує протилежна теорія, згідно з якою  крайні форми поведінки, які 

спостерігаються у ситуаціях, коли присутня група або натовп, відбуваються 

не тому, що індивід забуває  про цінності, а тому, що у групі виникають нові 

цінності, яких всі дотримуються при особливих обставинах. Змінюється не 

нормативний контроль, а змінюються самі норми, на які орієнтувався 

індивіди. Якщо функція анонімності полягає в тому, щоб послабити тиск 

норм, тоді згідно теорії норм, що виникають, можна сказати, що в умовах 

анонімності, агресивна поведінка в присутності групи повинна бути 

послаблена, якщо норми даної ситуації вимагають агресії. З поведінкою, яка 

підпорядковується нормам, в даному випадку агресивною поведінкою, 

швидше за все, цього не відбудеться, якщо індивіди можуть понести 

відповідальність за порушення норм.  

У такий спосіб постала дилема між теорією деіндивідуалізації та теорією 

цінностей, які виникають, тобто визначення істинності одного чи іншого 

пояснення феномену та його впливу на прояви агресивності. Дослідження 

підтвердили обидві теорії: анонімні індивіди були більш агресивні, особливо, 

якщо агресивна поведінка була нормативною, і менш агресивні, коли 

цінностями це не виправдовувалося; респонденти-чоловіки вели себе більш 

агресивно  в умовах анонімності, а респонденти-жінки вели себе так, що їх 

можна було ідентифікувати [7]. 

Крім анонімності, деіндивідуалізація підсилюється присутністю інших 

людей або групою. Таким чином, у групах можна спостерігати більш  

інтенсивну агресію, ніж в окремо взятих індивідів. Однак і ці результати 

можуть трактуватися по-різному, все залежить від того, які цінності 

домінують у групі. Дослідження Дж. Раббі [8] вказують на підсилюючу дію 

норм: групи ведуть себе більш агресивно, ніж індивіди, якщо така поведінка 

визначається як законна і нормативно виправдана, тоді всі члени групи 

вважають, що вони ведуть себе правильно.  

Процес деіндивідуалізації часто розглядають в контексті проблем 

психології мас. Так, наприклад, Л. Почебут [3], вивчаючи психологію 

«людини натовпу», прийшла до висновку, що поведінка людини в натовпі не 

залежить від культури, вона має  природній характер. Використання різних 

методів дослідження надали автору змогу стверджувати, що поведінка  

натовпу в одній країні за своїми проявами не відрізняється від поведінки 



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

143 
 

натовпу в інших країнах, а також виявити характеристики поведінки 

«людини натовпу».  

З проблемою деіндивідуалізації особистості тісно пов’язана проблема 

порушення процесу активного пристосування індивіда до умов соціального 

середовища; непристосування до групи розцінюється як дезадаптація 

особистості у групі. Процес дезадаптації особистості негативно впливає  як 

на окремого члена групи, на його самопочуття у групі, психологічне 

здоров’я, так і на  соціально-психологічний клімат у групі. За умови, коли 

індивід не сприймає себе адекватно у групі  та свої соціальні зв’язки, виникає 

повна дезадаптація. Нагадаємо, що основними типами адаптаційного процесу 

є тип, який характеризується домінуванням активного впливу на соціальне 

середовище і тип, який визначається пасивним, конформним прийняттям 

цілей, цінностей групи.  

Висновки. Отже, визначення змістовної специфіки групових цінностей 

показало, що вони формуються на підставі відпрацювання певного ставлення 

до навколишнього світу, соціальної реальності, яке зумовлене місцем групи у 

соціальному середовищі, її досвідом в організації та здійсненні діяльності, 

ціннісно-орієнтаційної єдності в ній. 

Перспективи подальших досліджень. Подальше емпіричне 

дослідження  спрямоване на визначення соціально-психологічних умов і 

чинників функціонування групових цінностей у студентських групах з метою 

розробки комплексного програмно-цільового проекту з оптимізації цього 

процесу.  
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У статті порушено проблему аксіологічного наповнення 

інформаційного простору сучасності. Зокрема наголошено на тому, що 

сучасний інформаційний простір потерпає від перевиробництва інформації, 

яка не завжди сприяє духовному росту людини, через знецінення морально-

етичної тематики в інформаційних повідомленнях. Діалогічна ж природа 

людини здійснюється через конструктивний комунікативний акт, метою 

якого є встановлення правди. Власне те, що простежуємо у тих 

непроминальних смислах, які почерпуємо з біблійних істин, зокрема з 

діалогів. 

Ключові слова: діалог, правда, істина, комунікативність, критичне 

мислення, інформація. 

 

BIBLICAL DIALOGUE IN THE COMMUNICATIVE FIELD OF 

THE TIME OF INFORMATION 

 

Today’s media consciousness is overloaded with negative stereotypes of 

thinking. They are grounded in destructive influence of media on the development 

of social communication which results in cruelty, aggressiveness, anger etc. This 

is what separates people from positive aspects of being and suggests renewal of 

aesthetics of fear. This, in its own turn, provokes exaggerated aggression or 

passive acceptance of circumstances. Also, this separates a man from critical 
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perception of reality and incites someone to hide not only from the reasoning, but 

from onsets of negativism as well. 

This is why media resources are supposed to care not only for 

temporariness, truthfulness, and novelty on the information, but for its axiological 

influence on the society. Aimless and deprived of critics acceptance of information 

does not lead to its recognizing, but makes a man vulnerable to threads and 

dangers. 

Critical thinking begins in the depths of communicative streams, when 

stored information, which is an experience of empathy, can be compared to 

another experience of empathy and estimation of similar information. 

Informational space can be defined as completed with factual data, in comparison 

to the communicative one, which is filled with interpretation. Interpretation 

requires constant check-ups, which are strengthened by constructive dialogue.  

The knowledge is always acquired via the dialogue. There are many 

examples to this. Bible shows variety of parables which reproduce dialogue-

oriented perception which is considered to be the basis for spiritual and moral 

improvement of a man. In this context we can talk about so-called «rational 

communication», which is defined by adequate thematic, clear structure of 

delivering, and which is aimed at providing truthful and reliable information.  

Biblical dialogues express clear structure, and are simple and 

understandable at the same time. They are not overloaded with metaphors, but 

provide examples of virtue and gentleness, aim at didactic goals. As a good 

example, dialogues from the book of Job can be taken, a parable of prodigal son, 

the dialogue between Pilates and Christ, or between Christ and thief etc. 

Key words: dialogue, truth, verity, communication, critical thinking, 

information. 

 

Актуальність теми. Сьогодні ми змушені констатувати формування 

новітньої медійної свідомості, переобтяженої негативними стереотипами 

мислення. У їхній основі багаторазово тиражовані засобами масової 

інформації деструктивні явища суспільства – жорстокість, агресія, злість, те, 

що віддаляє від позитивних аспектів буття і пропонує нам новітню естетику 

страху, що своєю чергою провокує хіба що відповідну агресію або пасивне, 

рабське прийняття обставин. Це також відмежовує людину від критичного 

сприйняття дійсності і підштовхує її до втечі навіть не від мислення, а від 

осмислення навали негативізму. Отож засоби масової інформації як один з 

найпотужніших сьогодні учасників та організаторів комунікативних актів 

мають дбати не лише про оперативність, правдивість і новизну інформації, 

але й пам’ятати про аксіологічний її вплив на аудиторію. 

Мета цієї статті показати дидактичну вкоріненість основних смислів 

біблійних діалогів у соціокультурний простір минулого і сучасності. Відтак 

завдання цієї роботи полягає в тому, щоб проаналізувати інформаційне і 

комунікативне поле розгортання діалогічного пізнання істини; вказати на 
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непроминальність біблійних істин, як таких,що народжуються в лоні давніх 

моральних настанов, здатні формувати морально-етичну поставу сучасної 

людини; показати, що біблійні діалоги , як і діатриби доби античності, 

проектуються в майбутнє як позачасові діалоги. 

Новизна роботи . Тема іще мало вивчена. Авторка статті частково 

торкалась цієї теми у своїй монографії. Схожі теми сьогодні відображені в 

науковій літературі, хоча й опосередковано.  

Огляд літератури. Тему діалогу, зокрема у сенсі морально-етичного 

дозрівання людини, порушено у працях С. Аверінцева, М. Бахтіна, 

М. Бубера, Я. Пузиніної, Д. Степовика. Про діалогічну природу людини в 

пастирському ключі говорив також, і неодноразово, Іван Павло ІІ. Кожен з 

названих авторів також аналізував біблійні тексти. З новіших напрацювань 

варто назвати дослідження С. Абрамовича, М. Рожило, А. Лещенко, 

В. Малахова, Р. Біляшевич, О. Бігун. Діалог як комунікативну одиницю 

розглядали також Г. Почепцов, Дж. Д. Пітерс, С. Квіт та ін. 

Основний виклад. Наше пізнання починається зі спілкування. 

Людина, власне, цінна тим, що вона знає, але найперше,  мабуть, тим - як 

уміє здобуті знання застосувати в житті. Проте сьогодні, на жаль, у час, коли 

світ інформаційний узяв гору над світом знань (бо ж, як відомо, не кожна 

інформація є знанням), актуалізувалось одразу кілька проблем: 

перевиробництво інформації; розповсюдження фейкової інформації; 

створення агресивних посилів (не випадково поширеним став вислів «мова 

ворожнечі»); знецінення морально-етичної тематики в інформаційних 

повідомленнях. 

Зрештою, навіть сама природна цікавість людини також почала 

становити деяку проблему для самої людини, як споживача інформації, 

оскільки виникла справжня небезпека загубитися в інформаційному потоці, 

втративши мету пошуку, і водночас витративши час на супутню, не надто 

важливу, часто деструктивну інформацію. Саме про цю природну 

інформаційну жагу людини писав ще Пліній Молодший у листі до Тітінія 

Капітона, секретаря ab epistulis при імператорі Доміціані: «люди, така вже 

їхня природа, завжди чимось цікавляться: якоюсь голою відомістю купиш 

навіть тих, хто наставляє вуха усіляким балачкам  та побрехенькам» [2, с. 

104]. Поінформованість задля поінформованості, не більше. Але це може 

становити справжню загрозу, таку, насамперед, як втрата пильності, 

розосередженість. Безцільне, некритичне поглинання інформації аж ніяк не 

сприяє її засвоєнню, навпаки – робить людину вразливою перед 

інформаційними викликами і загрозами.  

Знання ж, як про це Г. Почепцов [3], задають систему мислення, 

систему світосприйняття. Критичне ж мислення не є результатом 

нагромадження інформації. Воно зароджується в глибинах комунікативних 

потоків, коли нагромаджену інформацію, як досвід її переживання, 

осмислення, можна співставити з досвідом чийогось переживання і 
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осмислення схожої інформації. Оскільки, як слушно зауважує Г. Почепцов, 

інформаційний простір – це передовсім наповнення фактами, а 

комунікативний – це інтерпретації. «В ідеалі будь-який факт може отримати 

будь-яку інтерпретацію» [3, с. 161], тому ці інтерпретації потребують 

своєрідної перевірки, підсиленої конструктивним діалогом. Але 

соціосистема потребує не лише економічного і політичного конструктиву. 

Для пропорційного і гармонійного її розвитку варто пам’ятати й про духовне 

наповнення усіх комунікативних каналів. Йдеться передовсім про смисли, 

які залишаються незмінними впродовж віків, на відміну від частої 

змінюваності ідей, поглядів, зрештою й кордонів. Це смисли позачасові, які 

матеріалістичне світосприйняття, – конкретне, раціональне, – часто ігнорує, 

незважаючи на те, що кожна культурно-історична епоха надихалась ними, 

виводила зі свого лона людей, що надавали нового звучання старим 

смислам, вкорінювали їх у свідомості соціуму як непроминальні істини, 

забезпечуючи резонування цих істин і на горизонталі історичного часу, і в 

духовній вертикалі збереження духовного надбання. Ці істини були і є 

духовною дидактикою, яка застерігає і зобов’язує, підтримує і підказує, як 

бути в скрутну годину, дає надію на розуміння і прощення. В умовах 

антропологічного перевороту, коли сенс і мета людського існування 

підмінені простою його наявністю, коли переважає відображальна 

журналістика, поява морально наснаженого макротексту – а це стає 

обнадійливою тенденцією – допомагає замислитися над перспективами 

думки. Тому сьогодні великого значення набуває змістовне наповнення 

комунікативних процесів сучасного інформаційного простору. Це не лише 

обіг і функціонування власне інформації, але й обмін цінностями думок та 

ідей між людьми і спільнотами, зіставлення цих змістів, що також сприяє і 

міжособистісному, і міжкультурному діалогу. 

Отже, одне із найголовніших завдань медіа в сучасному світі, окрім 

відображення явища та  інформування про нього, - знову навчити людей 

думати, показати красу мислення, воскресити естетику глибокої думки, 

самовдосконалення і самобудування. 

У моральній картині сучасного світу, на жаль, духовні цінності 

набувають утилітарного трактування, як і інші аксіологічні категорії. Хоча 

Біблія пропонує нам цілу теорію розуміння і розрізнення таких понять, як 

правда і брехня, добро і зло, жорстокість і милосердя, злостивості і 

всепрощення. Про це, зокрема про біблійну етику мови, пише відомий 

польський лінгвіст Ядвіга Пузиніна у книзі «Слово-вартість-культура» [4]. 

Передовсім йдеться про те, що кожна людина прагне цінності позитивної з 

перелічених дихотомічних пар. Досвід життя підказує їй її прагнення, і 

щонайперше - це прагнення правди, яку активні зусилля сучасної, так званої 

західної, ліберальної преси та медіа намагаються зробити неважливою, 

недоказовою або ж зовсім непотрібною для сучасного світу. Попри те, саме 

на біблійному розумінні цих вічних ціннісних категорій тримається вісь 
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правди, яка забезпечує світову впорядкованість і єдність світобудови. Це, так 

би мовити, водночас і світова «Візантійська вертикаль», яка безпосередньо 

з’єднує все живе з Абсолютом, Істиною, і та комунікативна вісь, що 

забезпечує співіснування «я», «ти», «вони» не тільки у горизонтальному, а й 

у вертикальному вимірі історії (про це, зокрема, й авторка цієї статті у своїй 

монографії «Проповідництво і сучасна публіцистика» [5]). Найвищою 

нагородою для кожного є «правда, яка … визволяє» (Іоан 9,36), дає змогу 

преобразитися в іншу людину, яка, відмовившись від неправди, «скинула з 

себе стару людину з її ділами» (До Кол.3,9-10) й одягнулася в нову, що 

відновлюється до досконалого пізнання, відповідно до образу свого Творця.  

Варто пам’ятати в цьому контексті про те, що пізнання правди завжди 

діалогічне. Прикладів цього чимало. А Біблія буквально рясніє такими 

діалогічними преображеннями. Адже питання «хто я?», «чому я саме тут і 

саме тепер?» та ін. – це вічні формули , з яких починається шукання правди-

істини. Вони в процесі комунікування породжують цілу низку рефренів, 

навіть резонансів, які тривають , якщо говорити про Біблію, у віках. 

Згадаймо, приміром, найвідоміший з біблійних діалогів, метою якого також 

було шукання правди, її встановлення. Пилат і Христос. «Що є істина?» - так 

називається картина відомого, хоча й неоднозначного у своїй авторській 

манері відтворення біблійної історії, художника М. Ге. Одвічне питання, що 

прозвучало з уст Пилата, по суті, унаочнює філософію «двох правд».  І, що 

цікаво, на картині образ Христа – затінений, що справді незвично, якщо 

озирнути всю палітру його зображення у світовій культурі. Чи отримав 

Пилат конкретну відповідь, невідомо, але на картині М. Ге сама Істина була 

перед  прокуратором.Неймовірний натяк на те, що й істина схована від нас, 

затінена, без зовнішнього блиску, проста. а в пошуках її кожен відстоює 

свою правду, подеколи навіть у невимовних стражданнях, розгублений , 

буквально в останні хвилини життя, як на картині М. Ге «Розп’яття». 

Діалогом на межі буття і небуття бачиться цей промовистий твір. І знову 

двоє – Христос і розбійник: один стражденний, але  – з вірою, інший – 

зболений фізично і духовно, бо лише намагається повірити Христові, 

звертаючись до нього у пошуках Правди, яка визволяє, а «правда 

християнська абсолютна і повсюдна, яка спирається на одкровення, вимагає 

передовсім підтвердження, віри… бо через тих, хто її не має, потрактована, 

як одна з правд, що кореняться в культурі» [6, с. 36-37]. Тобто йдеться про 

діалогічний пошук того, що Шевченко називає «святою правдою»( Ісая. 

Глава 35), а отже – істиною. Джон Дарем Пітерс, професор університету 

штату Айова, у книзі «Слова на вітрі: історія ідеї комунікації», розглядаючи 

дві протилежні концепції комунікації – від Ісуса та Сократа, зазначає, що 

Новий Завіт дає особливе бачення комунікації, як «незмінного й відкритого 

розсіювання, адресованого всім, кого воно може стосуватися» [7, с. 43]. 

Йдеться про розсіювання думок, ідей, образів, які забезпечують 

найголовнішу потребу людини – потребу пізнання істини, яка є найглибшою 
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сутністю духу. У відповідь на це «розсіювання» хочеться заперечити, адже 

розсіяне слово, дуже часто це слово мовлене намарно. Хоча, водночас, на 

думку спадають слова з Притчі про сіяча, а відтак і свідчення того, що не все 

зерно (Слово) потрапляє на поганий грунт. Щось з того «розсіювання» таки 

проростає. І в Дарема врешті знаходимо слушний вислід його аналізу двох 

концепцій комунікації: «Розсіювання без діалогу може стати марним 

розкиданням, а діалог без любові може обернутися безкінечною тиранією. 

Гаслом теорії комунікації має бути: діалог з «я», розсіювання по відношенню 

до іншого. Це переформулювання етичної максими: стався до себе, як до 

іншого, і до іншого, як до себе» [7, с. 65]. 

Вочевидь, в цьому, зокрема, й полягає «раціональна комунікація» [4, 

с. 71]», багатовимірна, але така, що вирізняється виваженістю тематики, 

чіткою структурою викладу, а також така, що засвідчує справжні знання 

донатора із його розумінням потреб реципієнта, можливо, навіть таких, про 

які реципієнт не завжди замислюється, а починає розуміти нагальність їх 

здійснення лише тоді, коли втомлюється заповнювати духовну порожнечу не 

софійним осмисленням світу через спілкування з чужими досвідами та 

етичним їх виміром, а  багатослів’ям і балаканиною, надмірним говорінням, 

базіканням, яке виходить за межі теми, та невпорядкованим викладом думок. 

Щодо цього, власне, й застерігають автори Біблії, але залишають нам 

цілу низку діалогів, часто драматичних. Такими є, скажімо, діалоги з книги 

Йова, який мав відвагу вільно звертатися до Бога, як і драматична історія 

блудного сина, яка в дуалізмі потрактування делікатно натякає нам на те, що 

діалог здійснюється не лише між індивідами, він здійснюється між 

особистостями і, що важливо, зокрема в тлумаченні притчі про блудного 

сина, відбувається також між людиною і Богом. Тут знов-таки згадаймо 

Т. Шевченка, а саме його твір «Перебендя»: «Старий заховавсь / В степу на 

могилі, щоб ніхто не бачив, / Щоб вітер по полю слова розмахав, /Щоб люде 

не чули, бо то боже слово, / То серце по волі з богом розмовля, /То серце 

щебече господнюю славу, /А думка край світа на хмарі ґуля»  (курсив наш – 

Т. Х.). Розмова з Богом, далеко від людських вух і очей, сам на сам, з вірою, 

концентрованою в думці, яка сягає самих небес, «край світу», але, що 

справді важливо в цьому діалозі, це спілкування сина і Батька, у якому віра 

сина перетворює це спілкування  на  «безмежну комунікацію», про яку 

говорить К. Ясперс. А оскільки людина завжди орієнтована на істину 

(«істина є тим, що нас об’єднує» – К. Я.), то «комунікація є образом 

відкриття істини в часі» [8, с. 442]). Окрім того, необхідним підгрунтям 

комунікації він бачить трансценденцію, що допомагає людині уникнути 

ізольованості одне від одного. Отож ми маємо змагати  до того, щоб наші 

інтеракції були діалогами мудрих людей, що узгодили свої наміри з Божою 

мудрістю, здобули досвід Шевченкового кобзаря, який знає, як розмовляти з 

Богом і вписувати цю розмову у хронотоп свого буття. Звісно, в процесі 

постійного перетлумачення біблійних смислів ми ризикуємо втратити 
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унікальну сутність Слова Божого. Але, як слушно зауважує В. Сулима: 

«Біблія, одна з перших книг світу, з’ясувала перспективу людської історії, 

що почалася з розриву, самовільного відходу від духовної домінанти буття, 

від Бога…Біблія залишається життєдайною силою, альфою і омегою…» [9, c. 

4] і буде, як і колись, визначати духовно-інтелектуальний образ людства, яке 

так чи так примірятиме на себе образ блудного сина і шукатиме шляхів 

повернення до Отчого дому. І відбуватиметься це повернення через участь у 

позачасовому діалозі, через усвідомлення себе тим грунтом, на якому має 

прорости зерно Слова. 

Святе Письмо завжди було і буде джерелом запозичень, посилань, 

але також джерелом натхнення, творчої наснаги численних художників, 

скульпторів, прозаїків і поетів усіх часів, відколи була прочитана перша його 

сторінка. Іхня творчість є доказом неперебутності Біблії. Її вічними ідеями та 

образами вони апелюють до світу. Світова література і мистецтво завжди 

тяжіли до часових і герменевтичних трансформацій біблійних образів і 

сюжетів, але завжди, інтуїтивно чи свідомо, зауважували внутрішній 

діалогізм кожного біблійного смислу. Доволі часто Святе Письмо у 

мистецьких, художніх, публіцистичних творах присутнє на рівні 

ремінісценцій (тобто  «свого» тексту, який через слова і образи обов’язково 

викликає деякі асоціації з текстом-джерелом). Автори намагаються   

усвідомити себе в історії через усвідомлення біблійних настанов і 

відтворення їх контексту стосовно себе і тих,  до кого звертаються. Тяглість 

історичного процесу засвідчується посиланнями як на учасників та епізоди 

старозавітної історії, так і на факти з Нового Завіту. Отже, усі вчинки 

людини зіставляються з історичними подіями. 

Сьогодні ж, коли  духовна дистанція між людьми збільшується, 

виникає потреба діалогічного переосмислення того факту, що «все людське 

життя є «співжиттям» у щоденному вимірі «ти» і «я», а також в 

абсолютному і кінцевому вимірі «я» і «Ти». Біблійна традиція 

концентрується довкола цього «Ти», тобто навколо Бога. Наша віра глибоко 

антропологічна, глибоко закорінена у співжитті, у спільноті Божого народу, 

а також у спільноті з Предвічним «Ти» [10, c. 46]. Віра уможливлює 

тривалість діалогу. На жаль, сучасна інформаційна доба забуває про 

маленьку зневірену людину, яка губиться у Інтернет-павутинні, спрагла 

насправді живого слова, а не віртуальної його тіні. І, врешті-решт, людина 

просто хоче, щоб її почули, а для цього потрібно «дослухатися до людини». 

Іван Павло ІІ у Посланні з нагоди Всесвітнього дня комунікації (2002 

року) вказує на те, що людина має дозріти до критичного сприйняття 

інформаційних і водночас ціннісних змін у суспільстві, і, зокрема, пише: 

«Інтернет докорінно змінює психологію людей, а саме – їхнє сприйняття 

часу і простору. .. А проте людині конче потрібен час і внутрішній спокій, 

щоб задуматися над життям та його таємницями, щоб поступово набувати 

внутрішньої зрілості та опановувати довколишній світ. Крім того, інтернет –  
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як форум, де практично все є прийнятним і майже ніщо не триває довго, – 

сприяє релятивістському способові мислення і підбиває декого уникати 

особистої відповідальності та зобов’язань» [11, c. 419-420].  

Ці важливі слова стосуються такого деонтологічного принципу, як 

обов’язок відповідальності, що в ментальному полі людини, налаштованої на 

діалог, означає – мислити критично не лише у відповідь на інформаційні 

посили, але й так само критично осмислювати свою готовність до відповіді. 

Саме це може забезпечити позитивний вислід комунікування не лише 

сьогочасного, але й у часовій протяжності. 

Висновки. Усе сказане вище дає змогу зробити висновок про те, що: 

- Комунікативне поле сучасності спростилося до рівня коротких 

повідомлень, які призвичаюють аудиторію/співрозмовника ковзати 

поверхнею фактів, не заглиблюючись у пізнавальний процес отримання 

справжніх знань. Інформація «сьогодні на сьогодні», пріоритетність 

принципу «only bad news are good news», на жаль, бувають важливішими, 

ніж правда самої інформації; 

- Непроминальність біблійних істин підтверджують своєю 

творчістю художники, поети, прозаїки, публіцисти, журналісти, – всі, хто 

вимірює своє життя не лише матеріальним, але й духовним благополуччям, і 

готовий ділитися своїм пізнанням істини з іншими.   

- Біблійні діалоги, як і загалом морально-етичне спрямування 

Святого Письма, так чи так, через ремінісценції та історичні паралелі, 

приміром, формують моральну поставу сучасної людини через пізнання, а 

саму людину проектують у майбутнє через позачасовий софійний діалог. 
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В статті розглядається коучинг як інноваційна та ефективна 

технологія особистісного і професіонального розвитку персоналу. 

Виокремлено та проаналізовано три типові види коучингу, що 

використовуються у вітчизняній практиці: персональний, бізнес, 

корпоративний; проілюстровано їх використання на прикладах з зарубіжного 

та українського досвіду. 
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Ключові слова: коучинг, інноваційна освітня технологія, особистісний 

та професійний розвиток, персонал.   

 

COACHING AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PERSONAL AND 

PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT 

 

The article highlights coaching as one of the innovative and effective 

educational technologies in continuous vocational education and training. In 

Ukrainian educational market coach services are not diverse like the foreign ones. 

Hence, the authors addressed the foreign coach experience to identify the 

progressive ideas to be implemented. Firstly, the related scientific literature was 

reviewed and the analysis of the term «coaching» was made. Secondly, the attitude 

of Ukrainian companies to the use of coaching for personal and professional staff 

development was analyzed. It was found out that there are 3 ways why the companies 

apply coaching: because it is a fashion, with preference to traditional trainings, in 

complex with other educational technologies to have the best results in developing 

company’s and each person’ potential. In this context, there were also distinguished 

and described 3 stereotypes which prevent company leaders from using coaching in 

staff training. Thirdly, the types of coaching and their classifications were 

considered, on the basis of which it was discovered that Ukrainian companies apply 

the following most typical kinds of coaching: personal, business and corporate. 

Their characteristics were substantiated; the similar and different features were 

identified; the advantages of every type were underlined; the best practice examples 

of using personal, business and corporate coaching were demonstrated from foreign 

and domestic experience. Finally, the perspectives for further research were 

outlined. 

Key words: coaching, innovative educational technology, personal and 

professional development, staff. 

 

Постановка проблеми. У світлі динамічних змін сучасного соціуму й з 

урахуванням соціально-економічних змін, шо відбуваються в Україні, 

проблема неперервного професійного розвитку персоналу набуває дедалі 

більшої актуальності. При цьому підвищення ефективності й 

конкурентоспроможності будь-якої компанії можливе за умови постійного 

розвитку та самовдосконалення кожного працівника впродовж усього життя, 

що уможливлюється за сприяння творчій реалізації особистісних і професійних 

якостей.  

Теоретики й практики у сфері менеджменту звертають увагу на те, що у 

переважній більшості вітчизняних організацій, підприємств, закладів та 

установ професійний розвиток персоналу відбувається хаотично. 

Використовувані форми й методи не завжди допомагають працівникам 

ефективно розвиватися в нестабільному суспільстві. Відтак, виникає 

необхідність пошуку сучасних технологій професійного розвитку персоналу, 
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які уможливлюють системну активізацію необхідних здібностей, 

вдосконалення набутих навичок, формування нових компетенцій. Однією з 

сучасних технологій, якій притаманно максимально швидке досягнення мети 

шляхом навчання без відриву від роботи, є коучинг. 

Як засвідчує практика, більшість керівників вітчизняних підприємств або 

взагалі не чули про коучинг, або знають про нього зі слів інших. Відповідно, 

вони сформували для себе низку стереотипів з цього приводу, так і не 

усвідомлюючи того, навіщо це потрібно. Водночас чимало компаній вже 

користуються нині цими послугами, спробували й відчули результати на 

практиці, мають досвід застосування коучингу у своїй організації та знають, 

коли, де й навіщо його потрібно використовувати. Натомість, у них виникає 

інша проблема. Керівники таких компаній самі досліджують коучинговий 

ринок, шукають висококваліфікованих фахівців і, як виявляється, не завжди 

знаходять. На їхню думку, вибір на вітчизняному ринку подібних послуг не 

такий великий і диверсифікований, як би їм хотілося. У цьому контексті 

актуальним вважаємо аналіз конструктивних ідей зарубіжного досвіду з 

використання коучингу для професійного розвитку персоналу. 

Аналіз літературних джерел. Як показують зарубіжні дослідження, 

коучинг нині є досить популярним і знаходить застосування в політиці, 

економіці, освіті, бізнесі та багатьох інших сферах діяльності. Однак, сучасна 

версія коучингу прийшла до нас зі спорту як один із методів навчання тенісу. Її 

автор, Т. Геллвей, творець теорії «внутрішньої гри» (inner games) зазначав, що 

спортсмену важче подолати опонента всередині, ніж супротивника в реальній 

грі (Gallway 2008, c. 24). Головне завдання тренера він убачав у тому, щоб 

допомоги спортсмену подолати внутрішні сумніви й хвилювання. Отже за 

Т. Гелвейем, коучинг – це методика розкриття потенціалу особистості, коли 

сам гравець знаходить власний, кращий шлях розвитку своїх здібностей для 

досягнення результату.  

Ідеї Т. Геллвея розвинув Дж. Уітмор. Він переніс цю методику в бізнес, 

де вона, власне, й стала називатися коучингом. Підхід, описаний у книзі 

Дж. Уітмора «Коучинг високої ефективності» (Witmore 2009), призначався для 

менеджерів, і коучинг представлявся як новий спосіб управління, заснований 

не на догматичному розпорядженні, а на співпраці з підлеглим у процесі 

досягнення спільної мети. Саме слова «співпраця» і «досягнення мети» є 

ключовими для розуміння сутності коучингу. Крім того, Дж. Уітмор 

наголошував, що коучинг спрямовує свої методи на майбутні можливості, а не 

на минулі помилки.  

Подальші дослідження технології коучингу у бізнес сфері проводилися 

здебільшого зарубіжними науковцями (С. Дуглас П. Зеус, М. Емітер, 

Дж. О’Коннор, У. Морлей, Д. Пітерсон, Д. Ролкер, Р. Уитерспун і Р. Уайт, 

Р. Хадсон, М. Хікс та ін.). Вони розширювали або конкретизували межі цього 

поняття та виокремлювали нові види й сфери його застосування. Так, С. Дуглас 

визначає коучинг як постійні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни, 
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спрямовані на досягнення цілей та удосконалення професійної майстерності 

або особистого життя (Douglas 2000, с. 3). П. Зеус наголошує, що коучинг – це 

сучасна технологія розкриття потенціалу людини з метою максимального 

підвищення її ефективності в роботі (Zeus 2007, c. 11). 

У контексті навчання та розвитку, коучинг розглядається як форма 

навчання працівників для розвитку їхньої здатності та набуття досвіду через 

систему запланованих завдань, що поступово ускладнюються та які потрібно 

виконати у поєднанні з неперервним оцінюванням та підтримкою (Guide 1997, 

c. 8). 

Сутність та наукову основу коучингу досліджував Дж. О’Коннор, 

описуючи цю технологію через нейролінгвістичне програмування. Згідно з 

його визначенням коучинг ґрунтується на гуманістичній психології та 

конструктивізмі. Дж. О’Коннор та його послідовники наголошують, що 

коучинг більше допомагає людині вчитися, ніж навчає, а основна ідея коучингу 

– допомогти особистості розвинути компетентності й усунути існуючі 

обмеження для досягнення значущих цілей у професійній та особистій сферах 

життя (О‘Коонор, Лейджес 2008, с. 15-16).  

Згідно з визначенням запрононованим членами Міжнародної федерації 

коучів (ICF – International Coach Federation) коучингом називається процес, 

побудований на принципах партнерства, який стимулює мислення й творчість 

клієнтів, щоб надихати їх на максимальне розкриття свого потенціалу, як 

особистого, так і професійного (ICF 2019). 

Аналіз праць з коучингу показує, що на відміну від зарубіжних учених, 

які зосереджені на структурному дослідженні технології коучингу та процесі 

його реалізації в різних сферах, вітчизняні науковці розглядають окремі 

аспекти коучингу переважно з позиції трактування змісту, видів, 

функціонального призначення (Р. Бала, Т. Борова, Н. Дудник, В. Максимов, 

О .Нестерова, О. Проценко, З. Рогачов, С. Романова, О. Рудницьких 

Т. Саматова, М. Самоукіна, М. Туркулець, О. Хмельницька та ін.). Слід 

зауважити, що недостатньо дослідженим залишається питання використання 

коучингу для особистісного й професійного розвитку персоналу вітчизняних 

підприємств.  

Метою статті є аналіз конструктивних ідей зарубіжного досвіду з 

використання коучингу для професійного розвитку персоналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У прогресивних компаніях 

розвинених країн Америки і Європи коучинг почав застосовуватися з середини 

минулого століття, тоді як на пострадянському просторі інтерес до цієї 

технології виявився лише на початку ХХІ ст. Проте, як показує сучасна 

практика, у діяльності вітчизняних підприємств має місце неоднозначне 

ставлення до коучингу. На основі аналізу теоретичних і практичних джерел за 

критерієм «ставлення до коучингу» їх можна розділити на три групи.  

До першої групи належать компанії, які запрошують коуча тільки тому, 

що зараз це «модно». Якщо ж мова заходить про конкретну роботу, а тим паче, 
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про конкретні результати, керівництво частіше всього не сприймає саму ідею 

коучингу, посилаючись на те, що ця технологія не здатна швидко вирішити всі 

проблеми.  

Друга група компаній розуміє, що коучинг можна використовувати як 

інструмент розвитку персоналу, але не поспішає його застосовувати, оскільки 

для них більш звичними формами навчання й розвитку є тренінг або 

консалтинг. Найчастіше при цьому керівників компаній зупиняють стереотипи, 

що сформувалися на ринку тренінгових послуг. Серед них:  

- стереотип 1: якщо керівник вміє ставити відкриті питання, то він вже 

володіє навичками коучингу і коучинговий стилем управління. Однак коучинг 

– це не лише вміння ставити запитання, але ще й багато інших інструментів, 

спрямованих на формування ключових компетенцій, за якими можна 

визначити професіоналізм фахівця; 

- стереотип 2: коучинг використовують заради самого коучингу – як 

процес, а не як результат, якого чекає компанія. Натомість, коучинг є найбільш 

спрямований на досягнення цілей компанії, яких вона планує досягти; 

- стереотип 3: коучинг занадто довготривалий і нудний, компанії 

потрібно щось цікавіше. Тут важливо звернути увагу, що ключове завдання 

коучингу полягає не в тому, щоб дивувати компанію періодичними чудесами, а 

допомогти їй виконати конкретну роботу щодо вирішення актуальних для неї 

питань. 

Третя група компаній розуміє, що панацеї не існує. Для розвитку 

доцільно системно використовувати сучасний інноваційний інструментарій. 

Серед усього керівництво таких компаній знаходить потрібне місце для різних 

видів коучингу.  

З огляду на викладене вище, детальніше розглянемо ті види й напрями 

коучингу, що існують нині в освітньому просторі.  

Історична ретроспектива коучингу дає можливість послідовно 

прослідкувати періоди й напрями розвитку цієї технології: спортивний 

(Т. Гелвей та Дж. Уітмор), онтологічний або коучинг буття (Ф. Флочес, 

Дж. Олала), ко-активний (Л. Уітвор), психологічний (М. Селігмен), 

адміністративний ((Х. Пейдж, М. Чідіак, С. Колінс, Р. Кілбург), командний, 

сімейний, креативний та ін. Таке розмаїття, з одного боку, відкриває низку 

можливостей для бажаючих розвивати свій потенціал. З іншого боку, це 

потребує певної класифікації, передусім для тих, хто замовляє таку послугу для 

навчання персоналу. 

Зважаючи на це, з початком нового тисячоліття зростає інтенсивність 

досліджень коучингу, організовуються міжнародні конференції та форуми, 

створюються інтернет-банки даних коучів і спільноти, які обговорюють між 

собою зміст, методику, стандарти, питання якості, підвищуються вимоги до 

якості практики, виділяються цільові групи й упроваджується методично 

диференційоване застосування. Коучинг виходить на науковий рівень, 

починається стандартизація коучингу як технології, розробляється відповідний 
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інструментарій. 

Із проаналізованих нами наявних нині класифікацій видів коучингу 

найбільш повною та деталізованою є класифікація, запропонована Інститутом 

розвитку організації (IOD – Institute of Organization Development), що є 

глобальною учіннєвою організацією. Інститут пропонує у 25 країнах світу 

сертифіковані онлайн  програми з питань розвитку організацій, пошуку та 

розвитку талановитих працівників, професійного розвитку, коучингу 

менеджерів вищого рівня, розвитку лідерства та ін., що були відзначені 

різними нагородами. Передусім, коучинг класифікують за місцем проведення 

(той, що проводять в організації, разом з тренінгами й менторингом, а також за 

її межами). За рівнем формальності коучинг може бути інформальним і майже 

не структурованим, формальним та чітко структурованим, чи комбінацією обох 

видів). Класифікація за змістом передбачає виокремлення 15 різних видів 

коучингу: бізнес коучинг, індивідуальний, особистісний (лайф), кар’єрний, 

груповий, коучинг ефективності виконання трудових обов’язків, коучинг 

щойно призначених на керуючу посаду, коучинг стосунків, розвиваючий, 

коучинг оцінювальний, поведінковий, послідовно-неперервний, 

презентаційний, командний (Zentis 2016). 

З огляду на те, що в Україні коучинг як метод навчання і професійного 

розвитку персоналу перебуває на етапі свого становлення, з перерахованих 

видів коучингу, що використовуються для розвитку персоналу закладів, 

підприємств, установ ми виокремили такі три узагальнюючі базові напрями: 

персональний коучинг, бізнес-коучинг, корпоративний коучинг. 

Персональний коучинг – це діалог між коучем і клієнтом, в ході якого 

вони разом працюють над визначенням проблем та намічають спільне рішення 

(Personal Coaching 2019). Персональний коучинг передбачає індивідуальну 

роботу коуча з клієнтом. Іншими словами, це персональний супровід клієнта, 

найчастіше керівника підприємства чи підрозділу. Коуч зустрічається зі своїм 

клієнтом для проведення коучингових сесій. Протягом цього часу коуч 

допомагає клієнту прояснити своє бачення цілі й визначити низку кроків, які 

потрібно зробити для її досягнення. Коуч допомагає виробити навички, 

необхідні клієнтові для підвищення особистої ефективності; прийняти потрібні 

рішення й швидко вийти зі складних внутрішніх ситуацій: зберігати спокій і 

продуктивність у важкі часи. 

Персональний коучинг проводиться, зазвичай, протягом 1-2 годин, не 

рідше одного разу на тиждень у місці, зручному для клієнта, без свідків, 

конфіденційно. Тривалість коучингу визначається масштабом цілей – від 

тижня до декількох місяців. Результатом такої партнерської співпраці є 

розширення «картини світу» клієнта (відхід від «тунельного бачення», 

розвиток варіативності й гнучкості), уміння самостійно приймати рішення, 

набуття навичок для самостійного вирішення аналогічних завдань.  

Персональний коучинг охоплює багато тем від збереження здоров’я та 

способу життя до фінансів і побудови кар’єри. Тому пропозиції персональних 
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коучів також різноманітні. В зарубіжній практиці персонального коучингу, як 

свідчить здійснений нами аналіз, звичайним явищем є пошук персонального 

коуча на спеціальних веб-сайтах коучингових компаній, на індивідуальних веб-

сторінках чи блогах коучів. Який би шлях клієнт не обрав, структура цих 

сайтів схожа: персональне фото коуча, опис послуг, висвітлення переваг, ціни, 

відгуки клієнтів, котрі скористалися послугами коуча, контактні дані тощо. 

Однак, щоб вирізнитися із маси інших пропозицій, кожен коуч акцентує щось 

особливе у своїй методиці: використання медіа ресурсів, інформаційних 

засобів комунікації, відео- та аудіо-записи демонстраційних коуч-сесій, описи 

конкретних кейсів із практики та ін. (Brown 2017). 

Тренінг-центр Любомира Бованька у Львові привернув нашу увагу тим, 

що пропонує персональний коучинг для розвитку топ-менеджерів і перших 

осіб компанії; підтримку менеджера у процесі адаптації до нової посади; 

прискорення розвитку талановитих працівників. У технології провадження 

персонального коучингу центр Л. Бованька робить ставку на те, що 

найсильнішим інструментом коучингу є підзвітність. Оскільки топ-

менеджерам і власникам компаній досить складно притримуватися намічених 

планів без необхідності звітувати перед кимось, Л. Бованько, як персональний 

коуч, виступає у ролі сильного мотиватора, який стимулює притримуватися 

розробленого курсу і виконувати усі заплановані дії (Персональний коучинг). 

Коуч сесії тривалістю 30-50 хвилин проводяться по телефону чи  за 

допомогою Skype раз чи двічі на тиждень. Після кожної сесії коуч дає клієнту 

«домашнє завдання», цікаве та не обтяжливе. Програма персонального 

коучингу «Розбуди в собі генія» розрахована на 90 днів, оскільки саме за такий 

проміжок часу формуються нові позитивні звички і навички. Для досягнення 

усталеності результату програму можуть продовжити до 6 місяців в залежності 

від складності запиту клієнта. Перевагою такого дистанційного коучингу є 

оперативність проведення коуч сесії на потребу клієнта, економія часу, 

витраченого на шлях, щоб дістатися до коуча. 

На сьогоднішній день всі бізнес-процеси розвиваються, 

вдосконалюються, видозмінюються дуже швидко, й практично у всіх сферах 

спостерігається дуже висока конкуренція. В таких умовах досягти успіху в 

бізнесі здатний лише той, хто буде встигати слідувати за всіма 

нововведеннями, відточувати всі технології своєї справи до досконалості й 

упроваджувати новації швидше конкурентів. Саме на ці завдання спрямований 

бізнес-коучинг. 

Бізнес-коучинг – це процес взаємодії між коучем і керівником, його 

менеджерами й співробітниками, спрямований на підвищення ефективності 

ведення бізнесу та досягнення поставлених бізнес-цілей. На відміну від усіх 

інших варіантів зовнішньої допомоги, бізнес-коучинг полягає не просто в 

аналізі бізнес-процесів, консультуванні, наданні порад, навчанні та мотивації 

персоналу, а в спільній роботі коуча й керівника над досягненням конкретного 

результату. 
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Як показує практика, нині бізнес-коучинг практикується у великому 

бізнесі. В компаніях, що самостійно навчаються, є свої штатні бізнес-коучі, 

також залучаються фахівці ззовні. На коучинг і подібні форми навчання 

виділяються солідні бюджети, що досягають мільйонів доларів на рік. Ключові 

керівники, топ-менеджери, керівники підрозділів і чимало інших 

співробітників періодично відвідують сесії бізнес-коучингу. Бізнес-коучинг 

може проводитися як окремо в одному чи декількох потрібних напрямах, так і 

комплексно – залежно від потреб конкретного підприємства / керівника. 

Якщо в особистому коучингу цілі та шляхи до них визначаються для 

конкретної людини, то в бізнес-коучингу – для розвитку бізнесу, підприємства. 

Головне завдання бізнес коуча, згідно з початковим розуміння цього терміну, 

визначити початкову точку знаходження бізнесу (або його складової) і кінцеву 

ціль, після чого супроводжувати керівника і його бізнес до досягнення 

поставленої мети. Зазвичай, коучинг проходить у вигляді коучингових сесій – 

зустрічей один на один, які тривають 1-1,5 години. Під час сесії бізнес-коуч і 

клієнт повинні визначити завдання (ідентифікувати проблему) і виробити план 

подальших дій. Бесіда проходить у формі діалогу. Техніка роботи бізнес-коуча 

полягає в тому, щоб поставити своєму клієнтові якомога більше потрібних 

питань, стимулюючих клієнта мислити в потрібному напрямі. І саме ці 

відповіді допоможуть йому визначити план дій щодо підвищення ефективності 

бізнес-процесів. 

У бізнес-коучингу, як і в персональному, коуч на відміну від багатьох 

інших подібних фахівців (консультантів, наставників, тренерів, менторів 

тощо), знаходиться не в домінуючій, а в рівній позиції стосовно свого клієнта. 

Він, спілкуючись на рівних, допомагає клієнтові правильно поставити цілі, 

знайти ресурси й можливості для їх досягнення. Причому, відбувається все це 

індивідуально, виходячи з особливостей кожного конкретного бізнесу та його 

керівника, без нав’язування коучем свого бачення вирішення завдання. 

Аналіз зарубіжної практики демонструє, що компанії за кордоном 

використовують технології бізнес-коучингу не лише у великих  міжнародних 

компаніях, але й у малих і середніх. Бізнес-коучі об‘єднуються у професійні 

спільноти. Наприклад, Forbes Coaches Council – спільнота коучів, які 

займаються бізнес та кар’єрним коучингом. Запорукою успіху у будь-якому 

виді коучингу, у тому числі й бізнес-коучингу, є встановлення довіри між 

коучем та клієнтом, створення дружньої й позитивної атмосфери, щоб клієнт 

почувався комфортно. Експерти Ради коучів Форбс працюють у різних 

компаніях, наприклад Bridgepoint Coaching and Strategy Group, International 

Coach Federation, NOETIC Outcomes Consulting, Center for Executive Excellence. 

Коучі топ-менеджменту наголошують, що насамперед, коуч має завжди 

залишатися собою, не грати ніяких ролей і не притворятися тим, ким він/вона 

насправді не є (FCC 2017). Для результативності проведення бізнес- коучингу 

зарубіжні експерти  виокремлюють три головних чинники, що стабілізують 

культуру організації: що вимірюється, що винагороджується, що ігнорується. В 
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організації має здійснюватися вимірювання не лише фінансів, але й ключові 

показники культури організації. Важливість цього пункту доведено 

статистикою: на 59% працівників менше залишають свою роботу, якщо вони 

високо мотивовані. Це в середньому економить з кожного працівника для 

організації 3500 доларів, які потрібні для його навчання. Незважаючи на 

цінності, що їх декларує організація, працівники швидко визначають, що 

насправді цінується та винагороджується в компанії, і відповідним чином 

модифікують свою модель поведінки. У цьому контексті було підраховано, що 

визнання компанією заслуг працівника є в 20 разів сильнішим мотиватором, 

аніж його зарплата. Третій чинник визначає, на які довгострокові  плани у 

компанії на звертають увагу, маскуючи ігнорування оманливою перспективою 

економії коштів. Така «токсична поведінка» керівника може привести до 

отримання лише короткострокових результатів. Експертами було визначено, 

що  поспішний прийом на роботу нового працівника, чи швидке звільнення 

наносять велику шкоду компанії. Її вимірюють у 12 500 доларів з кожного 

працівника (Executive Excellence 2019). 

На відміну від зарубіжної практики, бізнес-коучинг в Україні розвинений 

переважно на великих підприємствах. А представники середнього і малого 

бізнесу послугами бізнес-коучів поки що користуються досить рідко. Однак, 

прикладом ефективного бізнес коучингу у сфері малого та середнього бізнесу в 

Україні може слугувати діяльність представництва Міжнародної федерації 

коучів (ICF). Вітчизняні бізнес-коучі, як і їхні зарубіжні колеги, допомагають 

вирішити такі питання: 

- створення принципово нового бізнесу (розробка бізнес-плану, 

прорахунок ризиків, аналіз та оцінка необхідних ресурсів); 

- реалізація нових проектів втілення бізнес ідеї; 

- оптимізація наявного бізнесу, що включає зростання прибутковості, 

проведення ребрендингу, збільшення обсягів продажів; 

- визначення мети, розробка концепцій, бачення й основної місії 

компанії; 

- розвиток лідерських навичок у провідних фахівців; 

- організація процесу навчання необхідних професійних навичок та 

компетенцій (ICF 2019). 

Можливо, сфера малого та середнього бізнесу є якраз тією нішею, де 

вітчизняний бізнес-коучинг як один з ефективних інструментів розвитку й 

просування, сприятиме виживанню компанії в умовах жорсткої конкуренції та 

процвітанню малого й середнього бізнесу. 

Для підвищення ефективності діяльності та зростання 

конкурентоспроможності організації  доцільно разом із бізнес-коучингом 

впроваджувати корпоративний коучинг. Цей напрям коучингової технології 

спрямований на розкриття потенціалу ключових осіб, команд або всієї компанії 

і, через їх розвиток, на досягнення організаційних цілей. Повертаючись до 

спорту, можна провести аналогію, як скажімо, футбольний тренер тренує свою 
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футбольну команду, корпоративний коуч супроводжує організацію, 

зосереджуючи увагу на команді, її корпоративному баченні, місії, цінностях і 

стратегії. 

Корпоративний коучинг стає нині звичною практикою провідних 

компаній у всьому світі. Його активно використовують Hewlett Packard, Zerox, 

Gillette, Sony, Pall Mall, Rolls Royce, Volkswagen, Nokia та інші проактивні 

бізнес-системи, зокрема у готельно-ресторанному бізнесі (всесвітньо відомі 

готельні ланцюги Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels 

Group, Windham Hotel Group, заклади харчування – McDonald’s Corporation, 

Starbucks Corporation, Yum! Brands, Inc., Restaurants Brands International, Inc.) 

рівень свідомості керівництва яких дозволяє не просто декларувати, а 

конкретно зосереджувати увагу на самому цінному активі компанії – 

людському ресурсові, виявляючи реальну турботу про розвиток співробітників 

та їхнє благополуччя. 

Завдання коуча полягає в підведенні клієнтів до осмислення проблеми, 

до свідомого вибору шляху її вирішення і, звичайно ж, до готовності взяти на 

себе відповідальність за це. У процесі коучингу усі можуть обговорити 

наболіле, спробувати зрозуміти себе й інших, знайти оптимальний вихід. 

Корпоративний коучинг в компанії у порівнянні з попередніми двома видами 

коучингу, найбільш близький до партнерської взаємодії, заснованій на 

відповідальності кожного за досягнення результату, з одного боку, і на 

прихильності коуча цілям клієнтів, з іншого. Недарма багато коучів називають 

своїх клієнтів партнерами. 

Корпоративний коучинг вважається зовнішнім, коли проводиться 

нештатним фахівцем і внутрішнім, коли проводиться корпоративним коучем, 

який перебуває в штаті організації. Результати роботи коуча оцінюються 

відповідно з установленими організацією параметрами та вимогами. У своїй 

роботі корпоративні коучі використовують стандартні інструменти й техніки 

коучингу поряд з поглибленим розумінням мови, динаміки, процесів і культури 

організації – чи то великі компанії, малий або середній бізнес або підприємства 

державного сектору економіки – а також свої кваліфікаційні досягнення в 

бізнес-дисциплінах, свій досвід в психології змін, що значно збагачує ту 

цінність, яку вони можуть привнести в коучинг-процес. 

Конкретні етапи коучингових сесій для організації можуть бути такими: 

- встановлення взаємин коуча і клієнта, висновок «контракту на спів- 

досягнення» конкретної мети, узгодження правил взаємодії: співробітник 

висловлює своє прохання про допомогу, свій запит; коуч пояснює правила гри і 

допомагає сформулювати очікування в цілому; 

- визначення завдань для конкретної зустрічі: коуч деталізує завдання на 

конкретну зустріч спільно з співробітником; співробітник уточнює свої 

очікування від конкретної зустрічі; 

- дослідження поточної ситуації / проблеми: коуч намагається зрозуміти 

поточну ситуацію / проблему і ставлення до неї співробітника, допомогти в 
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цьому співробітнику, ставлячи коучинг-питання і активно слухаючи; 

співробітник досліджує ситуацію і своє ставлення до неї спільно з коучем; 

- визначення внутрішніх і зовнішніх перешкод на шляху до результату: 

коуч намагається зрозуміти, що заважає співробітникові в досягненні мети, і 

допомагає йому в усвідомленні і дослідженні перешкод; співробітник 

досліджує свої внутрішні і зовнішні перешкоди. 

- вироблення і аналіз можливостей для подолання перешкод: коуч 

ставить коучинг-питання та використовує інші методи, що провокують 

співробітника до пошуку рішень і подолання обмежень; співробітник 

досліджує можливості для подолання перешкод; 

- вибір конкретного варіанту дій та укладання плану: коуч допомагає 

співробітнику в аналізі можливостей; співробітник аналізує можливості, 

вибирає конкретний варіант і складає план дій; 

- досягнення домовленості про те, що конкретно має бути зроблено до 

наступної зустрічі (визначеного терміну): коуч акцентує увагу співробітника на 

терміни та зону відповідальності, допомагаючи йому взяти відповідальність за 

реалізацію плану дій на себе; співробітник бере на себе відповідальність за 

результат. 

Цей прикладний і, що найголовніше, дієвий вид навчання швидко 

набуває популярності на вітчизняних теренах, тому що в багатьох компаніях не 

тільки почали розуміти, а й переконалися на практиці, що корпоративний 

коучинг в організації є одним з найбільш вигідних видів інвестицій в 

поліпшення корпоративної культури ведення бізнесу, поліпшення його ділової 

ефективності. 

Пропозицій на вітчизняному ринку коучингових послуг є чимало. Як і з 

бізнес-коучингом, створюються спільноти, що об‘єднують професійних, 

енергійних і драйвових бізнес-консультантів, тренерів, ігро-практиків, 

фасилітаторів, модераторів стратегічних комунікацій та ін. Їхнє завдання – 

допомогти великим компаніям формувати командну взаємодію, що базується 

на цінностях компанії та її клієнтів. Наприклад, згадувані вище Міжнародна 

федерація коучів (ICF) і її представництво в Україні (ICF Ukraine Chapter) 

мають так звану «Майстерню коучингу», де організаціям пропонується 

долучитися до різних програм коучингу, у тому числі корпоративного. 

Програма корпоративного коучингу включає такі модулі, як: коучинг 

керівників та управлінської команди; навчання керівників організації 

технологій бізнес-коучингу; супровід змін; індивідуальний розвиток 

працівників (ICF 2019). У процесі корпоративного коучингу використовуються 

такі технології, як проведення консультацій, онлайн аудит ефективності 

команди, тренінги з підвищення ефективності команди, стратегічні сесії або 

програми комплексного супроводу команд. Заявлені модулі націлено на 

отримання наступних результатів застосування корпоративного коучингу в 

кожній окремо взятій компанії: підвищення рівня продажів; зростання 

ефективності команд та лідерів; пошук нових рішень для бізнесу; підвищення 
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рівня задіяності працівників та рівня задоволеності клієнтів. 

Висновки. Коучинг зарекомендував себе як найбільш економічно 

вигідний спосіб професійного розвитку персоналу, що передбачає навчання без 

відриву від роботи. Це нова технологія, що формує гнучкість і адаптивність до 

змін як окремих співробітників, так і колективу в цілому, істотно покращує 

міжособистісні взаємини в компанії, сприяє ефективному особистісному й 

професійному розвитку персоналу. Коучинг сприяє розкриттю потенціалу 

людини, розвитку її професійних та особистих якостей, зокрема вмінь керувати 

собою, своїм станом, ресурсами, допомагати іншим у розвитку особистісного 

потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати навички 

комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально 

підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань тощо. 

Завдяки зазначеному розвиваються нові здібності й навички, які підвищують 

ефективність роботи та покращують якість життя.  

Коучинг можна використовувати як універсальну технологію для 

розвитку потенціалу людей ї команд, що дозволяє ефективно працювати на 

суб’єкт-суб’єктному рівні задля досягнення заздалегідь узгоджених цілей та 

докорінної зміни моделей поведінки, що приводить до розкриття внутрішнього 

потенціалу кожної особистості.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у впровадженні 

прогресивних ідей у вітчизняну практику коучингу, вивченні та систематизації 

українського досвіду та його найкращих прикладів, розробленні науково-

методичного забезпечення коуч-сесій для більш повного розкриття потенціалу 

кадрового корпусу закладів, установ і підприємств України. 
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APLIKÁCIA EFEKTÍVNEJ INTERNEJ KONTROLY, KONCEPT COSO 

 

Іgrid ŠABÍKOVÁ, Anton ČIERNIK 

 

APPLICATION OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL, COSO CONCEPT 
 

Following continuous improvement, the companies should periodically review 

their system financial control to identify facility of improving its efficiency and 

effectiveness. The application of principles embedded in the  COSO's Framework is 

an appropriate way to reach this objective. This Framework enables improving of 

financial management through supporting of five components of internal control - 

control environment, risk assessment, control activities, information and 

communication, and monitoring activities. 

Keywords: internal control, control environment, effectiveness, multi-criteria 

analysis, control activities, COSO's Framework. 
 

JEL Classification: G34, G38 

 

Úvod 

Ekonomické prostredie sa v posledných dvadsiatich rokoch výrazne zmenilo. 

Tieto zmeny sú sprevádzané zmenou podnikateľských vzorov v dôsledku 

globalizácie, uplatňovaním výsledkov technického pokroku, rozvojom nových 

inovatívnych spôsobov financovania, diverzifikáciou ekonomických činností 

a možnosťou ich outsourcingu. V tejto súvislosti sa kladie čoraz väčší dôraz na 

komplexnosť a kvalitu systému finančného riadenia tak v súkromných, ako aj 

vo verejných ekonomických subjektoch. [2]. Jednou z reakcií na potrebu 

zefektívnenia systému finančného riadenia bola v roku 1992 aplikácia konceptu 

„Integrovaný rámec internej finančnej kontroly COSO»
19

, ktorý sa zameriaval 

                                                           
* Ing. Anton ČIERNIK, PhD., Katedra financií, NHF EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava   

   5; e-mail: anton. ciernik@centrum. sk 

* Ing. Ingrid  ŠABÍKOVÁ, PhD.,  Katedra financií a účtovníctva,  EF UMB  Tajovského 10,Banská Bystrica, e-  

   mail: ingrid.sabikova@umb.sk 
19

 Organisations of the Treadway of  Commission  (COSO)  je dobrovoľné združenie, ktoré sa   venuje  otázkam  

   zlepšovania výkonnosti ekonomických subjektov prostredníctvom na základe zvyšovania účinnosti systému   
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predovšetkým na verejne obchodovateľné spoločnosti v USA. V roku 2013 bol tento 

koncept ešte zdokonalený za účelom dosiahnutia výhod z prepojenia jednotlivých 

aktivít spojených s uskutočňovaním internej finančnej kontroly a vykazovaním 

finančných operácií pre externé potreby. Základné princípy fungovania 

aktualizovaného konceptu COSO sú predmetom analýzy v tomto článku.  

 

1. Kontrola v turbulentnej ekonomike 

Ekonomické procesy sa v súčasnom období uskutočňujú v rýchle meniacom sa 

prostredí. Potreba zvládania zmeny (change management) a orientácia na výsledky 

kladú zvýšené nároky na úroveň riadiacich činností. Tradičné princípy aplikované 

v kontrolnej činnosti od nástupu industriálnej spoločnosti sa v tejto situácii ukazujú 

ako nedostačujúce.  Kľúčovým faktorom ekonomického rozvoja v nových 

dynamických podmienkach je to, aby jednotlivé ekonomické subjekty boli schopné 

reakcie a premeny v súlade s existujúcim stavom. Spomínané dve vlastnosti sú 

znakom tzv. vitálneho ekonomického systému. Vitálny ekonomický subjekt je 

charakteristický rovnováhou medzi potrebou vývoja (zmeny) a potrebou dosahovať 

stabilitu. V popredí je úloha riadiaceho systému pôsobiť proaktívne. Miesto 

zamerania na docielenie konkrétnych úspechov sa orientuje na vytváranie 

podmienok na ich dosahovanie. Vitálny ekonomický subjekt je zjednotením 

procesov zachovávania, odbúravania a tvorby nových  možností, v ktorom miesto 

prenikavej zmeny sprevádzanej krízou dochádza k pozvoľnej zmene. Meniace sa 

podmienky sú šancou, a nie krízovým faktorom. Vitálny ekonomický subjekt je 

zjednotením procesov zachovávania, odbúravania a tvorby nových možností. 

Riadenie ekonomického subjektu v neustále sa meniacom prostredí  vychádza 

z predpokladu, že pokrok sa dosahuje na základe správne stanovenej koncepcie 

(vízie) v malých  a prehľadných postupných krokoch. Počas napĺňania vízie je 

vzhľadom na neustálu zmenu podmienok nevyhnutné modifikovať existujúcu víziu 

na základe systematického procesu učenia. Dôležitým predpokladom na dosiahnutie 

tejto úlohy je zároveň zabezpečenie vhodných informácií. Pokrok sa v týchto 

podmienkach presadzuje na základe plánovanej evolúcie a priebežnej rovnováhy 

(schopnosť prispôsobiť sa a schopnosť rozvoja - pokroku). V popredí úloh riadiaceho 

systému je pôsobiť proaktívne, reaktívne pôsobenie je spojené s odstránim zistených 

odchýlok. 

Uvádzané hlavné zásady vitálneho ekonomického subjektu vychádzajú z tzv. 

systémovo-evolučného prístupu, ktorý nahrádza tradičný konštruktivistický koncept 

riadenia. Hlavné rozdiely medzi systémovo-evolučným konceptom riadenia 

a konštruktivistickým konceptom riadenia popisuje obrázok č. 1. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
   vnútornej finančnej kontroly, riadeniu rizík, optimalizácie organizačnej štruktúry a predchádzaniu podvodov. 
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Obrázok č. 1 Konštruktivistický a systémovo-evolučný koncept riadenia – 

rozdiely 

 

Konštruktivistický koncept  riadenia Systémovo-evolučný koncept  riadenia 

problémy sú riešiteľné 
komplexné systémy nie je možné úplne 

ovládnuť a dostať pod kontrolu 

všetky javy je možné dostať pod kontrolu 

riadiace aktivity nemôžu byť 

orientované na dosiahnutie konkrétnych 

krátkodobých cieľov 

zameranie na optimalizáciu 

 

účinnosť riadiaceho systému je 

podmienená tzv. Ashby-Conantovou 

teorémou
20

 

cieľom riadenia sú optimálne finančné 

ukazovatele 

cieľom riadenia je vytvorenie 

podmienok na dosiahnutie stanovenej 

vízie 

zdroj: vlastné spracovanie [1]. 

 

Efektívne riadenie vitálneho ekonomického subjektu si zároveň vyžaduje 

komplexný kontrolný systém vyznačujúci sa prenesením kompetencií, v ktorom  má 

nosnú úlohu vnútorná kontrola.  Ďalšie napredovanie a rozvoj sú zároveň si 

vyžaduje, aby sa v rámci systému riadenia kládol dôraz na predbežnú kontrolu. 

Koncept kontrolnej činnosti založený na primárnej úlohe vnútornej kontroly a dôraze 

na predbežnú kontrolu predpokladá, že kontrola je imanentnou súčasťou riadiacej 

činnosti, pričom uskutočňované kontrolné aktivity musia nielen identifikovať 

negatívne rozdiely a minimalizovať riziká, ale súčasne spolupôsobiť  pri podpore 

kreativity zamestnancov a stimulácii procesov učenia - tzv. dopredná väzba. V týchto 

podmienkach patrí medzi základné úlohy vnútornej kontroly tvorba kódexov 

etického správania, včasná identifikácia a optimalizácia podnikateľských rizík, 

vytváranie priestoru na spoločnú komunikáciu medzi pracovníkmi a vedením 

organizácie, prehodnocovanie plánov, investícií a podnikateľských stratégií na 

základe odborných diskusií.  

2. Charakteristika komplexného systému internej finančnej kontroly 

v zmysle konceptu COSO 

Integrovaný prístup k internej finančnej kontrole sa vyznačuje tým, že je 

považovaná za súčasť finančného riadenia a zároveň aj za nevyhnutný predpoklad 

k efektívnemu dosiahnutiu stanovených cieľov. Charakteristickým znakom 

spomínaného prístupu je to, že interná finančná kontrola je vnímaná ako dynamický 

a iteratívny proces, ktorý sa uskutočňuje na všetkých úrovniach ekonomického 

                                                           
20

 Ashby - Conantova  teoréma  je založená na tvrdení, že zložité systémy sú zvládnuteľné len vtedy, keď aj ridiaci 

systém a  nástroje riadenia sú rovnako rozmanité ako systém, ktorými je nimi riadený. 
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subjektu. Hlavným cieľom tohto kontinuálneho procesu je zabezpečiť  vytvorenie 

mechanizmu umožňujúceho: 

- dosahovať efektívnosť pri vykonávaní operácií spojených s plnením 

stanovených cieľov (osobitný dôraz sa kladie na finančné operácie), 

- spoľahlivé vykazovanie finančných a nefinančných indikátorov, 

- dodržiavanie právnych predpisov a nariadení. 

V nadväznosti na deklarovaný hlavný cieľ kontrolných aktivít v rámci 

konkrétnej inštitúcie  je účinnosť interného kontrolného systému podmienená 

existujúcou organizačnou štruktúrou a nastavením kontrolného mechanizmu, ktoré je 

v kompetencii vlastníka a manažmentu.  

Internú kontrolu tak možno chápať aj ako viacdimenzionálny proces, v ktorom 

hrajú rozhodujúcu úlohu nasledujúce tri dimenzie: 

- ciele  kontrolných činností, 

- zložky kontrolného systému, 

- organizačná štruktúra. 

Vzájomnú previazanosť spomínaných dimenzií je možné vyjadriť aj graficky 

prostredníctvom obrázku č. 2. 

 

Obr. č. 2 Komplexný systém internej kontroly v organizácii 

 
Prameň: Internal control - Integrated framework, Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway  Commission, 2011 

 

Obrázok č. 2 potvrdzuje skutočnosť, že účinný kontrolný systém si vyžaduje, 

aby všetky jeho zložky pôsobili na jednotlivých organizačných úrovniach a zároveň 

prispievali k plneniu cieľov kontrolných činností.  
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Podpora dosahovania týchto cieľov sa uskutočňuje prostredníctvom 

nasledujúcich piatich zložiek kontrolného systému: 

- kontrolné prostredie, 

- manažment a oceňovanie rizika, 

- kontrolné aktivity, 

- komunikácia a prenos informácií, 

- monitorovacie aktivity. 

Jednotlivé zložky kontrolného systému sú v centre záujmu manažérov 

a vlastníka spoločnosti. Efektívne plnenie vytýčených cieľov predpokladá existenciu 

a správne fungovanie každej zo spomínaných zložiek. [3]. Odhalenie nedostatkov 

kontrolných aktivít uskutočňovaných v danej organizácii, ako aj posúdenie ich 

závažnosti si vyžaduje definovanie základných kritérií podmieňujúcich správne 

fungovanie jednotlivých komponentov systému internej kontroly.  

3. Hodnotenie fungovania komponentov kontrolného systému 

Koncept COSO stanovuje kritéria optimálneho fungovania jednotlivých 

zložiek internej finančnej kontroly. V rámci spomínaných piatich komponentov má 

z hľadiska finančného riadenia kľúčový význam kontrolné prostredie. V tejto 

súvislosti je nevyhnutné, aby v rámci finančného riadenia bola venovaná pozornosť 

nasledujúcim požiadavkám na kontrolné prostredie:  

- nevyhnutnosť špecifikácie pravidiel, ktorými organizácia deklaruje 

povinnosť dodržiavať a rozvíjať etické hodnoty v rámci každej organizačnej zložky, 

ako aj vo vzťahu k externým subjektom, 

- existencia nástrojov a inštitucionálneho prostredia, ktoré umožňujú 

vlastníkovi vykonávať dozor nad interným kontrolným systémom a hodnotiť  jeho 

účinnosť nezávisle od výkonných manažérov organizácie, 

- manažéri na každej organizačnej úrovni sú zodpovední za vytvorenie 

systému vykazovania a interných predpisov za účelom dosahovania vytýčených 

cieľov,  

- systém kompetencií je nastavený tak, aby bol v súlade so stanovenými 

cieľmi, 

- organizácia je zodpovedná za podporu a rozvoj odbornosti pracovníkov, 

- jasné a presné vymedzenie dôsledkov z porušenia povinností 

a právomocí pri zabezpečovaní cieľov ekonomického subjektu. 

Manažment a oceňovania rizika je druhou zložkou internej finančnej kontroly. 

Možno ho kvalifikovať ako súhrn činností, na základe ktorých zodpovední manažéri 

identifikujú zmeny v externom prostredí, hodnotia ich vplyv na konkrétnu 

organizáciu a prijímajú opatrenia umožňujúce minimalizovať riziko, že stanovené 

ciele nebudú splnené. V prípade zložky manažment a oceňovanie rizika sa považuje 

za dôležité, aby spĺňala nasledujúce požiadavky: 

- ciele ekonomického subjektu musia byť stanovené tak, aby boli 

spoľahlivo merateľné, 
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- identifikácia rizika nedosiahnutia stanovených cieľov sa analyzuje na 

všetkých organizačných úrovniach. Analýza rizika je východiskom na určenie 

opatrení potrebných na jeho minimalizáciu, 

- zvažuje sa možnosť chybného stanovenia cieľov alebo prípadných chýb 

(neúmyselných a aj úmyselných) pri oceňovaní a vykazovaní ich plnenia, 

- vnútorný kontrolný systém zohľadňuje zmeny v externom a internom 

prostredí a prijímajú sa opatrenia na zvýšenie jeho účinnosti v dôsledku 

spomínaných zmien. 

Treťou zložkou interného kontrolného systému sú kontrolné aktivity. V zmysle 

konceptu COSO možno kontrolné aktivity označiť ako súhrn postupov, ktoré sú 

vykonávané za účelom overenia dodržiavania existujúcich zákonov, noriem 

a smerníc so zámerom minimalizovať riziko nesplnenia stanovených cieľov. Ide 

o kontinuálny proces, pričom kontrolné aktivity sú vykonávané na všetkých 

úrovniach organizácie. Na dosiahnutie účinnosti kontrolných aktivít sa vyžaduje, aby 

boli splnené tieto podmienky: 

- kontrolné aktivity sú impulzom k neustálemu zlepšovaniu existujúcich 

vnútorných predpisov a noriem, ako aj kontrolných postupov,  

- kontrolné aktivity sú primeranou zárukou, že je minimalizované riziko 

nesplnenia stanovených cieľov, 

- existuje dostatočná technologická podpora uskutočňovania kontrolných 

činností. 

Kvalita interného kontrolného systému úzko súvisí s jeho štvrtou                       

súčasťou - komunikácia a prenos informácií. Komunikačný systém je jednak 

predpokladom získania informácií potrebných na uskutočňovanie kontroly, ale 

zároveň umožňuje pracovníkom pochopiť jej význam a úlohy. [4]. Spomínané 

procesy sa uskutočňujú tak na externej ako aj na internej úrovni. V rámci 

komunikácie a prenosu informácií je dôležité dodržať nasledujúce tri zásady:  

- manažment organizácie venuje významnú pozornosť získavaniu 

informácií, overovaniu ich spoľahlivosti a ďalšiemu spracovaniu získaných údajov 

pre potreby ostatných zložiek interného kontrolného systému, 

- existujúce informácie sú predmetom diskusie na všetkých organizačných 

úrovniach vo vzťahu k cieľom a úlohám internej kontroly ako celku, ako aj jej 

jednotlivých zložiek, 

- komunikácia s externými subjektmi (audítorské spoločnosti, regulačné 

úrady) je impulzom pre zvyšovanie účinnosti internej kontroly. 

Monitorovacie aktivity predstavujú poslednú zložku interného kontrolného 

systému. Podstata monitorovania spočíva vo vykonávaní priebežného ako aj 

jednorázového zisťovania zameraného na overenie, či všetky zložky internej 

kontroly fungujú správne. V rámci monitorovacích aktivít je potrebné uplatňovať 

tieto dve zásady: 

- absencia akéhokoľvek zo spomínaných komponentov interného 

kontrolného systému alebo ich nesprávne fungovanie znamenajú, že tento systém je 

chybný, 
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- akýkoľvek nedostatok plynúci z uskutočňovania internej kontroly je 

potrebné riešiť tak, aby sa na príslušných úrovniach riadenia prijali včasné opatrenia 

na minimalizáciu strát z nesplnenia stanovených cieľov. Plnenie nápravných opatrení 

sa musí vždy overiť. 

Definovanie interného kontrolného systému v trojrozmernom priestore 

umožňuje využiť pri jeho posudzovaní metódu multikriteriálnej analýzy. Tento 

proces sa uskutočňuje prostredníctvom zisťovania dosahovanej miery zhody 

s jednotlivým zásadami platnými pre všetky zložky internej kontroly na každej 

organizačnej úrovni vykonávaných kontrolných aktivít. Výsledkom použitia 

multikriteriálnej analýzy je matica, ktorá poskytuje komplexný obraz o priemernej 

účinnosti jednotlivých komponentov interného kontrolného systému podľa 

hodnotených kritérií a zároveň umožňuje komplexne posúdiť efektívnosť 

kontrolných aktivít [5]. Štruktúru spomínanej matice pre päť posudzovaných zložiek 

interného kontrolného systému a ich výpočet  bližšie popisuje nasledujúci obrázok. 

 

obr. č. 2 Matica hodnotenia interného kontrolného systému 

 

  M1 M2 M3 M4 Mn Ci 

C1 

m11 m12 m13 m14 m1n (m11*m12*m13*m14*m1n) 
1/n

 

C2 

m21 m22 m23 m24 m2n (m21*m22*m23*m24*m2n) 
1/n

 

C3 

m31 m32 m33 m34 m3n (m31*m32*m33*m34*m3n) 
1/n

 

C4 

m41 m42 m43 m44 m4n (m41*m42*m43*m44*m4n) 
1/n

 

C5 

m51 m52 m53 m54 m5n (m51*m52*m53*m54*m5n) 
1/n

 

Prameň: vlastné spracovanie  

 

Priemerná hodnota dosahovania zhody s hodnotiacimi kritériami pre každý 

komponent internej kontroly sa nachádza v poslednom stĺpci matice, ktorý 

je označený názvom Ci. Pre mieru plnenia definovaných kritérií účinného fungovania 

komponentov sa používa symbol Mi.  Tento ukazovateľ sa na úrovni jednotlivých 

komponentov internej kontroly (mij) počíta ako podiel dosahovanej hodnoty zhody 

kritéria a požadovanej úrovne zhody. V tomto prípade sa javí ako vhodné napr. 

použitie bodového hodnotenia. [6]. 

Vyššie uvedené zásady pre správne fungovanie jednotlivých zložiek interného 

kontrolného systému sú podmienkou efektívneho finančného riadenia, nemôžu však 

v plnej miere zaručiť, že sa vyskytnú nedostatky. Interná kontrola vykonávaná na 

základe zásad konceptu COSO prináša významné prínosy z pohľadu finančného 

riadenia. [7]. V tejto súvislosti si je však potrebné uvedomiť, že existujú prirodzené 

limity kontrolnej činnosti, ktoré sú výsledkom pôsobenia nasledujúcich faktorov: 
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- kvalita a vhodnosť cieľov ekonomického subjektu podmieňuje aj kvalitu 

jeho kontrolného systému, 

- rozhodovací proces má subjektívny charakter, ľudský faktor môže 

spôsobiť, že prijaté rozhodnutie je nesprávne, 

- náklady na predchádzanie rizika môžu byť vyššie ako úžitok plynúci zo 

splnenia plánovaného cieľa, 

- možnosť podvodu prostredníctvom tajnej dohody viacerých osôb 

vykonávajúcich kontrolné činnosti, 

- podcenenie alebo zrušenie opatrení navrhovaných kontrolnými 

pracovníkmi zo strany vedenia organizácie. 

Existencia uvedených limitov v konečnom dôsledku znamená, že interná 

kontrola nemôže zaručiť absolútnu istotu dosiahnutia cieľov organizácie, ale 

poskytuje primeranú záruku ich splnenia. [8]. 

 

Záver 

Na základe analýzy konceptu internej finančnej kontroly COSO možno zhodnotiť, že 

na jej účinnosť vplývajú dva kľúčové faktory – dodržiavanie zásad stanovených 

v tomto koncepte, ale aj  ich uplatňovanie na každej organizačnej úrovni pri 

vykonávaní jednotlivých ekonomických aktivít. V prípade, že nie je splnená 

ktorákoľvek zo spomínaných podmienok, je interný kontrolný systém neúčinný 

a nepostačuje pre potreby finančného riadenia. Vitálny ekonomický systém, ktorý 

vychádzal z tradičného konštruktivistického konceptu riadenia je dnes nahradený 

systémovo-evolučným prístupom. 
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НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

УДК 371.1.091.12:005.963 
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старший викладач кафедри педагогіки,  

психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО,  

Рівне, Україна 

 

У статті узагальнено наукові аспекти розвитку критичного мислення 

керівника закладу загальної середньої освіти в системі післядипломної 

педагогічної освіти України на основі аналізу законодавчих і нормативних 

документів, монографій, дисертаційних досліджень.  

Ключові слова: керівник закладу загальної середньої освіти, освітній 

процес, управлінська діяльність, підвищення кваліфікації, система 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

The scientific aspects of critical thinking’s development of establishment’s 

manager of general secondary education in the system of postgraduate pedagogical 

education on Ukraine on the basis of analysis of legislative and normative 

documents, monographs, dissertation researches are generalized in the article. 

Key words: manager of establishment  of general secondary education, 

educational process, administrative activity, advanced training, system of 

postgraduate pedagogical education 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна освіта України 

проходить новий етап реформування і проблема пошуку оптимальних та 

ефективних важелів впливу на якісну організацію даного процесу залишається 

актуальною. Суспільні запити і виклики сьогодення стали першочерговою 

основою у розробці Концепції Нової української школи, яка є вектором 

освітнього поступу, де чітко окреслено ключові компетентності та наскрізні 

вміння для успішної реалізації учня як особистості, громадянина, фахівця. 

Даним документом передбачено першочергові заходи щодо оновлення змісту 

освіти; створення нової структури середньої школи з максимальним 

урахуванням індивідуальних здібностей школярів; допомога у розкритті та 

розвитку талантів і можливостей кожної дитини у контексті партнерства між 

учителем, учнями, батьками та адміністрацією школи; упровадження стимулів 

для особистого і професійного зростання педагогічних та керівних кадрів; 

реалізація компетентнісного підходу і особистісно-орієнтованої моделі освіти 

(принципу дитиноцентризму); плекання загальнолюдських цінностей через 
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наскрізний процес виховання; надання автономії школи; справедливе 

фінансування і рівний доступ до якісної освіти усіх учнів, у тому числі дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Усі зміни, окреслені Концепцією, спрямовані на формування 

компетентного випускника Нової школи: усебічно розвиненого, здатного до 

критичного мислення; високоморальної особистості з проактивною життєвою 

позицією, яка здатна приймати відповідальні рішення, змінювати навколишній 

світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на 

ринку праці, виявляти уміння вчитися та перевчатися, уникати усталених 

шаблонів і стереотипів [20].  

Реалізація даного документу можлива шляхом його системної деталізації з 

чітким розумінням кроків усередині кожної з його підсистем і професійним 

управлінським супроводом. Тобто процес упровадження Концепції «Нова 

українська школа» потрібно розпочинати не з учителя, а з керівника освіти.  

Перед сучасним керівником закладу загальної середньої освіти постають 

нові завдання, зокрема формування і розвиток соціальної компетентності учнів 

та вчителів, переорієнтація на демократичний стиль управлінської діяльності, 

готовність і відкритість до впровадження нововведень, створення нової 

системи педагогічних вимірів в освіті, спрямованих на розвиток особистості, 

громадянина, фахівця. Тобто нова школа потребує нового керівника, який 

зможе стати сам агентом змін і спонукати до цього своїх колег. 

У контексті освітніх завдань, передбачених Концепцією Нової української 

школи, одним із ключових, на нашу думку, є розвиток критичного мислення. 

Адже особистість, здатна мислити критично, зможе дати об’єктивну оцінку 

дійсності, ухвалювати оптимальні рішення і нести за них відповідальність. 

Саме такі вміння необхідні особистості ХХІ ст. 

Зміна сучасної парадигми освіти вимагає структурних, змістових і 

функціональних змін у всіх її ланках, у тому числі в системі післядипломної 

педагогічної освіти. Регіональні заклади післядипломної педагогічної освіти – 

це ключові ланки в організаційному, науково-методичному, інформаційному 

забезпеченні проведення реформ у системі загальної середньої освіти, а також 

у підготовці керівника, здатного до діяльності в умовах децентралізації влади, 

руйнування авторитарних педагогічних принципів; опанування науково-

методичних досягнень. Тому, на нашу думку, особливого значення набуває 

потреба дослідження наукових основ розвитку критичного мислення керівника 

закладу загальної середньої освіти в системі післядипломної педагогічної 

освіти України. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти 

критичного мислення досліджували Є. Архіпова, І. Бех, Н. Бібік, В. Білоусова, 

А. Бойко, Л. Велитченко, Т. Воропай, В. Ільїн, К. Костюченко, В. Краєвський, 

Г. Липкіна, С. Максименко, О. Марченко, М. Махмутов, Т. Олійник, Л. Рибак, 

В. Савельєв, С. Сисоєва, М. Скаткін, Л. Терлецька С. Терно, О. Тягло, 

Н. Чернега та ін. У працях І. Баранової, О. Пометун, І. Сущенка описано 
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методику розвитку критичного мислення як однієї із сучасних технологій 

навчання, що тісно пов’язана з інтерактивним навчанням. Дидактичні аспекти 

впровадження методів і прийомів розвитку критичного мислення учнів у 

процесі викладання різних предметів у закладі загальної середньої освіти 

розкрито в посібниках таких авторів, як О. Бутенко, С. Заїр-Бек, А. Кроуфорд, 

Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Паул, В. Саул. Принципи функціонування 

критичного мислення у контексті інтектуальних процесів розглядали В. Біблер, 

М. Вертгеймер, Д. Вількєєв, Дж. Гілфорд, І. Ільясов, З. Калмикова, Д. Клустер, 

І. Лернер, В. Майборода, О. Матюшкін, М. Махмутов, О. Тихомиров та ін. 

Критичне мислення трактували як рамки особистості Н. Березанська, 

Б. Зейгарник, І. Кожуховська, Т. Кудрявцев та ін. Критичне мислення у 

значенні когнітивної здібності висвітлювали Е. де Боно, Д. Брунер, Д. Вертч, 

У. Джемс, Дж. Дьюї, М. Ліпман, М. Коул та ін. Критичне мислення 

пов’язували з комплексом інтелектуальних стратегій, що впливають на 

характер пізнавальної діяльності, А. Бутенк, Р. Поул, Д. Халперн, Е. Ходос та 

ін. Педагогічні аспекти критичного мислення розкрили І. Загашев, К. Мередіт, 

Дж. Стіл, Ч. Темпл, С. Уолтер та ін. 

Основні положення управлінської діяльності представлені у працях 

І. Андрощук, В. Афанасьєва, Ю. Бабанського, Л. Ващенко, Л. Даниленко, 

Г. Дмитренка, Г. Єльникової, Л. Калініної, Ю. Конаржевського,  В. Мельник, 

Н. Островерхової, Є. Павлютенкова, М. Поташника, Є. Хрикова та ін.; 

методологічні та технологічні засади компетентного управління закладом 

освіти розкриті у монографії О. Боднар, К. Гораш, В. Маслова; системний 

підхід до управлінської діяльності керівника закладу освіти у ринкових умовах 

систематизовано у монографії Г. Федорова; умови формування унікального 

напряму реалізації нової стратегії трансформаційних процесів висвітлено у 

дослідженні Г. Дмитренка; основи управління інноваційною освітньою 

діяльністю, сучасний управлінський інструментарій охарактеризовано у працях 

В. Бондаря, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Лікарчука, В. Маслова, 

Є. Павлютенкова, В. Паламарчук, О. Попової, М. Поташника, та ін. 

Модернізації і перспективам розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти України в умовах змін присвячені праці Т. Гавлітіної, 

Г. Дегтярьової, О. Дубасенюк, М. Кириченка, В. Олійника та ін. 

Теоретичний аналіз наукової психолого-педагогічної літератури дає 

підстави стверджувати, що проблемі розвитку критичного мислення 

присвячено велику кількість праць зарубіжних та вітчизняних науковців, проте 

управлінський аспект даного питання залишається недослідженим. 

Тому метою статті є вивчення та узагальнення наукових основ розвитку 

критичного мислення керівника закладу загальної середньої освіти в системі 

післядипломної педагогічної освіти України. 

Актуальність та недостатня розробленість окресленої проблеми зумовила 

вибір теми нашого дослідження «Наукові основи розвитку критичного 
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мислення керівника закладу загальної середньої освіти в системі 

післядипломної педагогічної освіти України». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап реформування 

системи освіти базується на оновленні та удосконаленні процесу управління 

закладом загальної середньої освіти шляхом упровадження перспективних 

інновацій, здолання стереотипів, розвитку критичного мислення та готовності 

керівника закладу стати агентом змін і спонукати до цього педагогічний 

колектив.  

Реалізація даних аспектів передбачена наступними нормативними 

документами: Законом України «Про освіту» [34], Законом України «Про вищу 

освіту» [32], Концепцією розвитку педагогічної освіти [21], Декларацією щодо 

ефективного підвищення педагогічної кваліфікації [27], Концепцією «Нова 

українська школа» [20], Державним стандартом початкової освіти [10], 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти [9], 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [28], 

Дорожньою картою освітніх реформ (2015 – 2025) [12], Постановою КМУ 

«Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» 

[33], Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [35]. 

Важливим для нашого дослідження є наступні напрями реформування 

освіти, окреслені Дорожньою картою освітніх реформ у системі 

управлінської діяльності та післядипломній освіті: 

- визначення вимог щодо підготовки і подальшого професійного розвитку 

керівників закладів загальної середньої освіти та розробка відповідних освітніх 

програм у закладах післядипломної педагогічної освіти; 

- запровадження у процесі підвищення кваліфікації пріоритетних модулів 

щодо громадсько-державного управління, автономії освітнього закладу, 

організації безпечного освітнього середовища, в тому числі комфортного 

інклюзивного освітнього простору.  

- реформування системи підготовки та професійного розвитку 

педагогічних і керівних кадрів в освітньому секторі шляхом вільного вибору 

змісту, форм, закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації; 

- узгодження процесу підвищення кваліфікації з процедурою сертифікації 

та кар’єрного зростання керівних та педагогічних кадрів [12]. 

У Концепції розвитку педагогічної освіти зазначено, що післядипломна 

педагогічна освіта, як компонент неперервної освіти, ґрунтується на реалізації 

багатоваріантних освітніх програм, проектів з фахової проблематики, 

інноваційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, теоретико-

практичних досягнень із психології, педагогіки, методики навчання і 

виховання у контексті підвищення кваліфікації керівних кадрів за очною, очно-

дистанційною та дистанційною формами навчання з ефективним 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій [21]. 
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Одним із ключових векторів поступу системи післядипломної педагогічної 

освіти України є Декларація щодо ефективного підвищення педагогічної 

кваліфікації, яка вміщує результати дослідження сфери підвищення 

кваліфікації та сертифікації педагогів у рамках спільної ініціативи руху 

EdCamp Ukraine та Міністерства освіти і науки України.  

Документ ґрунтується на: філософії вчительства, яке розвивається, тобто 

усвідомлення унікальності, права на помилку і права власного вибору кожної 

дитини, фокусування освітнього процесу на розвитку креативності, 

допитливості, критичності мислення учнів, створення відчуття безпеки та 

співпраці в освітньому середовищі; векторах зростання шкільного педагога, 

що мають заохотити освітян навчатися впродовж життя і брати особисту 

відповідальність за професійне зростання та власне благополуччя; 

інструментах оцінки ефективності підвищення кваліфікації, розроблених з 

метою визначення якості надання послуг з підвищення педагогічної 

кваліфікації, що може здійснюватися, як окремими фахівцями, так і 

організаціями (державними, громадськими чи бізнесовими, включно із самими 

закладами освіти); базис методики акредитації із застосуванням інструменту 

передбачає, що акредитовані програми підвищення кваліфікації офіційно 

зараховуються педагогам у разі успішного навчання [27, с. 105-115]. 

Декларація щодо ефективного підвищення кваліфікації освітян є візією 

оцінки результативного професійного зростання педагогічних працівників та 

методики акредитації послуг з підвищення педагогічної кваліфікації із 

застосуванням спеціалізованого інструментарію. 

І поки окреслюються орієнтири щодо якісного підвищення кваліфікації 

освітян, інститути післядипломної педагогічної освіти залишаються на даному 

етапі пріоритетними установами, адже синтез досвіду, інновацій, системного 

науково-практичного пошуку і фахового удосконалення працівників є 

впливовими важелями для домінування в освітньому просторі надалі. 

Очевидним є те, що реалізація вищезгаданих нормативних документів 

можлива шляхом усвідомлення, що процес реформування освіти потрібно 

розпочинати не лише з учителя, а з керівника закладу загальної середньої 

освіти, здатного протистояти викликам сьогодення, творчо здійснювати 

професійну діяльність, неперервно розвиватись і самореалізовуватись, як 

особистість та фахівець. 

Таких менеджерів покликані готувати  інститути післядипломної 

педагогічної освіти, перед якими постає надзвичайно важливе завдання – 

підготувати керівника ЗЗСО, який матиме високий рівень критичного 

мислення, володітиме методикою цілісної управлінської діяльності та 

забезпечуватиме розвиток закладу у конкурентному освітньому середовищі [7]. 

Аналіз монографій провідних науковців України у сфері вищої освіти та 

освітнього менеджменту свідчить про те, що проблема модернізації системи 

підготовки керівника ЗЗСО у закладах післядипломної педагогічної освіти 

розглянута крізь призму багатьох напрямів, а саме:  
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- ключові вектори розвитку вищої та післядипломної освіти України в 

контексті сучасного глобалізованого суспільства (В. Олійник, О. Отич, 

Т. Сорочан, Л. Горяна, Л. Ляхоцька, В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко, 

І. Загарницька, С. Калашнікова, Ю. Ковбасюк, А. Семенченко, Ю. Сурмін, 

В. Гусєв та ін.) [30; 22; 8];  

- інноваційний підхід до забезпечення якісного професійного розвитку 

керівників і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 

системі післядипломної педагогічної освіти (М. Євтух, Л. Коженевські, 

Л. Горяна, В. Матейчик, В. Хрутьба, О. Отич, В. Карамушка, Н. Терентьєва, 

Л. Ляхоцька, С. Яшник, Є. Чернишова, Л. Колосова, Н. Любченко, 

М. Морозова, В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, С. Максименко, 

Н. Ничкало, С. Сисоєва, Я. Цехмістер, О. Чалий та ін.) [14; 23; 2];  

- перспективні форми та технології інноваційної управлінської 

діяльності керівника сучасної школи в умовах демократизації суспільства 

(Л. Ващенко, Г. Єльникова, В. Маслов, А. Чміль, Г. Федоров, О. Зайченко, 

Г. Дмитренко, О. Ануфрієва, О. Брусєнцева, Д. Горбенко, Н. Горбенко, 

М. Діденко, В. Колпаков, В. Медведь, М. Морозова, С. Мудра, О. Мурашко, 

Л. Савчук, В. Солодков, А. Чаусов, О. Шевчик, В. Яковець та ін.) [6; 15; 11];  

- теоретико-методичні засади компетентного управління  сучасним  

закладом загальної середньої освіти; науково обґрунтовані тенденції,  

закономірності,  принципи, функції  фахового менеджменту та моделювання 

професійної компетентності керівника системи освіти (М. Кириченко, 

В. Маслов, О. Боднар, К. Гораш, О. Бондарчук, О. Нежинська, В. Андрущенко, 

В. П. Бех, О. Рябека, В. Савельєв, О. Іванілов, М. Михайліченко, І. Каленюк, 

С. Коновалова, С. Решновецький, О. Єропудова, О. Козуб, В. Брязкун, 

Н. Луценко, М. Седляр, Г. Нестеренко, О. Тишкова, Ю. Бех, І. Чайка та ін.) [24; 

18; 5; 3]; 

- концептуальні засади розвитку критичного мислення школярів у 

системі освітньої діяльності (В. Дороз, В. Нищета, Л. Романова, Г. Удовиченко, 

О. Ярова, А. Конверський, О. Поментун, Н. Харченко, та ін.) [13; 19; 31; 38; ]. 

Важливими для нашого наукового пошуку є дисертаційні роботи, 

спрямовані на дослідження організаційно-педагогічних умов управління 

розвитком навчальних закладів різних типів (Б. Качур, Т. Махиня) [16; 25], 

особливості управління навчальним процесом у ЗЗСО в умовах реформування 

освіти і реалізації профільного навчання (Б. Ренькас) [36],  процес підготовки 

керівників ЗЗСО до управлінської діяльності, підвищення їх професійної 

компетентності та формування управлінської культури у системі ППО 

(І. Андрощук, В. Мельник) [1; 26], процес розвитку критичного мислення 

школярів (О. Бєлкіна-Ковальчук) [4], студентської молоді (Л.  иєнко-Романюк) 

[17], концепція творчого мислення Едварда де Боно (О. Новикова) [29], спектр 

теоретичних концептів, що формують парадигму нелінійного мислення (А. 

Самарський) [37] та ін. 
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У рамках першої частини дослідження ми узагальнили деякі наукові 

основи розвитку критичного мислення керівника закладу загальної середньої 

освіти в системі післядипломної педагогічної освіти України. Результати 

подальшого наукового пошуку окресленої проблеми будуть висвітлені у 

наступній частині дослідження. 
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Обґрунтовано сутність громадської організації як модерного 

інструменту публічного управління. Акцентовано увагу на соціальному 

призначенні громадської організації, що виходить з природного потягу 

громадян до колективної самоорганізації та самоврядування. Підтверджено, 

що організована інституція виконує функції, які є індикатором 

демократичного розвитку держави та суспільства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, громадська організація, 

демократичне управління, публічне управління, державна політика. 

 

PUBLIC ORGANIZATION – MODERN INSTRUMENT OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 

The essence of a public organization as a modern instrument of public 

administration is substantiated. The emphasis is placed on the social purpose of a 

public organization, proceeding from the natural attraction of citizens to collective 

self-organization and self-government. It is confirmed that the organized institution 

performs functions that are an indicator of the democratic development of the state 

and society.  
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Основа будь-якої демократичної держави – це бажання її громадян 

безпосередньо брати участь у суспільно-політичних процесах, мати вплив на 

державу, її внутрішньо- й зовнішньополітичні орієнтири. 20 століття яскраво 

показало, що саме активність громадянського суспільства мала вплив на 

ключові державотворчі події в Європі та на американському континенті й 

відображала суспільний інтерес до відродження й відстоювання не тільки 

національних, але й демократичних цінностей. Хроніка багатьох революцій та 

громадянських воєн промовисто свідчать про акумулюючу роль 

громадянського активу в державотворчих процесах.  

Тому цілком логічною, на наше переконання, видається думка, що 

створення громадських організацій і об’єднань переважно зумовлено 

декількома факторами: історико-політичними традиціями, ідеологічним 

протистоянням у суспільстві, формуванням та відстоюванням демократичних 

відносин і плюралізму, активізацією громадсько-політичного життя населення, 

відродженням національних культурно-духовних цінностей, захистом 

навколишнього середовища й вирішенням екологічних проблем, потягом до 

державотворення. Однак найголовніше значення їх функціонування сьогодні 

полягає в тому, що громадські організації за своєю сутністю найперше 

сприяють суспільно-державній інтеграції та інституціоналізації інтересів 

громадян держави через демократичні процедури. 

Демократична держава спроможна динамічно вбудовувати в конструкт 

взаємодії держави й суспільства механізм демократичних відносин, кінцевою 

метою чого видніється формування стабільної системи правової держави і 

громадянського суспільства. У цьому напрямку особливе місце відводиться 

громадським організаціям, які цілком закономірно повинні виконувати роль 

об’єднавчого посередника у суспільно-політичних процесах і мають взяти на 

себе місію публічного міжінституційного управлінського інструменту. Але 

разом із тим, відразу виникає ціла низка практичних питань, проблем і 

застережень щодо їхньої публічно-правової спроможності та місця у 

державотворчих процесах з точки зору впливу на прийняття політичних 

рішень, артикуляції суспільних інтересів, формування демократичного типу 

мислення громадян тощо. 

Для того ж, аби розібратися в місці й ролі громадських організацій у 

динаміці демократичних процесів, необхідно знайти відповідь на низку 

теоретико-практичних запитань. Серед них головними є такі: що таке 

громадська організація, які функції вона виконує у суспільстві, яке місце вона 

займає у державній політиці, чи є вона елементом демократичного управління, 

які перспективи для державотворення можуть критися в її діяльності? 

Відправною точкою розуміння ролі громадських організацій як 

необхідного інструменту публічного управління є усвідомлення його як центру 

акумуляції інтересів громадян. Такі інституції безапеляційно повинні надавати 

впевненості громадянам у забезпеченні власних інтересів перед державою та у 

громадянському суспільстві. У цьому контексті формується й уявлення про 
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інструментальне представництво народної волі. У змісті публічного управління 

доволі часто можна зустріти багатозначне визначення «народовладдя», яке з 

часом стало занадто формалізованим [1]. У нашому випадку цей термін є 

першоосновою сутнісного розуміння діяльності громадської організації. Адже 

насамперед громадська організація є соціальним представництвом «народу», 

«громади», «громадян» і надає особливо сутнісного наповнення поняттю 

«народовладдя». У такій організації громадяни отримують не тільки «право на 

владу», а й можуть бути залучені на повноправних підставах до системи 

публічного управління й процесу державотворення. 

У сучасних умовах розвитку людської цивілізації важливо усвідомлювати, 

що господарем своєї долі є саме людина, громадянин. Громадянське 

суспільство у даному контексті виступає своєрідним конструктом, інститутом 

демократії, в якому громадянин отримує кращі можливості для автономного 

розвитку, самовираження і самореалізації. А добиватися кращих результатів, 

на нашу думку, можливо у співпраці з собі подібними. Тобто об’єднання 

громадян (у нашому випадку – ГО) є найкращим інструмент акумулювання 

групових інтересів спільноти, громади. Більше того, центральним елементом 

громадянського суспільства має бути активний і обов’язково відповідальний 

громадянин, який спроможний пожертвувати особистими, приватними 

інтересами заради колективних, суспільних, які врешті вже згодом 

сприятимуть отриманню ним індивідуальних благ.  

Такий тип громадянина властивий розвинутим демократичним 

суспільствам і є прикладом конструктивної взаємодії з соціальним 

середовищем з метою досягнення спільних, колективних, суспільно значимих 

цілей, захисту соціально-демократичних цінностей та інтересів. Об’єднання 

таких громадян прийнято називати «соціальним капіталом», що пов’язане з 

процесом їх масової самоорганізації і цілеспрямовано веде до створення 

громадських організацій за певними спільними інтересами на основі взаємної 

довіри та підтримки. Структурно соціальний капітал є сукупністю різних 

знань, умінь, навичок, культурних, національних, духовних і ментальних 

традицій, ідеологічних доктрин, а також мотивацій конкретних людей і 

життєвого досвіду, що сприймаються суспільством як соціально значущі та 

цінні» [2]. Більше того, деякі вчені, в окремих випадках, вважають соціальний 

капітал природним феноменом громадянського суспільства [3]. 

Подібна постановка питання вписується в наше розуміння громадської 

організації як соціально згуртованого інструменту публічного управління. На 

наш погляд, накопичення соціального капіталу є джерелом успішного розвитку 

громадянського суспільства, де громадяни досягають високого рівня співучасті 

у державотворенні, беруть активну участь у суспільно-політичних процесах, 

суб’єктно залучені до управлінської діяльності, мають вплив на прийняття 

суспільно значимих рішень. Ось тут, вважаємо, і з’являється та важлива роль 

громадських організацій та інших добровільних об’єднань у розвитку 

суспільства і держави, які промовисто ілюструють готовність до вирішення 
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загальнонаціональних завдань на підставі взаємодовіри та 

взаємовідповідальності. Внаслідок цього, з’являється й усталене в суспільних 

науках, у державному управлінні розуміння громадської організації не тільки 

як об’єднуючої ланки між державою і суспільством, між владою і 

громадянами, допоміжною та доброчинною структурною одиницею в процесі 

державного будівництва, а й як повноправного суб’єкта публічного управління 

[4]. Ми переконані, що на цьому етапі з’являється синергетичний ефект 

взаємодії суспільства та держави, а інституції останньої, через цілеспрямовану 

державну політику, повинні сприяти ініціативності громадян, розвитку 

системи громадських організацій як необхідному елементу демократії та 

публічного управління. 

Попри те, що перед громадськими організаціями завжди існує ризик їх 

одержавлення (потрапляння під контроль державних інституцій тощо), з 

одного боку, та комерціалізації (потрапляння у сферу залежності від 

фінансових впливів, бізнесу) – з іншого, вони перебувають у постійному полі 

зору динамічного соціуму, виступають важливою об’єднуючою 

комунікативною ланкою громадян і влади, індикатором розвитку демократії, 

рівня впливовості й дієвості громадянського суспільства в цілому.  

Громадські організації символізують у своїй структурній суті 

інтеграційний центр активних громадян, котрі через прояв громадянської 

позиції оцінюють реальний стан та перспективи розвитку публічно-

управлінського потенціалу членів суспільства. Фактично, громадські 

організації, в частково формалізованому вигляді, у змісті своєї діяльності 

можуть бути зразком публічного управління. Їм притаманний колективний 

стиль публічного управління на основі узгодження соціально-конфліктних 

інтересів. Адже їхнє соціальне призначення  виходить із природного бажання 

громадян до колективної (групової) самоорганізації та самоврядування. 

Враховуючи висловлену вище думку, що публічне управління засновується на 

довірі, принцип відповідальності за зміст публічно-управлінської діяльності 

зростає в рази.  

Разом з тим, еволюція демократичних інституцій у сучасному світі, яка 

забезпечує пріоритетність демократичних цінностей у людській взаємодії, все 

більше вимагає узгодження цілей і завдань перед державою, стає для неї 

важливим випробуванням для сподівань громадян на справедливість і 

солідарність з ними. Апробацію ж ефективності взаємодії держави та 

суспільства проводять за допомогою суспільного інструмента, з одного боку – 

як індикатора взаємодії суспільства і держави, а з іншого – як механізму 

публічного управління. Таким інструментом і може бути громадська 

організація. Саме тому необхідно вважати, що громадська організація виступає 

не тільки важливим елементом громадянського суспільства, а й елементом 

демократичного управління. Інституція безпосередньо має вплив на орієнтацію 

та вибудову державної політики правлячої влади в різних сферах і має бути 

чутливим індикатором ефективності її реалізації. У цьому криється 
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основоположний характер демократичного управління «всіх для всіх», 

управління, заснованого на суспільній довірі. 

Зазначимо також, що однозначного погляду на функції громадських 

організацій, так як і на їхній інституціональний статус, сьогодні у фахівців так 

само немає. Загалом це не ускладнює їх функціонування як демократичного 

елементу громадянського суспільства та інструменту публічного управління, 

оскільки статутно-програмна різноманітність структурних одиниць 

конкретизує їхню загальнолюдську цінність. 
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The article examines the current state of foreign trade of Ukraine and 

tendencies of its change over the past 5 years. The research was conducted in the 

context of the countries of exporters and importers and the main articles of export 

and import of goods and services. The main tendencies formed as a result of the 

signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 

2014 and the aggression on the part of the Russian Federation and the 

introduction of trade sanctions are determined. The study made it possible to state 

that the main channels of import and export have been substituting for the 

European Union and other markets for sale and supply. This, in turn, made it 

possible to determine the reduction of dependence on Russian markets. Despite the 

opening of new markets, after the signing of the Association Agreement with the 

EU, the Russian Federation remains the most important counterpart of Ukraine, 

and the compensation of lost export potential has not yet been achieved. The 

revealed general trends give a clear idea of the shifts in the country's trade 

balance, which will further its development and overcome the crisis. However, the 

main negative elements of the structure of domestic exports are also established, 

which reduces Ukraine's competitiveness in the world economic space, in 

particular its raw material structure. Indicators of coverage of exports of goods 

and services by major counterparties are determined. Therefore, in view of the 

identification of the trends, it is necessary to expand the markets for domestic high-

tech goods and to further deepen co-operation in the export of services. 
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Formulation of the problem. The current economic situation in Ukraine is 

shaped by the influence of positive and negative factors in foreign economic 

activity. In particular, the main ones are the aggression of the Russian Federation 

(RF), which results in the annexation of the Autonomous Republic of Crimea and 

the partial occupation of certain territories of Donetsk and Lugansk regions. The 

imposition of trade and other sanctions on the Russian Federation has led to 

narrowing of certain markets for some types of domestic goods and services, as 

well as restrictions on certain categories of imports, the main importer of which 

was the Russian Federation. The signing of the Association Agreement between 

Ukraine and the European Union (EU) was aimed at expanding the markets for 

domestic goods and removing barriers for the free movement of goods and services 

between Europe and Ukraine. Over the past five years, domestic enterprises have 

been actively developing new sales and supply lines. However, the question of 

whether sufficient efforts and how it is reflected in the national economy by 2019 

is not yet fully investigated. 

The analysis of recent researches and publications showed that at various 

times of the analysis of export-import potential of Ukraine, V.Dalik, N.Dulyab, 

A.Zadoya, N.Kalyuzhnaya, T. Krasnoded, S.Kulytsky, O.Pyankova, O. Ralko, 

I.Steblyanko and others. First of all, their work is analytical and generally 

describes Ukraine's foreign trade to a certain period, which is somewhat obsolete 

by 2019. The free movement of goods within the framework of the Association of 

Ukraine with the EU drew attention to O. Malyshkin, S. Semenova, V. Karev, S. 

Shulyarenko, O. Shpirko and V. Vitsen, who considered export-import transactions 

on the side of indirect taxation and its influence on trade balance. 

The purpose of the article. To conduct a comprehensive analysis of the 

state of foreign trade of Ukraine in the period from 2014 to 2018 and to identify 

the main trends in trade balance changes under the influence of the Association 

Agreement with the EU. 

Presentation of the main material. 

Taking into account the aforementioned political factors, we note that in 

general, despite the aggression of the Russian Federation in 2014, the volume of 

exports and imports remained at a rather high level. However, since 2015 there is a 

drop in both export and import of goods. The reverse trend is the export and import 

of services, which is increasing every year. Please note that the overall trade 

balance, which was positive during 2014-2016, gradually became negative due to a 

significant increase in imports of goods (Table 1). 

However, these general trends do not provide a complete understanding of 

the changes that take place in foreign trade. Look at the structure of the trade 

balance of the country in terms of major exporters, importers and category of basic 

goods and services.   
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Table 1. General trends of Ukraine's trade balance in 2014-2018, thousands. 

USD 

Index 2014 2015 2016 2017 2018 

Export of goods 53901689 38127149 36361711 43264735 47339935 

Import of goods 54428716 37516443 39349797 49607174 57141042 

Export of 

services 
7309139 8420848 9631371 10446640 11854788 

Import of 

services 
4737678 4988462 5304654 5359216 5806223 

Export, total 61210828 46547997 45993082 53711375 59194724 

Import, Total 59166394 42504905 44654451 54966390 62947265 

Trade balance 2044434 4043092 1338630 -1255014 -3752541 

Source: compiled by the author on the basis of statistical data [4]. 

 

Define top-10 major countries exporters of goods and services from 2014 to 

2018 years (table 2). 

 

Table 2. The TOP-10 major countries-exporters of Ukrainian goods, % of 

whole export of goods 

 

Level 2018 % Level 2014 % 

1 Russia 7,72 1 Russia 18,8 

2 Poland 6,88 2 Turkey 6,61 

3 Italy 5,55 3 Egypt 5,31 

4 Turkey 4,97 4 China 4,96 

5 Germany  4,67 5 Poland 4,91 

6 China 4,65 6 Italy 4,58 

7 India 4,6 7 India 3,37 

8 Hungary 3,48 8 Belarus 3 

9 The Netherlands 3,39 9 Germany 2,95 

10 Egypt 3,29 10 Hungary 2,8 

Source: compiled by the author on the basis of statistical data [4]. 

 

It is worth noting that the Russian Federation, if we take the country 

separately and later takes the first place among the countries of buyers of domestic 

goods, however, 18.8% in the structure of exports in 2014, its share dropped to 7%. 

The lost their positions of Egypt and Belarus. Exports of goods shifted in the 

direction of European Union countries, and the total exports of goods to the EU 

from 25% in 2014, increased to 35%. Note also that the export of goods for the last 

5 years the dropped and has not reached the level of the year 2014, now it is only 

88% of it. On exports of services, then note that the leader as in 2014 and 2018 

respectively remains Russia, but the share of exported services decreased by more 

than 4% in favour of the United States and Switzerland. In contrast to the exports 
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of goods exports of services has a clear systematic tendency to growth in all five 

years, with an average growth rate of approximately 13%. As of 2018 year it 

increased by 62% in relation to the year 2014. 

Note that the structure of export goods for specified years is not changed 

significantly. We can conclusion that the Championship as in 2014 and 2018, 

holding non-precious metals and products and herbal products. The share of these 

two articles of commodity exports as in 2014 and 2018, is about 45% in the 

population, indicating that raw material structure of domestic exports. This 

structure is extremely negative for the economy of Ukraine, as well as raw as a 

product has a low added value and depends on fluctuations of prices on the world 

markets. A shift towards products with high added value in recent years, did not 

take place. For example, the share of exports of machinery and equipment for the 

last 5 years decreased by 18%, and products of the chemical industry dropped 

almost twice. Exports of aircraft, floating means and means of transport contracted 

by 55%. At the same time exports of vegetable oils and fats increased by 17% 

during this period, and the wood and wares from it by 18%, despite the moratorium 

on the export of the forest. The declared directions for the innovative development 

of the economy and the transition from the raw material supplier to a competitive 

player in the world market of finished goods have not yet taken place. To a certain 

extent, this is due to the fact that during the war, part of the technology and 

technology that is intended for export is involved in re-equipment of the armed 

forces of Ukraine. 

As for the changes in the services exports, we note that in the last five years 

they have not changed much. Transport services occupy about 50% of their overall 

structure. Services in the field of information technology and processing of 

material resources make up about 33% in the structure of exports. All others 

account for about 27% of the structure of domestic export services. The positive 

trend is that the export of services is growing dynamically across all sections from 

2014 to 2018. 

Regarding the import of goods, it should be noted that the main importers of 

goods in both 2014 and 2018 remain the Russian Federation, China, Germany, 

Belarus, Poland, the USA and Italy. 

However, let's note that import of goods from the Russian Federation has 

decreased by 37% over the last five years, while from China and the United States 

increased by 37% and 40% respectively. The largest increase was recorded in 

imports of goods from Switzerland, which in recent years has grown more than 

three times. More than 10% increased imports from the countries of the European 

Union, which is on average consistent with the growth of exports to the EU. It 

should be noted that the coefficient of export coverage (the ratio between exports 

to and imports from individual countries) has also undergone significant 

fluctuations over the past five years (Table 3). The positive growth shows that 

exports to this country are growing at a faster pace than imports from it and the 
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value of the coefficient greater than one indicates that we export more than we 

import from a country, which is quite positive for the domestic economy. 

 

Table 3. Coverage ratio of exports of goods, the relative index 

 

Country 2018 2014 Absolute dynamic 

(+/-) 

Russia 0,45 0,77 -0,32 

China 0,29 0,35 -0,06 

Germany 0,37 0,30 0,07 

Belarus 0,34 0,41 -0,06 

Poland 0,90 0,86 0,04 

France 0,36 0,42 -0,06 

Italy 1,29 1,64 -0,34 

Turkey 1,37 2,74 -1,37 

Hungary 1,30 1,03 0,27 

Czech Republic 0,85 1,12 -0,28 

The Netherlands 2,07 1,45 0,62 

Spain 2,18 1,92 0,26 

Source: compiled by the author on the basis of statistical data [4]. 

 

Based on Table 3 data, there are negative trends in the export-import ratio to 

the Russian Federation, China, France, Turkey and the Czech Republic. In spite of 

the sanctions, in 2018 Ukraine purchased goods in the Russian Federation by 65% 

more than exported to it. Positive dynamics is noted in trade with Spain, the 

Netherlands, Hungary and Poland. In particular, exports to Spain and the 

Netherlands more than double the import of goods from them, and has a positive 

growth. 

It should be noted that more than 24% of imports are mineral products, that 

is, oil, gas and their products are mostly processed. There are more of than 20% of 

machines and equipment and components, 16% of chemical products and 7% of 

land vehicles and aircraft. As we see from the structure of imports, the main 

directions are energy and high-tech products with a high percentage of value 

added, which together account for 68% of total imports. 

Regarding the import of services, we note that the list of major importers 

also remained unchanged over the past five years. There are Great Britain, Russian 

Federation, Turkey, Germany, Cyprus, USA, Ireland, Switzerland, China and 

Poland. 

The structure of import of services for five years has not changed. As in 

2014 and 2018, transport, business and services, transport services and government 

and government services are the main areas. Taken together, they account for 

about 70% of the structure of all imported services in both 2014 and 2018. 
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It should be noted that the export service coverage ratio has also undergone 

significant changes (Table 4). In particular, the correlation between exports and 

imports with countries such as the USA has tripled, with the Russian Federation by 

122%, Switzerland by 46%, Great Britain by 28%, and by Poland by 24%. The 

ratio between export and import of services to Cyprus has slightly decreased, by 

only 8% over 5 years. Therefore, in comparison with the goods, the tendencies in 

export and import of services were formed in favor of Ukraine. 

 

Table 4. Coverage ratio of exports of services, the relative index 

 

Country 2018 2014 Absolute dynamic (+/-) 

Great Britain 1,11 0,83 0,28 

Russian Federation 7,44 6,22 1,22 

Germany 1,58 1,44 0,14 

Cyprus 0,86 0,94 -0,08 

USA 4,16 0,97 3,19 

Switzerland 3,81 3,36 0,46 

Poland 1,90 1,67 0,24 

Source: compiled by the author on the basis of statistical data [4]. 

 

If we determine the overall ratio between total exports and imports with the 

main contracting parties of Ukraine, then we will observe that a negative tendency 

towards the prevalence of imports over exports has been created for all contracting 

parties and in the last five years the situation has not improved. 

Conclusions and perspectives of further research. Therefore, it should be 

noted that the tendencies discovered in the course of the research are not yet in 

favor of the domestic economy. 

The conducted study allowed stating the presence of both negative and 

positive tendencies in Ukraine's foreign economic activity after the events of 2014. 

In particular, among the negative trends we note the prevalence of imports over 

exports and the negative trade balance of Ukraine over the past two years. Despite 

the opening of new markets, after the signing of the Association Agreement with 

the EU, the Russian Federation remains the most important counterpart of Ukraine, 

and the compensation of the lost export potential has not yet been achieved. The 

raw material component of domestic exports, which does not benefit the country, is 

preoccupied by the fact that we are mainly a supplier of low value added goods. 

However, despite these negative trends, the annual growth of exports of services 

and their prevalence over their imports are positive. Therefore, in view of the 

identification of the trends, it is necessary to expand the markets of domestic high-

tech. 
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У статті проаналізовано міжнародний досвід та сучасну 

правоохоронну практику у сфері незаконного заволодіння транспортними 

засобами. Визначено сучасні способи незаконного заволодіння 

транспортними засобами, що вчиняються із проникненням у приміщення чи 

інше сховище, а також визначено перспективні шляхи їх можливого 

подолання. 

Ключові слова: угони, незаконні заволодіння транспортними 

засобами, способи. 

 

Процес автомобілізації нашого суспільства з кожним роком 

відбувається все швидше. Зокрема, статистичні відомості свідчать, що в 

середині 2000-х років на кожну 1000 українців було 150-160 автомобілів, на 

2016 рік – 202 автомобіля, а в середині 2019 року – 289 автомобілів [1]. 

Зрозуміло, що у такому співвідношенні Україна не досягає показників 

Європи та Сполучених штатів Америки (в країнах ЄС на кожну 1000 

населення 550-610 автомобілів, а США – 850-900 автомобілів), однак все 

більше досягає вказані країни по супутньому процес автомобілізації процесу 

«незаконне заволодіння транспортними засобами». Так, наприклад, в 

Сполучених штатах Америки викрадають автомобіль кожну 41 секунду [2], в 

Астралії – кожні 10 хвилин [3], а в Україні 3-4 автомобілі в день [4], 

порівняно із 2008-2009 роком коли відбувалось лише 1-2 викрадення на 

https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/nacpoliciya-nazvala-marki-avto-kotorye-chasche-vsego-ugonyayut-2019-goda-1334637.html
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тиждень. Беззаперечно, з однієї сторони слід говорити про те, що сьогодні 

кількість незаконних заволодінь транспортними засобами трохи зменшилась, 

однак не можна забувати про те, що окреслене виключно пов’язано із тим, 

що сучасні виробники автотранспорту, охоронних систем знайшли окремі 

способи протидіяти «звичайним» викраденням  автомобілів, проте не можна 

й також відкидати у сторону те, що професійні авто викрадачі з кожним днем 

знаходять все новітніші способи та використовують оновлену техніку для 

здійснення злочинної діяльності. Саме тому на нашу думку доцільно 

визначити міжнародний досвід, сучасну правоохоронну практику, 

окреслюючи при цьому найбільш розповсюджені способи незаконного 

заволодіння транспортними засобами, що вчиняються із проникненням у 

приміщення чи інше сховище та виокремити найбільш перспективні шляхи їх 

подолання. 

Питання протидії незаконним заволодінням чужим майном завжди в 

полі зору науковців. Водночас, проблематика вчинення таких злочинних 

посягань на автотранспорт, зокрема, що вчиняються із проникненням у 

приміщення чи інше сховище також знаходить своє відображення в науковій 

площині. Так, що за останні роки досліджуваній тематиці було приділено 

увагу не тільки на рівні фрагментарних досліджень, а й в контексті 

кандидатських дисертацій та монографій в різних сферах юридичної науки 

(наприклад, кандидатські дисертації О. М. Брисковської на тему: «Розкриття 

підрозділами карного розшуку злочинів, пов’язаних з незаконним 

заволодінням автотранспортними засобами», В. О. Гапчича на тему: 

«Протидія незаконним заволодінням транспортними засобами можливостями 

оперативно-розшукової діяльності», Є. В. Скрипи на тему «Кримінально-

процесуальне доказування злочинів, пов’язаних із незаконною легалізацією 

автотранспорту», О. Л. Христова на тему: «Організація і тактика 

попередження та розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами, 

поєднаних із насильством», О. М. Черниш на тему «Оперативно-розшукова 

протидія незаконному заволодінню транспортними засобами» та ін.). 

Беззаперечно вказаними науковцями було вивчено велику кількість 

різнопланових питань пов’язаних із протидією незаконним заволодінням 

транспортним засобам. Однак, віддаючи належне існуючим науковим 

працям, слід відзначити, що безпосередньо проблематика визначення 

способів як у загальному вигляді незаконних заволодінь транспортними 

засобами, так і тих, що вчиняються із проникненням у приміщення чи інше 

сховище не знайшла свого відображення, та як наслідок не достатньо 

досліджувані шляхи подолання таким злочинам. Вказане призводить до того, 

що метою статті є визначення міжнародного досвіду та сучасної вітчизняної 

правоохоронну практику, окреслюючи при цьому найбільш розповсюджені 

способи незаконного заволодіння транспортними засобами, що вчиняються із 

проникненням у приміщення чи інше сховище та виокремлення найбільш 

перспективних шляхів їх подолання. 
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Міжнародна практика свідчить, що в залежності від країни та її 

менталітету, кримінальної обстановки та фактичної підготовленості 

працівників поліції як самі способи незаконне заволодіння транспортними 

засобами, в тому числі, що вчиняються із проникненням у приміщення чи 

інше сховище, так і шляхи його подолання є різними. 

Зокрема, наприклад, стосовно викрадення автомобілів в Австралії, 

чисельність вказаних злочинів неухильно знижується протягом останнього 

десятиліття, в основному завдяки вдосконаленням в технологіях 

автомобільної безпеки - особливо штатного установлення іммобілайзерів в 

нових моделях автомобілів. Однак, все рівно в Австралії автомобілі 

викрадають кожні десять хвилин. Так, в 2018 році в Австралії було викрадено 

53 564 зареєстрованих транспортних засоби, що на 1,6% більше, ніж в 2017 

році. 38 568 з цих крадіжок були класифіковані як «короткострокові 

крадіжки (викрадені і повернуті), в той час як 14 996 були класифіковані як 

«крадіжки з метою отримання прибутку »(викрадені і не відновлені) [3]. 

Середній вік викрадених автомобілів в Австралії складає близько 12 

років, при чому 70% автомобілів, причетні до короткострокових крадіжок, 

були виявлені протягом тижня. Стосовно вартості та віку викрадених авто 

австралійська статистика свідчить, що 81% викрадених автомобілів – віком 

від 5 років і старше, при чому з них 44% - від 10 до 19 років [3].  

Види автомобілів, що є предметами злочинних посягань в Австралії 

досить явно пов’язані із регіоном де здійснюється злочин. Так, у штаті 

Вікторія найвищий рівень викрадень автомобілів - 29% угонів, Квінсленд - 

23%, Новий Південний Уельс - 22,8%, а у Північній Території було 

зареєстровано лише 1,6% від усіх крадіжок автомобілів. До того стосовно 

предмету злочину, то у  2018 році Holden Commodore VE MY06 був самим 

викраденим автомобілем в Австралії - з 990 зареєстрованих злочинів, потім: 

Nissan Pulsar N15 MY95– 729, Toyota Hilux MY05- 667 [3]. 

Що стосується способів незаконного заволодіння транспортними 

засобами, то в Австралії найчастіше вчиняються шляхом використання 

«рідних» ключем автомобіля отримані в результаті здійсненої попередньо 

крадіжки із помешкання (37 %). Практика свідчить, що злодії часто 

вриваються в будинки з єдиною метою - вкрасти ключі від машини, які 

білість зручно залишають на увазі на столі недалеко від вхідних дверей. На  

другому місці автотранспортом заволодівають у зв’язку із залишенням 

ключів машині (18%), на третьому – замикання електропроводки автомобілів 

(14 %), у 12 % випадків – попереднє прописування додаткового ключа до 

автомобіля, у 7 % випадків – взяття автомобіля без згоди (це коли знайомий 

водій (друг, член сім'ї, колега по роботі тощо) використовує автомобіль без 

відома або дозволу власника. Класичним прикладом є підліток, який 

використовуючи машину батьків потрапляє в аварію та в подальшому з 

метою уникнення відповідальності повідомляє до органів правопорядку про 

нібито угон автотранспорту), у 5 % машинами заволодівають в результаті 
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збройного пограбування; 5 % – шляхом шахрайських дій при купівлі 

автомобіля (відбувається, коли «покупець» передає підроблений банківський 

чек або інший підроблений платіж авто дилеру); у 2% – шляхом 

буксирування чи штовхання автомобіля Аналізуючи наведене можна дійти 

висновку, що в Австарлії більшість фактів незаконного заволодіння 

транспортними засобами відбувається саме через досить необачну поведінку 

самих потерпілих осіб, то місцевою владою останнім часом багато уваги 

приділяється профілактичній роботі з населенням [3]. 

В той самий час, у Великобританії навпаки найбільш розповсюдженим 

способом незаконних заволодінь транспортних засобів (у 78,9 % випадків)  є 

використання спеціальних пристроїв – «кодграберів».  Вказане пов’язано з 

тим, що сам пристрій коштує близько 80 фунтів стерлінгів і 

використовується злодіями для націлювання на моделі автомобілів, які 

працюють з безключовою системою доступу. Пристрій працює, поширюючи 

сигнал між автомобілем і його ключами. Транспортний засіб передбачає, що 

ключі присутні, і розблокується саме по собі, що означає, що злодії можуть 

проникнути всередину автомобіля, не викликавши ні єдиної тривоги, що 

призвело до того, що тільки в 2016 році в Лондоні було викрадено 26 500 

автомобілів, що відповідає 1 вкраденому автомобілю кожні 20 хвилин [5-6].  

У Сполучених Штатах існують значні відмінності в показниках 

викрадення автомобілів, і локальна проблема викрадення з парковки може 

бути частиною більш широкої регіональної проблеми. Рівень крадіжки 

автомобілів, як правило, набагато вище в містах, ніж у сільській місцевості, 

тому що у злодіїв є більше автомобілів, на які можна орієнтуватися. Існує 

також значна різниця між містами. Причини цього не зовсім зрозумілі, хоча 

міста з великими портами або поблизу мексиканського кордону мають 

особливо високі показники крадіжок через крадіжки на експорт. 

У містах США, розташованих поблизу мексиканського кордону, 

спостерігається більш високий рівень крадіжок для марок та моделей, що 

продаються як в Мексиці, так і в Америці (Field, Clarke and Harris 1991) [7].  

Автомобілі з номерними знаками, що знаходяться за межами штату, є 

ще більш серйозними об'єктами, тому що злодій буде ще більш впевнений, 

що у людини, який щойно приїхав, не вистачить часу, енергії або ресурсів, 

щоб подати позов далеко від дому. Жіночі автомобілі також можуть стати 

мішенню, оскільки злодій-чоловік може відчувати, що жінка представляє 

меншу загрозу і, швидше за все, буде менш конфронтаційної, що знижує 

ймовірність того, що їх запідозрять і зловлять. 

Ґрунтуючись на страхових претензіях, найбільш схильними 

автомобілями  до ризику викрадення в Сполучених Штатах були Toyota, 

Honda, Mazda, Lexsus [8]. Водночас, за способом вчинення викрадення 

автотранспорту в США найчастіше здійснюється шляхом механічного 

взлому секрету замка – 34,8 %, використання спец пристроїв – 33, 6 %. 

http://www.hwysafety.org/


ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

201 
 

Окремо слід відмітити аналіз способів викрадення автотранспорту, що 

вчиняються на території Російської Федерації, так сьогодні більше половина 

злочинів досліджуваного виду вчиняється шляхом використання 

спеціального устаткування – кодграберів, блокувачів GPS-систем, 

дилерського обладнання, прошивка додаткових ключів та навіть комп’ютеру 

самого авто (Декілька років тому вказаний вид злочинів почав приймати там 

жахаючі масштаби, що, до речі, призвело до розробки новітніших 

протиугінних систем російськими винахідниками, які на сьогодні є одними із 

найбільш дієвих та досить якісними, наприклад системи Пандора та Стар 

Лайт, тощо) [9].  

В той же час, стосовно сучасних способів вчинення незаконного 

заволодіння  автомобілями в Україні досить детально було розглянуто 

М. О. Черниш, яка  визначила наступні:  

1)  незаконне заволодіння автомобілем за допомогою пристрою 

«кодграбер». Зокрема, полягає в перехопленні радіосигналу при постановці 

автомобіля на сигналізацію, зчитування та відтворення його; 

2)  незаконне заволодіння автомобілем шляхом  «обходу» системи 

безключового доступу, тобто в ретранслюванні сигналу від картки-ключа, що 

знаходиться у водія, який вийшов з-за керма за допомогою спеціальних 

простроїв (вудочка, тощо); 

3) незаконне заволодіння автомобілем шляхом зламу електронних 

систем автомобіля. Здійснюється шляхом використання присторїв, що 

зчитують pin-коди іммобілайзерів і програмують його на вхід відповідних 

сигналів охоронювальної системи; 

4) незаконне заволодіння автомобілем шляхом використання 

допомоги дилера, автосервісу або інших організацій, що надають 

різноманітні послуги в сфері обслуговування автомобіля. Відбувається 

шляхом попереднього зчитування існуючих ключів або перезапису нових 

ключів доступу до охоронної системи автомобіля з метою викрадення через 

певний проміжок часу та шляхом відтворення відповідних сигналів; 

5) незаконне заволодіння автомобілем шляхом дратування певними 

діями або звуками власника автомобіля. Зокрема полягає в будь-якій 

діяльності, що здатна призвести до залишення власником автомобіля без 

увімкнення охорони; 

6) незаконне заволодіння автомобілем шляхом «евакуації» 

спецтранспортом. Полягає у використанні спеціального транспорту для 

погрози та транспортування викраденого автомобіля до місця зберігання; 

7) незаконне заволодіння автомобілем шляхом використання 

погрози застосування фізичного насильства, вогнепальної чи холодної зброї, 

або їх застосування; 

8) незаконне заволодіння автомобілем шляхом використання 

неуважності або безпечності водія. Цей спосіб полягає у відверненні уваги 
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водія, залишення ним без уваги автомобіля та шляхом потрапляння до 

салону, викрадення авто; 

9) незаконне заволодіння автомобілем шляхом вчинення викрадення 

його при продажі. Здебільшого вчиняється таким чином:  власника просять 

надати можливість випробувати автомобіль та викрадають при цьому; 

10) незаконне заволодіння автомобілем шляхом пошкодження отвору 

замка запалювання. Найдавніший та найбільш розповсюджений спосіб 

викрадення автомобілів, які не обладнані автомобільними системами. 

Полягає в пошкодженні отвору замка запалювання іншими предметами, з 

метою запуску двигуна автомобіля; 

11) незаконне заволодіння автомобілем шляхом заміни блоку 

керування авто на інший.  Відбувається шляхом заміни блоку управління 

керуванням автомобілем на такий самий, однак попередньо підготовлений 

під використання «власного» ключа; 

12) незаконне заволодіння автомобілем шляхом додаванням 

цифрового підпису іншого ключа за допомогою спеціального пристрою через 

діагностичний роз’єм [10, c. 354]. 

Водночас, аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що у випадку 

вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами із проникненням у 

приміщення чи інше сховище типовими способами викрадення автомобіля є 

лише деякі із них, зокрема: викрутка замку запалювання, заміна блоку 

керування авто, використання «кодграберу» та дублікату брелоку без 

ключового доступу. 

Враховуючи вказане на нашу думку як найбільш перспективні шляхи 

протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що вчиняються 

із проникненням у приміщення чи інше сховище можна назвати: 

1) обладнання автотранспорту сучасними охоронювальними 

системами, які використовують принципи роботи GPS модулів та 

безконтактного блокування двигунів автотранспорту шляхом посилання 

відповідного сигналу до мобільного телефону власника авто, зокрема моделі 

із діалоговим кодуванням сигналів, двостороннім зв'язком, можливістю 

окремого відключення сирени, а також незалежні від сигналізації 

блокування-іммобілайзер; 

2) встановлення механічного блокування топливної чи електронної 

системи  автомобіля; 

3) використання фіксації штатного радіоканалу і діагностичних 

роз'ємів, із залученням додаткових методів захисту вашого автомобіля 

(наприклад, незалежна блокування капота, від'єднання личинки замка і інші); 

4) перевірка охоронної системи систему відразу після покупки або 

чергового звернення в автосервіс, використання послугами лише перевірених 

автосервісів (не можна залишати в автосервісі автомобіль без нагляду, не 

переводячи сигналізацію у режим ремонту); 
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5) встановлювання сигналізації зі зворотним зв'язком і обладнання її 

датчиками удару, нахилу і переміщення 

6) не залишення в замку запалювання ключа та зберігання  брелоку 

сигналізації окремо від штатного ключа; 

7) встановлення меточних системи охорони, зокрема в яких наявна 

система ANTI-HI-JACK; 

8) обладнання гаражів та інших приміщень замками, що 

запобігатимуть  зрізу петель воріт, зокрема використовування внутрішніх 

запірних пристроїв, механічними засобами, що зачиняються/відчиняються 

виключно із середини, додатковою сигналізацією, камерами 

відеоспостереження із переданням отриманої інформації розташованою в 

іншому місці, спеціальному Інтернет сховище тощо; 

9) не залишення ключа від замка запалювання в автосервісі або у 

малознайомих осіб, що займаються приватним ремонтом автомобілів, при 

чому  власники автомобілів обладнаних без ключовим доступом повинні 

захищати ключі шляхом його екранування або повного відключення; 

10) в жодному випадку не показування стороннім особам місць 

установки пристроїв проти викрадення і чи спеціальних меток; 

11) здійснення спеціальних заходів в електромережі автомобіля 

зокрема шляхом перепінування роз’ємну ОБД; 

12) обладнання Can-шини в легкодоступних місцях у спеціальні 

захисні чохли. 

Однак, треба пам’ятати, що всі перелічені шляхи протидії незаконним 

заволодінням транспортними засобами не захищають стовідсотково 

автотранспортні засоби від протиправних дій, а лише подовжують час, що 

потрібен злочинцям для його заволодіння, тому якщо автомобіль все таки 

викрали, не потрібно йти на контакт зі злочинцями, а відразу звертайтеся до 

органів  поліції. 
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Авторами робиться спроба визначення особистісних, 

психофізіологічних, соціокультурних та інших характерних ознак осіб, що 

вчиняють вимагання. Авторки на підставі аналізу емпіричного матеріалу 

пропонують авторське бачення різних кваліфікуючих ознак осіб-вимагачів. 
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Аналізуючи статистику правоохоронних органів, можна дійти 

висновку, що серед різноманітних видів злочинної діяльності сьогодні майже 

70 % злочинів, - це злочини проти власності. В той же час, серед злочинів 

проти власності близько 15 % становлять вимагання [1]. Зокрема. аналіз 

емпіричного матеріалу свідчить, що, хоча офіційна останні роки статистика 

свідчить про не значне збільшення фактів вчинення вказаних злочинів, однак 

аналіз засобів масової інформації, соціальних сітей вказує на те, що 

зареєстрованими факти вимагання є мізерно малими до реальних показників. 
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Враховуючи вказане можна дійти висновку, що перед працівниками 

правоохоронних органів на сьогодні існує нагальна проблема в здійсненні 

якісної та швидкої протидії вимаганням [2]. Разом з цим, слід відмітити, що 

аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що майже половина від всіх 

випадків вчинення вимагання залишаються не зареєстрованими, через високу 

латентність вказаного виду злочинів. Причинами вказаного в більшій мірі є  

суб’єктивне не бажання потерпілої особи звертатися до правоохоронних 

органів через власні причини, зокрема почуття сорому, наявності проти неї 

компрометуючого матеріалу, або навіть вчинення нею злочинних дій, які і є 

підставою для вчинення вимагання. В той же час, практика свідчить, що 

особами-вимагачів також можуть бути лише певні категорії осіб, котрі заради 

власної вигоди здатні маніпулювати іншими особами. Тобто, можна казати, 

що окремої уваги з точки зору здійснення максимально дефективної протидії 

вимаганням, працівники правоохоронних органів повинні чітко знати 

характерні ознаки осіб, що вчиняють вимагання. 

Взагалі проблематика протидії вимаганням на протязі багатьох років 

розглядалась фахівцями у різних сферах юридичної науки. Так, зокрема, на 

монографічному рівні за останні роки  питанню протидії вимаганням 

присвячено лише нечисленні дослідження, зокрема це праці авторських 

колективів під керівництвом Я. Ю. Кондратьєва (1997 р.) та монографія 

(А. В. Баб’як, І. О. Крєпаков, О.С. Омельченко, Д. В. Сімонович, 

М. В. Стащак, В. В. Шендрик) на тему «Теорія і практика протидії 

вимаганням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України» 

(2011 р.), дисертаційні дослідження С. І. Ніколаюка (1998 р.) та 

І. О. Крєпакова (2011 р.). Однак, віддаючи належне поімованим вченим слід 

зауважити, що окремої уваги визначенню характерних ознак осіб, що 

вчиняють вимагання  не було достатньо приділено. Враховуючи вказане 

метою статті є .. 

Отже, перш за все відмітимо, що поняття особи відноситься до галузі 

багатьох наук. Особа є об’єктом дослідження філософії, історії, психології, 

педагогіки, права, медицини та інших наук. При цьому вивчення особи у 

кожній окремо взятій науці не може враховувати досвід, накопичений 

іншими науками, не може не підходити до проблеми особи як проблеми, що 

носить комплексний характер. Аналіз наукових досліджень. За останні роки 

проблеми особи викликають все більший інтерес у вчених самих 

різноманітних галузей науки; дослідження у цьому напрямку мають і 

величезне практичне значення. З моменту становлення криміналістики як 

науки і до сьогоднішнього дня дослідження особи криміналістами пройшло 

складний шлях розвитку. В період становлення криміналістичних знань в 

кінці ХIХ-на початку ХХ ст. ми зустрічаємося як з даними про біологічні 

(соматичні) властивості особи (риси зовнішності, папілярні візерунки, різні 

сліди-відображення тощо) у дослідженнях А. Бертільона, Ж. Вучетича, 

Ф. Гальтона, Р. Гейндля, Г. Гроса, Е. Локара, В. Лебедєва, Р. Рейса, 
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С. Трегубова, Г. Фудса, В. Хершеля та ін., так і з даними про психологічні 

особливості особи і шляхи їх використання в процесі розшуку і слідства у 

дослідженнях Е. Анушата, А. Вейнгарта, Г. Гроса, Л. Ягемана. З середини 70-

х років по даний час дані про особу злочинця, потерпілого, свідка та інших 

учасників слідчих дій входять як органічний елемент у зміст різних окремих 

криміналістичних теорій, зокрема у криміналістичне вчення про навички, 

вчення про спосіб вчинення злочину та ін. З кінця 70-х років ХХ ст. почалося 

формування криміналістичного вчення про особу злочинця як самостійну 

окрему криміналістичну теорію [3, c. 282]. 

Зокрема, Р. С. Бєлкін, підсумовуючи дані про властивості особи, що є 

об’єктом дослідження кримінології, судової психології, у певній мірі наук 

кримінального та кримінально-процесуального права, дійшов висновку, що 

на долю криміналістики припадають дослідження:  

а) соматичних і психофізіологічних властивостей особи, дані про які 

використовуються з метою розшуку та ідентифікації;  

б) соматичних і психофізіологічних властивостей особи, що 

визначають і проявляються у способі вчинення злочину;  

в) методики вивчення особи учасників процесу слідчим і судом, тобто 

методів і правил вивчення особи з практичною метою кримінального 

судочинства [3, с. 282]. 

Враховуючи вказане можна погодитись із думкою В. О. Лисодеда про 

те, що вивчення особистості злочинців дає можливість розділити їх на певні 

групи, які характеризуються переважанням одного або декількох найбільш 

важливих ознак (властивостей), покладених в основу такого поділу. 

Виділення таких груп необхідно для вивчення і попередження як злочинності 

в цілому, так і для вивчення окремих видів злочинів, диференціації 

застосовуваних заходів попередження. Для цих цілей в кримінології 

використовується класифікація і типологія особистості злочинців, при чому 

класифікацією називається загальноприйнятий методологічний стандарт 

розчленування сукупності на однорідні групи, що встановлюється на певний 

проміжок часу). Вона являє собою розподіл досліджуваних об'єктів по групах 

відповідно до їх подібності та відмінності між ними, вироблене з таким 

розрахунком, що кожна група щодо інших груп об'єктів займає певне, точно 

фіксоване місце. Класифікація проводиться за певним критерієм, що має 

назву підставою. В якості підстави виступають ознаки об'єктів, які є 

найбільш корисними для вирішення завдань, що стоять перед дослідником, а 

що стосується особистості злочинця, то класифікація може бути побудована 

за різними підставами, серед яких зазвичай виділяються три групи ознак: 

соціально-демографічні, морально-психологічні та правові [4, c. 45].  

В той же час, в дослідженнях фахівців у сфері оперативно-розшукової 

діяльності та присвячених вивченню проблематики безпосередньо осіб, що 

вчиняють вимагання зазначається, що найбільшого інтересу з точки зору 
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максимальної ефективності подальшого використання такої інформації з 

метою протидії окресленому виду злочинів потрібно досліджувати: 

1) інформацію анатомо-фізіологічного характеру (вік, стать, етнічний 

тип, конституцію тіла, дієво-функціональні ознаки, наявність хвороб, тощо);  

2) інформацію психологічного характеру (тип характеру, мотивація та 

мотиви, психічний стан,  розумові здібності, характер мови, манера 

поведінки, моральні цінності та ін.);  

3) інформацію соціального характеру (сімейний стан, соціальний 

статус, стосунки з рідними, освіта, судимість, роль в злочинній групі, тощо). 

 Оскільки, перший і другий види інформації будуть становити 

інформацію про особистість злочинця, а третій вид інформації буде 

становити додаткову інформацію, тобто інформаційний орієнтир, який буде 

характеризувати не лише злочинця, а й його оточення, соціальні формації в 

яких він перебуває [5, c. 78].  

Враховуючи вказане не дивним є те, що С. В. Дьомін в своєму 

дисертаційному дослідженні щодо кримінально-правового та 

криміналістичного аналізу вимагання при визначенні характерних ознак осіб-

вимагателів визначає, що це в переважній більшості громадяни України (від 

93% до 100%) чоловіки; жінки серед них складають невелику питому вагу – 

від 1,5% до 8,7%. Для вимагателів найбільш характерним є вік від 18 до 24 

років (від 20,9% до 44%). Наступною за поширеністю є група осіб після 30 

років (від 26,1% до 44,8%). Питома вага неповнолітніх досить висока, значно 

більша, ніж у цілому за вчинення всіх злочинів в Україні (від 19,3% до 

36,7%). Переважна більшість злочинців-вимагателів вчиняє злочин у групі. 

Характерним для вимагателів є стан алкогольного сп’яніння. Від 19,8% до 

46%. Серед вимагателів переважають робітники (від 14% до 18,2%). У 2004 

році серед вимагателів з’явились і держслужбовці (0,4%). Цей злочин 

вчиняють і учні шкіл, студенти, лікарі тощо. Освітній рівень вимагателів 

відповідає, в основному, тенденціям, що мають місце в державі в цілому. 

Виявлено, що 72% засуджених не були одружені або розірвали шлюб. Певна 

частина засуджених відчувала матеріальні труднощі: прибутки були нижчі за 

межу забезпеченості.  

Значна частина вимагателів мала попередню не погашену судимість. В 

Україні цей показник становив в різні роки від 18,8% до 22,5%, а в 

Запорізькій області 15,9% до 38,3%. У 2004 році він складав 28,5% [6, c. 11].  

Натомість у проведеній більш пізніше роботі О. І. Крепакова 

виокремлюються більш ширше ознаки осіб, що вчиняють вимагання. Зокрема 

вказаний вчений для узагальнення ознак притаманних вимагачам пропонує о 

класифікувати інформацію про злочинця розглядати в двох якостях:  

1) характеристика індивідуальних ознак особистості злочинців; 

 2) характеристика злочинного співтовариства, як самостійного виду 

організації надіндивідуального характеру.  
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Так, О. І. Крепаковим визначається, що в ході узагальнення інформації 

анатомо-фізіологічного характеру було виявлено наступні закономірності. 

92% вимагателів були представниками чоловічої статі і лише 8% - жінки. Всі 

жінки були учасницями злочинних угрупувань та виконували допоміжні ролі 

в ході скоєння вимагання.  З загального масиву оперативно-розшукових та 

кримінальних справ, по яких злочин вчинили чоловіки, 29% було вчинено 

чоловіками в віці від 14 до 25 років, 46% - в віці від 25 до 35 років,  18% - в 

віці 35 до 55 років, 7% - в віці від 55 до 65 років. При з’ясуванні питання про 

дієздатність осіб, що скоюють вимагання, було встановлено, що 97% 

злочинців, на момент скоєння злочину були цілком дієздатними, 2% -  мали 

обмежену дієздатність і 1% - були недієздатні, тобто мали психологічні 

відхилення і не розуміли що скоюють злочин. До речі, усі недієздатні особи 

та особи з обмеженою дієздатністю були членами ОЗГ. У зв’язку з чим 

можна зробити припущення, що таких осіб навмисно втягували в злочинну 

діяльність організатори. Крім того, саме ці особи чинили фізичний тиск на 

жертв злочину, пошкоджували майно, погрожували жорстоким катуванням 

та вбивством [7, c. 11].  

За характеристикою фізичного розвинення 52% засуджених володіли 

кремезною конституцію тіла і як правило, виконували роль виконавця; 34 % з 

звичайною конституцією, виконували ролі як виконавця, так і організатора, 

пособника, підбурювача, а 14% з худорлявою конституцією тіла, в основному 

виконували ролі організатора, пособника, підбурювача, або ті ролі, які 

відповідають за «інтелектуальний» характер напрямків злочинної діяльності.  

Щодо характеру мови та вираження думок О. І. Крепаков визначав, що  

9% злочинців мають двозначну мову, тобто не цілком розуміють значення 

багатьох слів, таким чином іноді підміняють поняття, їх мова має не зовсім 

логічну конструкцію вираження думок, вживають багато допоміжних слів-

паразитів, зі складнощами виражають власну думку, вживають нецензурну 

лексику та жаргонні слова. Такими є переважно злочинці найнижчої ланки. 

70% опитаних злочинців мають логічну мову, впорядковану, правильно 

виражають думки, не вживають слів-паразитів, мають багатий словарний 

запас, часто апелюють абстрактними поняттями, 40% з цих 70%  – 

організатори та підбурювачі, інші – виконавці, співвиконавці, пособники. 

21% мають звичайну мову, побудовану переважно на простих словах та 

словосполученнях, для них властивим є вживання шаблонних фраз, завчених 

присловів [7, c.11].  

Аналізуючи наведене можна дійти висновку, що О. І. Крепаков досить 

детально визначав окремі психоемоційні та фізіологічно-соціальні ознаки 

осіб, що вчиняють вимагання, однак практика свідчить, що з моменту 

проведення вченим наукової роботи кримінальна ситуація в державі різко 

видозмінилась, а тому запропоновані О. І. Крепаковим умовиводи є лише 

умовно придатними для врахування під час процесу протидії визначеному 

виду злочинів, зокрема в контексті оперативно-розшукової діяльності. 
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В той самий час підтверджують вказане й результати аналізу 

емпіричного матеріалу (архівні оперативно-розшукові справи, матеріали 

кримінальних проваджень та справ оперативного супроводження 

кримінальних проваджень за фактами вимагання). Зокрема, характерними 

рисами осіб вимагачів в сучасній кримінальній обстановці в Україні є: 

а) вимагач «одиночка» характеризується як особа чоловічої (51,3%) чи 

жіночої статі (48,7%), середній вік при цьому 25-35 років (43,2 %), 

неодружені чи незамужні відповідно, мають середньо-спеціальну (34,5%) або 

неповну вищу освіту (29,8 %), не мають постійного місця праці (33,3%) або 

працюють на посадах, функціональними обов’язки яких передбачають 

забезпечення організаційно-структурної діяльності підприємства чи установи 

(здебільшого жінки – секретарі, офіс-менеджери,  лаборанти або молодші 

наукові співробітники, чоловіки – системні адміністратори, персонал по 

організації праці), до того ж заробітна платня таких осіб  становить 

мінімальний або трохи вищій рівень (32,4%), при чому спосіб життя вони 

намагаються вести без фінансових обмежень. Характерними рисами 

характеру вказаної категорії осіб є жадібність, бажання швидко отримати 

гроші, не прикладаючи при цьому зусилля, заздрість, нереалізованість 

власних амбіцій; 

б) особи, що вчиняють вимагання у співучасті: 

- при простих видах співучасті, коли вимагання вчинюються двома 

чи більше особами, однак відсутнє розподілення ролі, характерними рисами є 

те, що здебільшого такими особами є чоловіки (89,9 % випадків), середній 

вік яких від 18 до 22 років (34,6 % випадків) та від 28 до 37 років ( 33,7 % 

випадків), мають середню спеціальну або повну середню освіту (67,8 % 

випадків), не мають постійного місця праці (65,4 % випадків) або працюють 

на посадах охоронців із по-добовими чергуваннями (34,8 % випадків), раніше 

притягались до різних видів юридичної відповідальності (адміністративної – 

29,1 %, кримінальної – 27,6 %, як до адміністративної так і до кримінальної –

28,7 %), вживають алкогольні напої (44,6 %) чи наркотичні засоби ( 32,2 %), 

мають такі риси характеру як жадібність, заздрість, не бажання працювати, 

нахабність, неповагу до суспільства, законів та звичаїв населення. До того ж 

практика свідчить, що особи даної групи поділяються на: психічно хворих 

осіб (неврівноважені) та осіб, які вчиняють вимагання не заради отримання 

матеріального блага, а як «удосконалений» спосіб шантажу особи; 

- у випадку, коли вимагання вчинюється суб’єктами у складних 

формах співучасті характерними рисами є: організатор – чоловік або жінка 

(53,4 % та  46,6 % відповідно), вище середньо чи високого достатку, має 

певний соціальний статус, має вищу освіту, при чому доволі часто й декілька 

вищих освіт, займає керівні посади як державної служби так і в приватних 

установах, не притягалась раніше до будь-якого виду юридичної 

відповідальності та характеризується оточенням як вкрай позитивна особа з 

високим рівнем інтелекту. Найчастіше за все мотивами злочинної діяльності 
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таких осіб є заздрість або бажання помсти чи отримання прибутку; 

підбурювач – частіше жінки (68,6%), середнього віку від 22 до 27 років (43,3 

%) або 35 – 45 років (32,3 %), неодружені (78,6 %), не мають стабільного 

доходу (43,8 %) чи отримують мінімальну заробітну платню (41, 5 %) та 

через мотиви заздрості або помсти вчиняють злочини; виконавці -  чоловіки 

(96, 6 %), середній вік від 18 до 24 років (45,5 %) або 24 – 35 років (39, 9 %), 

мають середню чи середню спеціальну освіту (78,7 %), не мають постійного 

місця праці (71, 4%), вживають алкогольні чи наркотичні речовини (82,3 %), 

ведуть аморальний спосіб життя та раніше притягались до різного роду 

кримінальної відповідальності (91,8 %); пособник – особа, будь-якої статі чи 

віку, яка має незадоволеність власним рівнем життя, низьку фінансову 

спроможність при чому явно виражені такі риси характеру як жадібність, 

дратівливість, жорстокість, схильність до насильства та знущання. 

Отже, підсумовуючи наведене слід дійти висновку, що особам, які 

вчиняють злочини, зокрема вимагання притаманні певні спільні риси, знання 

котрих надасть змогу оперативним працівникам поліції пришвидшити не 

тільки безпосередньо процес протидії таким злочинам, а й в кінцевому 

результаті підвищить ефективність протидії вимаганням. 
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Introduction. In the early twentieth century eminent Italian criminologist and 

politician E. Ferry wrote that any phase of civilization has its own crime, which is 

inherent in it. The crime of the era of feudalism was predominantly the nature of 

violence and bloodshed; in bourgeois society it is reduced to deceit and theft; the 

future system of society will also have special forms of crime [1]. And what is the 

peculiarity of modern crime and modern wrongdoing? 

Responding to such a question, one can try to build strategies for combating 

crime, to identify the system, organization, mechanisms for its implementation in 

specific areas, including crime prevention, or for specific types of crime, such as 

the strategy of combating violent crime, juvenile crime or cybercrime. The issue is 

the need to create safe environments for using virtual space, including protection 

against the dangers posed by cybercrime and cyberattacks. 

The purpose of the article. The most noticeable contemporary social 

changes are related to computerization and informatization. The development and 

expansion of the field of application of the latest information technologies imply 

the necessity of significant transformations of legal regulation in the near future. 

The provisions are apparently obvious, but the answer to the question "What has 

changed?" Let's try to formulate the answer to the question. 
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Analysis of recent research and publications. Content analysis of 

publications by V. Bryzhko, V. Butuzov, V. Gavlovsky, M. Karchevsky, 

V. Kudinov, M. Kravtsova, V. Markov, A. Marushchak, O. Orlov, V. Pylypchuk, 

E. Ryzhkov, V. Khakhanovsky, V. Shelomentsev, and other authors testify to the 

partial elaboration of the problem of counteracting cybercrime; one remains an 

under-researched social aspect of cybercrime prevention measures. 

Presentation of the main research material. Improving the quality of life is 

more often achieved by the introduction of the "world of the Internet of Things" 

into the social life of a certain individual. The industrial revolution that has taken 

people's lives began with the creation of the incandescent lamp, and today it has 

come to the use of artificial intelligence, from everyday life and ending with the 

most complex technological and innovative processes. Today, the virtual world is 

penetrating and embracing not only the industry of goods but also the scope of 

services such as: leisure, educational services, ordering products via the Internet, 

obtaining government services, and more. 

The tendencies of human penetration into the virtual space and vice versa of 

robots in the life of humans indicate that this process will inevitably lead to an 

increasing delegation of functions and capabilities to artificially created 

mechanisms (machines, robots, bots), human intervention in the latter's activities 

will gradually decrease, and robots' algorithms will be refined, complicated, until 

human intervention is required or humans are able to determine the actions of 

robots so quickly and accurately, and thus cause problems no longer cybernetics 

(controllability). mechanisms, but also addressing a number of social and 

economic issues that inevitably accompany the process of robotization through 

modernization and adjustment of legislation, which should regulate not only 

human life, but also the work of mechanisms. The need for legal stimulation of the 

positive and minimization of the negative consequences of robotization led to the 

emergence of a relatively independent group of social relations. To refer to this 

group, we will use the term "cyber relations" and define it as follows: a system of 

public relations for the realization of social, economic and information needs of a 

person, society, state, through the use of the "world of Internet of Things" and 

robots. This system consists of three interrelated and interdependent elements: 

relations in the sphere of virtual space utilization, relations in the sphere of 

providing access to one's own virtual space, relations in the sphere of virtual space 

formation. 

The effectiveness of counteracting cybercrime is diminishing. The problems 

of criminal regulation of relations in the virtual sphere concern mainly the 

imbalance of legislation, the existence of numerous competing rules, the excessive 

level of the number of criminal legal prohibitions, and this is not yet addressed, to 

such issues as wine in the virtual space. It is necessary to optimize the specified 

system of norms, to replace the existing dispersed system special criminal bans 

such as to regulate broader segments of virtual space. The main issue of legal 

regulation in the sphere of virtual space formation is a clear and consistent 
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definition of the limits of possibilities of effective influence on public relations by 

means of law. In the socio-political discourse, in the science of the dangers of 

manipulation, virtual influences and abuse are widely discussed. The 

multidimensionality and scale of harm from uncontrolled virtual space is 

undeniable. In addition, let us also look at defining the cybersecurity culture in the 

European Network and Information Security (ENISA) Organization's 

Cybersecurity Culture Report 2017 [3]: people's knowledge, beliefs, perceptions, 

norms and values of cybersecurity and use information technology. 

Due to Ukraine's ratification of the Convention on Cybercrime on September 

7, 2005, it is considered appropriate to use the term cybercrime. The Convention 

contains rules that can supplement and improve the legislative framework of our 

country in this area. The Cybercrime Convention seeks to address three main 

issues: - the criminal nature of computer-related crimes; - Criminal procedural 

aspects of the fight against crime, aimed at ensuring the collection of evidence in 

the investigation of computer crimes; - international cooperation in criminal 

proceedings aimed at gathering evidence of such crimes abroad. The Cybercrime 

Convention names five types of cybercrime: unlawful access, unlawful 

interception, tampering, tampering, the misuse of computer passwords, access 

codes, or other such data. In Ukraine, the relevant laws and regulations governing 

relations in this area are being adopted at the legislative level. As of 2019, the 

following legal acts are included in the legal basis of cyber security of Ukraine: the 

Constitution of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, the laws of Ukraine «On 

the basic principles of cybersecurity of Ukraine», «On information», «On 

protection of information in information and telecommunication systems», «On the 

Basics of National Security» and other laws, the Doctrine of Information Security 

of Ukraine and other international treaties, the consent of which was provided by 

the Verkhovna Rada of Ukraine. 

The sphere of widespread use of both the direct «world of the Internet of 

Things» and the virtual space in general is the sphere of circulation of currencies 

and other liquid assets. Along with updating the ways of committing and 

concealing the traces of property crimes, significant changes are also observed in 

the subject of encroachment and, accordingly, state legal protection, in particular 

electronic money and cryptocurrency. The latter represent the next step in the 

development of calculation technologies using modern methods and tools of 

cryptographic information security. Today, we have a situation where virtually 

existing and dynamic social relations are beyond the scope of legal regulation, if 

clearly needed. Cryptocurrencies will increasingly be used to commit crimes. In 

such circumstances, it is most appropriate to formulate simple and transparent rules 

for the field of legal regulation. In order to effectively prevent virtual crimes, 

modern society is able to build multi-level institutional cybersecurity systems that 

are supposed to protect both ordinary citizens and public institutions. Such a 

cybersecurity system includes a variety of components, to begin raising the digital 

literacy of the population, promoting personal information security, anti-cyber-
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security mechanisms. Although using outdated methods to counter the latest 

challenges will not always have the desired outcome. Laws are trying to catch up 

with the level of virtual space development, and plans that are not realistic are set: 

they must meet the requirements of today's state of the art technology. 

Conclusion. The priority area is still the organization of cooperation and 

coordination of efforts of law enforcement agencies, special services, the judicial 

system, providing them with the necessary material and technical base. No state 

today is able to counter cybercrime on its own. There is an urgent need to intensify 

international cooperation in this area. Experts believe that hackers will become the 

number one threat in the near future, displacing terrorism. Despite the virtual 

nature of the crime, the damage they do is quite genuine. Thus, cybercrime is a 

relatively new type of socially dangerous activity, but unlike the existing hundreds 

of years of homicide, theft and fraud, it is constantly being refined using the latest 

technology, which in turn complicates the detection and counteraction of these 

illegal activities. Effective cybercrime control requires more intensive international 

cooperation. 

 

References 

 

1. Ferry E. Criminal Sociology / Comp. and the predl. VS Ovchinskiy. - M., 

2005. - VIII. - P. 213. 

2. On ratification of the Convention on Cybercrime: Law of Ukraine of 

07.09.2005 p. No. 2824-IV // VVR Ukraine. - 2006. - № 5-6. - Art. 71. 

3. Report The European Union Agency for Network and Information Security 

(ENISA) Cyber Security Culture in organisations.  

URL://https://www.enisa.europa.eu/publications/ cyber-securityculture-in-

organisations 

 

  



ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ 2018 
 

216 
 

ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 

 

УДК 351  

 

 

 
Сергій БОЛТІВЕЦЬ  
завідувач Відділу розвитку молодіжної 

політики 

ДУ «Державний інститут сімейної та 

молодіжної політики», 

доктор психологічних наук, професор  

boltivetssergij@i.ua 

 

 
 
Олена ГАЛУШКО  
старший науковий співробітник  

Відділу розвитку молодіжної політики 

ДУ «Державний інститут сімейної та 

молодіжної політики», 

кандидат історичних наук 

legin.uyf@gmail.com 

 
 
Валерій ЖУЛЯЄВ  
старший науковий співробітник  

Відділу розвитку молодіжної політики 

ДУ «Державний інститут сімейної та 

молодіжної політики», 

кандидат історичних наук, Заслужений 

працівник фізичної культури і 

спорту України  

 
 
Владислав ЖУЛЯЄВ  
голова ГО «Єврофан 12», 

здобувач Львівського державного 

університету фізичної культури  

 

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN UKRAINE. 

 

The main result of the study is a systematic analysis of the peculiarities of legal 

and political institutionalization of public associations in Ukraine, ways of increasing 

the effectiveness of regulation of the activities of public associations in Ukraine by 

means of institutional support, institutional capacity of which is the result of their 
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interaction with the state. This is manifested in the ability of public associations to 

perform their functions in providing social services in areas that are legally and 

normatively defined by the state. The evaluation of the effectiveness of relations 

between civil society actors, the form of institutional support for the activities of 

associations of children and young people on a public-legal basis, necessary for the 

effective use of the potential of different types of public associations, as well as 

optimal ways to increase the effectiveness of institutional support for public 

associations in implemented youth and social projects. The institutionalization of the 

process of interaction of public authorities with public organizations and their 

associations is highlighted in the context of consolidation of the organizational and 

legal rules of their relations, the conditions of their partnership cooperation in 

various spheres of sociopolitical and socio-economic life of the country. 

Institutionalization is revealed as the legitimization of the foundations of the 

interaction of these institutions, that is, the recognition of their interaction is 

legitimate and expedient for the majority of the population, whose interests are the 

institutions of civil society. The forms of institutional support for the activities of 

associations of children and youth are presented, which directly determine 

institutional support instruments, which can be either direct or indirect. 

Keywords: youth policy, public associations, institutional support, partnership 

cooperation, regulation, youth and social projects, interaction of authorities with the 

public. 
 

Постановка завдання. Державна політика  України  щодо громадських 

організацій має на меті сприяння діяльності організацій на усіх стадіях 

життєвого циклу громадської організації: від задуму її створення – реєстрації – 

становлення – і до отримання тією чи іншою громадською організацією  стійкої  

позитивної  репутації  як  дійової сили, що репрезентує і захищає інтереси 

громадян. В цьому плані важко переоцінити значення цілеспрямованої 

методичної та організаційної допомоги, яку можуть надавати органи влади в 

процесі становлення організацій «третього сектору». Основною перешкодою на 

шляху підвищення ефективності взаємодії органів державного управління з 

громадськими організаціями та їх об’єднаннями є недостатній інституційний 

потенціал участі громадських організацій в процесі ухвалення рішень органами 

державного управління, невміння управлінського апарату проводити 

громадські консультації та обговорювати існуючі проблеми з представниками 

інститутів громадянського суспільства, брак досвіду громадського моніторингу 

та оцінки  ефективності  прийнятих  виконавчою  владою  рішень. 

Аналіз нормативно-правового регулювання діяльності громадських 

об’єднань в Україні  базується на Конституції України, Законі України «Про 

громадські об’єднання», який визначає загальні принципи діяльності, 

розмежовує предмети відання держави та громадських об’єднань, а також 

враховує інші закони і постанови Верховної Ради України, укази та 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, рішення органів виконавчої влади, місцевого 
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самоврядування, що видані в межах їхньої компетенції та деталізують 

діяльність громадських об’єднань. В основі зазначеного аналізу – Декларація 

«Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Закон України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон 

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», Закон України «Про освіту», Закон України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», Закон України «Про охорону дитинства». 

Мета дослідження полягає у визначенні умов, необхідних для 

ефективного використання потенціалу різних типів громадських об’єднань, а 

також оптимальних шляхів підвищення ефективності інституційного 

регулювання діяльності громадських об’єднань у здійснені молодіжних та 

соціальних проектів. 

Основний матеріал дослідження. 1. Оцінка ефективності 

взаємовідносин між акторами громадянського суспільства . 

В структурі громадянського суспільства під позначенням «третій сектор» 

в Україні розуміють: сукупність організацій, які не ставлять перед собою цілей 

збільшення особистого доходу громадян безпосередньо через участь у їхній 

роботі або через володіння ними; сукупність об’єднань громадян, кожне з яких 

є добровільною, незалежною, неприбутковою, орієнтованою на суспільне благо 

організацією. Внаслідок відсутності у нормативно-правових документах 

України визначення самого терміна «третій сектор», науковці та практики часто 

його сутність співвідносять з такими словосполученнями як «громадські 

об’єднання», «недержавні», «неурядові», «некомерційні» або «неприбуткові» 

організації. 

Інституалізація процесу взаємодії органів державної влади із громадським 

організаціями та їх об’єднаннями передбачає закріплення організаційно-

правових правил їх взаємовідносин, умов їх партнерського співробітництва у 

різних сферах суспільно-політичного і соціально-економічного життя країни. 

Вона  визначає легітимізацію основ взаємодії цих інститутів, тобто визнання їх 

взаємодії правомірними і доцільними для більшості населення, чиї інтереси 

представляють інститути громадянського суспільства. Конкретну форму 

інституалізація процесу взаємодії органів державної влади з громадськими 

організаціями набуде, коли визначиться чітко правовий та організаційний 

статус їх взаємовідносин, тобто сформулюються цілі та функції, впорядкується 

внутрішня організаційна структура цих інститутів. Доцільно зазначити, що 

більшість громадських організацій страждають від недостатності добре 

розроблених організаційних завдань і стратегічних планів. Це призводить до 

того, що ці організації залишаються неефективно організованими. 

Розвиток демократичної України неможливий без організації людей у 

різного типу громадські об’єднання задля захищеності життєво важливих 

інтересів дітей, молодих осіб, суспільства, держави і взаємодії з органами 

державної влади. Утвердження громадянського суспільства в Україні співпадає 

із становленням державності, процесом самоусвідомлення  населенням різного 
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віку власної приналежності до цілісної спільноти, що засвідчує об’єктивовану 

цим процесом необхідність розбудови української демократичної держави на 

засадах української культурної традиції. Громадянське суспільство визначають 

як сферу, що виконує роль «буфера» між державою й особистістю. Держава і 

громадянське суспільство співіснують в стані взаємодії і протиріч  щодо одне 

одного; сукупність незалежних осіб, з яких виділяються групи громадян, що 

створюють самоскеровані угруповання, максимально незалежні від влади, на 

різноманітних основах єднання, яких пов’язує необхідність дотримання 

визначених норм, правових і моральних обмежень. Громадянське суспільство 

виступає ні як новий тип держави, і ні як противага їй, а як рівноправний об’єкт 

політики, покликаний разом із національною державою створити найбільш 

сприятливі умови для реалізації громадянських прав і свобод молодих людей 

[1]. 

Громадянське суспільство як відносно самостійна та більш-менш цілісна 

соціальна система може існувати, тільки спираючись на політичну націю. Суть, 

очевидно, полягає в тому, що консолідоване громадянське суспільство  

неможливе без сформованої національної самосвідомості членів спільноти, 

їхньої духовної єдності. Лише за цих умов громадянське суспільство може на 

рівних взаємодіяти з державою, контролювати її діяльність, спрямовувати її  на 

реалізацію інтересів народу. Тому розвиток державної молодіжної політики у 

Україні повинен бути спрямований на розвиток національної свідомості 

молодого покоління  громадянського суспільства. Розвиваючи етнополітичну 

концепцію державної молодіжної політики, зауважимо, що кожний з основних 

складників національної самоорганізації – етнічна (етнокультурна) та політична 

самоорганізація – значною мірою спираються на інститути громадянського 

суспільства (в т.ч. молодіжні та дитячі громадські об’єднання) місцевого, 

регіонального та загальнонаціонального рівнів [2]. 

Ефективному співробітництву між громадськими об’єднаннями та 

органами влади, посиленню відкритості державної політики сприяють  

положення  законів України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 

2010 р., «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону 

України «Про інформацію» від 13 січня 2011 р. Прозорість державного 

управління та підзвітність органів влади громадськості, підвищення 

ефективності у протидії корупції – такі очікувані результати  приєднання 

України до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». 

Безсумнівним наближенням до європейських стандартів взаємодії органів 

влади з інститутами громадянського суспільства стало ухвалення нового 

базового Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. 

Динамічні зміни у політико-правовому розвитку громадянського 

суспільства потребують відповідного науково-експертного осмислення та 

фахового аналітичного супроводу державної політики, сприяння суспільно 

корисній діяльності у сфері громадської самоорганізації. Для створення 

сприятливих умов становлення в Україні громадянського суспільства необхідне 
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запровадження дієвого механізму взаємодії його інститутів з органами влади, 

орієнтованого на досягнення європейських стандартів належного врядування, 

забезпечення та захист прав і свобод людини та громадянина. 

Громадські об’єднання країн Європейського Союзу складають 

інтегроване в суспільство явище реальної дійсності, яке характеризується 

яскраво вираженою соціальною природою, внутрішніми та зовнішніми 

предметними зв’язками, взаємозумовленістю різних правових аспектів, які 

служать основою соціально активної поведінки громадян, що веде до реалізації 

політичних, економічних, соціальних та інших можливостей особи, створює 

умови для вільного розвитку людини і її гідного життя, до попередження 

порушень прав і свобод людини. В умовах розвитку інтеграційних процесів, 

спрямованих на адаптацію національної нормативно-правової бази до вимог 

Європейського Союзу у сфері адміністративно-правового регулювання 

діяльності громадських об’єднань, доцільне забезпечення синтезу тих 

складових адміністративного права, що характеризуються різними, 

альтернативними публічно-правовими положеннями, які використовуються у 

праві країн континентальної Європи та Великобританії для визначення 

публічного статусу громадських об’єднань.  

Форми інституційної підтримки діяльності об’єднань дітей та молоді 

безпосередньо визначають інструменти інституційної підтримки, яка може бути   

на прямою або непрямою. Пряма інституційна підтримка передбачає 

фінансування суспільно значущих проектів з державного бюджету; державні 

субсидії; гранти; перерахування частини податкових надходжень; державні 

конкурсні та неконкурсні закупівлі (контактування); нормативно-правову 

підтримку (закони, постанови КМУ, накази міністерств, програми). Непряма 

інституційна  підтримка охоплює собою звільнення або пільги  з  податку  на  

доходи громадської організації; податкові пільги для донорів (грантодавців, 

спонсорів, меценатів, благодійників); звільнення або пільги з податку на доходи 

бенефіціарів; навчання представників дитячих та молодіжних організацій 

уповноваженим державним органом (програма «Молодіжний працівник»); 

консультації, семінари, тренінги; видання і поширення спеціальної науково-

методичної літератури, рекомендацій  щодо стандартів молодіжної роботи; 

інфраструктури молодіжної політики (молодіжні осередки, центри, місцини, 

простори, локації ). 

Пошук шляхів підвищення ефективності регулювання інституційною 

підтримкою діяльності громадських об’єднань в Україні виявляє аналіз 

адміністративно-правової бази, що ґрунтується на регулюванні діяльності 

громадських об’єднань в Україні, який дозволяє зробити висновок про 

необхідність удосконалення та уточнення законодавства про громадські 

об’єднання з метою повнішої регламентації принципу рівності громадських  

об’єднань щодо всіх організаційно-правових форм їх функціонування. 

Ефективній взаємодії влади та громадських об’єднань заважає  нерозвиненість 

механізмів співпраці, роз’єднаність і неузгодженість в діях громадських 
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об’єднань та необхідність підвищення гарантій прав громадських об’єднань у 

разі притягнення їх до відповідальності, що, зокрема, передбачає закріплення в 

законі таких формулювань, які звели б до мінімуму можливості свавілля 

правозастосовних органів. 

Інституційна підтримка діяльності громадських об’єднань в Україні 

заслуговує на міждисциплінарний і мультидисциплінарний науковий аналіз 

засобами усіх суспільних наук заради створення нової методології теоретичних 

підходів до реалізації прав і свобод особи, зокрема конституційного права на 

об’єднання. 

Взаємодія між органами державного управління і громадськими 

організаціями характеризується тим, що між ними поки не сформувалися 

партнерські відносини, не відбулася інституалізація структур громадської 

участі та запровадження чітких процедур консультацій із громадськістю. 

Значною мірою громадяни відчужені від влади і не впливають на її дії.  

Виходячи з цього, важливим напрямом розвитку інститутів 

громадянського суспільства є формування громадянської культури з метою 

піднесення дієвості впливу, поєднаного з максимально можливим уникненням 

конфліктних ситуацій у відносинах з органами державної влади, адже взаємодія  

громадських організацій та їх об’єднань із органами державного управління в 

рамках конфліктної парадигми максимально скорочує можливість осмислення 

взаємопов’язаного дискурсу державного, громадського та індивідуального в 

процесі становлення гармонійних відносин держави і громадянського 

суспільства [3]. 

Громадянське суспільство передбачає радикальне розмежування  особи і 

влади. Рівень демократичності залежить від того, наскільки ефективно діє 

система «держава – громадянське суспільство». Виходячи з цього, 

інституційний механізм підтримки діяльності громадських об’єднань у 

здійснені молодіжних та соціальних проектів  представлено у вигляді схеми на 

рисунку 1. 

 
 

Рис. 1. Інституційний механізм підтримки діяльності громадських об’єднань у 

здійснені молодіжних та соціальних проектів 
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Як видно з рисунку 1, інституційний механізм підтримки діяльності 

громадських об’єднань у здійснені молодіжних та соціальних проектів поєднує 

у собі тріаду «Держави», «Громадянського суспільства» і «Підприємництва», 

позначеного на рисунку як «Бізнес». 

Формування механізмів державного регулювання взаємодії органів 

державної влади, зокрема з громадянським суспільством, ґрунтується на 

загальних завданнях і цілях. Державне регулювання урізноманітнюється у 

функціях конкретних органів, впливаючи на внутрішню структуру й системи 

органів державного регулювання, і певних її елементів. Органи управління як 

керівні суб’єкти мають реальні засоби впливу (через нормативні акти) на 

об’єкти управління і значні ресурси (правові, інформаційні, матеріальні, 

технічні) для забезпечення своєї діяльності. Система органів державного 

управління забезпечує одночасність здійснення відповідних владних функцій 

на території всієї держави, використовуючи розгалужену структуру. Органи 

державного управління створюються як інструмент реалізації владних 

повноважень, засіб конкретизації загальних функцій державного управління в 

різних сферах суспільного  життя. 

На початку XXI ст. могутніми каналами комунікації, які допомагають 

органам державної влади розвивати демократичне управління, стають служби зі 

зв’язків  із громадськістю. Під органом державної влади розуміють порівняно 

самостійну, відокремлену ланку апарату, що створюється державою та 

фінансується за  її  рахунок (зокрема платників  податків), здійснює від її імені 

ті чи інші державні функції в межах установленої компетенції. Служби зі 

зв’язків із громадськістю органів державної влади виконують функцію 

донесення відкритої та доступної урядової інформації до громадськості, чим 

сприятимуть розвитку інститутів громадянського суспільства, їх ініціативи та 

самоврядування. 

Функціональна структура державного регулювання є сукупністю функцій  

державного управління й управлінських функцій державних органів у їх 

взаємодії. Ця структура забезпечує управлінський взаємозв’язок держави – 

суб’єкта управління із суспільною системою, забезпечує внутрішню 

динамічність її як системи, що управляє. Базовою конструкцією функціональної 

структури державного управління є  функції державного управління, довкола 

яких і для яких формуються управлінські функції державних органів. Унаслідок 

цього кожна функція державного управління здійснюється через певний 

комплекс управлінських функцій державних органів (за «вертикаллю» та 

«горизонталлю»). 

З погляду соціального регулювання важливою є взаємодія таких центрів 

державної влади в Україні, як Верховна Рада України, Президент України, 

Кабінет Міністрів, міністерства, державні комітети (державні служби) та інші 

центральні органи виконавчої влади, місцеві (територіальні) органи 
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(підрозділи) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  

місцеві  державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

Сучасна система державного регулювання створювалася згідно із 

критеріями (стандартами) ефективності управління. Теоретична база цих 

стандартів ґрунтується на наведених нижче дефініціях. 

У понятті «механізм державного регулювання» головним терміном  є 

«регулювання».  

Для того, аби регулювання інституційною підтримкою відбулося, має 

бути сформована система регулювання, що повинна мати структуру, яка б 

визначала сталі зв’язки і відносини всередині нього, а також основні напрями 

управлінських впливів, що забезпечувало б цілісність механізму.  

Отже, обґрунтування структури механізму є одним із головних завдань 

розроблення його загальної концепції. 

2. Обґрунтування показників/вимог до громадських організацій, які 

претендують на державне фінансування. 

Обґрунтування  вимог до громадських організацій, які претендують на 

державне фінансування, відбувається шляхом визначення принципів здійснення 

всіх форм державної фінансової підтримки громадських організацій [4]. 

Основні вимоги представлені у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Вимоги до громадських організацій для отримання державного 

фінансування 

 

-орієнтація на потреби громадян та окремих соціальних груп; 

-участь у формуванні пріоритетів державної фінансової підтримки 

громадських організацій;  

-забезпечення рівності громадських організацій перед законом та захист 

конкуренції; 

забезпечення рівності громадських організацій перед законом та захист 

конкуренції; 

-прозорість і спрощення процедур та протидія корупції; 

-запровадження системи оцінювання ефективності надання державного 

фінансування громадських організацій; 

-підвищення кваліфікації представників громадських організацій 

(наявність посвідчення за програмою «Молодіжний працівник»). 

 

Як видно зі змісту таблиці 1, вимоги до громадських організацій для 

отримання державного фінансування зорієнтовані на потреби громадян та 

окремих соціальних груп, передбачають їх участь у формуванні пріоритетів 

державної фінансової підтримки громадських організацій, забезпечення 

рівності громадських організацій, оцінювання ефективності надання  

державного фінансування громадських організацій та підвищення  кваліфікації 

представників громадських організацій.  
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3. Вдосконалення ефективності регулювання діяльності громадських 

об’єднань засобами інституційної підтримки. 

3.1. Створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку організацій громадянського суспільства. 

У рамках зазначеного стратегічного напряму реалізовуються завдання 

удосконалення правового статусу громадських організацій, порядку створення, 

організації діяльності і припинення діяльності органів самоорганізації 

населення, розширення їх повноважень щодо участі у розв’язанні проблем 

місцевого значення.  

Регулювання інституційної підтримки на законодавчому рівні включає 

питання обов'язкового планування у Державному бюджеті України і місцевих 

бюджетах видатків для надання на конкурсних засадах фінансової підтримки 

щодо виконання програм (реалізації проектів, заходів), розроблених 

організаціями громадянського суспільства. 

Регуляторним механізмом інституційної підтримки є запровадження 

єдиного конкурсного порядку відбору органами виконавчої влади програм 

(проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка держави, та 

забезпечення на законодавчому рівні рівного доступу зазначених організацій, 

зокрема благодійних організацій, до участі у такому відборі.  

До цього механізму належить вироблення за участю громадськості 

пріоритетів та єдиних критеріїв щодо надання фінансової підтримки за рахунок 

бюджетних коштів для  виконання  програм (реалізації проектів, заходів), 

розроблених організаціями громадянського суспільства, спрямованих на 

реалізацію завдань державної, місцевої політики, визначення середньо- і 

довгострокових індикаторів ефективності та обсягів надання такої  фінансової 

підтримки.  

Запровадження ефективних механізмів надання фінансової підтримки 

громадським ініціативам здійснюється з урахуванням кращих практик 

Європейського Союзу щодо створення сприятливого податкового середовища 

для юридичних та фізичних осіб, які надають благодійну допомогу, та фізичних 

осіб, які отримують благодійну допомогу.  

За визначенням А.Харлецького, це, зокрема, запровадження однакового 

підходу щодо оподаткування податком  на доходи фізичних осіб при отриманні 

безкоштовних соціальних послуг від бюджетних установ та від організацій 

громадянського суспільства, впровадження допоміжних (сателітних) рахунків 

для статистичного обліку організацій громадянського суспільства та обліку їх 

діяльності відповідно до міжнародних стандартів і активізація комплексних 

заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо 

можливості захисту своїх прав та вираження інтересів громадян через різні 

форми демократичної участі [5]. 
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3.2. Ефективність механізму регулювання. Інституційна підтримка 

істотно залежить від урахування закономірностей управління, представлених у 

рисунку 2. 

  
 

Рис.2. Закономірності ефективного регулювання інституційної 

підтримки 
 

Представлені у рисунку 2 закономірності ефективного регулювання 

інституційної підтримки включають цілепокладання, розмаїття, руху і 

зворотного зв’язку. Значення цілепокладання  полягає в тому, що мета 

діяльності має враховувати три основні складові: відповідність ресурсів, цілей і 

умов їх досягнення; відповідність цілей внутрішньому і зовнішньому 

середовищу, а також методам їх досягнення; відповідність цілей результатам 

управління. 

Закономірності розмаїття вимагають, щоб різноманітність керівних 

впливів, не була меншою, ніж різноманітність можливої змінюваності 

керованого об’єкта, а руху (змінюваності) передбачають змінюваність станів і 

становища органів і об’єктів управління, а також процесів у системі управління 

при досягненні цілей. Зворотний зв’язку  визначає  зв’язок суб’єкта та об’єкта 

управління, їх специфічні і причинно-наслідкові зв’язки, у яких кожен елемент 

системи управління є і причиною, і наслідком.  

4. Підвищення ефективності взаємовідносин між органами влади і 

громадськості в контексті децентралізації інституційної підтримки громадських 

об’єднань. 
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Підвищення ефективності взаємовідносин між органами влади і 

громадськості в контексті децентралізації можливе за умови розв’язання таких 

актуальних проблем: 

4.1. Забезпечення належної імплементації вимог законодавства щодо 

консультацій із громадською та формування громадських рад. 

4.2. Подолання вибіркового підходу, формального та епізодичного 

залучення до співпраці громадськості з органами державної влади. 

4.3. Недопущення дискредитації процедур, використання громадських 

рад як лобістського інструменту для просування вузькогрупових інтересів, 

проведення фальсифікованих або заангажованих громадських обговорень, 

експертиз, слухань; внесення процедур залучення громадських рад до 

ухвалення рішень і консультацій із громадськістю до регламентів органів 

виконавчої влади. 

4.4. Забезпечення повноцінного висвітлення результатів взаємодії з 

громадськістю на веб-сайтах органів державної влади. 

4.5. Посилення механізмів  відповідальності  органів державної влади та 

їх посадових осіб за перешкоджання участі громадськості, передусім у 

питаннях реального доступу до інформації, забезпечення своєчасного й повного 

оприлюднення інформації. 

4.6. Покращення ресурсного забезпечення (фінансового, матеріального, 

кадрового, інформаційного) структурних підрозділів органів державної влади, 

відповідальних за взаємодію з громадськістю, включаючи  вивищення 

кваліфікації як посадових  осіб  таких  підрозділів, так і громадськості щодо 

використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації 

політики. 

4.7. Підвищення рівня компетентності, інституційної спроможності, 

відповідальності як громадськості, так і органів державної влади, а також у 

цілому – правової, політичної, громадянської культури населення. 

4.8. Дотримання вимог законодавства щодо врахування конструктивних 

пропозицій громадськості за результатами консультацій або надання 

обґрунтувань неврахування таких пропозицій. 

5. Основні напрями вдосконалення діалогу органів влади та 

громадськості на місцевому рівні 

Основні напрями вдосконалення діалогу органів влади та громадськості 

на регіональному рівні включають: 

5.1. Проведення консультацій з громадськістю з використанням 

інтерактивних форм (круглих столів, теле- або радіодебатів, інтернет-

конференцій тощо). 

5.2. Створення сприятливих умов для діяльності та розвитку інститутів 

громадянського суспільства. 

5.3. Забезпечення  співпраці  органів  виконавчої влади з громадськістю в 

процесі формування й реалізації регіональної та місцевої молодіжної політики.   
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5.4. Підтримку ініціатив громадськості для виконання завдань 

регіональної та місцевої молодіжної політики; 

5.5. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності 

громадськості та органів влади щодо використання механізмів участі 

громадськості у формуванні й реалізації державної  та місцевої  молодіжної 

політики; 

5.6. Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність 

громадськості через впровадження постійно діючої інформаційно-

просвітницької кампанії [6]. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дали змогу встановити, 

що для подальшого розвитку громадянського суспільства на засадах взаємодії 

органів державної влади з громадськістю необхідною умовою стає формування 

відповідного механізму  державного управління, в якому наявна  система 

соціальних і правових норм, способів визначення цілей та відбувається 

управлінський процес як цикл керівних дій, що послідовно змінюють одна 

одну. Потенціал результативної взаємодії громадськості з органами влади 

зростає завдяки створенню інституційних і процедурних можливостей для їх 

повноцінної діяльності. Прикметною особливістю розвитку громадського 

сектору в Україні на сучасному етапі є підвищення рівня інституційної 

підтримки звуженого кола громадських об’єднань політичними партіями. При 

цьому збільшуються відмінності від загальноприйнятих норм  розвитку 

інституцій громадянського суспільства та варіативність ситуацій у процесі 

становлення та функціонування громадських організацій. Політична 

спрямованість неурядових організацій не заперечує їх основного призначення 

як засобу, завдяки якому суспільство прагне контролювати і впливати на дії 

влади. Одначе в українських умовах значна частина громадських організацій 

стає не суб’єктом політичного процесу, а інструментом передвиборчої 

боротьби. За умови існування чи формування в Україні інституту лобіювання 

(політичного, економічного, соціального тощо), обслуговування неурядовими 

організаціями інтересів певної політичної сили мало б свої позитивні 

результати. Суспільно значущі інтереси, представниками яких і повинні бути 

громадські організації, були б інкорпоровані в політичну систему. Проте нині в 

українських  реаліях  виразником приватних інтересів є саме партії, а не 

громадські організації.  

Системні чинники, що уповільнюють або гальмують розвиток і діяльність 

громадських організацій належать до таких основних трьох груп:  

1) інституційні (низька інституційна спроможність громадських 

об’єднань);  

2) законодавчі (недосконале законодавство, що регламентує діяльність 

громадських організацій); 

3) комунікативні (проблеми партнерства між громадськими об’єднаннями 

та  владою, між самими громадськими об’єднаннями). 
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Основними проблемами у процесі налагодження партнерства та розвитку 

взаємодії між органами державної влади і громадськими організаціями є: 

1. збереження формального підходу інститутів влади до формування  

консультативно-дорадчих структур із залученням громадських організацій для  

проведення консультацій та обговорень стратегічних питань і нагальних 

проблем розвитку НУО за групами інтересів;   

2. відсутність в Україні цілісної стратегії державної політики щодо 

розвитку  партнерських  відносин з громадськими об’єднаннями;  

3. ігнорування пропозицій громадських організацій унеможливлює 

результативність конструктивного діалогу, а відсутність ефективної комунікації 

влади з експертним середовищем і ресурсної підтримки такої діяльності 

негативно позначається як на авторитеті держави, так і на іміджі  громадських 

об’єднань;  

4. недостатня відкритість і прозорість органів державної влади, що   

унеможливлює здійснення неурядовими організаціями громадського контролю 

за діями влади, впровадження соціально важливих програм. Водночас варто 

зауважити, що часково громадські організації самі не використовують повною 

мірою навіть ті можливості, що їм надає законодавство; 

5. для налагодження більшої співпраці між владою і суспільством не 

вистачає наявності у громадських організацій відповідної інституційної 

спроможності, належних ресурсів і високого фахового рівня їх учасників. 

Поступ громадянського суспільства в нашій країні залежить від 

розв’язання значної кількості проблем. Однією з найважливіших з них є 

необхідність удосконалення відносин між державою і суспільством, владою і 

громадянами. Для її розв’язання необхідне зростання ролі держави у підтримці 

розвитку громадських об’єднань, оскільки вони потребують сильної державної 

влади, яка б створювала  правові, політичні, організаційні умови для їх 

існування, виступаючи ґарантом їх діяльності. Реалізація взаємного зближення 

громадських організацій і владних структур, які б виявлялися у поширенні 

державних повноважень на соціальну сферу, з одного боку, та впливі 

неурядових організацій на функціонування політичної системи, з іншого, - 

значно прискорила б становлення в Україні європейської моделі 

громадянського суспільства. Демократична самоорганізація, захищена від будь-

якого адміністративного тиску чи прямого втручання з боку органів державної 

влади в умовах  модернізації суспільства сприятиме утвердженню «третього 

сектора» як потужного чинника зміцнення українського громадянського 

суспільства.  

Рекомендації для подальших досліджень. Перспективи подальших 

досліджень полягають, на нашу думку, насамперед у розробленні шляхів 

ефективного проведення діалогу органів влади з громадськістю на принципах 

партнерства, довіри, прозорості, відкритості та взаємоповаги, зокрема у сфері 

реалізації державних цільових програм, обласних програм сприяння розвитку 

громадянського суспільства. Перспективи подальших розвідок у цьому  
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напрямі передбачають подальше розроблення пропозицій щодо  вдосконалення 

структури державних органів (елементів системи забезпечення взаємодії влади 

з громадськістю) для оптимізації структурних утворень, що дасть змогу 

створити умови для їх взаємодії, розмежування компетенції та відповідальності 

між структурними підрозділами органів влади.  
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Уляна МИХАЙЛИШИН 

доктор психологічних наук,  

завідувач кафедри психології,  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  

myb69@ukr.net 

 

 

Кафедра психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» має 

давню історію.  

Спочатку було створено кафедру педагогіки згідно з наказом 

Міністерства вищої освіти СРСР від 28 серпня 1956 року «Про кафедри 

Харківського та Ужгородського державних університетів». У 1968 році кафедру 

було реорганізовано у кафедру педагогіки та психології. У 2010 р. на базі 

кафедри педагогіки і психології було утворено дві окремі кафедри: психології 

та педагогіки. У 2012 році внаслідок реорганізації кафедра психології була 

приєднана до кафедри педагогіки, а в квітні 2013 року на підставі наказу МОН 

молоді і спорту № 155 від 14.02.2013р. «Про реорганізацію Закарпатського 

державного університету» була проведена реорганізація кафедри суспільних 

дисциплін та української мови факультету міжнародних відносин ЗакДУ та 

кафедри педагогіки та психології факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ» 

шляхом їх об'єднання та створення на їх основі загальноуніверситетської 

кафедри психології та педагогіки та кафедри психології факультету суспільних 

наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  

У різні періоди її очолювали кандидат педагогічних наук, доцент 

Н. К. Черніловська (1956-1959 рр.), заслужений учитель УРСР 

А. А. Гончаренко (виконуючий обов'язки у 1960-1965 рр.), доктор педагогічних 

наук, професор В. В. Гомонай (1966-1986 рр.), доктор педагогічних наук, 

професор В. В. Сагарда (1987-2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент 

Е. Т. Соломка (2005-2012 рр.), доктор педагогічних наук, професор 

В. І. Староста (2012-2013 рр.). 

З лютого 2014 року кафедру очолює доктор психологічних наук 

У. Б. Михайлишин.  
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Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 053 – Психологія 

(галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за освітнім рівнем 

«Бакалавр» - з нормативним терміном навчання на денній формі 3 роки 10 

місяців (8 семестрів), на заочній 4 роки 10 місяців (10 семестрів), кваліфікація 

«Бакалавр психології» та освітнім рівнем «Магістр» - з нормативним терміном 

навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри), кваліфікація «Магістр психології». 

Кафедра психології забезпечує викладання таких дисциплін: «Вступ до 

спеціальності», «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», 

«Патопсихологія», «Педагогічна психологія», «Психодіагностика», «Історія 

психології», «Інженерна психологія», «Основи психотерапії», «Юридична 

психологія», «Психологія управління», «Психологія спілкування», «Психологія 

сім'ї», «Теорії особистості», «Психологія девіантної поведінки» та інші. 

 

 
 

Фахівці із спеціальності психологія підготовлені до робіт: 

- психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями 

громадян; 

- надання консультативних послуг фізичним особам, установам та 

організаціям; 

- психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм 

власності, також установ і підрозділів органів державної влади та управління; 

- проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація 

психологічного клімату у трудових колективах; 

- профорієнтація та профвідбір; 

- виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір 

форм і змісту психокорекційної та психологічно-профілактичної роботи; 

- психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, 

діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.). 
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Бакалавр психології може обіймати посади: 

- психолог у закладах освіти; 

- психолог на підприємстві; 

- психолог в органах державної влади та управління; 

- психолог-консультант; 

- фахівець з найму робочої сили; 

- організатор з персоналу; 

- помічник керівника виробничого підрозділу; 

- інспектор з соціальної допомоги; 

- фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); 

- лаборант (психологічні дослідження). 

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 14 науково- педагогічних 

працівників: 1 доктор психологічних наук, 4 кандидати психологічних наук, 2 

кандидати педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 4 старші 

викладачі та 2 асистенти. Крім того, до навчального процесу залучаються 

викладачі за сумісництвом з інших кафедр та провідних вітчизняних вузів. 

 

 
 

З 2015 року кафедра почала здійснювати підготовку фахівців зі 

спеціальності Психологія освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Після 

закінчення ВНЗ магістр психології може обіймати посади: 

- викладач вищого навчального закладу; 

- науковий співробітник (психологія); 

- психолог; 

- консультант психолого-медико-педагогічної консультації. 

Викладачами кафедри постійно ведеться пошук та впровадження у 

педагогічний процес інноваційних технологій навчання, спрямованих на 
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розв'язання теоретичних та практичних проблем навчально – виховного 

процесу. Інноваційні розробки: 

- формування рефлексивного професійного досвіду майбутнього фахівця; 

- програмно – цільовий, особистісно орієнтований підхід до організації 

самостійної роботи студентів; 

- діалогічна система проведення практичних і семінарських занять. 

Колектив кафедри підтримує тісні міжнародні контакти із Європейським 

інститутом післядипломної освіти (Словаччина). Суть їх полягає в організації 

та участі у наукових конференціях, вивченні та обміні досвідом, публікації 

наукових статей у провідних українських та зарубіжних виданнях. 

Кафедра підтримує зв'язки з Інститутом психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, 

Мукачівським державним університетом, Східноєвропейським національним 

університетом ім. Лесі Українки, Національним педагогічним університетом ім. 

М. П. Драгоманова, Київським національним університетом 

ім. Тараса Шевченка, Міжнародним класичним університетом ім. П. Орлика, 

Хмельницьким національним університетом, Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля, Київським національним торговельно-

економічним університетом. 

Наукова робота на кафедрі психології здійснюється в рамках комплексної 

теми «Соціально-психологічні особливості формування особистості в умовах 

трансформаційних змін».  

Актуальними для кафедри залишаються такі напрями досліджень, як 

психологічне забезпечення правоохоронної діяльності, психологічний супровід 

в екстремальних та кризових ситуаціях. 

 

Поштова адреса: 

Головний корпус УжНУ, 

вул. Університетська, 14, каб. 335, 

Ужгород, 88020 

e-mail: kaf-psychology@ukr.net 
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AFFAIRS OF UKRAINE 
 

Viktor BESCHASTNYI 

Doctor of Juridical Science, 

Professor, 

Honored Lawyer of Ukraine 

Education: higher, graduated from Kharkiv Law Institute (now – National 

University «The Yaroslav Mudry Law Academy of Ukraine»), on a speciality 

«Jurisprudence», Donetsk State University of Management, on a speciality 

«Finance». In 2005 he defended the thesis for the scientifi c degree of Can didate of 

sciences in Public Administration on the topic: «A mechanism of public 

administration by professional training of the internal affairs personnel». In 2010 he 

defended the thesis for the scientifi c degree of Doctor of Public Administration on 

the topic: «A mechanism of public administration by the development of higher 

educational institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine». 

In May 2018, he was awarded a Doctor of Science degree in speciality 12.00.08 

«Criminal Law and Criminology; Penal enforcement Law». 

Since 1981 he served in the internal affairs agencies. 1983-2003 – service in 

the internal affairs agencies of Donetsk region. Since 2003 – the rector of Donetsk 

Institute of Internal Affairs at Donetsk National University (now – Donetsk Law 

Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). 

History. The history of Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine dates back to April 28, 1961, when according to the order No 0109 

of the Minister of Internal Affairs of the Ukrainian SSR Stalino (Donetsk) specialized 

secondary militia school of the Ministry of Internal Affairs of the USSR was 

established. The cadets of Kyiv specialized secondary militia school of the Ministry 

of Internal Affairs of the USSR were transferred to Stalino (Donetsk) to continue 

their studying at the 2-nd course of the newly established educational institution. 

In 1964, the educational institution was relocated from a small settlement and 

the educational institution received its permanent registration in Kyiv district of the 

city of Donetsk until 2014. 

Taking into consideration the socio-political conditions prevailing in the 

eastern Ukraine, the educatio nal institution was forced to change its location. 

According to the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 1010 

dated September 30, 2014, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine moved to Kryviy Rih, where the higher educational institution-forced 

migrant provides educational and scientifi c activities. 
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Activity. Thanks to the dedication of the staff and personally the rector V. M. 

Beschastnyi the Institute has fi rmly entrenched in the educational fi eld of Kryvyi 

Rih district. As at 2018, the higher educational institution has two large training 

buildings, fully equipped for the educational process and placement of the cadets, a 

special hostel for teachers and the rest of the staff, a student hostel. 

 
In 2016 Mariupol Training Center (now it is the «Police Academy» of Donetsk 

Law Institute) joined the Institute. It was a signifi cant event in the life of the Institute 

that symbolically highlighted the connection with Donetsk region. The strengthening 

of the personnel potential has allowed to gradually restore the structure of the 

educational institution. Today the Institute includes 4 faculties, 12 departments where 

the educatio nal process is provided by a powerful team of teachers, among them 

there are 16 doctors and 60 candidates of sciences. In spite of temporary personnel 

losses, Donetsk Law Institute has remained a very powerful research center. So, the 

Research laboratory on problematic issues of law enforcement activities continued its 

work. In addition, the Specialized Academic Council on fi ve specialities functions in 

the Institute. The Institute obtained a license for training of Doctors of science in the 

fi eld of «Law» which was approved by order of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine on 4 July, 2016. 

Today Donetsk Law Institute has a powerful Education and Training base as in 

Kryvyi Rih (a total area is 11608, 79 sq. M), so and in Mariupol (a total area is 

1,704,14 sq. M), and makes every effort to provide modern innovative development 

of the educational process of training of future policemen and lawyers. 

Donetsk Law Institute is the only institution of higher education in Kryvyi Rih 

district where a full course of training of future lawyers is provided – from the Bachelor’s 
degree to the Doctor of science degree. 

Our address: Kryvyi Rih, Stepana Tilgi Street, 21, Spivdruzhnosti Street 92a Mariupol, Budivelnykiv 
Avenue, 145 
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HOW TO BECOME A SUCCESSFUL AUTHOR OF A PAPER TO BE 

PUBLISHED IN A WORLD-CLASS SCHOLARLY JOURNAL? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław J. SKIBNIEWSKI 

Prof. Ph.D 

University of Maryland, College Park, 

USA 

 

IUDr. Jozef Zat’ko, Publisher of Europska Veda, has asked me to prepare and 

convey a set of guidelines for authors who wish to be successful in preparing and 

submitting scholarly papers for consideration for publication in world-class, globally 

scoped academic journals, such as those indexed in Elsevier’s Scopus™ and 

ScienceDirect™ and/or in Clarivate Analytics’ Web of Science™ databases. My 

guidelines provided below are intended for relatively junior authors, with limited 

prior experience in publishing, who are preparing their manuscripts in the realm of 

applied sciences.  Some of the issues being raised herein are universal and as such 

they are equally applicable in other scholarly domains as well.   I have based these 

guidelines on my 25+ years of experience as an editor-in-chief of a high-ranking 

international research journal in my own academic discipline. The journal has been 

included for a number of years both in Scopus™ and in the Web of Science™, 

earning their relatively high CiteScore™ and Impact Factor™ designations.   

Academics work in an increasingly competitive environment. With many 

narrowly defined scientific disciplines, the race to the top has become relentless. 

There are currently over two thousand academic journal publishers worldwide, 

publishing over twenty thousand journals.  The total number of refereed journal 

papers now exceeds 1.6 million annually and it is still growing rapidly.  The largest 

numbers of such papers originate from the U.S.A., with China closely behind.  A 

growing, and still largely unregulated, market for open-access publications further 

complicates the publishing environment. Over 90 percent of academic journal papers 

ever published will have been published in our professional lifetime. Ethical issues in 

academic publishing abound.   
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A successful article should contain the following major components, preferably 

but not necessarily presented in the stated order.   

1. The title: 

The title of an article should be as short as possible, but it should reflect the 

main issue addressed in the paper as well as the paper content.  In most cases, the title 

of the article is decided after the entire content of the article has been completed. The 

wording of the title should avoid uncommon acronyms or descriptors confining the 

contents of the paper only to one country or one geographic region. 

2. The abstract: 

The abstract is an advertisement of your paper.  It should be written in clear, 

short sentences which are easy to understand and should accurately reflect the 

contents of the paper and its main contribution to the global body of knowledge. One 

must avoid unnecessary sentences that belong to the introduction section of the paper. 

An good abstract should contain only 6 short sentences as follows: 1) The scientific 

domain and the problem within the domain which is the subject matter of the paper, 

2) The research question to be answered in the paper, 3) The means and methods 

(scientific tools) used to obtain the answer to the stated research question, 4) The 

answer to the research question, 5) The meaning and importance of the answer and 

the results obtained, 6) The future research directions based on the results of the 

completed research reported in this paper. The entire abstract should not exceed one-

half of a printed page.   

3. The keywords: 

Keywords are the labels of your manuscript used in scientific databases 

containing many thousands of papers. A correct use of keywords will determine if 

your article is noticed by potential readers, or if it is only glanced over before the 

reader decides to move on the next article in the database without reading yours.  

Keywords that are generic in nature are always ineffective.   

4. The introduction: 

This section should set the stage for what is presented in the article.  One must 

provide a clear description of the problem to be addressed along with detailed 

explanation of the importance of the problem.  One should also define the group of 

stakeholders – the larger the better – for whom the stated problem is important.  This 

is followed by the definition and detailed description of the specific research question 

to be addressed. A detailed justification of the importance of the question stated is 

also essential, along with a description of other related questions which are not being 

addressed in your paper. A clear definition of the future beneficiaries of the answer to 

be obtained must also be provided.   

5. The literature review: 

One must provide a critical, very brief and comprehensive summary of the 

most relevant prior research by the author(s) of this paper as well as by other writers 

worldwide attempting to address the same research question or other closely related 

questions.  Such questions may have been addressed within the same subject domain, 

but also in different domains - sometimes in scholarly fields unrelated to one’s own.  
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All cited publications should be critically reviewed; do not cite publications that you 

have not fully absorbed and have not explained their relevance to the subject matter 

presented in your paper. Avoid an excessive number of self-citations or citations of 

publications from the same country or from the same geographic region.   

6. The research methodology (your own selection of means and 

methods/tools employed to answer the stated research question): 

a. This section contains the detailed description of your approach to obtain 

the answer to your research question.  Provide a clear justification of your selection 

of this approach and briefly discuss any alternate approaches which were also 

initially considered but ultimately discarded, along with justification of such a 

decision.  Do not regurgitate a detailed description of established, well-known 

analytical tools, procedures or testing methods – it should suffice to cite relevant 

sources.   Your description should be complete, i.e. it should be possible for a reader 

to reproduce the results of your research with the use of the stated means and 

methods used to obtain your research answer. Describe in detail your data formatting 

and other requirements related to the performance of statistical tests and analyses. 

Avoid procedural shortcuts which may render your methodology description useless 

to interested readers.   

7. The research results: 

Provide a clear, detailed description of your results obtained by you with the 

use of the research methodology described in item 6 above.  Concentrate on the main 

points and avoid digressing to only loosely related or unrelated topics. Your 

description should be aided by well-formatted and fully readable tables and figures 

emphasizing the main points being made. Avoid the inclusion of lettering and labels 

in a language other than English, as these will be useless for an audience unable to 

read in that language.  Provide clear evidence and description of the validation of the 

obtained results by other researchers or in professional practice related to your 

academic field. Normally, validation attempts with the use of computer simulation 

only based on arbitrarily constructed models will be considered insufficient by 

reviewers assigned to evaluate your paper, as such reviewers often prefer the 

evidence of real-life implementation of your results.   

8. The discussion of research results (discussion of the importance of the 

answer to the stated research question): 

This may be the most important section from which the potential reviewers will 

begin their examination of your paper.   Describe what your results mean and why 

they are important for the audience/readers/stakeholders targeted by this paper.  

Elaborate in detail on the contribution of your results to the body of new knowledge 

in your own scientific discipline and beyond.   

9. Conclusions and directions for future research: 

This section provides a brief summary of the most important findings produced 

by the presented research. Describe in detail why this finding may be important to a 

global audience, not merely to your national or regional stakeholders. One must also 

describe the limitations of the results obtained and suggestions on how these 
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limitations may be overcome with follow-up research. Additionally, one should 

provide a detailed description of how the results presented will inspire future 

generations of researchers worldwide aspiring to make contributions in the same or 

related fields of academic and professional endeavor. 

10. The references: 

Make sure that all cited items contain complete bibliographic data.  Avoid 

citing an excessive number of references which may be redundant and references in 

languages other than English. If one feels compelled to cite a non-English language 

reference, make sure to provide an English translation of the title (in parentheses next 

to the title in the language of the publication).  There is a growing trend to provide an 

digital object identifier (DOI) for each journal paper or conference proceedings 

article being cited that has such an identifier, an ISBN for each book reference, and a 

web address with the date of last access for all other resources. There is also a 

diminishing emphasis on a particular format of references (as long as the cited items 

are listed in a consistent manner), as the article typesetting processes at the publishers 

are currently automated and conversions from one referencing format to another are 

straightforward.   

Most high-ranking journal publishers have been quietly removing strict 

limitations on the number of pages or words a paper is allowed to contain due to the 

fact that most paid subscriptions are currently electronic.  This removes the burden of 

the authors to conform to the volume limitations of their articles, allowing for a 

complete presentation of relevant research results. Additionally, datasets used in the 

conduct of the research being presented may be stored in cloud-based repositories 

accessible by all concerned.   

Owing to the limitations of space, this guest editorial does not touch upon 

numerous contemporary issues related to the publication of papers in scholarly 

journals.  However, I often conduct hands-on, full-day workshops in academic 

settings worldwide for aspiring and active academics interested in sharpening their 

writing skills and in becoming successful in publishing their papers in top-ranking 

international scholarly journals. There are ample opportunities to address individual 

interests and answer specific questions during such workshops. I hope to see many of 

the readers of this editorial in a workshop to be conducted in the future in a location 

near you.   

Mirosław J. Skibniewski 

10 February 2019, 

University of Maryland, College Park, USA 

https://pm.umd.edu  

http://e-construction.umd.edu  
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INDEPENDENT ANALYTICAL CENTER  
FOR GEOPOLITICAL STUDIES «BORYSFEN INTEL» 

 

Is engaged in information, analytical and consultative work, the goal of which 

is geopolitical research, analysis, evaluation and forecast of the situation in the world 

as a whole, in Europe as well as around Ukraine. 

The Center was created at the initiative of former servicemen of the armed 

forces and special services of Ukraine. The Center conducts scientific and 

geopolitical exploratory researches in the context of development and strengthening 

of the Ukrainian geopolitical school and national security. 

The center is a public organization. Its founder and leader is Doctor of Military 

Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Lieutenant General of the reserve 

Victor Hvozd. At one time he headed the Main Intelligence Directorate of the 

Ministry of Defense of Ukraine (2008–2010) and the Foreign Intelligence Service of 

Ukraine (2014–2016). 

In its work the Center adheres to the principles of being non-political, non-

party and is not involved in the sphere of interests of financial and oligarchic groups. 

To date, the Center has been operating without state and grant funding. 

The Center plans to expand its activities by analyzing and forecasting the 

development of the situation in the Ukrainian society and determining the priorities 

of its formation and development, taking into consideration Ukraine's geopolitical 

prospects in Europe and in the world. 

Based on its own original researches, detailed analysis and evaluation of 

problematic issues, the general and specific political, military, economic (including 

military-economical, military-technical, and energy) situation, issues of national 
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(information) security, the Center provides information, analytical and forecasting 

materials to entities and persons to resolve their problems and challenges. 

Analytical materials are prepared by the Center's own experts — former 

servicemen of the Armed Forces, former diplomats and representatives of special 

services of Ukraine, known political scientists, economists and lawyers. All our 

experts have academic degrees and ranks, years of experience in highest bodies of 

state power and in known government and independent analytical structures. We also 

work closely with Ukrainian and foreign experts from international organizations, 

governmental and non-governmental structures. 

The Center's information and analytic product is, in the first place, for 

government officials and non-governmental organizations in Ukraine and abroad, 

who prepare and make decisions in the wide circle of geopolitical and security theme. 

The information of the Center can also be useful for researchers, teachers, 

students and post-graduates community, people seeking to thoroughly examine the 

trends and methodology of the processes occurring in the world, in Europe as well as 

in Ukraine and also to understand the modern Ukraine's role and place in them. 

The Center's product can be useful for a wide range of potential investors and 

businessmen to get acquainted with the real situation both, in Ukraine and around it, 

as well as everyone who studies geopolitics, geo-strategy, political science, political 

geography, foreign relations and international law, national security, challenges of 

our time and who wants to use an objective analytical information on these issues. 

The Center is ready to cooperate with all interested state and non-governmental 

organizations, foundations, legal entities and individuals, both in Ukraine and abroad. 

For reference: The printed edition of the Independent Analytical Center for 

Geopolitical Studies «BORYSFEN INTEL»— Geopolitical Analytics Journal 

«BINTEL». The journal publishes analytical materials from leading experts in their 

field of research. The authors of the publications are both, analysts — citizens of 

Ukraine, and representatives of other countries. It is published quarterly in 

Ukrainian and English. Is distributed by subscription in Ukraine and through the 

Internet. 
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VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o./ EUROPEAN 

DEVELOPMENT AGENCY n.o. 
 

Právna forma 
Nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby 

IČO 
42053048 

Sídlo 

 

Za humnami 508/28, 94148 Podhájska, 
Slovenská republika 

Registračné číslo 
VVS/NO-17/2009 

Registrový úrad 
Okresný úrad Nitra 

Dátum vzniku - 19.10.2009 

 
Štatutárny orgán: Riaditeľ 

JUDr. JOZEF ZAŤKO Od:19.10.2009 
Do: Druh všeobecne prospešných služieb 

 

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov 

nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby a to 

najmä v oblasti: 

- Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a 

organizáciami (poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, 

kontaktov, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni) 

- Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru 

(podpora zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility 

organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom 

priestore) 

- Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru 

prostredníctvom organizovania stáži a praxe v organizáciách európskeho 

priestoru 

- Podpora študijných stáži a mobility študentov z východoeurópskeho 

priestoru za účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností 

jednotlivých regiónov 

- Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za 

účelom poznávania multikultúrarnych odlišností 

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a 

humanitárnej starostlivosti (poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a 

sociálnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom 

programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných) 
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- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

(prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a 

aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb 

orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi 

Európskej únie) 

- Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia 

- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a 

kultúrnych hodnôt 

- Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien 

- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (organizácia školení, 

seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne 

celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia 

obyvateľstva) 

- Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými 

vzdelávacími inštitúciami 

- Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a 

výskumu, popularizácia vedy na verejnosti 

- Vydavateľská činnosť 

- Využitie obnoviteľných zdrojov energie (služby v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov ako aj možnosti 

financovania aktivít) 

- Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí (prostredníctvom 

služieb pre vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a 

zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s malými a strednými 

podnikateľmi) 

- Podpora regionálneho marketingu a reklamy 

- Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do 

spoločenského, pracovného a rodinného života 

- Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej 

a sociálnej oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami. 
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NGO «Green Initiatives Rivne» 
General information 

 
Non-governmental organization 

(hereinafter - the Organization) is a voluntary 

social formation, based on the decision of the 

founders of the Law of Ukraine ". 

On public associations" and bases its activities on the principles of 

voluntariness, legitimacy, governance, transparency, equality of Members. 

The purpose of the activity is the implementation of ideas and projects of 

economy ecologization and the implementation of European state vector.  

The main objectives of the Organization are: 

- information support, development, distribution and promotion of the ideas 

and projects of public, private and other institutions and organizations aimed 

at introducing the environmental technologies and organic farming; 

ecologization production and sale of European integration vector of the 

country; 

- assistance in providing and getting the legal, information and other help to 

institutions, organizations, farmers and private landowners, whose activities 

help to solve the existing problems in Ukraine  of rational land use, growing 

the ecological and organic agricultural products and forming the ecological 

culture in society and consumption outlook; 

- comprehensive assistance to educational, health, social organizations, 

agricultural associations and farmers who are engaged or wish to be engaged 

in ecological and organic farming and processing the products; reclamation 

of eroded lands; tourism; organization of gardening and berry growing; 

landscape design; organic aquaculture; collection and cultivation of wild 

plants; beekeeping; introduction of modern highly ecological cultivation 

facilities; 

 consultancy, development of grant proposals and advisory 

services in various sectors of economy with ecologization of its 

development; 

 development and implementation of programs and projects in 

the field of various types of biomass, alternative energy sources, 

implementation of cleaner technologies to achieving the social, 

environmental and economic effects; 

 organization of permanent courses, seminars and other 

educational forms of creating the regional center of ecological and organic 

farming, growing and processing the raw materials and products, resource 

and energy efficiency; 

 assistance in implementation of patents and copyright 

certificates in the field of energy saving, highly efficient, environmentally 
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friendly land use technologies, processing, labeling and promoting the 

products; restoration of land and other natural resources; environmental 

technology in various sectors of the economy; 

 initiating and supporting the scientific, environmental, social, 

spiritual and other modern studies of human interaction with the 

environment; 

 promoting the development of projects of natural reserves and 

proposals on the development of environmental affairs; 

 promoting the market research, labeling, manufacturing, 

distribution standardization, certification and use of ecological and organic 

products consumption to achieve the social impact; 

 preparation and publication of materials, articles, books, 

dedicated to the development of ecological and organic farming, the 

production of environmentally friendly products, and other economic, 

environmental and social problems. 

 

 
http://www.green-rivne.org.ua 
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//////  

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA 
WYŻSZA 

 
01-204 WARSZAWA, UL. SIEDMIOGRODZKA 3A, NIP 526-025-17-47 

REGON 010083544 
http://www.wsz-sw.edu.pl 

 

 
 
  

http://www.wsz-sw.edu.pl/
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Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, 

ktorá sa dostáva do povedomia našich a zahraničných turistov 

vďaka geotermálnemu prameňu silne mineralizovanej vody v 

hĺbke 1900 m (voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnosť 50 
litrov za sekundu), okolo ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál 

termálneho kúpaliska. Voda z geotermálneho prameňa má 

blahodárne účinky na celý organizmus. Podrobné štúdie 

preukázali, že má hlbšie a trvalejšie regeneračné efekty ako voda z 

Mŕtveho mora. Účinky tejto termálnej vody využíva k regenerácii 
celá rada športovcov z rôznych športových odvetví, a preto Vás do 
mikroregiónu TERMÁL pozývame. 

 
Penzión TERMÁL Podhájska 

941 48, Podhájska Za humnami 508/28 časť Belek 

Slovenská republika 

Mobil: 

+421 905 369 138 - rezervácia 

+421 905 450 765 

E-mail: penzion.termal.podhajska@gmail.com 

www.termal-podhajska.sk 

http://www.termal-podhajska.sk/
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Wellness centrum 

Aquamarin ponúka komplex 

služieb pre oddych a relaxáciu. 

Názov wellness centra je 

odvodený od drahého kame a 

akvamarín (aquamarine - voda 

mora). Vo wellness centre je 

návštevníkom k dispozícii 

vnútorný i vonkajší bazénový svet, 

vitálny svet, turecký kúpe  
Hammam, oddychové priestory, 

botanická záhrada a kaviare.  
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ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЧАСОПИСІ  
«РОЧНИК  УКРАЇНО-СЛОВАЦЬКИЙ» – 

«ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ» 
(Україна – Словацька Республіка) 

ISBN   978–80–89926–02–2 Словацька Республіка 
 

МОВА ПУБЛІКАЦІЇ: 
англійська, польська,  
словацька, чеська, українська. 

 
ВИД ПУБЛІКАЦІЇ: 
тези доповіді, дослідження, стаття, 
огляд статей, огляд монографій, 
наукові дослідження, вивчення 
пропозиції або анотації. 

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ: 

 постановка завдання; 

 аналіз останніх досліджень і 

публікацій; 

 формулювання мети статті; 

 основний матеріал дослідження; 

 висновки і рекомендації для 

подальших досліджень; 

 бібліографія.  

 

До збірника наукових праць  

приймаються раніше не друковані 

статті. Автор несе відповідальність за 

оригінальність тексту! 

Електронна публікація 
безкоштовна. 

Вартість часопису 
(друк) становить 15 євро. 

Матеріали надсилайте на еmail: 
eidv.ukraine@gmail.com 

 

ЗАСНОВНИКИ:  
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (EIDV) 

 

 
 
 

LVIV UNIVERSITY  
OF BUSINESS AND LAW 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 БІЗНЕСУ І ПРАВА 

  

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЇ 

Фотографія автора у правому верхньому кутку; Індекс УДК (абзац вирівнюється по лівому 

краю); Ім'я та прізвище автора / авторів (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); 

вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); місце 
роботи: назва установи, країни, особисту адресу електронної пошти (пункт вирівнювання по 

правому краю); Назва статті (жирний шрифт, великі літери, окремий абзац без відступу, 
вирівняно по центру через один інтервал); Коротка анотація (курсив, з абзацу) з ключовими 

словами (5-10); Текст статті (Word, Times New Roman 14pt, інтервал 1,0, поля: ліве - 30 мм, 

праворуч - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм; 8-12 сторінок); Бібліографія під назвою «Використані 
джерела» в алфавітному порядку, оформлюється відповідно до загальних вимог до 

бібліографічного опису наукової літератури. Бібліографічні посилання повинні бути в квадратних 
дужках. 
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