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ВСТУПНЕ СЛОВО
ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Шановний читачу!
Майбутнє України, сталий економічний, соціальний розвиток,
ефективність демократичних інститутів і захист прав людини і громадянина залежить від якості і повноти теоретико-методологічного забезпечення відповідних процесів. Нові наукові досягнення відкривають можливості для реалізації потенціалу розвитку України, прискорення європейської інтеграції, підвищення рівня та якості життя
населення. Пошук шляхів удосконалення правових механізмів забезпечує наближення правової системи України до європейських стандартів. Важлива роль у процесі теоретико-методологічного забезпечення економічних та правових реформ відводиться засобам наукової
комунікації, одним з яких протягом багатьох років є наш журнал.
Представляємо Вашій увазі двадцять четвертий випуск наукових праць «Наукові записки Львівського університету бізнесу та
права. Серія економічна. Серія юридична», який містить результати
досліджень з актуальних питань економічних та юридичних наук,
науковий доробок співробітників Львівського університету бізнесу
та права та інших провідних вищих навчальних закладів.
У випуску представлено статті, написані на актуальну тематику
та орієнтовані на вирішення наукових і практичних завдань у різних
сферах економіки та права.
Матеріали, представлені у випуску, є корисними для науковців і
практиків, студентів, аспірантів і докторантів, працівників державних
структур, підприємців, державних діячів.
Сподіваємося, що розміщені у цьому випуску статті зацікавлять
Вас, розширять коло наукових інтересів та знайдуть застосування у
Вашій науковій і професійній діяльності.

З повагою і побажаннями успіхів,
Ю. Півоварскі,
Головний редактор,
доктор юридичних наук, професор
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
JEL Classification: J 28, L 74
Section «ECONOMICS»: Економіка.
Анотація. У статті розглянуто теоретичні та методичні засади економічної безпеки
будівельних підприємств, охарактеризовано сучасний стан будівельної галузі в Україні.
Наведено існуючі підходи сучасних вчених до класифікації загроз економічній безпеці будівельних підприємств, представлено класифікацію загроз діяльності будівельних підприємств, яка враховує галузеві особливості їх діяльності. Визначено та охарактеризовано
зовнішні і внутрішні загрози, що впливають на економічну безпеку будівельних підприємств.
Узагальнено класифікацію загроз вітчизняних та зарубіжних вчених на основі якої запропоновано стратегічні рішення щодо забезпечення та підвищення економічної безпеки будівельних підприємств у контексті протидії загрозам зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Ключові слова: економічна безпека, будівельне підприємство, загрози економічній
безпеці, ризики.
Abstract. Today, the construction sector is one of the leading sectors of the national economy
of Ukraine, which includes: construction companies of various scales, contractors and construction
contractors, as well as design institutes and engineering firms. Construction companies, as active
market participants, directly influence the creation of economic potential and socio-economic
development of the country. Therefore, they must constantly evaluate the effectiveness of their
economic activities and create effective and sustainable models to ensure economic security. It is
from the effective solution of the problems of economic security of the enterprise depends on how
effectively it will avoid possible threats, as well as its ability to eliminate the harmful effects of the
negative components of the external and internal environment.
Theoretical and methodical principles of economic security of building enterprises are
considered in the article, the modern state of building industry is described in Ukraine and it is
set that building industry is one of the industries of the economy that is most sensitive to the
dynamic changes, and, at the same time, carries out substantial influence on the development
of all economy of the country.
Existent approaches over of modern scientists are brought to the classification of threats
to the economic security of building enterprises, classification of threats of activity of building
enterprises, that takes into account the branch features of their activity is presented.
Certainly, that the threats of the present time can influence the level of efficiency of the
activity of building enterprises, building efficiency directly, on his competitiveness, providing
the level of profitability, rational use of resources, solvency, and financial firmness.
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It is certain and described external and internal threats, that influence on the economic
security of building enterprises in the process of co-operating with suppliers, consumers,
competitors, and organs of state administration, are described.
Classification of threats of home and foreign scientists is generalized on the basis of that
strategic solutions are offered in relation to providing an increase of economic security of building
enterprises in the context of counteraction to the threats of external and internal environments.
The row of measures is offered in relation to the increase in the economic security of
building enterprises in the modern terms of management.
Key words: economic security, building enterprise, economic security treatment, risks
Постановка проблеми
Нині будівельна сфера є однією із провідних галузей національної економіки України, до якої
належать: будівельні компанії різного масштабу виробництва, підрядники та підрядні будівельні
організації, а також проектні інститути та інженерні фірми. Будівельні компанії, як активні учасники ринку, безпосередньо впливають на створення економічного потенціалу та соціально-економічний розвиток країни. Тому вони повинні постійно оцінювати ефективність своєї господарської
діяльності та створювати ефективні та стійкі моделі для забезпечення економічної безпеки. Саме
від ефективного вирішення проблем забезпечення економічної безпеки підприємства залежить те,
наскільки ефективно воно буде уникати можливих загроз, а також його спроможність ліквідувати
шкідливі наслідки негативних складових зовнішнього й внутрішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням досягнення та забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств приділяли увагу такі сучасні українські вчені як Н.М. Богдан, О.О. Молодід, Т. О. Момот, І. В. Пірятінська,
О.В. Федосова, М. В. Чорна та багато інших [1-9].
Питання ризиків та загроз, з якими стикаються будівельні підприємства у процесі здійснення
фінансово-господарської діяльності та підходи до їх класифікації висвітлено у працях: В. В. Вітлінського, Г. І. Великоіваненко, Н. М. Внукової, В. А. Смоляка, В. В. Грачова, Л. І. Донець,
С. М. Ілляшенко, В. Є. Крупіна, Ю. Р. Злидник, І. М. Сараєвої, Ю. В. Пинди [6-18] та ін. Проте,
незважаючи на вагомі досягнення цих авторів, залишаються питання щодо підвищення економічної
безпеки підприємств будівельної галузі.
Кожен науковець по-різному оцінює той рівень загроз та перелік заходів протидії їм, що є
характерними для діяльності суб’єктів господарювання будівельного сектору України. Еволюція
галузі, інновації, що у ній запроваджуються, викликають появу нетрадиційних ризиків здійснення
будівельної діяльності, а тому актуальним та малодослідженим залишається питання розробки
сучасних підходів до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств з урахуванням їх
галузевої специфіки для досягнення вищого рівня ефективності застосування.
Постановка завдання
Зважаючи на провідну роль та значення будівельної галузі у національній економіці країни,
існуючі теоретичні підходи на економічну безпеку будівельних підприємств у сучасних умовах
потребують поглиблення та систематизації, оскільки застарілі підходи знижують ефективність їх
практичної діяльності. Досі досить часто економічну безпеку в будівництві часто ототожнюють із
охороною праці, дотриманням вимог технічних регламентів, тощо. Звичайно, все це в цілому належить до питань безпеки. Однак окремий напрямок безпеки – економічний − передбачає цілий комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних та профілактичних заходів, спрямованих
на якісну реалізацію захисту інтересів будівельних підприємств від зовнішніх і внутрішніх небезпек
та загроз, а також на взаємодію безпосередньо з правоохоронними органами, з державними
органами, які здійснюють контроль у сфері будівництва. Тому на сьогоднішній день будівельні
підприємства потребують розгляду класифікації загроз, дослідження процесу забезпечення належ5

ного рівня їх економічної безпеки та визначення факторів, які на неї впливають, а також розробки
комплексу заходів щодо підвищення економічної безпеки підприємств, яка б поєднувала фінансові,
юридичні, технічні, інформаційні, силові, тощо, засоби захисту корпоративних ресурсів будівельних підприємств від негативного впливу на їх цілісність зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз.
Виклад основного матеріалу
Будівельна діяльність представляє сферу матеріального виробництва, здійснення якої проявляється у створенні нових виробництв, розширенні, реконструкції та технічному переозброєнні діючих
підприємств та інших об’єктів виробничої сфери, та невиробничої сфери. Також до продукції будівництва відноситься капітальний ремонт об’єктів будівельного походження [4]. Особливість будівництва
полягає в тому, що воно виробляє основні засоби на місці їхнього майбутнього функціонування.
Зведення будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення; монтаж обладнання; проектні,
вишукувальні та інші роботи, пов’язані із зведенням певних об’єктів відноситься до будівництва [2].
Будівельна галузь відіграє одну з провідних ролей у розвитку національної економіки України. Будівельні підприємства мають тісний зв’язок з представниками інших галузей національного
господарства.
Підприємства України у січні-квітні 2019 року виконали будівельні роботи на суму 38,566
млрд грн. Індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2018 року склав
28,1 %. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,3 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 12,1 % та 8,6 %
відповідно. За підсумками 2019 року обсяги будівництва зросли на 20 %.
Управління економічною безпекою підприємства, галузі та національного господарства в
цілому неможливе без розуміння сутності поняття «економічна безпека».
Економічна безпека підприємства – це комплексна характеристика, під якою розуміють рівень
захищеності всіх видів потенціалу підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз, який має забезпечити стабільне функціонування та ефективний розвиток підприємства і потребує управління з
боку керівництва задля гарантії найбільш продуктивного використання ресурсів для підвищення
ефективності функціонування підприємства і забезпечення його стабільного розвитку [5].
Діяльність будівельних підприємств регламентується і контролюється державою. Щоб розпочати процес будівництва, необхідно отримати дозвіл на проектування, будівництво та узгодити все
це з відповідними службами.
Питання класифікації загроз досліджувалося вітчизняними та закордонними науковцями з
метою його уніфікації та систематизації, але впродовж багатьох років такі спроби не увінчалися
успіхом, що надалі формує актуальність здійснення класифікації загроз, зокрема, у сфері діяльності
будівельних підприємств.
На основі аналізу досліджень авторів [6-18] можна запропонувати таку класифікацію основних загроз економічній безпеці будівельних підприємств:
1) за місцем виникнення (класифікаційна ознака, яку виокремлює найбільша кількість
науковців: внутрішні та зовнішні;
2) за масштабом: загроза певному виду діяльності, загроза господарській діяльності в цілому;
3) за можливістю передбачення: прогнозовані загрози, непрогнозовані загрози;
4) за можливістю попередження: загрози, що піддаються контролю і попередженню з боку
підприємства, загрози, котрі не знаходяться в зоні впливу підприємства;
5) за тривалістю дії: тимчасові, постійні;
6) за об’єктами посягань: інформація, ділова репутація, матеріальні і нематеріальні активи,
персонал, фінанси;
7) за сферами поширення: виробничі, експортно-імпортні, фінансові, технологічні, кадрові,
інституційні, екологічні, організаційні, ринкові, інноваційні;
8) за сферами виникнення: фізичні, економічні (утиски зі сторони держави, неправомірні дії зі
сторони суб’єктів господарювання, неправомірні дії зі сторони індивідів), психологічно-інформаційні (що посягають на психологічний клімат у колективі підприємства, що посягають на інформаційне середовище) та ін.
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Таким чином, узагальнено класифікацію загроз безпеці будівельних підприємств, особливістю якої є урахування галузевих особливостей їх діяльності.
Основні зовнішні і внутрішні загрози, що впливають на економічну безпеку будівельних
підприємств представлено в табл. 1.
В останні роки будівельна галузь наочно демонструє значну залежність функціонування її
підприємств від умов зовнішнього середовища. Майже всі роки незалежності України як держави,
підприємства будівельної галузі докладають значні зусилля, щоб вижити у ринкових умовах
господарювання [19].
Загрози економічній безпеці підприємств будівельної галузі
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Внутрішні загрози
зростання зносу основних засобів більшості
будівельних підприємств;
невизначеність цілей;
низька кваліфікація управлінського персоналу;
зростання плинності кадрів
неефективне управління активами та капіталом;
тривалий термін оборотності оборотних коштів;
невмотивована поведінка персоналу;
ставлення до маркетингової стратегії;
хибна збутова політика;
низька конкурентоспроможність будівельної
продукції.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Таблиця 1

Зовнішні загрози
політична нестабільність;
недосконалість чинного законодавства;
кризовий стан національної економіки;
розвиток тіньового сектору у сфері будівництва;
високий рівень інфляції;
зміна валютного курсу;
високий рівень кредитних ставок;
низька купівельна спроможність населення;
нестача інвестицій і якісних вітчизняних
будматеріалів;
енергетична залежність від інших держав;
військові конфлікти, стихійні лиха тощо.

Джерело: розроблено автором на основі [6]

Велике значення для забезпечення і підтримки необхідного рівня економічної безпеки підприємств будівельної індустрії має стратегічне управління системою економічної безпеки [20].
Концепція забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства полягає в тому, що розроблена стратегія дозволяє створення системи економічної безпеки, функціонування якої забезпечує захищеність економічних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. Дана
стратегія має включати:
– цілі і завдання системи економічної безпеки підприємства;
– визначення інтересів розвитку будівельного підприємства в галузі національної економіки;
– характеристику найбільш вірогідних зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці
підприємств будівельної індустрії;
– формування економічної політики підприємства;
– визначення та моніторинг факторів, що впливають на стійкість підприємств будівельної
сфери в короткостроковій і середньостроковій перспективі;
– цілі і завдання системи економічної безпеки підприємства;
– механізм функціонування системи економічної безпеки [6].
– Для забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної індустрії у сучасних
умовах на локальному і державному рівнях необхідно здійснити:
– підтримку ефективних і конкурентоспроможних підприємств при послідовній ліквідації
безперспективних і застарілих;
– забезпечення ефективного використання наявних ресурсів;
– навчання кадрів сучасним методам аналізу господарської діяльності та оцінки інвестиційних проектів;
– розробку перспективних програм розвитку підприємств будівельної сфери [3].
Також для ефективного функціонування будівельного підприємства необхідно створювати
структурні підрозділи які забезпечуватимуть економічну безпеку, дані структурні підрозділи є
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обов’язковими на середніх та великих підприємствах, а доцільність їх функціонування обумовлення
на етапі створення будівельної організації [6].
Доцільно використовувати механізм забезпечення і підтримки економічної безпеки підприємств будівельної індустрії, заснований на застосуванні бюджетного планування діяльності підприємства. Бюджетне планування використовується як економічний інструмент управління в забезпеченні економічної безпеки діяльності суб’єктів будівельної галузі. Застосування бюджетування у діяльності підприємств будівельної галузі дозволить їм: забезпечити оперативне отримання
інформації про необхідність коригування стратегії і тактики управління підприємством; підвищити
керованість і адаптованість до змін у зовнішньому середовищі; формувати умови для укладання
ефективних підприємницьких угод; заздалегідь прогнозувати ситуації, що складаються на будівельному ринку [22].
Отже, використовуючи даний економічний інструмент управління у підвищенні рівня економічної безпеки, підприємство розширює свої внутрішні можливості накопичень для модернізації
виробництва і досягнення намічених цілей, включаючи забезпечення сталого та ефективного
розвитку підприємницької діяльності будівельних організацій.
Висновки
Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зазначити, що будівельна галузь відіграє
ключову роль в економіці країни, на її частку припадає значний обсяг створених робочих місць,
приросту валового національного продукту, інвестицій. Саме тому потрібно приділяти достатню
увагу загрозам, виявленим при аналізі будівельної галузі.
В цих умовах необхідно терміново підвищувати економічну безпеку діяльності підприємств
будівельної галузі. Для забезпечення ефективного функціонування сучасному підприємству будівельної галузі необхідно не лише проводити моніторинг рівня економічної безпеки, але й оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, виникнення потенційних і реальних загроз.
Перспектива подальших досліджень щодо забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств полягає у розробці методики оцінки рівня безпеки будівельних підприємств із врахуванням специфіки їх діяльності та наданні окремого місця у цій методиці діагностиці стану безпеки
праці, адже, охорона праці на будівельних підприємствах має важливе значення як для їх нормальної діяльності загалом, так і зокрема для рівня їх економічної безпеки.
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Аннотація. В даній роботі аналізовано теоретичний план розвитку інноваційноінвестиційного функціонування в Україні. Опрацьовано вчення багатьох авторів,
здійснено зіставлення характеристик загальтних та відмінних ознак сутності «інвeстиційна діяльнiсть» та «іннoваційна діяльнiсть», розкрито важність та спрямованість
державної інноваційно-інвестиційної поведінки. Актуaльнiсть тематики пoлягaє у тому,
що на сьогоднішній час хід громадського росту все сильніше привертає увагу підприємців на питаннях інноваційно-інвестиційного підвищення.
Тема роботи є дуже вагомою в сьогоднішньому часі тому, що в нашій країні не в
повній силі запроваджуються в дійсності способи державної підтримки інноваційноінвестиційного функціонування.
Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційно-інвестиційна діяльність.
Annotation. This paper analyzes the theoretical aspects of the formation of innovation
and investment activities in Ukraine. The approaches of different authors to the definition of
the category "innovation and investment activity", the comparative characteristics of common
and distinctive features of the concepts "investment activity" and "innovation activity", the
role and directions of the state innovation and investment policy are determined. The urgency
of the topic is that today the process of social growth is increasingly attracting the attention of
businesses on issues of innovation and investment growth.
However, despite significant theoretical research in this direction, the continuous change
of the external environment requires a continuous study of theoretical and practical factors in
the formation of their innovation and investment activities. In addition, in fact, in practice
there is a position of creating investment work by enterprises, the course of which is not
innovative. All this necessitates the study of all factors of creation of innovation and investment
work of the enterprise, which is the main center of the state economy. The topic of this work is
extremely important today because in Ukraine is not fully implemented in reality the means of
state aid for innovation and investment activities, namely: the process of public-private
cooperation; directing funds from the privatization of state property to finance the innovative
activities of enterprises that have a strategic lever for the economy and security of the state;
reduction of long-term loans with partial reimbursement of banks' interest rates by state
funds. Therefore, it will not be superfluous to continue to encourage the creation of innovative
banks, long-term lending funds of functional commercial banks.
Key words: innovations, investments, innovative activity, investment activity, innovationinvestment activity.
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Вступ
В даний час хід громадського росту все сильніше звертає увагу підприємців на проблемах
інноваційно-інвестиційного росту.
Проте по суті на практиці побутує позиція формування інвестиційної праці підприємствами,
курс котрої не є інноваційним. Все це викликає потребу дослідження усіх чинників створення інноваційно-інвестиційної роботи фірми, що є основним осередком господарства держави.
Проблеми інноваційної або інвестиційної роботи поодинці на сьогоднішній час вивчає ряд вітчизняних науковців, а саме: В. Євтушенко, С.Ілляшенко, Т. Загорная, М. Пашута, В. Юринець, Р. Фатхутдінов, О. Чернов та інші. Також багато науковців (С. Козьменко, Ю. Краснощокова, Т. Максимова,
О. Філімонов, А. Череп та інші) у своїх надбаннях розглядають спільно інноваційну та інвестиційну
функціональність підприємства та поглядів її розвитку. Проте не дивлячись на значні теоретичні опрацювання у цьому контексті, безперервна переміна зовнішнього довкілля потребує безупинного опрацювання теоретико-практичних методик утворення їх інноваційно-інвестиційної функціонування.
Ціллю праці є дослідження засад інноваційно-інвестиційної роботи підприємств та теоретичних методів її створення в сучасних економічних обставинах.
Результати дослідження
Інновації не можуть нормально діяти без інвестицій. Економічна перемога будь-якого інноваційного задуму- це відповідність рівня фінансової віддачі до початкової інвестиції, а майже кожний
інноваційний задум можна оглядати як інвестиційний, головна мета якого – це отримання прибутку [2].
Тому для усвідомлення суті економічного типу «інноваційно-інвестиційна діяльність» потрібно вивчити корінь ідей, їх взаємозв’язок та відмінності: «інвестиційна діяльність» та «інноваційна
діяльність».
Так, для виду «інвестиційна діяльність» найрозповсюдженіше формулювання – це комплекс
заходів і дій фізичних і юридичних осіб, які вкладають свої ресурси з метою отримання прибутку.
Або це діяльність юридичних, фізичних осіб і держави, яка спрямована на залучення та збільшення
засобів для реалізації інвестиційного процесу з метою отримання економічного та соціального
ефекту [3, с. 24].
З приводу тлумачення економічного типу «інноваційна діяльність» вчені не дійшли згоди до
одностайного погляду, що утруднює рoзкриття та усвідомлення цього економічного типу.
Так, на думку Майорової Т.В. [4], яка багато в чому збігається з думкою Фатхутдінова Р. та
положеннями Закону України «Про інноваційну діяльність» [5, с.169], «інноваційна діяльність – це
діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг». Тому, вона має
включати:
 вироблення та розповсюдження нових видів техніки та технологій;
 прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
 реалізацію довгострокових науково-технічних програм з тривалим
 термінами окупності витрат;
 фінансування фундаментальних експериментів для здійснення якісних змін у стані виробничих сил країни;
 розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, спрямованих на покращення соціального стану населення, екологічної ситуації тощо [4].
На погляд науковців, як Покропивний С., Завлін П.Н. та інших, інноваційна діяльність – це процес, направлений на втілення у життя результатів завершених наукових досліджень і опрацювань або
інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий
чи удосконалений технологічний процес, використаний у практичній діяльності, а також пов’язані з
цим додаткові наукові дослідження і опрацювання.
Принагідно, неоднакові постанови до роз’яснення типу «інноваційна діяльність» спонукало
до продукування різноманітних ставлень до пояснення інноваційно-інвестиційної діяльності як економічного типу. Так, на міркування Загорної Т.О., яка демонструє «процесний підхід» до трактування
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«інноваційної діяльності», інвестиційно-інноваційна діяльність – це метод здійснення наслідків розумової роботи в неоднакових формах пожиткових та розувмових вартостей, котрі оцінюються в грошовому еквіваленті та інвестовані в предмети господарської та іншої праці, в результаті якої створюється прибуток або інший соціально-економічний результат [3, с. 24]. Проте, на нашу думку, це є не
дуже хороший погляд тому, що не кoнкрeтизує, що вбачається під «результатами інтелектуальної
праці».
Зважаючи на ці прогалини є у дослідженнях вчених Черепа А.В. та Маркової С.В., котрі переконані , що «інноваційно-інвестиційна діяльність – це економіко-соціально-правовий вид, що показує
комплекс практичних міроприємств щодо використання розумової праці, результати якої виражені в
новому (раніше не відомому) або вдосконаленні існуючих властивостях об’єкта при залученні інвестиційних ресурсів з метою отримання прибутку та іншого позитивного ефекту (соціального, екологічного та інше)» [2, с. 157].
Вище названі вчені на підтвердження своїх міркувань детальніше зупиняються на ознаках
окреслення суті виду «інноваційно-інвестиційна діяльність:
 інноваційно-інвестиційна діяльність – є економічним типом, що направлений на одержання прибутку, а для отримання цього долучаються суб’єкти та об’єкти економічного порядку (держава, підприємці, власність та відкладання фізичних та юридичних осіб тощо);
 соціальний вид через те, що направлена не лише на одержання прибутку, а і на вдоволення соціальних нужд, наприклад, підвищення рівня та добротності життя;
 правовий вид через те, що суб’єкти та об’єкти інноваційно-інвестиційної діяльності функціонують за законами та правовими актами України, а держава здійснює функції керування та регулювання процесів цього діяння;
 підвладність між інвестиціями та інноваціями схиляється до того, що між ними зберігається
тісний взаємозв'язок. Інвестиції – є потенціалом відтворення капіталу як значущості, що
породжує плин доходу і виконує своє покликання лише через матеріалізацію в інноваціях.
На прикладі здійсненого опрацювання та для отримання більш повної характеристики виду
«інноваційно-інвестиційна діяльність» та приєднуючись з думками Кравченко Н.А. [3, с. 24] про те,
що «порівняльна характеристика тверджень «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність»,
посилює враження змісту цих тверджень, дає нам перспективу відкрити їхні спільні та протилежні
характери і визначити характерні властивості, що є центром для здійснення результатів теоретичних напрацювань на практиці», здійснемо зіставний розбір спільних та відмінних рис тверджень
«інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність».
Зіставивши обидва твердження, на нашу думку, можна винести:
Спільні характеристики, а саме:
 правовий вид через те, що суб’єкти та об’єкти інноваційно-інвестиційної діяльності функціонують за законами та правовими актами України, а держава реалізує функції керування
та регулювання процесів цього діяння;
 системний вид, що вимагає системного підходу в управлінні та виражає слушний процес;
 направленість на одержання доходів, результату або іншого соціально-економічного результату;
 інтервал часу на вкладання капіталу проекту характеризується різною тривалістю.
Несхожі характеристики.
Інвестиційна робота:
 вкладання грошей у розвинені сфери практик;у сфері розладу практика звужується;
 вкладання без інновацій обділені в часі та межах;
 низький або середній ступінь прибутковості.
Іннoваційнa робота:
 Запровадження проектів у галузі практик різних за рівнем прогресу.
 Допомагає подужанню кризового періоду в практиці підприємства.
 Гарантує оновлення та збільшення основного капіталу.
 Започаткування інновацій збільшує попит в інвестиціях.
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За допомогою розгляду даного зіставлення ми можемо побачити, що величезний важіль у
заохочуванні інноваційно-інвестиційної практики здійснює державна позиція у цій сфері, бо, поперше зароджує законодавчі засади здійснення інноваційно-інвестиційної роботи, а по-друге, може позначатися на зниженні уразливості запровадження новизни.
Щоб вирішити проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційною політикою
можна виокремити наступні стратегічні курси: пристосування іннoваційнoго порядку України до
обставин глобалізації та збільшення її відповідності; влаштування вдалої інвестиційної атмосфери;
перепрофілювання порядку продукування інновацій на споживача та ринковий попит; стимулювання підприємства у інноваційній активності, продукування для авторів інновацій сприятливих
умов; фокусування фінансів на інноваційних спрямуваннях; вживання системного уміння під час
керування інноваційним піднесенням в промисловій галузі.
Шкода, але не в повній мірі запроваджуються в дійсності засоби державної допомоги інноваційно-інвестиційної роботи, а саме: процес державно-приватного співробітництва; направлення
капіталу від привласнення державної власності на грошову підтримку інноваційної роботи господарств, що володіють стратегічним важелем для економіки та захисту держави; зниження довгострокових позик з частковим відшкодуванням відсоткової позиції банків державними коштами.
Тому не зайвим буде продовжувати заохочення будівництва інноваційних банків, ресурсів кредитування з довгостроковим терміном функціонування комерційних банків.
Висновки
Здійснена праця розкрила, що іннoваційнo-інвестицiйне діяння у сучасному економічному
часі містить дуже значний важіль для буття та розквіту як окремого бізнесу, так і дeржaви в цілом.
На типові риси цього економічного виду великий авторитет мають зміст таких тверджень, як:
«інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність», – їх спорідненість та розбіжності.
За допомогою проведення розгляду та зіставлення двох видів можна
підсумувати, що дуже велике значення у заохоченні інноваційно-інвестиційної роботи належить державі та її політиці у даній галузі тому, що вона, по перше, розвиває юридичні основи здійснення інноваційно-інвестиційної роботи, а по-друге, може діяти на знижування незахищеності впрoваджeння нововведень.
Перспективним напрямком подальших обстежень є дослідження закордонних навиків
теоретичних чинників формування інноваційно-інвестиційної роботи для визначення необхідних
для застосування у вітчизнянy практикy методів, котрі спроможні зцілити господарство.
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АНАЛІЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СТРУКТУР
JEL Classification: А 19
SECTION “ECONOMIC”: Економіка.
Аннотація. У статті здійснено аналіз наукової та нормативної літератури, щодо
конкурентоспроможності вітчизняних підприємницьких структур. Здійснено аналіз
гуртово-оптової торгівлі підприємницькими структурами на вітчизняному ринку.
Обгрунтовно, що зміна обсягів торгівлі, яка відбувається на ринку, є висококорельованою з динамікою ВВП, що засвідчує важливість сфери торгівлі для швидкого та стрімкого розвитку вітчизняної економіки. Визначено, що протягом останніх років у даній
сфері економіки Україні відбувається посилення процесів монополізації.
Ключові слова: конкурентоспроможність, товар, конкурентоспроможність товарів,
торгівля, рітейлер, монополізація.
Annotation. Today, it creates such conditions for the functioning of economic entities in
Ukraine, which face a large number of obstacles that have both political and macroeconomic
underpinnings. In turn, the factors that have a negative impact on the financial and economic
activities of domestic business structures include: military action in the east, the rapid
devaluation of the hryvnia, the impossible predictability of inflation, the practical lack of
effective reforms in the economic and political environment. The above factors contribute to
the negative trend, which demonstrates the competitiveness of domestic business structures
operating in the field of wholesale trade. This shows that a significant part of the products that
are promoted through the national system of wholesale and retail trade enterprises are
products that are produced abroad, ie imported. In our opinion, it is worth noting that in the
conditions of the economic recession, which has gained momentum since 2012, the market is
experiencing significant monopolization. This is becoming a negative phenomenon, which
causes the displacement of powerful enterprises-monopolists of small and medium-sized
businesses, which leads to a minimization of healthy competition in trade and, consequently,
inflation in the country. Thus, the analysis of the dynamics of the level of competition in the
field of wholesale trade, as well as the study of the competitiveness of domestic business
structures becomes relevant.
The article analyzes the scientific and regulatory literature on the competitiveness of
domestic business structures. The analysis of wholesale trade by business structures in the
domestic market is carried out. It is reasonable that the change in the volume of trade that
takes place in the market is highly correlated with the dynamics of GDP, which indicates the
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importance of trade for the rapid and rapid development of the domestic economy. It is
determined that in recent years in this area of Ukraine's economy there is a strengthening of
monopolization processes.
Key words: competitiveness, commodity, competitiveness of goods, trade, retailer,
monopolization.
Постановка проблеми
Сьогодення створює такі умови функціонування суб’єктів господарювання в Україні, які стикаються з великою кількістю перешкод, що мають як політичне, так і макроекономічне підгрунття. У
свою чергу, до факторів, які мають негативний вплив на фінансово-економічну діяльність вітчизняних підприємницьких структур, можна віднести: військові дії на сході країни, стрімка девальвація
гривні, неможлива прогнозованість інфляційних процесів, практична відсутність дієвих реформ в
економічному і політичному середовищі тощо. Наведені вище фактори сприяють негативній тенденції, яка демонструє конкурентоспроможність вітчизняних підприємницьких структур, які працюють у сфері гуртової торгівлі. Це показує, що значна частина продукції, яка просувається через
національному систему гуртових і роздрібних торговельних підприємств, складає продукція, яка
вироблена закордонном, тобто імпортована. Велику увагу, на нашу думку, варто звернути, що в
умовах економічної рецесії, яка набрала оборотів починаючи з 2012 р., на ринку відбувається значна монополізація. Це стає негативним явищем, яке породжує витіснення моготніми підприємствами-монополістами представників середнього і малого бізнесу, що призводить до мінімізації рівня
здорової конкуренції у сфері торгівлі і, відповідно, на інфляційні процеси в країні. Отже, проведення аналізу динаміки рівня конкуренції у сфері гуртової торгівлі, а також дослідження конкурентоспроможності вітчизняних підприємницьких структур набуває актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проаналізувавши наукову літературу (Чорна, М.В., 2010., Исалова, М., Мамедова, Ф., 2009,
Языков, М., 2009, Берман, Б., Эванс, Дж.Р., 2003, Ансофф, И., 2004, Беспятых, В., 2000, Попов, Е.,
1992, Фатхутдинов, Р., 2004) зробимо висновок, що досліджуванню конкурентоспроможності торговельних підприємств (підприємницьких структур) приділяється значна увага. Українські науковці
звертають свою увагу на проблемах розвитку роздрібної торгівлі та окремих сфер гуртової торгівлі,
тим самим обґрунтовуючи наявність несприятливих тенденцій у даній галузі економіки. Проаналізувавши наукові праці вчених Чорної М. і Чернеги О., які досліджували конкурентоспроможність
вітчизняної торговельної галузі, яка орієнтована суто на міжнародні ринки, відзначили наявність
негативної динаміки, що має місце у структурі сфери торгівлі. До іноземних науковців, які у своїх
дослідженнях аналізували проблеми розвитку торгівлі у міжнародному аспекті, розглядаючи можливість розвитку торговельних відносин у площині ефективності використовуваної підприємствами
методології, можна віднести Бермана Б. і Джоела Р., Ісалову М. і Мамедова Ф., Язикова М., Ансоффа І., Беспятого В., Попова Є., Фатхудінова Р. та багатьох інших. Однак, на сьогодні, детальне
дослідження конкурентоспроможності торговельної галузі в кордонах певної країни, особливо в
межах України, недостатньою мірою висвітлено у науковій літературі.
Цілі статті
Стаття має на меті висвітлити аналіз сфери гуртової торгівлі, яка проводить в Україні, а
також дослідження рівня її конкурентоспроможності та визначення рівня монополізації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Конкурентоспроможність підприємницьких структур у значній мірі залежить від загальних
ринкових тенденцій на внутрішніх і зовнішніх товарних ринках. Одним із інформативних показників ринкових тенденцій на товарних ринках є приріст товарообороту. Так, за даними Державної
служби статистики України упродовж п’яти років з 2014 до 2018 року оптовий товарооборот зріс на
1227410 млн. грн. Щорічні прирости хоча і були додатні, проте не стійкі (2015-2014 рр. – 256263,8
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млн.грн., 2016-2015 рр. – 311744,9 млн.грн., 2017-2016 рр. – 352704,9 млн.грн., 2018-2017 рр. –
306696,8 млн.грн.) (табл. 1).
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
Назви показників
Оптовий товарооборот, млн.грн
продовольчі товари
непродовольчі товари
Питома вага в оптовому товарообороті, %
продовольчі товари
непродовольчі товари
Частка продажу товарів, що вироблені на
території України, %
продовольчі товари
непродовольчі товари

Таблиця 1

20141
987957,0
194669,3
793287,7
100,0
19,7
80,3
48,5

20151
1244220,8
224268,9
1019951,9
100,0
18,0
82,0
46,9

20161
1555965,7
252771,0
1303194,7
100,0
16,2
83,8
44,5

20171
1908670,6
314047,6
1594623,0
100,0
16,5
83,5
43,7

20181
2215367,4
356102,8
1859264,6
100,0
16,1
83,9
42,0

71,4
42,9

75,2
40,7

76,4
38,3

76,8
37,2

77,2
35,3

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Характерною особливістю аналізованого періоду було те, що з року в рік знижувалась частка
товарів, вироблених в Україні, якими торгували на внутрішньому ринку. Як видно з табл. 1 у 2014
році частка цих товарів становила 48,5%, а у 2018 тільки 42%, тобто мав місце від`ємний приріст
цього показника, крім того, він був стійким (2015-2014 рр. – (-1,6 %), 2016–2015 рр. – (-2,4%),
2017–2016 рр. –(-0,8%), 2018–2017 рр. – (-1,7%). Залом зниження частки товарів вітчизняного
виробництва, які продаються на внутрішніх товарних ринках становило -6,5%. Це відбулось в
основному за рахунок зменшення частки непродовольчих товарів з 42,9% у 2014 році до 35,3% у
2019 році. Виявлені тенденції можуть засвідчувати зниження попиту на непродовольчі товари, зокрема
внаслідок зниження купівельної спроможності покупців або через збільшення попиту на товари
іноземного походження. Перший варіант є більш правдоподібним. Так, за дослідженнями Бажеріної К.,
Черненко О. і Афанасьєвої К.: «…сьогодні населення України гостро відчуває тиск кризи, що
позначається, перш за все, на його купівельній поведінці, яка сильно відрізняться і залежить від
ряду факторів, серед яких основним є дохід. Ключові зміни відбулися у тих споживачів, чиї реальні
і номінальні доходи на даний момент є найбільш низькими. Найхарактерніші групи товарів на
покупці яких споживачі почали економити – товари регулярного попиту і попереднього вибору.
Споживча поведінка людей з доходами більше 10 000 грн не змінилася…» (Bazherina, K., Chernenko, O.
and Afanasyeva, K. 2018). Аналітичні дані GfK Purchaseing Power Europe 2019 вказують на те, що
Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи. За
даними дослідження, середній наявний дохід після вирахування податків на одного жителя Європи
становить в 2019 році 14 739 євро. При цьому середній українець має в своєму розпорядженні суму
в 1830 євро, що у вісім разів менше, ніж в середньому по Європі (Finance.ua. 2019. Купівельна
спроможність українців – найнижча в Європі). Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових
місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова. Як зазначають експерти,
такий результат був очікуваним, зважаючи на негативну динаміку погіршення рівня, започатковану з
серпня 2019 року (періоду, який співвідноситься з діяльністю нової владної команди) (РБК-Україна.
2020. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року).
Щодо ситуації на зовнішніх ринках, то у Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про
державний бюджет України на 2019 рік» зазначається, що зовнішні умови для української економіки
залишалися сприятливими завдяки зростанню світової економіки та позитивній ціновій кон'юнктурі на
світових товарних ринках, що позначилося і на динаміці експорту товарів в поточному році.
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Так, за попередніми даними Національного банку України, у січні – липні 2018 року експорт
товарів збільшився на 11,8 відсотка до 24,5 млрд. дол. США за рахунок: чорних і кольорових
металів та виробів з них – на 30,6 відсотка; продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості на 30,1 відсотка; деревини та виробів з неї – на 29,6 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 9,7 відсотка. Скорочення відбулось лише у групі продовольчі товари та сировина для їх виробництва – на 0,6 відсотка. У структурі експорту товарів найбільшу частку
склали продукція АПК і харчової промисловості та продукція металургійного комплексу (39,9 відсотка та 28,8 відсотка відповідно).
За попередніми даними Національного банку України, найбільше за січень-липень 2018 року
в номінальному вимірі зріс експорт товарів до країн ЄС на 1,3 млрд. дол. США, або на 17,4 відсотка
до відповідного періоду 2017 року. Європейський союз залишається основним торговельним партнером України, частка якого в загальному експорті за січень-липень 2018 року збільшилась до
36,7 відсотка з 34,9 відсотка у січні – липні 2017 року. Імпорт товарів із країн ЄС за сім місяців 2017 року зріс на 14,5 відсотка, а його частка в загальному імпорті товарів становила 37,3 відсотка. Також
значними темпами у січні – липні 2018 року зростали продажі українських товарів до країн Америки –
на 30,8 відсотка (у тому числі США – на 24,7 відсотка), Європи (взагалом) – на 18,1 відсотка та Азії –
на 10,9 відсотка (Ліга Закон. 2019. Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2018
№ 9000).
За даними Державної служби статистики України у 2019 році у порівнянні із 2014 роком
від`ємне сальдо платіжного балансу України в розрізі поточного рахунку зросло до -10723326,8 тис.
дол.. з -527027,8 тис. дол.
Враховуючи тенденції на внутрішніх і зовнішніх товарних ринках України можемо стверджувати, що вони сприяють загостренню цінової конкуренції. З огляду на зниження споживчої спроможності покупців, це особливо актуально для підприємницьких структур, які створюють пропозицію продовольчих товарів
Зниження обсягу товарних ринків посилює монополізацію суб’єктів підприємництва, які створюють пропозицію на товарів. Причиною цього є ускладення умов функціонування дрібного бізнесу.
Бабіров Е.Х., Олійник А.М і Павленко О.П. слушно зазначають, що: «…враховуючи зниження
конкурентоспроможності дрібних учасників ринку та посилення тенденцій на монополізацію сфери
торгівлі в Україні вагомою постає необхідність аналізування динаміки рівня конкурентоспроможності
великих ріелторів в Україні…» (Бабіров Е.Х., Олійник А.М, Павленко О.П. 2017).
Державна податкова служба України представила топ-100 найбільших платників податків за
2019 рік. У цьому списку є також і представники рітейлу та логістики. У сотню найкращих платників податків увійшло сім компаній, які пов’язані з роздрібною торгівлею. А два класичних рітейлери потрапили в топ-30 найбільших платників податків. Так, безумовним лідером серед рітейлерів за
розміром сплачених податків є найбільша продуктова мережа країни АТБ, яка перерахувала до
бюджету майже 6,77 млрд. грн, що на 49% більше ніж у 2018 році. Це дозволило мережі піднятися
за рік одразу на три позиції в рейтингу: з 16-го на 13-е місце. Другим великим платником зі сфери класичного рітейлу є де-факто монополіст в сегменті DIY – компанія Епіцентр К. Вона сплатила лише на
6,7% більше ніж торік, при цьому “з’їхавши” з 28-го на 30-е місце з показником майже 2,5 млрд грн.
Більше у Нова пошта, яка також має безпосереднє відношення до торгівлі та займає 27 позицію. Крім
АТБ та Епіцентру з торгових мереж в список увійшли Сільпо (41-е місце), McDonalds (54-е), Metro (66-е) і
Ашан (77-е). На жаль, крім АТБ та Епіцентр К всі представники галузі, що потрапили до рейтингу,
скористались своїм правом не розголошувати суми сплачених ними податків. Тому інші цифри
можна лише припускати, орієнтуючись на показники більш відкритих компаній, що знаходяться в
топ-100 вище і нижче рітейлерів. Значно піднявся в рейтингу Ашан, який іще у 2018 році взагалі
перебував за межами першої сотні платників, займаючи 110 місце. Зараз цей рітейлер сплатив до
бюджетів усіх рівнів в межах 720-756 млн грн податків. Значною мірою повернення в топ-100
українського підрозділу французької компанії Ашан обумовлено поглинанням мережі Караван та
відкриттям нових магазинів (RAU. 2020. Топ-7 платників податків у рітейлі України: АТБ, Епіцентр
К, Сільпо, Metro, Ашан та інші.).
17

За рейтингами «Ліга.Бізнес» (Інформаційний портал «Ліга. Бізнес». 2014. Топ 10 крупнейших
украинских продуктовых ритейлеров) та Forbes Україна (Урядовий портал органів виконавчої влади України. Малий та середній бізнес України зможе отримати доступ до програми ЄС COSME з
бюджетом у 2,3 млрд. євро.39, Інтернет-видання «Retail Community». Крупнейшие ритейлеры
Украины по версии Forbes. 2014, Інтернет-портал видання «Forbes Україна». 2016. Майбутній
антирекорд: рейтинг ефективності рітейлерів-201, Інтернет-портал видання «Forbes Україна». 2014.
Топ-10 FMCG-ритейлерів України). в Україні є група компаній-рітеєлерів, які конкурують між
собою і спільно контролюють близько 3 % сфери торгівлі товарами та послугами в Україні (RAU.
2020. Топ-7 платників податків у рітейлі України: АТБ, Епіцентр К, Сільпо, Metro, Ашан та інші.).
На рис. 1 представлено перелік компаній-рітеєлерів в Україні за обсягом торговельних площ і кількістю торговельних точок.

а

б
Рис. 1 представлено перелік компаній-рітеєлерів в Україні за обсягом торговельних площ і кількістю
торговельних точок: а – найбільші компанії-рітеєлери в Україні за кількістю торговельних точок;
б – найбільші компанії-рітеєлери в Україні за обсягом торговельних площ

Як бачимо з діаграм, представлених на рис. 1 безумовними лідерами ринку, які є компанії
Fozzy-Group, АТБ-маркет, ЗАТ «Фуршет» і Рітейл груп. На ці та інші компанії у 2019 році припв
1 трлн грн, або $40 млрд. За даними Державної служби статистики України саме на таку суму
скупилися торік співвітчизники у мережах супермаркетів, магазинах біля будинку й онлайнпродавців.
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Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що знеження обсягів торгівлі супроводжується монополізацією підприємницьких структур, які працюють у сфері рітейлу. В умовах рецесії
зростання торгівлі може відбуватись тільки за рахунок поглинання «дрібних гравців» у сфері
торгівлі.
Висновки і перспективи подальших досліджень
У результаті проведеного дослідження здійснено аналізування наукової літератури за проблематикою конкурентоспроможності вітчизняних торговельних підприємницьких структур. Виявлено, що більшість науковців приділяє увагу аналізу проблем, які торкаються тільки роздрібної
сфери. При цьому чимало вчених вказують про наявність потенційної тенденції на зростання рівня
монополізованості національної сфери гуртової торгівлі. У процесі написання цієї статті доведено,
що рівень монополізації протягом останніх років зростає, що в кінцевому підсумку може несприятливо вплинути на конкурентоспроможність національних торговельних підприємств. Витіснення
малого і середнього бізнесу з ринку може призвести до зростання інфляції та зниження рівня життя,
це також може негативно вплинути на розвиток виробничих галузей в Україні. Одним із результатів
дослідження було також те, що динаміка обсягів торгівлі є корельованою з динамікою ВВП, дана
тенденція свідчить про доцільність створення умов для розвитку торговельної справи в Україні з
акцентом на розширення роздрібної торгівлі, представниками якої можуть бути малі та середні
підприємства. До перспектив подальших досліджень слід віднести моделювання рівня конкурентоспроможності товарів для її аналізування та прогнозування.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
JEL Classification: L74
SECTION “ECONOMICS”. Економіка
Анотація. У статті обгрунтовано методичні підходи щодо оцінювання впливу
управління персоналом на результати діяльності будівельних підприємств, як послідовність взаємопов’язаних методів системно-структурного визначення критеріїв їх
основних характеристик.
Ключові слова: будівельні підприємства, управління персоналом, вплив, методичні
підходи.
Annotation. The article substantiates the methodological approaches to assessing the
impact of personnel management on the performance of construction companies, as a sequence
of interrelated methods of system-structural determination of the criteria of their main
characteristics. Recently, more and more emphasis has been placed on the need to orient
construction companies to the market and customer requests. This reflects heavily on business
models and management in the industry. Despite the significant role of construction in the
country's economic system and its complexity, insufficient attention was paid to the problems
of human resource management. However, it has long been known that the method of
personnel management can have important consequences for organizational effectiveness and
may even be a key advantage in a tough competitive environment. In the context of the study of
the characteristics of personnel management and its impact on the efficiency of construction
enterprises, methodological approaches are proposed, in particular, a sequence of
interconnected methods of systemic structural determination of the criteria for their main
characteristics, while the fuzzy sets method is determined as the base one, which made it
possible to reveal hidden relationships between variables, which is especially it is important in
cases where it is not possible to quantify them when used with the usual methodological
approaches. Input parameters selected indicators characterizing managerial competencies
("Team Management", "Management decisions", "Management of current work",
"Planning", "Motivation", "Innovative activity"), and output parameters defined indicators
characterizing the results of economic activity , as well as staffing of construction enterprises
selected according to the results of cluster analysis.
Keywords: construction companies, personnel management, influence, methodological
approaches.
Вступ
Останнім часом все більше акцентується на необхідності орієнтації будівельних підприємств
на ринок і запити клієнтів. Це значною мірою відображається на бізнес-моделях і управлінні в
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галузі. Попри значну роль будівництва в економічній системі країни та його трудомісткість,
проблемам управління людськими ресурсами не приділялося достатньої уваги. Проте давно відомо,
що спосіб управління персоналом може мати важливі наслідки для організаційної ефективності та
навіть може бути ключовою перевагою у жорсткому конкурентному середовищі.
Метf статті
Метою статті є обгрунтування методичних підходів щодо оцінювання ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом.
Результати дослідження
У контексті дослідження особливостей управління персоналом та його впливу на ефективність функціонування будівельних підприємств запропонуємо наступну послідовність методичних
підходів (рис. 1):

Рис. 1. Послідовність методичних підходів щодо оцінювання впливу управління персоналом
на результати діяльності будівельних підприємств
Джерело: розроблено автором

При цьому базовим буде метод нечітких множин, який дозволяє виявити скриті зв’язки між
змінними, що особливо важливо у випадках відсутності можливості їх кількісного виміру при
використанні звичними методичними підходами.
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Вхідними параметрами обрано показники, що характеризують управлінські компетенції:
“Управління командою», “Прийняття управлінських рішень”, “Управління поточною роботою”,
“Планування”, “Мотивування”, “Інноваційна активність” (рис. 2).

Рис. 2. Основна характеристика управлінських компетенцій
Джерело: сформовано автором

Їх детальне “наповнення” проведемо за допомогою використання методу оцінки компетенцій
персоналу Т. Кобуза “Оцінка 360 градусів”, що дозволяє отримати дані про співробітника у конкретних робочих ситуаціях і виявити його ділові якості. При цьому виокремлюються особливості
досвіду, знань і навичок, що проявляються у його поведінці в робочому процесі (у процесі
будівництва) [1; 2].
У відповідності до шкали оцінювання “Оцінка 360 градусів” («0» – абсолютно невірно; «1» –
невірно; «2» – швидше невірно; «3» – не знаю; «4» – швидше вірно; «5» – вірно; «6» – абсолютно
вірно), за кожною компетенцією закріплено по шість питань із відповідного переліку, тому
мінімальне значення оцінки – 6 балів, максимальне – 36 балів (6 питань по 6 балів) (табл. 1).
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Таблиця 1

Анкета для організації використання методу оцінки персоналу
“Оцінка 360 градусів» Т. Кобуза
Компетенції
Управління командою
Ухвалення управлінських рішень
Управління поточною роботою
Планування
Мотивування
Інноваційна активність

Питання
1, 6, 8, 10, 25, 28
12, 15, 18, 22, 26, 27
14, 15, 16, 19, 20, 21
7, 9, 13, 17, 21, 23
4, 5, 6, 10, 24, 28
2, 3, 11, 13, 29, 3

Джерело: сформовано на основі [1; 2]

Граничні значення встановимо у залежності від кількості опитаних працівників управлінського персоналу (керівників, працівників апарату управління, спеціалістів підприємств та їх
структурних підрозділів), тому для кожного підприємства ці межі будуть різними (табл. 2).
Оцінка персоналу за методикою “Оцінка 360 градусів» Т. Кобуза
Назва будівельного
підприємства
Кількість працівників
управлінського персоналу

Таблиця 2

Підприємство 1

Підприємство 2

Підприємство 3

Підприємство 4

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

Граничні значення (балів)
Межі норми (балів)
Оцінка (балів)

–
–
–

Компетенція 1, 2, 3, 4, 5, 6
–
–
–

Джерело: сформовано автором

В якості вихідних параметрів визначено показники, що характеризують результати господарської діяльності, а також кадрове забезпечення будівельних підприємств, відібраних за результатами кластерного аналізу (рис. 3).
Підвищення якості роботи та прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності потребує застосування нових методів обробки економічної інформації. На даному етапі
існує ряд математичних методів, алгоритмів і підходів, розроблених на основі теорії нечітких
множин, нечіткої логіки та нечіткої оптимізації як потужного інструментарію для аналізу і обробки
даних при розв’язанні реальних проблем в умовах невизначеності.
Використання сучасних комп’ютерних технологій дає можливість використовувати теорію
нечітких множин та нечіткої логіки в середовищі MatLab, яка забезпечує можливість використання блочно-структурної моделі для дослідження системи, забезпечення управлінських компетенцій в умовах невизначеності.
Якість управлінських компетенцій в будівельних підприємствах рекомендуємо представляти
рядом показників: управління командою, ухвалення управлінських рішень, управління поточною
роботою, планування, мотивування, інноваційна активність. Для її опису характерним є існування
одночасно різнорідної інформації: значень параметрів, припустимих інтервалів їх змін, статистичних законів розподілу для окремих величин, лінгвістичних критеріїв та обмежень, що отримані
від експертів та ін.
Формування ефективних управлінських компетенцій ґрунтується на вирішенні завдання
автоматизації процесу нечіткого моделювання за допомогою програмного продукту MatLab та пакету
Fuzzy Logic Toolbox. Формалізація термів здійснюється за допомогою трикутної функції належності.
Вибір такого типу функції належності обумовлений її простотою у застосуванні [3; 4; 5; 6].
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Рис. 3. Результати кластерного аналізу
Джерело: сформовано автором

Для побудови оптимізаційної моделі з використанням методики нечіткої логіки у термінах
множин і простору стану вводять два поняття: множину початкового стану та множини кінцевого
(заданого) стану. Згідно цих термінів якість управлінських компетенцій визначається як перехід їх
від початкового до заданого оптимального стану і відбувається таким чином, що жоден із множини
їх чинників не виходить за допустимі межі на заданій траєкторії зміни стану управлінських
компетенцій. В загальному випадку множина В задається у вигляді:
(1)
B = µi (k )
де µi (k )

функція належності оцінки ситуації, що розглядається за і-м параметром.
–
Управлінські компетенції представлені функцією залежності від множини показників

K = {k1 , k 2 ,..., k M } , де km, m = 1; M значення факторів, які впливають на їх якість, M – загальна
кількість факторів. При цьому для кожної складової визначаємо підмножину показників
K i = k1 , k 2 ,..., k Ni [7, c. 99]. У межах значень складових формуємо множину показників кожної

{

}

{

}

групи: K iz = k1 , k2 ,..., kN iz , причому:

∀i = 1;4

K i ⊂ K ; ∀z = 1; Z

K iz ⊂ K i ; ∀i = 1;4 K iz ⊂ K

(2)

Кожній підмножині Ki, i = 1,4 , відповідає функція належності:

µ i (k ),

i = 1;4 ,

(3)

де k – комплексний параметр управлінських компетенцій.
Повна множина значень показників, які визначають якість управлінських компетенцій описується за допомогою нечітких підмножин: Н – «низький»; С – «середній»; В – «високий»; ДВ –
«дуже високий» [6, c. 39]. Підмножини даного виду задані як лінгвістичні змінні відповідно до
сформованих терм-множин і визначають стан входу моделі (табл. 3).
Таблиця 3
Лінгвістична оцінка змінних для опису параметрів входу моделі
Параметри
k1 – k2

Терми

Діапазон
значень

низький (Н)

середній (С)

високий (B)

дуже високий (ДB)

з … до …

–

–

–

–

Джерело: сформовано автором
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Кожній підмножині ki, i = 1,4 , відповідає функція належності:

µi (k ),

i = 1;4 ,

де x – комплексний параметр.
На виході моделі очікується отримання даних, що описують результати господарської
діяльності будівельних підприємств. Параметри системи на виході моделі характеризують якість
управлінських компетенцій й задаються за допомогою лінгвістичних змінних відповідно до терммножин (табл. 4) [8].
Таблиця 4
Лінгвістичні оцінки вихідних змінних
Параметри
R1 -R4

Терми

Діапазон
значень

низький (Н)

середній (С)

високий (B)

дуже високий (ДB)

з … до …

…

…

…

…

Джерело: розроблено автором

На основі сформованих терм-множин лінгвістичних змінних (табл. 3; 4) та використовуючи
дерево логічного висновку (рис. 4), розробимо експертну базу знань, яка є нечітким носієм
інформації про причинно-наслідкові зв’язки між параметрами управлінських компетенцій на вході
моделі та результатів господарської діяльності й забезпечення персоналу – на виході.

Рис. 4. Дерево логічних висновків
Джерело: розроблено автором

Механізм роботи процесу нечіткого опису якості управлінських компетенцій можна
розділити на такі етапи: формування бази правил (встановлення лінгвістичних змінних, нечітких
правил), фазифікація (значення вихідних змінних перетворюються до значень типу лінгвістичних
змінних за допомогою функцій приналежності), розроблення умов, рішень (визначення правил, що
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пов’язують лінгвістичні змінні) та дефазифікація (перехід від нечітких значень величин до
визначених параметрів) (рис. 5) [7, c. 202].
Формування
бази правил
(лінгвістичні
змінні, нечіткі
правила)

Фазифікація

Блок умов,
блок рішень

Дефазифікація

Рис. 5. Загальна структура нечіткого виходу результатів аналізу
Джерело: модифіковано автором

На етапі фазифікації вхідних змінних відбувається їх приведення до нечіткості, формується
база правил і масив вхідних даних K i = k1 , k 2 ,..., k Ni , який містить значення всіх вхідних k і

{

}

змінних i = 1,4 та вихідної R змінної. При цьому точність оцінки управлінських компетенцій залежить від повноти бази знань, а гнучкість процесу оцінювання досягається за рахунок формулювання ключових правил прийняття рішень.
Хід логічного висновку за кожним правилом формується на етапі дефазифікації, де відображаються функції належності вхідних змінних та вихідної змінної. Метою цього етапу є отримання
сукупності акумульованих нечітких множин K для кожної умови в базі правил (i = 1..M). В результаті
дефазифікації одержуємо кількісні значення для кожної із вихідних лінгвістичних змінних.
Побудову нечіткої множини здійснюють за допомогою алгоритму Мамдані [7], який описує
кілька послідовно виконуваних етапів. При цьому, кожний наступний етап одержує на вхід
значення, отримані на попередньому етапі. На проміжних етапах використовується апарат нечіткої
логіки та теорія нечітких множин.
Точність оцінки залежить від повноти бази знань. Досягнення гнучкості процесу оцінювання
якості управлінських компетенцій досягається за рахунок завдання ключових правил прийняття
рішень. Хід логічного висновку за кожним правилом формується на етапі дефазифікації, де
відображаються функції належності вхідних змінних та вихідної змінної (рис. 6).

Рис. 6. Візуалізація нечіткого логічного висновку
щодо визначення якості управлінської компетенції в середовищі Matlab у Rule Viewer
Джерело: розраховано автором
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Розроблена модель впливу управлінських компетенцій на результати діяльності та кадрове
забезпечення будівельних підприємств дає можливість розрахувати оптимальні варіанти комбінацій
та рівні прогнозованих значень для формування стратегічних пріоритетів їх функціонування,
зокрема у контексті удосконалення системи управління персоналом.
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ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
JEL Classification: М 10, M 21
SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства, менеджмент
Анотація. Об’єктом даного дослідження є ефективність діяльності підприємства. У
роботі розглянуто ключові підходи до визначення ефективності діяльності підприємства. Досліджувані підходи включають комплексну систему індикаторів, які відображають
результати діяльності підприємства. Методологія дослідження спирається на теоретикометодичний та методологічний аналіз наукової літератури, метод економіко-статистичного моделювання для формування комплексної системи індикаторів ефективності
діяльності підприємства та на методи конкретизації, узагальнення, системного аналізу,
графічний метод.
Результати даного дослідження дозволяють представити сутність економічної
категорії «ефективність діяльності підприємства» як комплексну систему індикаторів,
через які відображається відповідність досягнутих результатів установленим нормам у
меті та цілях діяльності підприємства, а також задоволеність інтересів власників
підприємства. У роботі з’ясовано, що для об’єктивного та достовірного оцінювання
ефективності діяльності підприємства необхідно використовувати лише ті методи, які
чітко відображають специфіку діяльності підприємства. Встановлено, що для здійснення
оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно використати систему індикаторів, які відображають стан використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Доведено, що на практиці визначення ефективності діяльності підприємства проводиться за ресурсним, дохідним та витратним методами. Запропоновано оцінювати ефективність діяльності підприємства шляхом визначення «золотого правила» економіки
підприємства, відносних індикаторів ділової активності підприємства, відносних індикаторів рентабельності діяльності підприємства. Наукова новизна одержаних результатів
полягає у економіко-статистичному визначенні ефективності діяльності підприємства,
яке, на відміну від наявних методів, базується на визначенні лише тих індикаторів, які
характеризують реальні результати діяльності підприємства з-поміж ряду загальних
оціночних індикаторів. Встановлено, обрана у роботі методика покращення рівня ефективності діяльності підприємства у перспективі дозволить виявити дійсні проблематичні сфери діяльності підприємства та відповідно мінімізувати і нейтралізувати
перешкоди на шляху функціонування підприємства.
Ключові слова: ефективність діяльності підприємства, індикатори рентабельності,
індикатори ділової активності, максимізація прибутку.
Annotation. The object of this research is the efficiency of the enterprise. The paper
considers the key approaches to determining efficiency of the enterprise. The researched
approaches include a complex system of indicators that reflect the results of the enterprise. The
methodology of the research is based on theoretical and methodological and methodological
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analysis of scientific literature, method of economic and statistical modeling for the formation
of a complex system of indicators of enterprise activity efficiency and methods of
concretization, generalization, system analysis, graphical method.
The results of this research allow us to present the essence of the economic category
"efficiency of the enterprise" as a comprehensive system of indicators that reflect the
compliance of the achieved results with the established goals and objectives of the enterprise,
as well as satisfaction of business owners. The paper found out that for an objective and
reliable assessment of the efficiency of the enterprise it is necessary to use only those methods
that clearly reflect the specifics of the enterprise.
It is established that in order to evaluate the efficiency of the enterprise activity it is
necessary to use a system of indicators that reflect the state of use of material, labor and
financial resources. It is proved that in practice, determining the effectiveness of the enterprise
is carried out by resource, revenue and cost methods. It is offered to estimate efficiency of
activity of the enterprise by definition of "golden rule" of economy of the enterprise, relative
indicators of business activity of the enterprise, relative indicators of profitability of activity of
the enterprise. The scientific novelty of the obtained results lies in the economic and statistical
determination of the efficiency of the enterprise, which, unlike existing methods, is based on
determining only those indicators that characterize the real results of the enterprise among a
number of general evaluation indicators. It is established that the method chosen to improve
the level of efficiency of the enterprise in the future will allow to identify the real problematic
areas of activity of the enterprise and accordingly to minimize and neutralize obstacles to the
functioning of the enterprise.
Keywords: efficiency of the enterprise activity, profitability indicators, business activity
indicators, profit maximization.
Вступ
В умовах бурхливого розвитку ринкових відносин та пристосуванні до неочікуваних змін
середовища функціонування гострою виступає проблема визначення ефективності діяльності підприємства. При цьому, спираючись на розуміння сутності поняття «ефективність» [1; 2], а також,
підтримуючи позиції топ-менеджерів підприємств, слід наголосити на тому, що ефективність діяльності підприємства являє собою комплексну систему індикаторів, через які відображається відповідність досягнутих результатів установленим нормам у меті та цілях діяльності підприємства, а також задоволеність інтересів власників підприємства. Поряд з тим, варто зауважити, що підвищити
рівень ефективності підприємства можна за рахунок проведення модернізації основних фондів [3],
а також в контексті досягнення додаткових конкурентних переваг підприємства на ринку [4]. Окрім
того, встановлено, що ключовими напрямками економіко-статистичного визначення ефективності
діяльності підприємства є виробнича діяльність, маркетингова діяльність, діяльність у сфері науководослідних та дослідно-конструкторських робіт, діяльність у сфері закупівель [5]. Отже, все вищезазначене обумовлює актуальність тематики роботи.
Мета роботи
Метою роботи виступає формування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій
щодо економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства.
У процесі дослідження використано такі методи:
1. Метод економіко-статистичного моделювання для формування комплексної системи індикаторів ефективності діяльності підприємства. При цьому, варто взяти до уваги такі методики як:
1) визначення ефективності діяльності за «золотим правилом» економіки підприємства;
2) визначення відносних індикаторів ділової активності підприємства;
3) визначення відносних індикаторів рентабельності діяльності підприємства.
2. Методи конкретизації, узагальнення, системного аналізу, графічний метод – для уточнення
сутності змісту категорії «ефективність діяльності підприємства» та визначення ключових особливостей оцінювання.
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Результати дослідження
Проведені дослідження, представлені у [6–9], дають підстави зробити висновок про те, що
ефективність діяльності підприємства доцільно визначати як співвідношення результатів діяльності
до витрат, які виникають при отриманні цих результатів. При цьому, необхідно зауважити, що у
категорії витрат виділяють таке поняття як ресурси (зокрема авансовані ресурси та витрачені ресурси) (рис. 1). Під час економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства
виникає потреба у встановленні певного критерію ефективності та у формуванні системи індикаторів, що розглядаються у вигляді мікромоделі відповідного економічного явища. Зокрема це може
бути індикатор рентабельності продаж, індикатор рентабельності капіталу, індикатор матеріаломісткості продукції, індикатор продуктивності праці та ряд інших тотожних індикаторів. Своєю
чергою, окреслені вище індикатори варто укомплектувати із використанням мультиплікативних
індексних моделей, що дасть можливість здійснити індексним методом факторний аналіз ефективності діяльності підприємства. Варто зауважити, що в процесі здійснення економіко-статистичного
аналізу виникає можливість побудови індексних моделей ефективності використання того чи
іншого виду витрат чи витрат у сукупності.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АВАНСОВИХ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАЧЕНИХ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ

СУМАРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ДІЯЛЬНОСТІ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМТВА

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Взаємозв’язок оцінок ефективності діяльності підприємства (удосконалено на основі [9])

Тут доцільно зазначити [9], що економіко-статистичний аналіз дозволяє здійснити розрахунок
не тільки відносних індикаторів діяльності підприємства, але і розрахувати також абсолютні
індикатори, які характеризують цю діяльність. На основі цього, з’ясовано, що у разі розрахунку
відносних індикаторів діяльності підприємства, то ефективність буде порівнюватися із прибутковістю (рентабельністю) діяльності підприємства. Водночас, розрахунок абсолютних індикаторів
діяльності підприємства буде відображатися через ефект діяльності підприємства і його порівняння
з обсягом одержаного прибутку. Варто також відмітити, що не завжди обсяг прибутку (прибутковості) буде достовірно характеризувати рівень ефективності (ефекту) діяльності підприємства.
Відтак, враховуючи підходи до визначення ефективності діяльності підприємства [10], методи
розрахунку цього індикатора рекомендуємо подати:
1) при визначенні «золотого правила» економіки підприємства (1):
TRRP > TRD > TRAK > 100%,
(1)
2) при визначенні відносних індикаторів ділової активності підприємства (2)–(4):
VYR ( D)
K OB =
,
(2)
VAK
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KZ =

TOB =

VAK
,
VYR ( D)

K × VAK S
KD
= KD × KZ = D
,
K OB
VYR ( D)

(3)
(4)

3) при визначенні відносних індикаторів рентабельності діяльності підприємства (5)–(6):

PR
,
VAK
PR
K RP =
,
VYT
K RAK =

(5)

(6)
де T R PR, T R D, T R AK – темпи росту прибутку, доходу та активів підприємства; K OB – коефіцієнт
оборотності; VYR(D) – виручка (дохід) підприємства; VAK – вартість активів підприємства; K Z –
коефіцієнт закріплення, T OB – тривалість одного обороту активів підприємства; K D – кількість днів;
VAK S – середня вартість активів підприємства; K R AK – коефіцієнт рентабельності активів підприємства; PR – прибуток підприємства; K R P – коефіцієнт рентабельності продажів підприємства;
VYT – витрати підприємства.
Окрім того, варто відзначити, що основна мета діяльності підприємства спрямована на максимізацію прибутку. З огляду на те, таку умову доцільно подати формулою (7) [11]:
PR
EDP
=
→ max,
(7)
∑B
P
де E D – ефективність діяльності підприємства, ∑B – сума балансу (де VAK повинна дорівнювати
сумі зобов’язань і власного капіталу підприємства).
Тут доцільно відмітити, що на відміну від представлених вище методів розрахунку індикатора
ефективності діяльності підприємства, у практиці існують також традиційні підходи до оцінювання.
Відтак, за дослідженнями, представленими у [12], визначення ефективності діяльності підприємства
проводиться за ресурсним, дохідним та витратним методами. В рамках застосування зазначених
підходів розраховуються наступні індикатори, які відображають результати діяльності підприємства:
1) індикатори залишкового прибутку;
2) індикатори грошових потоків;
3) індикатори оцінювання впливу ринкового середовища;
4) відносні індикатори діяльності підприємства;
5) індикатори зростання.
В контексті цього встановлено [13], що для здійснення оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно використати систему індикаторів, через які відображено стан використання
матеріальних (коефіцієнт забезпечення матеріальними ресурсами, індикатор матеріаломісткості, індикатор матеріаловіддачі, коефіцієнт обертання запасів), трудових (середньорічний виробіток продукції, вироблений одним працівником, індикатор трудомісткості продукції, індикатор продуктивності праці, частка заробітної плати у витратах підприємства) та фінансових ресурсів (індикатор
рентабельності витрат на заробітну плату , коефіцієнт повернення капітальних вкладень, коефіцієнт
ефективності грошового потоку, індикатор рентабельності власного капіталу, індикатор рентабельності статутного капіталу, індикатор рентабельності позикового капіталу, індикатор рентабельності
залучених фінансових ресурсів).
З огляду на зазначене вище, слід відмітити, що представлені дослідження варто безпосередньо враховувати в контексті удосконалення комплексної системи діагностики діяльності підприємства.
Висновки
За результатами проведеного дослідження уточнено сутність економічної категорії «ефективність діяльності підприємства». На думку авторів цієї наукової роботи, це комплексна система
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індикаторів, через які відображається відповідність досягнутих результатів установленим нормам у
меті та цілях діяльності підприємства, а також задоволеність інтересів власників підприємства. Для
об’єктивного та достовірного оцінювання ефективності діяльності підприємства необхідно
використовувати лише ті методи, які чітко відображають специфіку діяльності підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у економіко-статистичному визначенні
ефективності діяльності підприємства, яке, на відміну від наявних методів, базується на визначенні
лише тих індикаторів, які характеризують реальні результати діяльності підприємства з-поміж ряду
загальних оціночних індикаторів. Це, своєю чергою, дозволить покращити рівень ефективність
діяльності підприємства у перспективі, оскільки буде встановлено дійсні проблематичні сфери
діяльності підприємства та відповідно проводитиметься мінімізація та нейтралізація перешкод на
шляху функціонування підприємства.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA
В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК
JEL Classification: М 10, M 21
SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства, менеджмент
Анотація. В статті досліджено суть та перспективи використання великих даних
(Big Data) в управлінні ланцюгами поставок. Описано основні етапи проходження
ланцюга поставок. Наведено приклад застосування великих даних у ланцюгах поставок
різних сфер економіки. У поєднанні з новітньою технологією аналітики великі дані
дозволяють компаніям швидко отримувати корисні знання з величезних обсягів
структурованих та неструктурованих даних з різних джерел. Встановлена роль
Інтернету речей у використанні великих даних у ланцюгах поставок.
Ключові слова: великі дані (Big Data), Інтернет речей (Internet of Things), ланцюг
поставок, CRM, ERP.
Annotation. Exploring what they find interesting is Big Data in Chain Management. The
main steps in this supply chain are described. The use of big data in chains that delivered
different economies is presented. Utilizing state-of-the-art technology, large-scale analytics
allow the company to quickly obtain useful data about big structural and unstructured data
from a variety of sources. Today's companies are faced with huge numbers of endless streams
of data across a wide range of channels. Properly utilizing this data, you can realize a powerful
competitive advantage by increasing your organization's supply chain efficiency. Big data is a
dynamic, huge and disparate amount of information created by humans, tools and machines. It
includes information collected from Internet-enabled devices via smartphones and tablets, such
as social media, video and voice recordings, as well as the continuous storage and registration
of structured and unstructured data from company internal software such as CRM, ERP and
financial software. Combined with the latest analytics technology, big data allows companies to
quickly gain useful insights from the vast amounts of structured and unstructured data from a
variety of sources. For supply chain managers, this strategy can help to increase visibility and
provide a deeper understanding of the entire supply chain. The established Internet attack
played big data in chains. Utilizing large messages, this network of circuits places real
reactions to unanticipated questions and reduces the results of all problems. You can also see
the benefits in the areas of customer satisfaction and security. Data can substantially satisfy
customer reliability, allowing authorities to choose the cheapest other shipping methods, using
better controls, reducing potential leads and US overseas orders – all things that need to be
considered in policy matters.
Keywords: Big Data, Internet of Things, Supply Chain, CRM, ERP.
Постановка проблеми
Менеджери ланцюгів постачання мають на меті збільшити продуктивність, економію витрат
та швидкість виходу на ринок, але борються зі складною екосистемою, керованою багатьма учасниками
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(виробниками, роздрібними торговцями, постачальниками тощо), каналами (онлайн, офлайн, omni)
та змінними. Більше того, більшість даних, що генеруються в ланцюзі поставок, виходять за межі
лише одного підприємства чи суб'єкта господарювання, і такий рівень розшарування робить аналіз
ще більш складним. Оскільки ландшафт управління ланцюгами поставок стає все складнішим, а
традиційні системи виявляються неадекватними, менеджери ланцюгів поставок звертаються до
аналітики великих даних.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Дослідженню перспективи використання великих даних в управлінні ланцюгами поставок.
Для достовірного дослідження основних перспектив використання великих даних та Інтернету
речей, були досліджені статті вітчизняних та закордонних вчених, але деякі аспекти залишились
поза дослідженням.
Завдання статті полягає в визначенні основних перспектив використання великих даних в
управлінні ланцюгами поставок.
Виклад основного матеріалу
Аналітика великих даних (big data analytics) – це комбінація інструментів, систем обробки та
алгоритмів, які можуть інтерпретувати інформацію з даних. Традиційно SCM спирається на ERP та
інші розрізнені системи зберігання даних. Але з аналітикою ланцюгів постачань процес перейшов
від простої автоматизації до інтеграції даних вперед та кращого прийняття рішень.
Великі дані значною мірою можуть вплинути на кожен етап ланцюга поставок. На етапі планування інтегровані дані по всій мережі ланцюгів поставок разом із використанням статистичних
моделей допомагають більш точно прогнозувати попит (наприклад, кількість продажів, рівні
запасів). Наприклад, отримуючи комунікаційні системи та системи поповнення, ми можемо переконатися, що в роздрібній торгівлі немає сценаріїв, що не є на складі. Ці моделі не тільки враховують
дані минулого та реального часу, але також враховують макроекономічні фактори, галузеві тенденції та дані конкурентів.
На етапі громадження та розвитку витрати на закупівлю великих даних в середньому становлять близько 43% від загальних витрат, понесених фірмою. Враховуючи величезний потенціал
заощаджень у цій галузі, фірми використовують аналітику ланцюгів поставок для оцінки ефективності та відповідності підрядника в режимі реального часу, а не в квартальних або річних
циклах, коли може бути занадто пізно для втручання та зниження витрат. Навіть під час оцінки
кількісні методи можуть зробити структуру витрат більш прозорою, допомагаючи керівникам
рішень визначити приховані витрати [5, c. 50].
На етапі виконання великі дані можуть допомогти переконфігурувати безліч рухомих частин
для оптимізації доступних ресурсів (простір, інструменти, матеріали, люди тощо) та максимізувати
вихід. Наприклад, у виробничій промисловості датчики Інтернету речей (Internet of things, IoT)
можуть надавати дані обладнання в режимі реального часу, які можна оптимізувати в реальному
часі для підвищення продуктивності активів та виробничих потужностей.
На етапі доставки все залежить від швидкості (виведення товару вчасно), точності (забезпечення того, щоб пакети дійшли до потрібного пункту призначення) та ефективності (пошук оптимального маршруту / комбінування поставок). Дані про доставку в реальному часі, накладені зовнішніми даними, такими як структури руху та погоди, можуть призвести до значного покращення
ефективності управління логістикою [4, c. 100].
На етапі повернення продукції відбувається приблизно 30% повернень для певних категорій товарів, що є основним стримуючим фактором для компаній, що підтримують свою прибутковість. Прикладами зворотних логістичних витрат є транспортні витрати при поверненні товару до продавця / складу,
накладні витрати при відправці іншого товару замовнику, а також витрати на оцінку повернутого
товару. Аналітика може допомогти зменшити ці витрати та забезпечити видимість, необхідну для
безперебійної віддачі, поєднуючи дані із систем запасів та продажів, а також вхідні та вихідні потоки.
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Економіка ланцюга поставок – це мережа багатьох галузей, і аналітика великих даних вплинула на більшість із них. Для прикладу можна розглянути вплив на виробництво, поставку споживчих
товарів та сільське господарство.
У обробній промисловості дані очолюють четверту промислову революцію. Випадків використання є безліч: збір телеметричних даних для технічного обслуговування обладнання, збір контекстної розвідки для усунення вузьких місць для високої пропускної здатності та прогнозування
попиту.
Для фірм споживчих товарів аналітика великих даних допомагає планувати сценарії, що
реалізуються, і відповідати на запитання щодо того, чи приносять стратегії, такі як маркетингові
витрати, очікувані прибутки чи нова функція продукту призведе до кращого досвіду роботи з
клієнтами [6].
Займаючись швидкопсувними продуктами, харчова промисловість постійно шукає шляхів
оновлення ланцюга поставок. Одним із способів досягти цього є поєднання історичних даних у
режимі реального часу для підвищення ефективності роботи та скорочення циклів доставки.
Багато компаній вже почали використовувати потенціал аналітики великих даних для
вирішення своїх основних бізнес-проблем. 68% лідерів ланцюгів поставок вважають, що аналітика
ланцюгів поставок має вирішальне значення для їх діяльності. Однак ключовим компонентом
успіху аналітики ланцюгів поставок є консолідація даних усіх учасників та потоків у системі,
суттєво порушуючи межі між ними.
Сьогоднішні компанії стикаються з величезними низками нескінченного потоку даних із
широкого спектру каналів. При належному використанні цих даних можна реалізувати потужну
перевагу перед конкуренцією, підвищуючи ефективність в ланцюзі постачань організації.
Великі дані – це динамічний, величезний та розрізнений обсяг інформації, створений людьми,
інструментами та машинами. Вона включає інформацію, зібрану з пристроїв із підтримкою Інтернету через смартфони та планшети – це соціальні медіа, відео та голосові записи, а також постійне
збереження та реєстрацію структурованих та неструктурованих даних із внутрішнього програмного
забезпечення компанії, такого як CRM, ERP та фінансового програмного забезпечення.
У поєднанні з новітньою технологією аналітики великі дані дозволяють компаніям швидко
отримувати корисні знання з величезних обсягів структурованих та неструктурованих даних з
різних джерел. Для керівників ланцюгів поставок ця стратегія може допомогти підвищити
видимість та надати більш глибоке розуміння всієї ланцюга поставок [8, c. 69].
Існує незліченна кількість сценаріїв компаній та операцій по ланцюгах поставок, що застосовують рішення з великими даними, що ілюструють багатство можливостей удосконалення процесів, доступних завдяки правильному використанню даних.
Багато компаній сьогодні використовують Інтернет речей (IoT) та машинне навчання для
прогнозованого обслуговування активів, щоб уникнути позапланових простоїв. IoT може доставляти дані телеметрії в режимі реального часу за допомогою високотехнологічних датчиків для виявлення деталей виробничого процесу. Наприклад, Microsoft співпрацює з Powel, постачальником
водопостачальних систем у Норвегії, щоб визначити за допомогою системи IoT рівень витрат на води. Протягом 5-денного хакфесту команда змогла створити продукт MVP, який Powel міг використовувати для розгортання по всій їхній системі. Все більше та більше організацій використовують
переваги алгоритмів машинного навчання – навчених аналізувати дані компанії для більш точного
прогнозування очікуваного ремонту чи збоїв машини. Losant Technologies використовує Google
Machine Learning для виявлення неминучих збоїв за допомогою моніторингу стану, який збирає
мільйони точок даних про звук і вібрацію та аналізує їх за допомогою машинного навчання. Великі
рішення даних можуть допомогти мінімізувати затримки доставки, аналізуючи дані GPS, а також
дані про погоду та трафік, щоб краще оптимізувати маршрути доставки. UPS використовує
внутрішню динамічну оптимізацію маршруту ORION. Великі дані також допомагають компаніям
управляти більш чуйними ланцюгами поставок, оскільки вони можуть краще зрозуміти клієнтів та
тенденції на ринку, і, таким чином, вони здатні прогнозувати та активно активізувати стратегію
діяльності, пов’язаної з ланцюгом поставок. Наприклад, молочна ферма змогла використовувати
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датчики RFID та IoT для виявлення проблем, пов'язаних зі здоров’ям корів, якістю кормів та зміною
температури, які впливали на загальну якість молока. В результаті вийшов більш гомогенізований
продукт вищої якості [3].
Використовуючи великі дані, організації ланцюгів поставок можуть покращити реагування на
непередбачуваний попит та зменшити пов'язані з цим проблеми. Вони також можуть бачити
переваги в таких трьох сферах: зниження витрат, задоволеності клієнтів та простежуваність.
Одним з головних рушійників збору та аналізу великих даних для компаній сьогодні залишається
зниження витрат. Інформація в реальному часі, порівняно з історичними даними, є надзвичайно
важливою, і простий доступ до неї у ланцюзі постачань може допомогти вам встановити орієнтири,
оптимізувати процеси та, в свою чергу, знайти можливості знизити витрати [1, c. 31].
Дані, які збираються, можуть надати компанії координаційний центр, який допомагає приймати
освічені, добре обґрунтовані рішення, що може призвести до більш економічної ланцюга поставок.
Дані можуть суттєво підвищити задоволеність клієнтів, оскільки це дозволяє контролюючим
органам вибирати найідеальніші способи доставки, використовувати кращі перевізники, знижувати
потенціал пошкоджень та зупиняти затримки – все це призводить до поліпшення обслуговування.
Надаючи клієнтам доступ до даних – варто використати відстеження в реальному часі, тоді
компанії та клієнти можуть швидко зрозуміти, що знаходиться в дорозі, допомагаючи в управлінні
запасами [7, c. 55-57].
Згідно з доповіддю «Етична корпорація», приблизно 30 відсотків компаній заявляють, що
простежуваність та екологічні проблеми є актуальними темами саме зараз. Відкликання та простежуваність природно вимагають великих даних. Використовуючи великі дані, ви можете покращити
ефективність відстеження вашої організації, а також зменшити незліченну кількість годин, пов’язаних із доступом, інтеграцією та керуванням базами даних про продукти, що виділяють елементи,
які потрібно відкликати чи змінювати.
Хоча деякі організації вже знають, наскільки корисна аналітика великих даних для конкурентного
бізнесу сьогодні, багатьом компаніям все ще вважається непосильним для збору та аналізу своїх даних.
Навіть якщо фірма входить до складу більшості тих, хто ще не почав використовувати аналітику великих
даних для управління ланцюгами поставок, важливо усвідомити, що освоєння технології стане ключовим
рушієм для рухів керівників ланцюгів поставок. Якщо фірма не знає, як розпочати роботу, одним із
підходів є співпраця зі стороннім партнером, який може допомогти зібрати дані, для продовження зосереджуватись на щоденних операціях. Важливо переконатися, що партнер, якого вибрано для управління
даними фірми, використовує найсучасніші технології. У нескінченності потоків даних, до яких можна
мати доступ, головне – точність і своєчасність. На жаль, якщо дані неточні, це може пошкодити мережу
поставок. Неправильні дані можуть призвести до масиву питань, проте найбільші з них – це планування та
задоволення клієнтів [2, c. 74].
Нарешті, безпека, як правило, не помічається при створенні плану великих даних. Дані фірми
містять конфіденційну інформацію про продавців, клієнтів, ціни та багато іншого. Важливо
забезпечити, щоб ця інформація не надходила нікому іншим без дозволу фірми.
Висновки
Великі дані все більше стають ключовими для ефективного ланцюга поставок та зменшення
витрат. Насправді, тепер звичайна практика збирати та аналізувати величезну кількість інформації,
щоб допомогти збільшити дохід.
За прогнозами експертів, тенденція буде продовжуватись розширюватися, і лише економія витрат
на ефективну реструктуризацію ланцюгів поставок потенційно є достатньою мірою не лише для
значного додаткового прибутку, але й для ефективних, спрощених операцій, що рухаються вперед.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ В ЕКОНОМІКАХ КРАЇН СВІТУ
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Анотація. Окреслено сутність будівельного сектору та його місце в економіці
країни. Проаналізовано розвиток підприємств будівельного сектору в різних країнах
світу з допомогою використання галузевих показників: рівня галузевого виробництва,
матеріаломісткості, енергоємності, імпортозалежності ринку, експортоорієнтованості,
імпортозалежності виробництва. Визначено інтегральний показник розвитку будівельного сектору у кожній країні Європи. Оцінено вплив галузевих показників функціонування будівельного сектору в 36 країнах світу на їх ВВП з використанням динамічної
балансової кросс-секшн регресії впродовж 2011-2016 рр. З допомогою багатовимірного
статистичного аналізу виокремлено 6 груп країн, кожна з яких має спільні ознаки
функціонування підприємств будівельного сектору.
Ключові слова: будівництво, підприємства будівельного сектору, економіка країни,
розвиток.
Annotation. It defines the essence of the construction sector and its place in the economy
of the country. The development of the enterprises of the construction sector in various
countries of the world through the use of industry indicators: level of industrial production,
material intensity, energy intensity, import dependence, market, export orientation, import
dependence of production. Defined by the integral indicator of the development of the
construction sector in each European country. Estimated the effect of sectoral indicators in the
construction sector in 36 countries on their GDP using a dynamic balance sheet cross-sexn
regression for 2011-2016 by using multivariate statistical analysis identified 6 groups of
countries, each of which has the General features of functioning of the enterprises of the
construction sector.
The development of enterprises in the construction sector of Ukraine prevents many
multidimensional problems of socio-economic, financial, institutional, technological and
organizational nature. Despite the great scientific potential of researchers, remain a number of
unsolved questions concerning the development of housing, commercial, industrial and
infrastructure construction, in particular the extension of the possibilities of using mechanisms
of public-private partnerships in the construction sector; the harmonization of construction
and socio-economic needs of society; the establishment of institutional environment for the
effective functioning of enterprises of the construction sector; ensuring innovative development
of the construction. It actualizes the need for a theoretical-methodological substantiation of
strategic priorities and mechanisms of development of the construction sector of Ukraine, in
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particular the use of the valuable for Ukraine the international experience in the development
of construction, and that led to the choice of research topic.
Key words: construction, enterprises of the construction sector, the country's economy,
development.
Вступ
Будівельний сектор є одним із базових секторів економіки кожної країни світу. Рівень його
розвитку має вагомий вплив на економічну безпеку держави. Участь будівництва у багатьох
соціально-економічних процесах та його взаємозв’язок з усіма секторами економіки дозволяють
вважати його вагомою складовою економічного зростання країни. За участю будівельного сектору
реалізовуються первинні фізіологічні потреби суспільства у житлі та захисті. Завдяки
фондоутворювальній функції забезпечуються основними фондами (будівлями та спорудами)
суб’єкти приватної, державної та комунальної власності усіх видів економічної діяльності. При
цьому формуються ринки капіталу, товарів і послуг, трудових ресурсів; розвивається комерційна,
транспортна та соціально-культурна інфраструктура.
Розвитку підприємств будівельного сектору України перешкоджає багато різноаспектних проблем соціально-економічного, фінансового, інституційного, техніко-технологічного та організаційного
характеру. Попри вагомий науковий доробок дослідників, нерозкритими залишається низка питань
щодо розвитку підприємств житлового, комерційного, промислового та інфраструктурного будівництва, зокрема розширення можливостей використання механізмів державно-приватного партнерства
в будівельному секторі; гармонізації будівництва та соціально-економічних потреб суспільства; налагодження інституціонального середовища для ефективного функціонування підприємств будівельного
сектору; інноваційного забезпечення розвитку будівництва. Це актуалізує потребу в теоретико-методологічному обґрунтуванні стратегічних пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України,
зокрема з використанням цінного для України закордонного досвіду щодо розвитку будівництва, що й
зумовило вибір теми дослідження.
Метою статті є дослідження особливостей розвитку підприємств будівельного сектору в
економіках країн світу.
Методи дослідження
Розвиток підприємств будівельного сектору в різних країнах світу проаналізуємо з
допомогою використання галузевих показників, найбільш сприятливими з яких на основі експертних оцінок визначено: рівень галузевого виробництва; матеріаломісткість; енергоємність; імпортозалежність ринку; експортоорієнтованість; імпортозалежність виробництва (табл. 1).
Розрахунок галузевих показників для аналізу функціонування
будівництва у різних країнах світу
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Таблиця 1

Продовження табл. 1
Назва показника

Формула розрахунку

Характеристика

*Сформовано автором.

Для оцінки впливу галузевих показників функціонування підприємств будівельного сектору
(випуск, валова додана вартість (ВДВ) у будівництві; проміжне споживання у будівництві; проміжне споживання імпорту у будівництві; прямі матеріальні витрати енергоресурсів в будівництва;
експорт та імпорт у будівництві) в 36 країнах світу на їх валовий внутрішній продукт (ВВП)
використаємо інструментарій багатофакторного динамічного регресійного моделювання, зокрема
динамічну балансову кросс-секшн регресію впродовж 2011-2016 рр. (2011 р., 2013 р., 2016 р.), що
дасть змогу сформувати масштабну генеральну вибірку (756 спостережень). Для проведення
обчислень використаємо програмне середовище Statistica 10.0.
Для групування країн світу за сукупністю різновимірних показників потенціалу розвитку
будівельного сектору економіки вважаємо доцільним використання багатовимірного статистичного
аналізу (БСА), що забезпечить можливістю їх зведення у таксономічні групи [1]. З допомогою БСА
визначається “максимально сприятливе рішення”, за принципом групування і об’єднання аналіз
дозволяє виявити таксони з визначеними відстанями, що можна відобразити у вигляді вертикальної
та горизонтальної діаграми [2, с. 54]. При цьому використовується евклідова метрика для обчислення відстаней між об’єктами (у багатовимірному просторі) [3, с. 29]. Для проведення обчислень
також використаємо програмне середовище (Statistica 10.0).
Загальна характеристика
Будівельний сектор відіграє важливу роль в економіках країн світу. Зокрема, в європейській
економіці він становить 9% ВВП і забезпечує близько 18 мільйонів робочих місць. Це локомотив
економічного зростання і сфера діяльності для 3 млн. підприємств, в основному малого та середнього бізнесу. Будівництво є основним споживачем напівфабрикатів (сировини, продукції хімічної
промисловості, електричного та електронного обладнання тощо) та пов’язаних з ними послуги.
Якість будівельної продукції (її техніко-технологічні властивості та енергетична ефективність)
здійснює вагомий вплив на соціально-економічний розвиток та рівень життя європейців [4; 5].
Результати аналізу
Найбільшою участю підприємств будівельного сектора у формуванні економіки протягом останніх років серед досліджуваних країн світу слід відзначити Австралію, Словаччину; Румунію, Литву,
Канаду, Мексику, Польщу. У структурі експорту найбільшою часткою будівництва характеризуються
Нідерланди, Польща, Естонія, Бельгія, Данія, Латвія, Португалія, Словенія [6; 7]. Ці країни відповідно
відзначаються найвищими показниками експортоорієнтованості будівельного сектору.
Високі показники галузевого виробництва у будівництві простежуються у Мексиці (0,56),
США (0,55), Литві (0,55), Словаччині (0,47), Швеції (0,46), Бразилії (0,46), Німеччині (0,44), Японії
(0,44). До країн із найбільш матеріаломістким будівельним сектором відноситься Україна (0,76),
Болгарія (0,76), Китай (0,75), Латвія (0,71), Ірландія (0,70). Високий рівень енергоємності показують
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Румунія (0,0571), Іспанія (0,0238), Китай (0,0155), Росія (0,0151), Туреччина (0,0135), Ірландія
(0,0112), Чехія (0,0112), Індія (0,0108), Польща (0,0104). Найбільш імпортозалежні будівельні ринки
відзначаються в Естонії (0,0892), Бельгії (0,0648), Данії (0,0574), Словаччині (0,0405), Нідерландах
(0,0367), Угорщині (0,0348), Німеччині (0,0288), Чехії (0,0218), Словенії (0,0208). Суттєва залежність від імпортної продукції у процесі будівництві спостерігається в Ірландії (0,3025), Угорщині
(0,2641), Естонії (0,2308), Данії (0,2225), Україні (0,2206), Болгарії (0,2164), Бельгії (0,2155) (табл. 2).
На основі вище поданих показників в роботі було розраховано інтегральний індекс розвитку
підприємств будівельного сектору, де за кожним показником (рівень галузевого виробництва, матеріаломісткість, енергоємність, імпортозалежність ринку, експортоорієнтованість, імпортозалежність виробництва у будівельному секторі) визначалося еталонне значення (найкращий показник
серед країн). Відношення до цього значення кожної країни визначало відповідний рівень за кожним
показником (у випадку їх негативного економічного впливу відношення було зворотнім (еталонне
значення – ділене, значення країни – дільник). Їх сума – інтегральний індекс розвитку підприємств
будівельного сектору (табл. 2).
Рівень розвитку будівельного сектору у країнах Європи, 2016 р.
№

Країна

ГВ бс

ММ бс

ЕЄ бс

Eo

І зБР

0,041

0,036

1.

Словаччина

2.

Литва

0,550

0,420

0,005

0,021

3.
4.
5.
6.

Естонія
Данія
Греція
Німеччина

0,370
0,360
0,410
0,440

0,600
0,610
0,560
0,540

0,005
0,003
0,003
0,008

0,089
0,057
0,024
0,029

7.

Великобританія

0,400

0,560

0,006

0,011

8.

Бельгія

0,300

0,680

0,005

0,065

9.

Австрія

0,400

0,590

0,004

0,021

10.

Швеція

0,460

0,520

0,005

11.

Іспанія

0,420

0,550

12.
13.

21.

Угорщина
Італія
Нідерланди
Фінляндія
Франція
Португалія
Туреччина
Польща
Румунія
Словенія

0,380
0,350
0,330
0,380
0,390
0,370
0,430
0,350
0,370
0,330

22.

Чехія

23.

0,510

0,003

ІПР бс

0,117

1,000

0,059

0,102

1,000

0,106
0,069
0,044
0,008

0,231
0,223
0,124
0,116

0,996
0,934
0,855

0,005

0,062

0,808

0,075

0,216

0,805

0,019

0,141

0,767

0,007

0,011

0,136

0,763

0,024

0,006

0,019

0,062

0,738

0,580
0,630
0,650
0,590
0,590
0,590
0,520
0,630
0,550
0,630

0,006
0,009
0,006
0,005
0,005
0,008
0,014
0,010
0,057
0,009

0,035
0,011
0,037
0,006
0,009
0,012
0,003
0,014
0,014
0,021

0,042
0,009
0,193
0,001
0,120
0,048
0,019
0,074
0,026
0,063

0,264
0,062
0,200
0,137
0,120
0,113
0,152
0,117
0,147
0,166

0,732
0,697

0,300

0,680

0,011

0,022

0,033

0,121

0,550

Латвія

0,260

0,710

0,009

0,020

0,030

0,155

0,464

24.

Болгарія

0,210

0,760

0,006

0,025

0,036

0,216

0,433

25.

Ірландія

0,260

0,700

0,011

0,010

0,006

0,303

0,321

26.

Україна

0,230

0,760

0,008

0,004

0,015

0,221

0,243

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0,470

І З В бс

Таблиця 2

0,824

0,679
0,679
0,676
0,644
0,629
0,588
0,586
0,577

**ГВ бс – рівень галузевого виробництва у будівельному секторі; ММ бс – матеріаломісткість у
будівельному секторі; ЕЄ бс – енергоємність у будівельномі секторі; E o – експортоорієнтованість будівельного
сектору; І зБР – імпортозалежність будівельного ринку; І З В бс – імпортозалежність виробництва у будівельному
секторі; ІПР бс – інтегральний показник розвитку будівельного сектору.
* Розраховано та сформовано автором.
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Остання позиція України за рівнем розвитку підприємств будівельного сектору серед 26 країн
Європи зумовлена низьким рівнем галузевого виробництва (0,230), високою матеріаломісткістю
(0,760) та енергоємністю будівництва (0,008), низькою експортоорієнтованістю (0,004), високою
імпортозалежністю виробництва у будівництві (0,221) та іншими економічними чинниками.
Результати балансової кросс-секшн регресії статистично значущі, про що свідчать відповідні
показники: коефіцієнт кореляції (0,9881); скоригований коефіцієнт детермінації (0,9756); Ф-критерій Фішера F(3,104)=1428,2; Стандартна похибка (0,25324); p- level (0,0000). Результати аналізу
показують значний вплив ВДВ будівництва на ВВП країн (X 2 = 0,975). Слабким впливом на ВВП
характеризується проміжне споживання імпорту у будівництві (X 3 = 0,263) та обернений невеликий
вплив проявляється у проміжному споживанні будівництва (X 4 = -0,245).
Результати кластерного аналізу виокремлюють 6 груп країн світу, кожна з яких має спільні
ознаки функціонування підприємств будівельного сектору (табл. 3).
Таблиця 3
Кластери, згруповані за результатами аналізу показників функціонування підприємств
будівельного сектору в різних країнах світу, 2016 р.
№
кластера
І

ІІ

ІІІ

Країни, що входять до
кластера
США

Австралія,
Великобританія, Індія,
Німеччина, Франція,
Японія
Китай

ІV

Бразилія, Італія, Канада,
Росія

V

Бельгія, Іспанія, Корея,
Мексика, Нідерланди,
Польща, Туреччина

VІ

Австрія, Болгарія, Греція,
Данія, Естонія, Ірландія,
Латвія, Литва, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Угорщина,
Україна, Фінляндія,
Чехія, Швеція

Характеристика кластера та спільні ознаки
Високий рівень економічного розвитку; перше місце в світі за ВВП;
найвищий рівень випуску у будівництві; високий рівень галузевого
виробництва; низький рівень імпортозалежності та експортоорієнтованості у будівельному секторі
В основному високий рівень економічного розвитку; середній рівень
галузевого виробництва та матеріаломісткості у будівельному секторі;
висока енергоємність; значне проміжне споживання; низька експортоорієнтованість та середня імпортозалежність будівельного сектору
Значна динаміка економічного розвитку; друге місце у світі за ВВП;
найвищий рівень випуску, ВДВ, проміжного споживання, прямих
матеріальних витрат енергоресурсів у будівельному секторі; друге
місце за експортом і третє за імпортом у будівництві
Високий та низький рівень економічного розвитку; високий рівень
галузевого виробництва у будівельному секторі; низька енергоємність;
дуже низька експортоорієнтованість будівництва; низька імпортозалежність будівельно ринку та середня імпортозалежність
виробництва у будівельному секторі
В основному середній рівень економічного розвитку;
середній рівень галузевого виробництва, висока матеріаломісткість та
енергоємність у будівельному секторі; в основному висока експортоорієнтованість; значне проміжне споживання імпорту у будівельному
секторі
В основному середній рівень економічного розвитку (більшість країн
ЄС та Україна); найнижчий рівень ВДВ, проміжного споживання у
будівництві, проміжного споживання імпорту у будівництві, прямих
матеріальних витрат енергоресурсів у будівництві; висока імпортозалежність будівельного ринку та найвища імпортозалежність
виробництва у будівельному секторі

*Розраховано та сформовано автором

Україна увійшла до шостої групи разом із такими країнами як Латвія, Литва, Естонія. З 2013 р.
дану групу поповнюють Болгарія, Греція, Данія, Ірландія, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Угорщина, Фінляндія, Чехія. У 2014 р. туди приєднуються Австрія і Швеція. Це країни, в
основному із середнім рівнем розвитку найнижчим рівнем ВДВ, проміжним споживанням у
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будівництві, проміжним споживанням імпорту у будівництві, прямими матеріальними витратами
енергоресурсів у будівництві; високою імпортозалежністю будівельного ринку та найвищою імпортозалежністю виробництва у будівельному секторі. Ці особливості є важливими для врахування у
подальших дослідженнях можливостей щодо розвитку будівництва на середньо- та довгострокову
перспективу в умовах активної глобалізації.
Висновки
Аналіз теоретичних засад та фактичних тенденцій галузевого розвитку дозволяє стверджувати, що кожній державі, в силу особливостей її економічної структури, притаманна низка специфічних характеристик щодо визначення та підтримки домінантних галузей та секторів економіки, що
пов’язано із різними запасами, можливостями та політикою раціонального використання,
збереження й нарощування природних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а відтак, і
різними рівнями соціально-економічного розвитку.
На нашу думку, стратегічні пріоритети розвитку підприємств будівельного сектору повинні
орієнтуватися на високотехнологічне будівництво, яке б базувалося на інноваційних принципах
енергозбереження, використання альтернативної енергії та екологічності, що практикують розвинуті країни світу та підтверджують окреслену доцільність високими соціально-економічними показниками. Це обгрунтовує також необхідність розвитку потужностей з виробництва базових будівельних матеріалів із місцевої сировини та високим їх техніко-технологічним забезпеченням.
Список використаних джерел
1. Электронный учебник по статистике StatSoft. URL: www.statsoft.ru/home/textbook/
modules/stcluan.html#general.
2. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності
регіону / за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. Львів: ПАІС, 2010. 488 с.
3. Чобаль Л. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транспортного комплексу
України: дис. … канд. екон. наук. Ужгород, 2015. 178 с.
4. Eurostat: Your key to European statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-az/abc.
5. Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises. URL:
http://www.ecceengineers.eu/activities/development-businessenvironment/files/56_ECCE_GAM_AChatzidakis_Strategy_for_the_construction_sector.pdf?m=1508158
987&.
6. World Input-Output Database. URL: http://www.wiod.org/home.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

44

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo. 3890581
Пирожак Є.К.
к.е.н, доцент кафедри фінансів ЛУБП
https://orcid.org/0000-0002-5943-815X

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
ПІДПРИЄМСТВА
JEL Classification: L74
SECTION “Economy”: Економіка.
Анотація. В статті розглядається трудовий потенціал управлінських кадрів
підприємства, дана його оцінка в напрямку максимізації якості та кількісті праці, що
здатна забезпечити колектив організації при даному рівні науково-технічного розвитку.
Ключові слова: трудовий потенціал, управлінські кадри, оцінка, колектив
організації, якість праці.
Аnnotation. The personnel potential of the enterprise plays a leading role in solving
scientific and technical, organizational and economic problems of management. The state of
providing the enterprise with labor force, its quality and rational use largely determine the
organizational and technical level of production, create conditions for high competitiveness
and financial stability.
Among the important factors influencing the efficiency of enterprises is the labor
potential of management staff. Progressive trends in economic development in Ukraine can be
ensured by improving the ability of managers to respond effectively to objective processes of
complexity of the internal and external environment. The article deals with the labor potential
of management personnel of the enterprise, its evaluation in the direction of maximizing
quality is given and the amount of work that the organization's staff can provide at this level of
scientific and technological development, characterized by the state of providing the enterprise
with labor, its quality and rational use, which largely determines the organizational and
technical production level, creates conditions for high competitiveness and financial stability.
The formation of the labor potential of professional management personnel is analyzed
as a process of becoming the labor potential of professional managers and specialists, which is
in charge requirements of socio-economic systems, and the results of the activities of each
modern organization are directly related to the status and extent of employment potential.
Thus, we can say that in today's economic environment, each company is of great
importance regular analysis of human resources of its employees, which must be carried out in
the direction of forming a competent policy in the field of personnel to psychologically
influence staff and motivate its further development and self-realization.
At the same time, practice shows that a key aspect of the analysis of the personnel
potential of the organization is the assessment of the managerial potential of the heads of
structural units. Employers can use different methods to assess the potential of managers, but
the most effective in terms of cost-effectiveness and reliability is the organization of
management evaluation. Taking into account the specific conditions of the enterprise, it will
improve the quality of management staff, will increase the productivity of each structural unit
and increase the competitiveness of the company as a whole.
Key words: labor potential, managerial staff, results, collective organizations, qualitative
works
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Вступ
Кадровий потенцiал пiдприємства вiдiграє провiдну роль у розв’язаннi науково-технiчних, органiзацiйних i економiчних завдань господарювання. Стан забезпечення пiдприємства робочою силою, її
якiсть та рацiональне використання значною мiрою визначають органiзацiйно-технiчний рiвень
виробництва, створюють умови високої конкурентоспроможностi та фiнансової стабiльностi.
Серед важливих чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємств, знаходиться трудовий потенціал управлінських кадрів. Прогресивні тенденції економічного розвитку в
Україні можна забезпечити шляхом вдосконалення здатності управлінських працівників ефективно
реагувати на об’єктивні процеси ускладнення внутрішнього і зовнішнього середовища
Актуальність теми
Формування трудового потенціалу професійних кадрів управління – це процес становлення
трудового потенціалу професійних керівників і фахівців, що відповідає вимогам соціально-економічних систем, а результати діяльності кожної сучасної організації безпосередньо пов'язані зі станом та мірою використання трудового потенціалу.
Трудовий потенціал підприємства – це максимально можлива якість і кількість праці, що
здатна забезпечити колектив організації при даному рівні науково-технічного прогресу.
Комплексні дослідження проблем формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів здійснено такими вітчизняними вченими, як: О.Бородін, Є.Вернигора, М.Долішній,
І.Завадський, М.Кім, Н.Лук’янченко, А.Мазур, В.Никифоренко, І.Олійник, Є.Панченко, В.Петюх,
І.Степаненко, Ф.Хміль, Л.Шаульська, Г.Щокін та іншими науковцями. Вагомий внесок у дослідження
питань формування та розвитку трудового потенціалу управлінських кадрів зробили російські
дослідники: Н.Беляцький, В.Веснін, В.Дубінін, Є.Жариков, В.Задоркін, П.Керженцєв, А.Кібанов,
А.Омаров, В.Травін, В.Шаховий, В.Шуванов та ін. Широке відображення різних сторін управлінської діяльності та особливостей управлінських кадрів знайшло відображення у працях таких
зарубіжних учених: Г.Беккера, П.Вейлла, С.О’Доннела, П.Друкера, Г.Кунца, Г.Мінцберга, Т.Санталайнена та ін.
Постановка проблеми
Під кадровим потенціалом підприємства розуміється сукупна оцінка професійних і особистісних можливостей кадрового складу організації, в основі якої лежить вивчення трудового потенціалу працівників та самої компанії загалом.
Стосовно до оцінки потенціалу управлінських керівників, слід відзначити, що потреба в цій
категорії невпинно зростає, водночас дедалі гостріше відчувається дефіцит таких фахівців.
Виклад основного матеріалу
Основною метою оцінки потенціалу керівників є розширення можливостей цієї категорії
персоналу, а також пошуку шляхів підвищення ефективності всіх структурних підрозділів, і організації у цілому.
Отже, оцінка потенціалу управлінських кадрів передбачає як визначення ступеня успішності
керівника в процесі вирішення конкретних завдань, так і виявлення можливостей підвищення роботи оцінюваних керівників.
Досягнення поставленої мети стає можливим при виконання двох умов:
1) кожен керівник повинен якнайповніше використовувати всі ресурси та можливості, які він
має для управління його структурним підрозділом;
2) керівні посади повинні займати найбільш кваліфіковані, компетентні та найбільш здібні люди.
Оцiнка кадрового потенцiалу працiвника повинна передбачати також визначення кiлькостi,
якостi, вiдповiдностi та мiри використання потенцiалу в цiлях організації, що відображає макроекономічний підхід до цієї категорії, цілеспрямованість дослідження і встановлює взаємозв’язок її з
поняттям трудового потенціалу суспільства (галузі). Такий підхід є необхідним з точки зору використання результатів оцінки кадрового потенціалу підприємства в системі управління кадровим
потенціалом підприємства.
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У цьому контексті суть управлiння кадрами через оцiнку його потенцiалу зводиться до вирiшення трьох взаємозалежних завдань.
По-перше, до формування таких продуктивних здiбностей людини, що якнайкраще вiдповiдали б вимогам, якi висуваються до якостi робочої сили конкретним робочим мiсцем.
По-друге, до створення таких соцiально-економiчних i виробничо-технiчних умов на виробництвi,
при яких вiдбувалося б максимальне використання здiбностей працiвника до даної працi.
По-третє, цi процеси не повиннi шкодити органiзму та iнтересам особистостi працівника.
Отже, якщо сукупність фізичних і розумових здібностей людини є основою кадрового потенціалу особистості, то соціальна – це «помножена» продуктивна сила, що виникає завдяки спільній
діяльності різних індивідів, складає основу кадрового потенціалу колективу. Цей фактор необхідно
також обов’язково враховувати при виборі або розробці системи оцінки кадрового потенціалу
підприємства.
Розглядаючи потенціал керівника та його здатність розв'язувати найскладніші завдання, необхідно, в першу чергу, оцінити рівень розвитку управлінських компетенцій, до яких можна віднести:
– рівень кваліфікації керівника (наявність вищої освіти, професійного досвіду для успішного виконання управлінських функцій, вміння орієнтуватись у суміжних областях);
– вміння оптимізувати процес управління підрозділом чи організацією загалом (визначення
повноважень, планування роботи підлеглих, спроможність до грамотної розстановки
персоналу та ін.);
– навики формування ефективної команди (підбір кадрів, створення умов результативної
роботи підрозділів чи організації вцілому);
– орієнтацію на результат (зокрема рішучість, завзятість, вміння ризикувати, спроможність
до прояву ініціативи);
– вміння аналізувати та розробляти альтернативні рішення;
– здатність підтримувати дисципліну у колективі шляхом чіткої постановки цілей і завдань,
визначення конкретних вимог до результатів праці та здійснення контролю над виконанням;
– вміння мотивувати колектив працювати (володіння засобами матеріального й моральної
стимулювання, здатність домогтися віддачі підлеглих);
– готовність надати підлеглим допомогу з урахуванням труднощів;
– ефективне використання керівником власного потенціалу (планування кар'єри, на підвищення кваліфікації, планування робочого дня, вміння грамотно організовувати власну
діяльність й ін.).
Безумовно, список перелічених вище компетенцій далеко не вичерпаний. В окремих випадках
керівнику потрібно наявність додаткових компетенцій, що пов’язано з особливостями діяльності
організації, або зі специфікою персоналу, що працюєв в очолюваному ним підрозділі.
В умовах сучасної економічної ситуації робота кожного керівника передбачає вирішення великої кількості різноманітних завдань. Для оцінки його потенціалу необхідно застосовувати комплексний підхід. Серед найчастіше використовуваних методів оцінки потенціалу управлінських
кадрів можна виділити такі:
– експертні оцінки;
– оцінка потенціалу керівника з боку підлеглих;
– ситуаційно-поведінкові тести та особистісні опитування;
– проведення спеціалізованих семінарів.
Перелічені вище методи є оптимальними з огляду співвідношення надійності та валідності, а
також економічних витрат.
Дані методи є найефективнішими з огляду співвідношення надійності та рівня економічних
витрат, проте можуть бути доповнені іншими процедурами. Слід зазначити, що в процесі планування та розробки систем і методів оцінки потенціалу керівників необхідно про це не забувати, що
в свою чергу дозволить найефективніше використовувати стратегічні ресурси компанії, такі як
робочий час співробітників, їх моральний стан (вдоволення роботою) та інші.
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Завдання формування кадрів і, зокрема, управлінських – сприяти успіху організації за рахунок
створення сильної команди, залучення найбільш успішних і результативних працівників, які будуть
сприяти швидкому та прогнозованому розвитку компанії. Формуючи власні кадри будь-яка
організація, повинна спиратися на свої внутрішні можливості або залучати фахівців з боку.
Внутрішня політика формування трудового потенціалу кадрів базується на "вирощуванні,
вихованні" працівників і повинна бути орієнтована на підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації та просування власних працівників. Найпоширенішою формою підбора кадрів
підприємства є використання внутрішнього резерву. Проблеми заміни керівників виявляються не
актуальними на знов створених підприємствах, де позиції менеджерів зайняті порівняно молодими і
перспективними працівниками; на підприємствах малого і середнього бізнесу, де посадовий ріст
обумовлений не стільки профес ійними якостями менеджера, скільки його близькістю до власника і
довірою з його боку. На великих підприємствах традиційного типу з невисоким рівнем оплати
праці нерідко відчувається відсутність резерву керівників.
Інтенсивне старіння колективів, відсутність реальних джерел поповнення менеджерів стає
своєрідним стимулом до вирішення цієї проблеми.
Робота з резервом дозволяє компанії:
• підтримувати високий рівень конкурентоспроможності за рахунок цілеспрямованого
розвитку управлінського персоналу;
• виявляти та розвивати працівників, здатних зайняти керівні посади в підрозділах і в
управлінському апараті компанії;
• орієнтувати працівників, які стоять у резерві на керівні посади, на підвищення ефективності роботи компанії і її підрозділів;
• мотивувати резервістів на саморозвиток, на підвищення своєї кваліфікації і використання
нових можливостей у своїй професійній діяльності.
Створення кадрового резерву – процес безперервний. Він вимагає системності, погоджених
дій кадрової служби і менеджерів компанії та, звичайно, твердої підтримки з боку першого керівника. Правильно організована робота з кадровим резервом виступає індикатором компетентності
управлінської вертикалі та умовою ефективності функціонування підприємства в цілому.
Слід відзначити, що сьогодні створення резерву керівників і фахівців в організаціях не є в
господарській практиці основним джерелом формування трудового потенціалу кадрів і основною
формою роботи з ними. Відбувається це в силу декількох причин:
• по-перше, далеко не на всіх підприємствах, навіть великих, існує можливість висування зі
складу резерву двох-трьох кандидатів на одну вакантну посаду, для того, щоб мати згодом
можливість вибору на них найбільш підходящих кандидатур;
• по–друге, у випадку формального відношення до відбору фахівців і керівників до складу
резерву в його списках можуть виявитися такі працівники, які за певними причинами
(рівню професійної підготовки, моральним якостям та ін.), незважаючи на перебування в
резерві, не можуть бути висунуті на керівну посаду;
• по-третє, більшість зарахованих у резерв фахівців і керівників низового рівня не мають ще
достатнього досвіду управлінської діяльності, і тому необхідне певний час для того, щоб
вони його набули.
Із цих причин набуває значення такий порядок формування кадрів управління, як зовнішнє
залучення працівників. Зовнішнє джерело залучення, або "покупка керівників" – це політика,
заснована на зовнішніх, ринкових засобах одержання керівників, які володіють знаннями, уміннями
та навичками, що необхідні компанії в сучасний момент.
Звичайно, це дає можливість залучати до управління вже сформованих, підготовлених керівників, які без зволікання можуть приступити до виконання нових обов'язків по управлінню на
пропонованій ділянці роботи.
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Висновки
Таким чином, можна сказати, що у сучасних економічних умовах у кожного підприємства
велике значення набуває регулярний аналіз кадрового потенціалу його працівників, який необхідно
проводити у напрямку формування грамотної політики у сфері кадрів з метою психологічного
впливу на персонал та мотивацію його подальшого розвитку і самореалізації.
При цьому практика показує, що ключовим аспектом аналізу кадрового потенціалу організації
є оцінка управлінського потенціалу керівників структурних підрозділів. Роботодавці можуть
використовувати різні методи оцінки потенціалу керівників, але найбільш ефективними з погляду
співвідношення економічних витрат й надійності є організація оцінки управлінського персоналу. З
урахуванням конкретних умов діяльності підприємства це сприятиме поліпшенню якісного складу
управлінських кадрів, призведе до підвищення продуктивністі праці кожного структурного підрозділу та до підвищення конкурентоспроможності компанії, у цілому.
.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ
JEL Classification: J08
SECTION «LAW»: Економіка.
Анотація. Обґрунтовано основні підходи, які можна використовувати для покращення управління персоналом в цифрову епоху можна назвати: навчання персоналу,
результативність роботи, трансформація управління, комунікація. Встановлено фактори впливу на ефективні показники зрілості розвитку персоналу організації, серед яких
виділено тип використовуваних технологій (відповідно до галузі застосування), якість
партнерських стосунків, пропоновані програми, рівень прихильності до культури навчання
та спрямованість керівництва на розвиток персоналу. Автором запропоновано систему
управління персоналом будівельної галузі в цифрову епоху. Виявлено основні проблеми
в системі управління персоналом будівельних організацій в період цифровізації:
відсутність цінності командної роботи; відсутність взаєморозуміння серед персоналу та
керівництва, а також відсутність навичок у галузі праці; управління конфліктами, які
можуть виникнути, або між різними співробітниками, або з керівництвом; здатність
підприємства позитивно впливати та мотивувати майбутніх співробітників конкурентними пакетами компенсацій; пошук та утримання відповідальних працівників; розширення можливостей навчання, щоб допомогти працівникам у підвищенні їх мобільності.
Ключові слова: будівельна галузь, управління персоналом, цифровізація, людські
ресурси, робочі платформи.
Annotation. Building industry is one of the most important branches of the national
economy. The branch takes almost one tenth of the GDP of the state by the volume of outcome
and number of employed human resources. That is why, it is necessary to supply the branch
with the qualified staff. It is argued that digital work platforms have set the way for
competitors to choose the best employees for their companies and help the employees to declare
their presence unexpectedly. Thus, the main approaches, which can be used to improve
personnel management in the digital age, include training of personnel, work efficiency,
transformation of management, and communication. The research declares that in the new age
there is a necessity to transform the paradigms of comprehension and integration of employees
training in the structure of a building enterprise. The research determines the factors of
impact on the efficiency indices of the maturity of personnel development, including the type of
used technologies (according to the field of application), quality of partnership relations,
proposed programs, level of loyalty to the culture of training and focus of management on the
personnel development. The author proposes a system of management of the building branch
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employees in the digital age. The article outlines the main problems in the system of
management of a building company personnel in the period of digitalization, particularly lack
of the value of teamwork; lack of understanding between employees and management; as well
as low skills in the branch of work; management of conflicts, which can happen either between
workers, or workers and management; ability of the enterprise to make a positive influence
and motivate future employees by a competitive compensation package; search and keeping of
responsible employees; extension of the opportunities for training to contribute to the increase
of employees’ mobility.
Key words: construction industry, personnel management, digitization, human resources,
work platforms
Вступ
Будівництво – це одна з найважливіших галузей народного господарства держави. За обсягом
виробленої продукції і кількості зайнятих людських ресурсів на будівельну галузь припадає
приблизно десята частина ВВП країни. Ключову роль в будівельній галузі відіграють працівники,
від кваліфікації яких залежить розвиток самої галузі. Складовою, що спрямована на розвиток як
будівельної галузі так стану людських ресурсів є цифровізація. Людські ресурси (ЛР) відіграють
вирішальну роль у цифровій трансформації, оскільки життєві аспекти цього процесу зайняли
передові позиції в сучасному суспільстві. А будівельні компанії, які мають переваги в цифровому
середовищі, демонструють кращі показники роботи та підвищений рівень співробітництва.
Сучасна наукова література налічує багато праць, які стосуються будівельної галузі, особливостей розвитку персоналу. Зокрема Ачкасова О.В., Мажник Л. О. [14] розкривали особливості
інновації в управлінні персоналом вітчизняних підприємств. Гончар В. О. Морозов О. Ф. провели
аналітичний огляд проблем управління людським капіталом будівельних підприємств [5]. Детальне
вивчення проблем будівельної галузі розкрито в працях вітчизняних вчених. Зокрема, у працях
В. В. Биби та В. Гаташ, [1] проведено аналіз будівельної галузі України, П. С. Покатаєва [10] запропонував систему удосконалення державного регулювання вітчизняної будівельної галузі; Т. А. Пушкар та
К. С. Дяченко [11] вивчали особливості економічної безпеки будівельних підприємств. Проте попри
великий арсенал досліджень недостатньо праць, в яких комплексно досліджені такі складові:
інновації, персонал, будівельні підприємства та цифровізація. Відтак виникає необхідність у проведенні досліджень та ґрунтовному вивченні інноваційних підходів до управління персоналом будівельних підприємств в умовах цифровізації.
Мета статті
Тому метою статті є формування основних підходів до управління персоналом будівельних
підприємств в умовах цифровізації.
Результати досліджень
Постійна боротьба за утримання кваліфікованого працівника в цифрову епоху не є секретом.
Сьогодні висококваліфіковані працівники чітко розуміють їхню цінність. В умовах конкурентної
боротьби легко перевірити та виявити таких працівників. Особливо гостро стоїть проблема в будівельній галузі, оскільки галузь відчуває дефіцит робочих рук. «Спеціалісти вищої, середньої ланки,
робітники, підготовані за кошти нашої країни, їдуть працювати за кордон»,- стверджує П. Шилюк.
На його думку однією з умов працевлаштування робітника у вітчизняній будівельній галузі є
наявність в роботодавця заявки на підготовку спеціалістів і зобов’язання їх відпрацьовувати на
своїх підприємствах хоча б 1-2 роки. А також гарантували працівникам соцпакет і право робити
заявку на придбання житла в кредит або з поступовою виплатою протягом 10 років. [3]
Структура будівельно-виробничого персоналу в багатьох випадках формується стихійно,
потреба в чисельності робітників для виконання допоміжних робіт не обґрунтовуються відповідними нормативами, недостатньо впроваджується система оперативного нормування праці робітників погодинників [4].
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У галузі будівництва станом на листопад 2019 року налічується 29,6 тис. підприємств, в яких
працює 268 тис. найманих працівників, та 22,9 тис. фізичних осіб-підприємців, в яких чисельність
найманих працівників – 17,1 тис. осіб. Загалом у галузі зайнято 312,3 тис. осіб (3,6 % від загальної
кількості зайнятих працівників у суб’єктах господарювання за усіма видами економічної діяльності). Для порівняння в країнах ЄС цей показник коливається від 4,5 % до 6,5 %. У листопаді 2019
року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано 9 554 грн. За цим
показником будівництво посіло 8 місце серед 16 видів економічної діяльності [12].
Важливе значення в рівні заробітної плати та підвищенні кваліфікації працівника будівельної
галузі мають цифрові технології. Загалом, цифрові робочі платформи проклали шлях конкурентам
для вибору найкращих людей у своїх компаніях та допоможуть працівникам заявити про свою
присутність у світі непередбачувано. Відтак основними підходами, які можна використовувати для
покращення управління персоналом в цифрову епоху можна назвати: навчання персоналу,
результативність роботи, трансформація управління, комунікація (рис. 1).

Управління персоналом в будівельних
підприємствах

Результати, напрям
роботи
Онлайн платформи, курси,
майстер класи, тощо

Навчання

Результативність

Зростання
продуктивності праці
Інновації

Трансформація
управління

Працівники – керівники,
керівники- оточуюче
середовище

Комунікація

Рис. 1. Система управління персоналом будівельної галузі в цифрову епоху

Отже, розглянемо детально систему управління персоналом та результати, які можна отримати виходячи із максимізації їх рівня.
Сьогодні трудові платформи допомагають забезпечити підприємствам персоналізований,
всеосяжний та швидкий досвід роботи та націлені на постійне і безпервне навчання що приносить
більшу цінність.
Окрім сфер компетенції та інноваційних навичок, система управління персоналом повинна
бути націлена на вирішення вирішувати завдань, пов’язаних із конкретними кадровими показники.
Ці показники стосуються оптимальної продуктивності в поєднанні з іншими цифровими цілями,
поставленими компанією. Досяжні цілі можна спрямувати на покращення показників рентабельності інвестицій (ROI) та пов'язані з ними показники, які визначають успіх на різних рівнях трансформації як підприємства загалом так і окремих його працівників, відділів тощо
Хоча протидія змінам починається з нижчих рівнів, головна мета будь-якої цифрової стратегії
управління персоналом – підтримка управління та націленість на лідерство, а також на орієнтованість на клієнтський підхід.
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Зміна управління в основному – це зміна менталітету. Однак кадрові агенції повинні навчати
та сформувати цифрових лідерів, які в своїй повсякденній праці націлені на отримання результатів
від застосування управлінської інновації. Управління персоналом повинне підтримувати інфраструктуру, яка дозволяє керівництву чітко визначати кроки до реальних результатів. Для ефективного управління персоналом повинен існувати баланс між засобами та частотою спілкування між
персоналом та окремими командами. Важливо встановити прозорість щодо чутливих до часу тем, а
також довгострокових цілей під час засідань команди
Загалом розвиток персоналу в будівельних підприємствах в умовах цифровізації являє собою
нову еру для набору та утримання якісних працівників. У цю нову епоху виникає необхідність
зміни парадигми у способі перегляду та інтеграції навчання працівників будівельного підприємства
з використанням інноваційних підходів та новітніх технологій. Такі фактори, як тип використовуваних технологій (відповідно до галузі застосування), якість партнерських стосунків, пропоновані
програми, рівень прихильності до культури навчання та спрямованість керівництва на розвиток
персоналу – це ефективні показники зрілості розвитку персоналу організації. Після того, як відділ
кадрів зрозуміє прагнення їх організації до розвитку персоналу, легше розпочати розробку найбільш відповідної стратегії розвитку персоналу або вдосконалити існуючу.
Розвиток персоналу будівельних підприємств більше не обмежується актами додаткової
підготовки та розвитку, які проводяться в структурованому середовищі, але є стратегічним імперативом, який охоплює всю організацію. Управління змінами парадигми може бути досить складним
завданням, тому HR-фахівці повинні дотримуватися правильних способів побудови своїх стратегій
розвитку талантів.
Відстеження системи управління персоналом та планування робочої сили також є інноваційними способами розгляду. Деякі організації залишили цю роль лідерам своїх різних підприємств,
але активно займаються брендингом роботодавців. Це не є проблемою, якщо вони є стратегічними
у підході до розвитку персоналом та націлені на розвиток організаційної діяльності. Вони також
повинні бути укомплектовані фахівцями, які навчаються, які пропонують якісні вказівки щодо
питань, що стосуються підвищення ефективності роботи. Їх бюджети на навчання також повинні
збільшуватися зі збільшенням конкретних організаційних потреб. Мета – забезпечити досягнення
організаціями своїх стратегічних цілей.
Отже, управління персоналом є незамінним для всіх організацій та інших колективних
підприємств, оскільки галузі та організації суто орієнтовані на прибуток. Це велика відповідальність роботодавця за те, щоб зробити робочий стан придатним та привабливим для працівників для
отримання максимальної продуктивності. Відповідальність за цей робочий стан покладається на
менеджера з персоналу, який служить зв'язком між працівниками та роботодавцем.
Можна також сформувати основні проблеми, в системі управління персоналом будівельних
організацій в період цифровізації:
1. Відсутність цінності командної роботи, через велику кількість працівників та можливість
віддаленої роботи.
2. Відсутність взаєморозуміння серед персоналу та керівництва, а також відсутність навичок у
галузі праці, а також може бути недостатньою робочою технікою та обладнанням. Це може
означати, що, незважаючи на зусилля цих організацій, програма управління персоналом має певні
фактори, що перешкоджають її прогресу.
3. Ще одна проблема, яка потребує втручання – це управління конфліктами, які можуть
виникнути, або між різними співробітниками, або з керівництвом. Для вирішення конфліктів можуть бути залучені і сторонні агенції.
4. Здатність підприємства позитивно впливати та мотивувати майбутніх співробітників
конкурентними пакетами компенсацій. На жаль, втрата компетентного працівника може негативно
вплинути на моральний стан інших наших працівників, що також може бути досить складним
завданням.
5. Пошук та утримання відповідальних працівників, які б надавали позитивний приклад, та
мотивували до ефективної праці.
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6. Розширення можливостей навчання, щоб допомогти працівникам у підвищенні їх мобільності.
Ще однією з найважливіших викликів для управління людськими ресурсами є розвиток лідерства,
що в сучасному цифровому суспільстві повинно бути важливою стратегічною ініціативою. Професіонали з персоналу стикаються з очікуванням надання важливих структур, процесів, інструментів та
точок зору, щоб зробити найкращий вибір та розвинути майбутніх лідерів організації.
Висновки
Персонал з більш високими професійними та технічними знаннями дуже затребуваний на
ринку праці, оскільки такі працівники мають можливість утримувати свою компанію попереду в
гонці. Такі працівники є неоціненним активом для будь-якої компанії, і менеджери з персоналу в
будівельних компаніях повинні зосередитися на їх підтримці, заохоченні та створювати такі мови,
щоб вони не переходили до конкурентів.
За результатами проведених досліджень обґрунтовано, що цифрові робочі платформи проклали шлях конкурентам для вибору найкращих людей у своїх компаніях та допоможуть працівникам
заявити про свою присутність у світі непередбачувано. Відтак основними підходами, які можна
використовувати для покращення управління персоналом в цифрову епоху можна назвати:
навчання персоналу, результативність роботи, трансформація управління, комунікація. Доведено
необхідність зміни парадигми у способі перегляду та інтеграції навчання працівників у структурі
будівельного підприємства. Встановлено фактори впливу на ефективні показники зрілості розвитку
персоналу організації, серед яких виділено тип використовуваних технологій (відповідно до галузі
застосування), якість партнерських стосунків, пропоновані програми, рівень прихильності до культури навчання та спрямованість керівництва на розвиток персоналу. Автором запропоновано систему управління персоналом будівельної галузі в цифрову епоху. Виявлено основні проблеми в
системі управління персоналом будівельних організацій в період цифровізації: відсутність цінності
командної роботи; відсутність взаєморозуміння серед персоналу та керівництва, а також відсутність
навичок у галузі праці; управління конфліктами, які можуть виникнути, або між різними співробітниками, або з керівництвом; здатність підприємства позитивно впливати та мотивувати майбутніх
співробітників конкурентними пакетами компенсацій; пошук та утримання відповідальних працівників;
розширення можливостей навчання, щоб допомогти працівникам у підвищенні їх мобільності.
Перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення рівня пропозиції та попиту на
будівельну продукцію, умови збалансованості ринку.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
РЕІНТЕГРАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
JEL Classification: O15
SECTION “Migration”: Міграція.
Анотація. У статті здійснено обґрунтування соціально-економічного механізму
реінтеграції трудових мігрантів. Наголошено, що реформування державної міграційної
політики у сфері репатріації та реінтеграції трудових мігрантів залежить від взаємопов’язаних складових – національної ідеї та політичної волі. Деталізовано концептуальні та практичні аспекти реінтеграції трудових мігрантів у вигляді принципів формування та реалізації механізму. У рамках системного підходу до теоретико-методичного
та організаційно-економічного забезпечення процесів і проектів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів розглянуто питання визначення суб’єктів управлінських впливів,
основним з яких запропоновано вважати створений Департамент трудової міграції,
репатріації та реінтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що
дозволить централізувати прийняття, реалізацію та контроль за виконанням управлінських рішень у відповідній сфері, іншим зацікавленим сторонам запропоновано
відводити консультативно-дорадчу роль. Визначено мету, завдання, принципи, методи
та очікувані результати від впровадження механізму.
Ключові слова: трудова міграція, репатріація, реінтеграція, соціально-економічний
механізм, національна ідея, політична воля.
Annotation. Socio-economic mechanism is a kind of management mechanism, based on
the results of implementation and operation of which on the basis of data submitted at the
input and implemented management influences on the system, a certain result is obtained at
the output.
Under the current conditions, which can be described as a transition from a passive to a
reactive model of repatriation of migrant workers, there is no single methodological core
around which it would be possible to combine disparate regulations, concepts, research and
policy discussions. Theoretical and applied aspects of reintegration of migrant workers
indicate the existence of a significant variety of possible approaches to solving this and related
problems. Some scientific provisions concerning the formation of a national socio-economic
mechanism, including one focused on some aspects of repatriation and reintegration of migrant
workers, were voiced in their works by Karlova V., Koltunov O., Malinovska O., Onishchuk
M., Pukhkal O. , Savchin M., Smirnova V. and others. However, so far no attempts have been
made to justify a comprehensive socio-economic mechanism for the reintegration of migrant
workers.
The article substantiates the socio-economic mechanism of reintegration of migrant
workers. It is emphasized that the reform of the state migration policy in the field of
repatriation and reintegration of migrant workers depends on the interrelated components –
the national idea and political will. The conceptual and practical aspects of reintegration of
migrant workers in the form of principles of formation and implementation of the mechanism
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are detailed. Within the framework of a systematic approach to the theoretical and
methodological and organizational and economic support of processes and projects of
repatriation and reintegration of labor migrants, the issues of determining the subjects of
managerial influence were considered. which will centralize the adoption, implementation and
control over the implementation of management decisions in the relevant field, other
stakeholders are invited to assign an advisory role. The purpose, tasks, principles, methods and
expected results from the implementation of the mechanism are determined.
Keywords: labor migration, repatriation, reintegration, socio-economic mechanism,
national idea, political will.
Вступ
Соціально-економічний механізм є різновидом управлінського механізму, за результатами
впровадження та функціонування якого на основі поданих на вході даних та реалізованих управлінських впливів на систему одержується певний результат на виході.
За нинішніх умов, котрі можливо охарактеризувати як перехідний етап від пасивної до реактивної моделі репатріації трудових мігрантів спостерігається відсутність єдиного методологічного
стрижня, довкола якого можливо було б об’єднати розрізнені нормативно-правові акти, концептуальні положення, результати наукових досліджень та політичних дискусій. Теоретичні та прикладні
аспекти реінтеграції трудових мігрантів засвідчують наявність значного різноманіття можливих підходів до вирішення цієї та суміжних проблем. Окремі наукові положення, що стосуються формування
загальнонаціонального соціально-економічного механізму, у тому числі, орієнтованого на деякі аспекти
репатріації та реінтеграції трудових мігрантів, озвучували у своїх працях Карлова В., Колтунов О.,
Малиновська О., Оніщук М., Пухкал О., Савчин М., Смірнова В. та ін. Однак, досі спроб обґрунтувати
комплексний соціально-економічний механізм реінтеграції трудових мігрантів не здійснювалось.
Отже, метою статті є обґрунтувати соціально-економічний механізм реінтеграції трудових
мігрантів.
Результати дослідження
Реформування державної міграційної політики у сфері репатріації та реінтеграції трудових
мігрантів залежить від взаємопов’язаних складових, що мають певною мірою суб’єктивний характер та мають бути виховані у суспільстві. По-перше, це національна ідея. Успіх програм репатріації
та ефективність заходів з реінтеграції трудових мігрантів при наближенні до рівня розвитку
європейських країн – реципієнтів залежатиме від спроможності держави, органів державної влади,
політичних та суспільних діячів сформулювати конкретну національну ідею і дотримуватись її. Як
зазначає В. Карлова, «Після проголошення незалежності перед Україною об'єктивно постало питання про необхідність формулювання нового змісту національної ідеї, яка б стала чинником консолідації українського суспільства, формування відповідного рівня національної самосвідомості й
ідентичності громадян країни, духовною основою державотворення. Проте до цього часу в
суспільстві існує ідейно-ціннісний вакуум щодо розуміння» [1, С. 21–22]. По-друге, це політична
воля, що може розглядатись як точність, швидкість та ефективність реакції Президента, парламенту, уряду і органів державної влади на суспільні запити та очікування щодо репатріації і реінтеграції трудових мігрантів.
У ефективному поєднанні зазначених складових вбачаємо ключовий чинник трансформації
державної міграційної політики у сфері регулювання трудової міграції.
Слід відзначити, що визначення поняття національної ідеї є дискусійним та потребує подальшого дослідження і розвитку у рамках філософських та політичних наук. У контексті даного
дослідження приймаємо визначення, запропоноване О. Г. Пухкал: «У цілому українська національна ідея – це форма сприйняття глибинної сутності українського народу, в якій відображена мета,
сенс та фундаментальні принципи його існування. Характерні особливості даної ідеї визначаються
менталітетом народу, ступенем розвитку його духовної та матеріальної культури, статусом на міжнародній арені і завданнями, які стоять перед ним» [2, С. 119].
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Характеризуючи важливість національної ідеї для становлення та розвитку механізму репатріації і реінтеграції трудових мігрантів відзначимо наступне. Вже з 1 січня 2020 р. за мінімальною
заробітною платою Україна наблизилась до східноєвропейських країн Європейського союзу. Ефективність політики поступового підвищення мінімальної заробітної плати є питанням дискусійним у
зв’язку з низькими темпами зростання реальної заробітної плати, однак відчувається певний рух у
напрямку приведення рівня доходів населення до нижньої планки серед прийнятих у державах
Європейського союзу. Така позитивна тенденція є вкрай важливою, адже можливість європейської
інтеграції України залежить від виконання комплексу взаємопов’язаних правових, економічних та
соціально-культурних критеріїв.
Однак, не зважаючи на загальні позитивні тенденції, явище трудової еміграції продовжує набирати обертів. У цьому контексті слід згадати, що від втрати трудового потенціалу унаслідок
еміграції страждають і східноєвропейські країни, котрі, залучаючи робочу силу з України та країн
СНД прагнуть зберегти та наростити власний людський капітал.
В умовах скорочення розриву у заробітних платах ті рівні життя і якості соціальних послуг
припускаємо, що міграційні процеси продовжуватимуться за інерцією. Як було зазначено у ході
розробки проектного підходу до репатріації та реінтеграції трудових мігрантів, важливу роль у
ефективності відповідних процесів відіграє ідеологічна складова. Справді, як доводять прикладні
дослідження, у яких піднімаються питання соціології та психології трудової міграції [3; 4; 5],
досить часто економічні складові відходять на другий план уступаючи місце ідеологічним
міркуванням, котрі нерідко видаються оманливими та не справджуються у ході зіткнення мігрантів
з реаліями праці і життя в чужорідному середовищі.
Політична воля як складова ефективності реформування міграційної політики є взаємопов’язаною з національною ідеєю та взаємообумовленою процесами її формування та розвитку. На
думку О. Колтунова, політична воля в основному не тотожна особистісній волі, вона може проявитися лише під час прийняття рішень у сферах доступу до політичного, управлінського та матеріального ресурсу всієї країни [6, С. 176].
За наявності політичної волі уможливлюється трансформація державної політики. З цього
приводу влучно висловилась Смірнова В. О.: «Важливими аспектами ефективної матеріалізації політичної волі у політичну модернізацію є інституціоналізація політичної влади та злагоджене функціонування каналів презентації суспільних ініціатив політичними лідерами. Реалізація політичної
волі окремих політичних акторів та громадянського суспільства в цілому має супроводжуватись
консолідацією політичного режиму та принципів функціонування органів державного управління»
[7, С. 24]. На інституційному аспекті трактування поняття політичної волі наголосили і М. Оніщук
та М. Савчин, акцентувавши на тому, що політична воля народу визначається через поєднання
інститутів і процедур безпосередньої і представницької демократії, що власне і виступає як основа
народного суверенітету [8, С. 116]. Як зазначає О. Колтунов, «акт політичної волі – дуже відповідальний, мужній і ризикований крок, але залежить він не тільки від власної особистісної волі політичного лідера, але й від якості оточуючого експертного середовища, професіоналізму і порядності
команди, а також налагодженості спеціальної комунікації з громадянами» [6, С. 176].
На основі наведених міркувань можемо сформулювати базовий принцип формування та
впровадження соціально-економічного механізму реінтеграції трудових мігрантів (далі – СЕМР) –
підвищення інтенсивності та ефективності реформ у сфері трудової міграції під впливом догмату
національної ідеї, національних інтересів і верховенства права.
Втілення цього принципу вимагає розробки та невідкладного впровадження СЕМР. Вихідними стратегічними завданнями, що визначають актуальність такого механізму для реформування
сучасної міграційної політики в Україні та базуються на результатах теоретичних і прикладних
досліджень вважаємо наступні:
а) нагальна потреба у реалізації механізмів зупинки та реверсу потоку людського капіталу за
кордон;
б) реалізація національної ідеї та зміцнення авторитету України на міжнародній політичній
арені у контексті євроінтеграційних процесів;
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в) зменшення ролі псевдоінвестиційних моделей інтенсифікації економічного зростання на
базі залучення капіталу трудових мігрантів;
г) створення умов для реалізації освітньо-кваліфікаційного потенціалу трудових мігрантів для
розбудови наукоємної, інноваційної економіки в Україні;
д) комплексне подолання негативних явищ демографічного, суспільно-політичного та
культурного характеру, що стали причиною та наслідком масової трудової міграції.
Деталізуючи концептуальні та практичні аспекти реінтеграції трудових мігрантів у рамках
пропонованого механізму можемо виокремити наступні принципи:
І. Принципи формування СЕМР.
− пріоритет національних інтересів – жоден з елементів механізму не може суперечити
національним інтересам України; серед альтернативних рішень щодо репатріації та реінтеграції трудових мігрантів слід приймати ті, що найбільш повно відповідають національним інтересам;
− дотримання прав людини, принципу верховенства права, положень нормативно-правових
актів – створюватись з порушенням чи передбаченою можливістю порушення норм Конституції України, міжнародних договорів, ратифікованих Україною та інших нормативноправових актів;
− справедливість та рівність, розумна позитивна дискримінація – програми та проекти,
заходи з репатріації та реінтеграції орієнтовані на створення рівних та справедливих умов
для особистого, соціально-економічного і культурного розвитку трудових мігрантів;
позитивна дискримінація допускається лише у межах необхідності, коли у інший спосіб
неможливо досягнути рівності неемігрантів та репатріантів і має припинятись по
досягненню такої рівності;
− соціально-економічна спрямованість – формування механізму здійснюється з урахуванням
соціальних цінностей та важливості процесів репатріації та реінтеграції для прискореного
економічного розвитку держави;
− реалістичність – програми, проекти та заходи репатріації та реінтеграції трудових мігрантів мають виконуватись у відповідності до визначеної мети та завдань механізму, а їх
результати мають піддаватись кількісній оцінці з метою встановлення виконання наперед
визначених ключових показників;
− врахування інтересів зацікавлених сторін – механізм створюється з урахуванням інтересів
трудових мігрантів, органів місцевого самоврядування і місцевих громад, підприємств,
інших зацікавлених сторін та скеровується на досягнення гармонії інтересів і стимулювання спільних зусиль при виконанні поставлених завдань;
− прозорість та відкритість для обговорення – усі елементи механізму крім тих, що відносяться до конфіденційної інформаціє, є публічними, виносяться на громадське обговорення та модифікуються у відповідності до раціональних рекомендацій з боку зацікавлених сторін.
2. Принципи реалізації СЕМР.
− добровільність – жоден трудовий мігрант не може бути примусово (погрозами фізичного
чи психологічного характеру, застосуванням юридичних санкцій (зокрема, податкових),
впливом через близьких людей тощо) залучений до проектів репатріації чи реінтеграції;
− ефективність – оцінка ефективності здійснюється за досягненням ключових показників, а
у випадку їх недосягнення відбувається модифікація, зміна окремих елементів або
припинення функціонування механізму;
− своєчасність – окремі елементи механізму реалізуються у відповідності до етапу реформування міграційної політики з огляду на домінуючу складову еволюційної моделі репатріації та реінтеграції трудових мігрантів, механізм не може у своїх завданнях, цілях та
ключових показниках випереджати або відставати від поточної моделі;
− гнучкість – при наявності раціональних підстав окремі елементи механізму крім принципів його формування та реалізації можуть бути змінені у публічний спосіб;
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− орієнтація на результат – при реалізації механізму визначальним показником доцільності
його існування визнається результативність, тобто досягнення поставлених цілей, що
може бути виміряно у кількісний спосіб.
− відкритість для критики та пошук оптимального вирішення проблем – проблеми, що виникають у ході реалізації механізму не можуть замовчуватись, їх вирішення має досягатись у оптимальний спосіб з залученням зацікавлених сторін, бути швидким, своєчасним,
економічним та раціональним.
У рамках системного підходу до теоретико-методичного та організаційно-економічного забезпечення процесів і проектів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів слід з обережністю
підійти до питання визначення суб’єктів управлінських впливів. Як було попередньо зазначено у
рамках розробки інтенсивної моделі репатріації-реінтеграції трудових мігрантів, досягнення її
ефективності залежить від створення спеціального суб’єкта – Департаменту трудової міграції,
репатріації та реінтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – ДТМ), що
дозволить централізувати прийняття, реалізацію та контроль за виконанням управлінських рішень у
відповідній сфері. Слід наголосити, що підпорядкування згаданого суб’єкту Мінекономрозвитку
дозволить змістити пріоритети реінтеграції трудових мігрантів з суто соціальних на економічні,
тобто передбачає досягнення певної економічної вигоди для держави, звичайно ж, не на шкоду
соціальній складовій. Такий підхід видається більш обґрунтованим та економічно доцільним з
урахуванням складного економічного становища України на сучасному етапі розвитку.
У зв’язку зі складним характером інституту реінтеграції трудових мігрантів, врегулювання
окремих аспектів якої нині відноситься до сфер відповідальності різних органів державної влади
слід відзначити важливість надання широких повноважень ДТМ, а також корекцію нормативних
документів у напрямку усунення дублювання функцій з іншими органами державної влади. У рамках СЕМР вважаємо за доцільне до функцій ДТМ віднести планування, організацію та контроль за
ходом реалізації програми і проектів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів у відповідності
до визначених принципів.
Принцип централізації владних повноважень щодо реінтеграції трудових мігрантів у рамках
Мінекономрозвитку дозволить досягнути високої ефективності процесів та результативності діяльності і інвестицій за цим напрямком. Водночас, суб’єктний склад СЕМР не може обмежуватись
лише одним органом державної влади, визначення повноважень якого до того ж залежить від
виконання базового принципу, про який йшлось раніше. Слід зважати на те, що за своєю суттю процес реінтеграції трудових мігрантів опирається на узгодження інтересів різних сторін, серед яких –
суспільство, трудові мігранти, органи місцевого урядування, місцеві громади, підприємства та
держави-реципієнти трудових мігрантів. Виходячи з принципу єдиновладдя, пропонуємо у СЕМР
вказаним суб’єктам відводити консультативно-дорадчу роль, що реалізуватиметься шляхом налагодження двосторонніх комунікацій та доцільного розкриття доступу до даних, що стосуються
репатріації та реінтеграції трудових мігрантів.
Базуючись на визначених принципах та суб’єктах СЕМР можемо визначити наступну мету
механізму: теоретико-методологічне та організаційно-економічне забезпечення реалізації законного, орієнтованого на національні, суспільні та особисті інтереси, ефективного та економічно обґрунтованого процесу репатріації і реінтеграції трудових мігрантів у рамках концептуальних і стратегічних засад державної міграційної політики як складової стратегії сталого розвитку України з
урахуванням євроінтеграційних прагнень та культурних детермінант українського народу.
Відповідно до мети визначимо наступні завдання СЕМР:
− інформаційно-аналітичне забезпечення процесів репатріації та реінтеграції трудових
мігрантів;
− встановлення багатосторонніх комунікацій з метою виявлення та узгодження інтересів зацікавлених сторін, зокрема, трудових мігрантів, держави, органів місцевого самоврядування, підприємств та інших;
− налагодження проектної роботи у сфері репатріації та реінтеграції трудових мігрантів;
− реалізація контролю ефективності усіх складових процесу реінтеграції та репатріації
трудових мігрантів, його відповідності принципам і меті СЕМР;
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− гнучке реагування на зміни у кон’юнктурі ринків праці, демографічні, міграційні, соціальні, політичні та культурні тенденції, що можуть вплинути на ефективність процесу
репатріації та реінтеграції трудових мігрантів;
− підвищення обізнаності у суспільстві та у середовищі трудових мігрантів щодо потенціалу, переваг та недоліків репатріації і реінтеграції в Україні;
− інформаційна і методологічна підтримка управлінських процесів у відповідності до пріоритетів, визначених реалізацією конкретної моделі репатріації та реінтеграції трудових
мігрантів.
Зважаючи на виокремленні завдання можемо сформулювати наступні функції СЕМР:
− систематизації – полягає у узгодженні концептуальних, теоретичних та методологічних
підходів, правових доктрин, політичних ініціатив з питань репатріації та реінтеграції
трудових мігрантів;
− інформаційно-аналітична – полягає у формуванні якісного інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень у сфері реінтеграції трудових мігрантів;
− медіаційна – пов’язана з гармонізацією інтересів зацікавлених сторін та подоланням конфліктів, досягненням узгодженості цілей трудових мігрантів, держави, інших суб’єктів механізму;
− контрольна – полягає у оцінці ефективності механізму, проектів, заходів з реінтеграції
трудових мігрантів, зокрема, встановленні досягнення ключових показників або причин їх
недосягнення;
− корекційна – пов’язана з управлінським впливом на процеси реінтеграції трудових мігрантів з метою виконання недосягнутих ключових показників, виявлених у ході реалізації
контрольної функції;
− консультативно-правотворча – полягає у формуванні науково-обґрунтованих, своєчасних,
підкріплених конкретними даними рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення процесів реінтеграції трудових мігрантів;
− забезпечення сталого розвитку – полягає у сприянні досягнення ключових цілей сталого
розвитку;
− просвітницька – пов’язана з поширенням знань про проблематику реінтеграці трудових
мігрантів та міграції загалом, підвищенням кваліфікації осіб, задіяних у роботі з трудовими мігрантами.
При реалізації окреслених функцій та для досягнення поставлених завдань доцільно використовувати:
− правотворчі методи – при формуванні та удосконаленні нормативно-правового забезпечення процесів реінтеграції трудових мігрантів, зокрема, розробці і схваленні нових концептуальних і стратегічних документів, прийнятті змін до Закону України «Про зовнішню
трудову міграцію», положень, котрі регламентують діяльність суб’єктів виконавчої влади
у сфері трудової міграції тощо;
− методи бюджетного планування та контролю – при розробці і контролі ефективності
цільових показників, бюджетних програм і проектів реінтеграції трудових мігрантів;
− методи публічного адміністрування – при правовому регулюванні діяльності публічних
інститутів у контексті досягнення цільових показників репатріації та реінтеграції трудових мігрантів;
− проектний метод – у ході реалізації конкретних проектів реінтеграції трудових мігрантів;
− комунікаційний метод – у ході налагодження комунікацій між суб’єктами механізму,
гармонізації їх інтересів;
− соціально-психологічні методи – при формуванні стратегій підтримки прийняття трудовими мігрантами рішення щодо репатріації та реінтеграції, а також у ході популяризації
проектів з реінтеграції.
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Додатково слід виокремити вимоги щодо фінансового, кадрового та технологічного забезпечення СЕМР.
Фінансове забезпечення СЕМР має бути достатнім для реалізації визначених функцій та
досягнення завдань механізму, що передбачає фінансування діяльності Департаменту трудової
міграції, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДТМ та організацій – виконавців проектів,
створення інформаційно-моніторингових, науково-аналітичних, комунікаційних систем, фінансове
забезпечення проектів реінтеграції трудових мігрантів.
Кадрове забезпечення СЕМР передбачає проведення спеціального конкурсу на зайняття посад у Департаменті трудової міграції кваліфікованими працівниками з досвідом роботи з трудовими
мігрантами, розумінням існуючих проблем та шляхів їх вирішення, орієнтованими на досягнення
поставлених цілей у короткий термін з використанням оптимальних ресурсів, а також розробку
системи навчання і підвищення кваліфікації кадрів.
Висновки
За результатами проведеного дослідження наголошено, що реформування державної міграційної політики у сфері репатріації та реінтеграції трудових мігрантів залежить від взаємопов’язаних складових – національної ідеї та політичної волі. Відтак запропоновано базовий принцип
формування та впровадження соціально-економічного механізму реінтеграції трудових мігрантів –
підвищення інтенсивності та ефективності реформ у сфері трудової міграції під впливом догмату
національної ідеї, національних інтересів та верховенства права.
Деталізовано концептуальні та практичні аспекти реінтеграції трудових мігрантів у вигляді
принципів формування (пріоритет національних інтересів; дотримання прав людини, принципу
верховенства права, положень нормативно-правових актів; справедливість та рівність, розумна
позитивна дискримінація; соціально-економічна спрямованість; реалістичність; врахування інтересів зацікавлених сторін; прозорість та відкритість для обговорення) та реалізації (добровільність;
ефективність; своєчасність; гнучкість; орієнтація на результат; відкритість для критики та пошук
оптимального вирішення проблем) механізму.
У рамках системного підходу до теоретико-методичного та організаційно-економічного
забезпечення процесів і проектів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів розглянуто питання
визначення суб’єктів управлінських впливів, основним з яких запропоновано вважати створений
Департамент трудової міграції, репатріації та реінтеграції Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, що дозволить централізувати прийняття, реалізацію та контроль за виконанням
управлінських рішень у відповідній сфері, іншим зацікавленим сторонам запропоновано відводити
консультативно-дорадчу роль.
Визначено мету механізму: теоретико-методологічне та організаційно-економічне забезпечення реалізації законного, орієнтованого на національні, суспільні та особисті інтереси, ефективного
та економічно обґрунтованого процесу репатріації і реінтеграції трудових мігрантів у рамках концептуальних і стратегічних засад державної міграційної політики як складової стратегії сталого
розвитку України з урахуванням євроінтеграційних прагнень та культурних детермінант українського народу. До завдання механізму віднесено інформаційно-аналітичне забезпечення процесів
репатріації та реінтеграції трудових мігрантів; встановлення багатосторонніх комунікацій з метою
виявлення та узгодження інтересів зацікавлених сторін, зокрема, трудових мігрантів, держави, органів місцевого самоврядування, підприємств та інших; налагодження проектної роботи у сфері
репатріації та реінтеграції трудових мігрантів; реалізація контролю ефективності усіх складових
процесу реінтеграції та репатріації трудових мігрантів, його відповідності принципам і меті
механізму; гнучке реагування на зміни у кон’юнктурі ринків праці, демографічні, міграційні, соціальні, політичні та культурні тенденції, що можуть вплинути на ефективність процесу репатріації
та реінтеграції трудових мігрантів; підвищення обізнаності у суспільстві та у середовищі трудових
мігрантів щодо потенціалу, переваг та недоліків репатріації і реінтеграції в Україні; інформаційна і
методологічна підтримка управлінських процесів у відповідності до пріоритетів, визначених реалізацією конкретної моделі репатріації та реінтеграції трудових мігрантів.
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Обґрунтовано функції механізму – систематизації, інформаційно-аналітична, медіаційна, контрольна, корекційна, консультативно-правотворча, забезпечення сталого розвитку, просвітницька. При
реалізації окреслених функцій та для досягнення поставлених завдань запропоновано використовувати
правотворчі методи; методи бюджетного планування та контролю; методи публічного адміністрування; проектний метод; комунікаційний метод; соціально-психологічні методи та обґрунтовано
вимоги щодо фінансового, кадрового та технологічного забезпечення механізму.
Визначено такі очікувані результати, що мають бути досягнені у ході реалізації механізму:
відродження та прискорення розвитку національної економіки шляхом реалізації репатріаційного
потенціалу і реінтеграції трудових мігрантів; забезпечення економічних, соціальних та культурних
потреб трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення на Батьківщину; покращення інвестиційного та бізнес-клімату в Україні, стимулювання розвитку інноваційних експортоорієнтованих та
імпортозамісних виробництв; підвищення ефективності управління підприємствами, продуктивності праці та розвиток бізнес-етики на основі імплементації зарубіжного досвіду, одержаного
трудовими мігрантами; перетворення трудової міграції на трудову мобільність, що матиме на меті
здобуття мігрантами не додаткового заробітку, а підвищення кваліфікації.
Перспективним напрямком подальших досліджень є обґрунтування шляхів імплементації
запропонованого механізму у практичну діяльність на різних рівнях.
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ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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Анотація. У статті розглянуто суть та значення стратегічного аналізу, як одного з
головних інструментів забезпечення економічної безпеки у діяльності підприємств будівельної галузі. Визначено послідовність проведення стратегічного аналізу на підприємствах будівельної галузі, у якій виокремлено етапи та комплекс заходів на кожному з
них. Окреслено методичні прийоми основ стратегічного аналізу підприємств будівельної
галузі, запропоновано заходи для реалізації стратегічного аналізу на підприємствах
будівельної галузі, проведено SWOT-аналіз підприємств будівельної галузі у ході якого
визначено їх сильні та слабкі сторони, висвітлено можливості та загрози діяльності у
зовнішньому середовищі.
Ключові слова: економічна безпека; безпека підприємства; стратегічний аналіз;
аналіз підприємств будівельної галузі; загрози безпеці; будівельне підприємство.
Abstract. Presently the general theoretical questions of economic security are examined
in the scientific literature often enough, however, the aspects of the activity of specific
industries that require the special approach remain lighted not enough.
The activity of enterprises of the building industry is accompanied narrowly by the
branch-specific, caused by both the features of realization of construction-works and factors
that influence them.
There is a necessity of forming the list of threats of internal and external environments to
the economic security of enterprises of the building industry.
Realization of strategic analysis of enterprises of the building industry must form
presentations in relation to their branch descriptions and put the basis for the creation of the
system of economic security.
Possibility of timely determination of factors of threats is the necessary condition of a
satisfactory level of ability to resist to the negative for building circumstances, to provide
stability of functioning of enterprises of building industry, firmness of their development, the
achievement of aims of activity and ability to avoid threats and liquidate negative influences.
The questions of strategic threats acquire in this industry a distinctive value that results
in the expediency of realization of strategic analysis of the industry with the aim of forming the
list of original strategic threats after the specific industry.
The aim of the real article is a ground of necessity of realization of strategic analysis of
enterprises of building industry for the structuring of her key segments that are specific, exposure
of branch descriptions, and forming after them of the list of threats to economic security.
Analysis and structuring of classification must improve understanding of threats to
economic security to the enterprises of the building industry and optimize their capacity for
opposition to the destructive processes.
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It is conducted SWOT- the analysis of enterprises of the building industry, on results that
certainly them strengths and weaknesses, is reflected possibilities and threats of activity in an
environment that allowed to form a list of specific threats to the economic security of
enterprises of building industry.
The effective application of this list will allow us to provide a basis for the working
system of observance of economic security.
Key words. economic security; safety of enterprise; strategic analysis; analysis of
enterprises of the building industry; threat to safety; building enterprises.
Постановка проблеми
У сучасних умовах розвитку національної економіки сфера будівництва є однією з провідних
та найважливіших видів економічної діяльності в Україні. Це пов’язано з тим, що будівельна галузь
створює велику кількість робочих місць і використовує продукцію всіх ланок народного господарства.
За даними Державної служби статистики України, будівельна галузь України тримала темпи
зростання: у 2015 році порівняно з 2014-м роком зростання темпів будівництва становило 4 %. У
2019-му порівняно з 2018-м − 21 %, що є позитивної динамікою [2]. Проте кризові явища у країні,
нестабільність економічної ситуації, спричинена пандемією зокрема, призвели до зниження економічної активності підприємств і як наслідок – призупинення роботи деяких суб’єктів господарювання, що викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи та поставила під загрозу функціонування і подальший розвиток не лише окремих підприємств
будівельної галузі, а і всієї галузі у цілому.
Відтак, ефективний розвиток будівельних підприємств України потребує формування та використання системи управління, адекватної сучасним ринковим умовам, яка дозволить максимально
використовувати всі наявні ресурси, своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому
та внутрішньому середовищах, розробляти і запроваджувати відповідні стратегії функціонування.
Однак, активізація конкурентної боротьби на ринку змушує сучасні підприємства будівельної галузі
відповідати достатньо жорстким вимогам, щоб утримувати власні позиції на ринку країни та активно
розвиватися. Саме тому таким важливим і необхідним у сучасних умовах діяльності підприємств
будівельної галузі є стратегічний аналіз як інструмент забезпечення їх економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню питань щодо інструментів забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, зокрема стратегічного аналізу та його методології, присвячували праці такі науковці,
як: О. В. Білега, Г. М. Давидов, Ж. Крисько, І. С. Левик, В. В. Пастухова, Б. Г. Сенів, Р. К. Шурпенкова, Т. С. Щербата, М. В. Чорна, Ю. В. Пинда, І. В. Пірятінська, Л. А. Янковська та інші [1-13].
Серед науковців, які досліджували дану тему, не існує єдиного підходу щодо трактування сутності
стратегічного аналізу, його завдань, об’єктів та етапів, також однозначно не визначено його
предмет та інструментарій, який би віддзеркалював галузеві особливості будівельних підприємств.
Постановка завдання
Виходячи з вищезазначеного необхідно визначити діючі інструменти забезпечення економічної безпеки та окреслити їх роль у формуванні стратегічного управління фінансово-господарською
діяльністю будівельних підприємств.
Виклад основного матеріалу
Одним із способів реалізації різних підходів при вивченні основних чинників, що впливають
на процес стратегічного управління підприємства є стратегічний аналіз, який посідає важливе місце
в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, і є невід’ємною частиною планування
господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання.

65

Безпосередньо стратегічний аналіз є інструментом вирішення стратегічного завдання, що
дає можливість обрати стратегію для досягнення намічених цілей. Проведення стратегічного
аналізу дозволяє визначити характер стратегічних змін щодо розвитку підприємства (табл. 1).
Характеристика стратегічних змін щодо розвитку підприємства
Класифікаційна ознака

Група змін

За масштабами змін

Загальні

За джерелом змін

Екзогенні

За якістю змін

Прогресивні

За видом кризової
ситуації

Спричинені
стратегічною
кризою

За швидкістю змін

Еволюційні

За рівнем
невизначеності змін

Планові

За сутністю змін

Інтенсивні

За можливістю
управління

Керовані

За характером змін

Інкрементарні

Таблиця 1

Характеристика стратегічних змін щодо інноваційного
розвитку
Зміни відбуваються на підприємстві в наслідок загальних
процесів
Джерело змін знаходиться поза об’єктом – підприємства
Зміни, які забезпечують підвищення ефективності
діяльності підприємства, тобто рух «від нижчого до
вищого»
Зміни, спрямовані на підвищення «потенціалу успіху»
шляхом відновлення орієнтації підприємства (вихід на
нові ринки)
Трансформаційні зміни, що реалізуються поступово та
розраховані на багато років
Своєчасні та упорядковані зміни, що мають бути
передбачені керівництвом підприємства з достатньою
ймовірністю
Зміни, спрямовані на якісне покращання способів, методів та технології використання факторів виробництва
Зміни, що піддаються управлінню
Зміни, які є серією безперервного руху, що не порушує
рівноваги підприємства в цілому

Джерело: [14, с. 226]

Отже, стратегічні зміни повинні охоплювати підприємство як цілісну систему, що має підсистеми, зв’язки між елементами підсистем та зв’язки із зовнішнім середовищем.
За даними Міністерства розвитку громад та територій України у будівельній галузі станом на
листопад 2019 року налічується 29,6 тис. підприємств, в яких працює 268 тис. найманих працівників, та 22,9 тис. фізичних осіб-підприємців, в яких чисельність найманих працівників – 17,1 тис.
осіб. Загалом у галузі зайнято 312,3 тис. осіб , що складає 3,6 % від загальної кількості зайнятих
працівників у суб’єктах господарювання за усіма видами економічної діяльності. Для порівняння в
країнах ЄС цей показник коливається від 4,5 % до 6,5 %.
У листопаді 2019 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано
9 554 грн. За цим показником будівництво посіло 8 місце серед 16 видів економічної діяльності.
Разом із тим, за даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам будівельної галузі становила 63,7 млн грн (із
загальної заборгованості по Україні у 3,4 млрд грн). Загальна заборгованість у порівнянні до
01.01.2019 зменшилась на 8 млн 436 тис. грн (11,7%).
За даними Державної служби статистики України, у 2018 році внесок будівельної галузі у
ВВП склав лише 2,3 %. Для порівняння цей показник в Словаччині становить 7,9 %, Польщі – 7,7 %,
Швеції – 6,8 %, Румунії – 6,1 %. Тож, будівельна галузь має значний потенціал для росту та потребує
додаткових інвестиційних ресурсів.
Застосування стратегічного підходу до управління підприємствами будівельної галузі спричинено виникненням таких процесів як мінливість та складність середовища, зростання рівня глобалізації, постійний розвиток технологій. Будівельним підприємствам, для підтримання та забезпечення
належного рівня конкурентоспроможності в умовах сьогодення, слід визначати пріоритетні напрям66

ки розвитку, адаптуватися до змін зовнішнього середовища, підтримувати достатній рівень економічної безпеки, застосовувати нові технології організації управлінських процесів, змінювати стратегії діяльності, а отже, − здійснювати стратегічне управління.
Без проведення стратегічного аналізу, який розглядається як виконання відповідної функції
управління, неможливо здійснити стратегічне управління підприємством. В свою чергу стратегічне
управління має велике значення для забезпечення і підтримки необхідного рівня економічної
безпеки підприємств будівельної галузі.
Тлумачення поняття «стратегічний аналіз» слід трактувати як це процес, який дозволяє
узагальнити позицію підприємства та конкретизувати напрями його розвитку на перспективу [9].
Сутність стратегічного аналізу процесу управління полягає у використанні особливих методів і
прийомів, які дозволяють виявити потенційні та наявні загрози будівельних підприємств та
можливості підприємств у поліпшенні управління ним [3].
Предметом стратегічного аналізу являються слабкі місця та загрози, потенціал та стратегічні
переваги об’єкта дослідження, які при поєднанні з іншими факторами внутрішнього та зовнішнього
середовища формують альтернативні напрями дій, які сприяють досягненню стратегічних цілей та
виконання місії підприємства [6].
Стратегічний аналіз процесу управління будівельними підприємствами передбачає проходження трьох основних етапів, які наведені на рис. 1.
Етап 1 (підготовчий)

Етап II
(основний)

Етап III
(заключний)

Вибір об'єкта дослідження та визначення завдань
Визначення мети й розробка цілей
Опрацювання матеріалів попередніх аналітичних досліджень
Складання стратегічного плану проведення аналізу
Збір даних, створення допоміжної інформації
Розробка графіків, схем і методичних рекомендацій

Вибір методів і прийомів
Розробка моделі прогнозування ситуації
Розрахунок впливу факторів, визначення факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища, їх взаємозв’язку та взаємозалежності
Здійснення перспективної фінансової діагностики діяльності

Підсумовуюча оцінка можливостей і загроз діяльності будівельного
підприємства
Визначення сильних і слабких сторін діяльності підприємства
Обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства
Підготовка пропозицій за результатами стратегічного аналізу Здійснення
контролю за їх виконанням

Рис. 1 Послідовність проведення стратегічного аналізу
з метою забезпечення економічної безпеки на підприємствах будівельної галузі [8]

Стратегічний аналіз проходить підготовчий, основний і заключний етапи. При цьому використовується ряд специфічних методів і прийомів, що дозволяють діагностувати потенційні та існуючі загрози будівельних підприємств, виявити його можливості.
Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі, ґрунтуються на таких методичних прийомах:
– виявлення основних факторів, що обмежують, стримують або стимулюють розвиток
будівельної галузі;
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оцінка поточного стану підприємств будівельної галузі на ринку, наявних ресурсів (матеріальних, фінансових, кадрових, наукових та ін.), можливостей і потреб; прогнозування і планування різноманітних показників діяльності будівельних підприємств;
– прогнозна оцінка зовнішнього середовища; альтернативний (варiантний) аналіз для підготовки прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності [5].
Метою проведення стратегічного аналізу підприємств будівельної галузі є створення організаційних передумов формування стабільної та високоефективної виробничо-господарської галузі, що
володіє динамічним потенціалом, здатним забезпечувати зростання рівня добробуту населення і
стандартів проживання, ефективне відтворення і модернізацію виробничого потенціалу області
навіть в несприятливих зовнішніх умовах [7]. Задля реалізації вказаної мети необхідно вирішення
цілого ряду заходів, першочерговими серед яких є такі:
– внесення суттєвих змін в діючу систему оподаткування в напрямку її спрощення з метою
стимулювання економічної активності промислових підприємств;
– прискорення розвитку малого та середнього бізнесу, подальше вдосконалення законодавчо-правової бази з проблем їх функціонування;
– жорсткий контроль за використанням бюджетних коштів та державних ресурсів, недопущення їх переливання в «тіньовий» сектор економіки;
– активна участь України у створенні транснаціональних та інших корпоративних структур з
метою створення конкурентоспроможної на внутрішньому та світовому ринках продукції;
– здійснення державної підтримки цільових інноваційних програм;
– дійовий контроль за експортно-імпортною діяльністю будівельних підприємств;
– структурна та функціональна оптимізація промислових підприємств;
– створення на підприємствах галузі маркетингових структурно-функціональних служб,
активна підготовка менеджерів;
– збереження і відтворення трудового потенціалу;
– здійснення процесів прискореної амортизації;
– налагодження взаємовигідних та в доцільних масштабах зовнішньоторговельних та господарських зв’язків з країнами СНД;
– здійснення позитивних зрушень у соціальній сфері з метою поступового зростання сукупного попиту.
– окреслення основних напрямів системи державного регулювання в управлінській, економічній, інвестиційній, нормативно-правовій сфері функціонування будівельного комплексу;
– розробка механізмів реалізації заходів в області розвитку житлового будівництва [4].
Одним із найефективніших методів аналізу поточної ситуації підприємств будівельної галузі є
SWOT-аналіз. SWOT-матриця є засобом узагальнення стратегічних чинників підприємств та
попередження їх кризового стану [10]. SWOT-аналіз визначає сильні і слабкі сторони будівельних
підприємств, можливостей та загроз, що виходять з його найближчого оточення.
Результати SWOT-аналізу підприємств будівельної галузі наведені у табл. 1.
–

SWOT-аналіз підприємств будівельної галузі
–
–
–
–
–
–

Сильні сторони
Високий ступінь дотримання договірних зобов’язань
відносно кінцевих споживачів.
Позитивний імідж у суспільно-політичному житті.
Ефективна політика ціноутворення.
Володіння політичним ресурсом, зв'язками в
адміністрації міст і районів.
Досконало вивчений ринок та попит на ринку.
Близькість джерел сировини для виробництва будівельних матеріалів.
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–
–
–
–
–

Таблиця 1

Можливості у зовнішньому середовищі
Реалізація проектів на засадах державно-приватного
партнерства.
Виведення нової серії будинків в сегмент вище середнього.
Розширення будівництва об'єктів комерційної нерухомості.
Створення інформаційного будівельного порталу.
Партнерство з банківською сферою для реалізації
будівельних і фінансових проектів.

Продовження табл. 1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Сильні сторони
Значна ринкова частка у рeгiональній структурі економіки.
Наявність інтелектуального та наукового потенціалу.
Наявність розгалуженої транспортної інфраструктури.
Наявність значної сировинної бази для виробництва
будівельних матеріалів.
Слабкі сторони
Використання дешевих матеріалів і «дешевої» робочої
сили приводить до низької якості готової продукції.
Брак коштів та досить висока збитковість підприємств
будівельної галузі.
Відсутність дієвих механізмів реалізації рентабельних
виробничих програм.
Низька інноваційна активність.
Низька платоспроможність населення.
Недостатня кількість кваліфікованих кадрів, фахівців
галузі.
Стримуючий вплив чинного законодавства,
систематичні зміни у ньому
Низька частка фінансування державних програм
будівництва.
Несприятливий інвестиційний клімат.

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Можливості у зовнішньому середовищі
Наявність програм поліпшення якості будівництва.
Залучення закордонних інвесторів.
−Зменшення кількості будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва.
Підвищення інвестиційної привабливості України
та бізнес-клімату.
Загрози зовнішнього середовища
Нестабільна політична ситуація.
Посилення конкуренції на ринку типового житла.
Зменшення рентабельності будівництва типового
житла.
Через різке зростання курсу іноземної валюти
зростання ціни на будівельні матеріали і
зменшення попиту на будівельну продукцію.
Посилення податкового тиску на виробників будматеріалів.
Зростання світової фінансової кризи.
Низька частка централізованих капітальних
вкладень на розвиток будівельної галузі.
Корупційні схеми.
Коливання відсоткових ставок та систематичні
зміни умов кредитування, що призводить до
недоступності та нестачі фінансових ресурсів.

Джерело: узагальнено та доповнено автором з використанням [1]

Урахування сильних та слабких сторін підприємств будівельної галузі, які дозволяє визначити
SWOT-аналіз, дадуть змогу розробити та реалізувати стратегії розвитку як кожного окремого
підприємства, так і усієї галузі.
Визначені напрями можуть слугувати стратегічними цілями при проведенні аналізу підприємств будівельної галузі та побудові конкурентної стратегії будівельної індустрії в цілому та задля
забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі.
Висновки
Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що для успішного функціонування підприємств будівельної галузі в сучасних економічних умовах України необхідно формувати систему
ефективного стратегічного управління та забезпечувати підприємства економічною безпекою.
В умовах нестабільного економічного середовища потреба у стратегічному аналізі та у
впровадженні змін є актуальною для підприємства будь-якої галузі.
Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку будівельних підприємств є
повністю обґрунтованим і дозволяє розглядати таке управління як відкриту комплексну систему,
що складається з елементів та має зв’язок із зовнішнім середовищем. Щоб досягти успіху на ринку
та досконало впровадити стратегічні зміни, керівним ланкам організацій необхідно дослідити правильність стратегії свого розвитку. Правильно обрана стратегія, своєчасний стратегічний аналіз – є
головним важелем в управлінні та впровадженні змін на підприємстві та одним з головних інструментів
забезпечення, підтримання на підвищення економічної безпеки будівельних підприємств.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІКАМ
В ПРАЦЯХ ПРОВІДНИХ ВЧЕНИХ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
JEL Classification: F62, F63
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.
Анотація. В статті дано оцінку соціально-економічним аспектам геополітичних
викликів національним економікам і світовій економіці загалом, що містяться в працях
провідних науковців світу та України. Зокрема, для орієнтації в макропроцесах потрібно
навчитися сприймати світ як складну динамічну систему, у якій має місце переплетення
інтересів і взаємозв’язків, а це вимагає зміни підходів у розумінні ролі самої науки, її
структури, важливості фінансування. Окреслено ознаки глобалізації. Систематизовано
позитивні й негативні наслідки глобалізації в розрізі видів – економічних, екологічних,
соціальних, технологічних, політичних і медичних. Особливу увагу приділено негативним медичним наслідкам глобалізаційних процесів, що є актуальними в умовах, що
склалися. Вважаємо, що наукова спільнота і владні структури України мають адекватно
відреагувати на розгортання (посилення) глобалізаційних процесів з метою пошуку
шляхів розвитку національної економіки в умовах, що складаються, і збереження територіальної цілісності та економічної стійкості держави.
Ключові слова: національна економіка, глобалізація, геополітичні виклики,
наслідки глобалізації.
Annotation. In the article assessed the social and economic aspects of geopolitical
challenges to national economies and the world economy as a whole contained in the works of
leading scientists of the world and Ukraine. In particular, for orientation in macro-process
requires learning to perceive the world as a complex dynamic system in which interests and
relationships are intertwined, which requires a change of approach in understanding the role
of science itself, its structure, and the importance of funding.
The features of globalization were analyzed, the analysis of which leads to the idea of loss
of positions by national economies.
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The consequences of globalization were systematized in terms of types – economic
("equalization" of the economic situation in the world as a whole (through the functioning of
TNCs and the inability of the governments of the countries to create non-market advantages
for their own producers), systematization and modernization of production, increase of
international trade volumes; opportunities to mobilize significant amounts of financial
resources and, at the same time, widening the economic gap between developed (rich) countries
and developing (poorer) countries); ecological (opportunities for joint solution of global
ecological problems and consolidation of financial, human and other types of resources,
coordination of joint actions and, at the same time, increasing the burden on ecosystems,
especially in poorer countries, depletion of resources); social (increasing welfare of the
population, especially in the countries of functioning of TNCs; close intertwining of national
cultures and, at the same time, erosion of national identity; migration of the population in
search of earnings, better life; marginalization; projected sharp rise in unemployment caused
by innovative technologies); technological (rapid diffusion of knowledge, newest technologies,
the formation of the digital economy and the growth of the role of artificial intelligence,
robotization and, at the same time, the devaluation of the role of human, his replacement with
artificial intelligence, robot); political (unification of governing structures around the world,
developing a unified political vision and, at the same time, enhancing the role of TNCs
threatens the existence of nation-states) and medical (knowledge sharing, the possibility of
conducting fundamental and applied research by joint efforts of specialists from different
countries and fields of knowledge and, at the same time, the possibility of a pandemic, virus
coverage not only of the population of individual countries, but of entire continents, all over
the world).
Particular attention was paid to the negative medical consequences of globalization
processes that are relevant in the current circumstances. We believe that the scientific
community and governmental structures of Ukraine have to respond adequately to the
deployment (strengthening) of globalization processes in order to find ways of developing the
national economy in the current circumstances and to preserve the territorial integrity and
economic stability of the state.
Keywords: national economy, globalization, geopolitical challenges, consequences of
globalization.
Вступ
У ХХІ столітті, у сучасних умовах глобалізації, коли особливо гостро проявляються такі риси
розвитку цивілізації, як переміщення величезних мас людей, нові форми ведення воєн, цифрова
економіка, небачений раніше рівень безробіття, з одного боку, і спроби повернутися до національних культур та національних держав, з іншого боку, на порядку денному постало питання сутності
нового смислу світу, який людина створила сама. Адже ця сутність викристалізовується в результаті нового переділу світу, який активізувався у ХХІ столітті, та трансформацією змісту, форми та
функціонування як світової фінансової системи, так і фінансових систем національних держав, що
не може не позначитися на соціально-економічному розвитку територіальних суспільних систем
різного ієрархічного рівня. Головними рушійними силами, детермінантами таких змін виступають
сучасні глобалізаційні виклики. Від того, як на них реагуватимуть національні економіки і світова
економічна система, залежать вектори перспективного соціально-економічного зростання, та й
зрештою, виживання людства на Землі.
Щоб розібратися у соціально-економічній ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, надзвичайно важливо вивчити оцінки провідними вченими особливостей формування соціально-економічних аспектів розвитку економічних систем в умовах виникнення і формування глобалізаційних
викликів та зробити висновки, наскільки вони актуальні для України. Оскільки ця стаття і присвячена окресленим питанням, вона є своєчасна, потрібна і актуальна.
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Мета статті
Метою статті є окреслення уроків для України на основі оцінки соціально-економічних
аспектів геополітичних викликів національним економікам і світовій економіці загалом, що
містяться в працях провідних науковців світу.
Результати дослідження
Наголосимо, що окреслена нами проблематика перманентно вивчається провідними вченими
з різних країн світу. Так, серед них варто назвати П. Ханну, Ю. Н. Харарі, К. Скіннера, П. Доерті та
Д. Уілсона.
Особливий інтерес викликають праці знаменитого політолога Параг Ханни, який розглядає
світ XXI століття з точки зору зростаючих в ньому взаємозв’язків [1]. Він вважає зв’язаність головним геополітичним викликом, ключовою ідеєю нашого часу, яка є такою ж глобальною, як
свобода чи капіталізм, а тому вивчення сучасних держав в їх кордонах, суспільно-географічних
процесів, які відбуваються в межах цих держав є, нібито вчорашнім днем.
При цьому, Параг Ханна апелює до технологічних змін, які зумовили появу нових форм інфраструктури, що дозволяє людям створювати нові відносини. Він вважає, що саме зараз більш важливо
розібратися, які це відносини і чому тепер як ніколи важливі комунікації і співробітництво.
Параг Ханна акцентує увагу на тому, що три теми, чи три виклики хвилюють багатьох: існує
свобода в інтернеті чи ми всі вже «під ковпаком»? Чи не втратимо ми скоро таке поняття, як
національність? Чи є ризик, що почнеться третя світова війна?
В результаті пошуків відповідей на ці питання Параг Ханна апелює до науки, до необхідних
змін в її структурі та напрямках досліджень, зокрема робить висновок, що зараз потрібна не стільки
географія (маючи на увазі насамперед розташування в просторі), як коннектографія (маючи на увазі
необхідність вивчення зв’язанності). Хоча ми і поділяємо точку зору тих вчених, які наголошують
на активізації примноження наукових знань і удосконалення їх структуризації, але, безумовно, в
цьому конкретному випадку така постановка питання є вкрай дискусійна.
Разом з тим, ми погоджуємося, що для орієнтації в макропроцесах потрібно навчитися сприймати світ як складну динамічну систему, у якій має місце переплетення інтересів і взаємозв’язків.
Саме такі погляди пропагуються Параг Ханною в його останніх працях. Для того, щоб
зрозуміти всю палітру поглядів цього вченого, треба насамперед уяснити, що це за особистість.
Параг Ханна (Parag Khanna) працював старшим науковим співробітником в американському
мозковому тресті The New America Foundation («Фонд Нової Америки»). Раніше він був радником в
Раді по національній розвідці США (NIC), брав участь в розробці програми Глобальних трендів –
2030 (NIC – структура всередині IC-розвідувального співтовариства США, в яке входить ЦРУ, і все
це підпорядковується директору Національної розвідки). Ханна також працював в групі радників по
зовнішній політиці при Бараці Обамі під час його першої передвиборчої кампанії. В 2007-му Параг
Ханна служив в Іраку і Афганістані як радник по геополітиці у Військах спеціального призначення
США. З 2002 по 2005 рік Ханна був співробітником мозкового тресту The Brookings Institution по
програмі Глобального управління [2].
Якщо взяти до уваги ще одну книгу цього вченого, а саме працю «Як управляти світом», то
стає зрозумілою кінцева мета його наукових розвідок, яка озвучена, по суті, в назві цієї книги. До
речі, Збігнев Бжезинський рекомендував прочитати цю книгу кожному, хто прагне займатися
політикою в XXI столітті. Експерти стверджують, що Параг Ханна виправдав високу рекомендацію, оскільки його праця викладена в кращих традиціях атлантистської геополітичної школи.
На думку Параг Ханни, ера Америки завершена і світ опинився у новому середньовіччі, яке
характеризується мультиполярною світобудовою без єдиного центра влади. При цьому, учасниками
політичних ігор є як традиційні держави, ТНК, НПО, так і різні угрупування на зразок груп релігійних радикалів, екологів, блогерів, університетських інтелектуалів [3].
Він стверджує, що в сучасному світ на перший план виходять величезні мегаполіси, які є
міжнародними центрами ведення бізнесу і контролюють фінансові потоки, перетворюючись в подобу
держави на зразок середньовічних торговельних міст. Як підкреслює А. Ковальова, американський
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геополітик мислить «постмодерністськими категоріями Міжнародних Відносин», де традиційні
актори у вигляді держав витісняються новими акторами, ТНК чи НПО, а суверенітет держав ставиться під сумнів [3].
Зазначимо, що ця ідея знайшла підтвердження у виділенні світовою організацією GaWC
(Globalisation and World Cities) у 2008 р. 207 світових метрополій, які мають світове значення, та їх
метрополійних зон впливу. Згідно з класифікацією цих метрополій тільки дві увійшли у найвищий
клас Альфа ++, а саме Нью-Йорк і Лондон (до міст класу А+ належать Гонконг, Париж, Сідней,
Пекін).
Відзначені та інші глобалізаційні процеси дали можливість автору зробити висновок про
повну неефективність існуючої моделі управління світом через ООН під егідою США і Європи, що
є, по суті, ще одним геополітичним викликом національним і світовій економіці. Він наголошує на
наступному: «Однак основна маса бюрократів в міжнародних організаціях більше зайнята формулюванням завдань і цілей, створенням нових дорого вартісних структур, ніж наданням реальної
допомоги в пошуку рішень. Недавно «питанням безпеки» було оголошено буквально все – продовольство, клімат, охорона здоров’я, бідність. Це продиктовано наміром міжнародних чиновників
заново продемонструвати, наскільки вони потрібні і значимі, та залучити ще більше фінансування
на беззмістовну діяльність з нульовим результатом. Багато установ існують виключно по інерції, а
зовсім не тому, що приносять хоч якусь користь» [4].
Саме тому Параг Ханна пропонує нову модель управління світом. Він вважає, що, якщо зараз
ця модель будується згори – вниз, то нова модель має бути побудована знизу – вверх, тобто від
громадянських активістів на місцях, ТНК, НПО, блогерів, екологів до урядів національних держав і
далі до глобального рівня. При цьому мають утворюватися об’єднання – конфедерації по принципу
Євросоюзу. Тобто в створенні таких конфедерацій цей вчений бачить базу стабільності і регіональної безпеки. На його думку, такі регіональні групи, а не Франція з Великобританією мають мати
статус постійних членів Ради безпеки ООН. Безумовно, такий сценарій подій приведе до відмирання національних держав, а отже і національних економік.
Впровадження такого сценарію, на думку Параг Ханни, вимагає використання «нового
програмного забезпечення», яке він називає «мегадипломатією».
При цьому, глобалізація не знімається з порядку денного і розглядається як єдино можливе
майбутнє. З цим не можна не погодитися, оскільки загальні риси глобалізації, які окреслені в низці
праць, підтверджують такий висновок.
Явище глобалізації зараз активно вивчається фахівцями різних галузей знань в різних країнах
світу, в тому числі і в Україні. Зокрема, варто відзначити праці Кравченко В. О., Гудакова О. К., Кирилова Ю. Є., Книш М. М., Лібанової Е. М., Трифонової О. Д., Таран В. В. Так, Книш М. М. в роботі
«Суспільна географія країн, що розвиваються» [5] окреслює ознаки глобалізації наступним чином:
1. Вчені роблять спроби обґрунтувати об’єктивний характер глобалізації.
2. В їх поглядах відсутня єдність на часові рамки глобалізації.
3. Має місце ототожнення інтернаціоналізації з глобалізацією.
4. Спостерігається ототожнення інтеграції з глобалізацією.
5. Термін «глобалізація» використовують для опису процесів розширення економічної та
фінансової діяльності, що веде до посилення взаємозалежності слаборозвинених країн від розвинених. Отже, взаємозалежність і глобалізація – синоніми.
6. Глобалізація – всесвітній процес, який зачіпає всі країни.
7. Дискусійним є питання про чинники глобалізації.
8. Хоча глобалізацію пов’язують переважно з економічною сферою, вона зачіпає фактично
всі сфери життя.
9. Вплив глобалізації на національний суверенітет як звуження національної влади.
10. Глобалізація вивела на світову арену нових суб’єктів міжнародних відносин (МВФ, Світовий банк, ТНК тощо).
11. Дискусійність питань про співвідношення процесів глобалізації і регіоналізації.
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На нашу думку, такі погляди на глобалізацію загалом і глобалізаційні процеси зокрема також
підводять нас до думки про втрату позицій національними економіками.
Судячи з праць Параг Ханни, Америка і надалі залишатиметься світовим лідером, запропонувавши світу нову систему управління своєї власної розробки. При цьому США не витрачатимуть
величезні ресурси для ведення воєн на планеті. Світ буде існувати в режимі «програмного забезпечення», обґрунтованого американськими вченими, що дозволить цій наддержаві змінити світопорядок на свою користь.
Ще один з вчених, на праці якого слід звернути увагу в контексті окресленої нами проблематики, є Ювал Ной Харарі. В своїй праці «21 урок для 21 століття» він аналізує такі проблеми сучасності, як епідемія фейкових новин, необхідність отримання людством глобальних відповідей на
глобальні проблеми, важливість реальної оцінки людської дурості тощо [6].
Проведений аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених дає можливість
сформувати основні наслідки глобалізаційних процесів (табл. 1).
Наслідки глобалізації на сучасному етапі
В розрізі видів:
економічні

екологічні

соціальні

Наслідки

позитивні
«Вирівнювання» економічної ситуації в світі в
цілому (шляхом функціонування ТНК і неможливості урядів країн створити неринкові переваги для власних товаровиробників), вдосконалення і модернізація виробництва, зростання обсягів міжнародної торгівлі;
можливості мобілізації значних обсягів фінансових ресурсів
Можливості спільного вирішення глобальних
екологічних проблем і консолідації фінансових,
людських та ін. видів ресурсів, координації
спільних дій
Зростання добробуту населення, особливо у
країнах функціонування ТНК;
щільне взаємне переплетення національних
культур

технологічні

політичні
медичні

Таблиця 1

Швидка дифузія знань, новітніх технологій,
формування цифрової економіки і зростання
ролі штучного інтелекту, роботизації
Об’єднання управлінських структур всього
світу, вироблення єдиної політичної візії
Обмін знаннями, можливість проведення
фундаментальних й прикладних досліджень
спільними зусиллями фахівців різних країн та
галузей знань

негативні
Збільшення економічного розриву між
розвинутими (багатими) країнами і тими,
що розвиваються (біднішими)

Зростання навантаження на екосистеми,
особливо в бідніших країнах, вичерпання
ресурсів
Прогнозоване різке зростання безробіття,
спричинене інноваційними технологіями
та роботизацією;
розмивання національної ідентичності;
міграція населення в пошуках заробітку,
кращої долі;
маргіналізація
Знецінення ролі людини, заміна її
штучним інтелектом, роботом
Посилення ролі ТНК загрожує існуванню
національних держав
Можливість пандемії, охоплення вірусами
не лише населення окремих країн, а й
цілих континентів, усього світу, в результаті чого може спостерігатися загострення
інстинкту самозбереження, що впливатиме на економічну поведінку як окремих
людей, так і соціальних груп населення, і
націй, і світової спільноти загалом

Джерело: складено авторами за результатами власних суджень та [7-8]
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Окремо хочемо відзначити медичні наслідки глобалізації, що особливо актуальні в сьогодення, зокрема негативні – пандемію у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19 [9].
Станом на 13 березня 2020 року від коронавірусу померло 4728 людей, понад 69000 – одужали. Рівень смертності від Covid-19 становить 0,2%, підтверджено понад 128 тис. випадків щонайменше у
100 країнах [10]. В Україні також уже зафіксовано 3 випадки захворювання, в тому числі – 1 смерть
(табл. 2).
Підтверджені випадки захворювання Covid-19
в окремих країнах світу станом на ранок 13 березня 2020 року
Країна

Китай
Італія
Іран
Південна Корея
Франція
Іспанія
Німеччина
США
Норвегія
Швейцарія
Японія
Велика Британія

Випадки
80000+
12462
10075
7869
2284
2277
2078
1663
702
652
639
459

Країна
Австралія
Чехія
Канада
Румунія
Польща
Росія
Словаччина
Угорщина
Білорусь
Молдова
Україна
Туреччина

Таблиця 2

Випадки
128
117
117
49
49
28
16
13
12
3
3
1

Джерело: [10]

Як бачимо, в засобах масової інформації наголошується, що найбільше коронавірус вразив, за
незначним винятком, розвинуті країни – Великої сімки, Великої двадцятки, НАТО, ЄС, що дає
підстави для підкріплення припущень, висловлених авторами аналізованих вище праць, стосовно,
по-перше, ведення цілеспрямованої боротьби за статус наддержави і, по-друге, цілком можливе
намагання зменшити тиск на бюджет, тобто економічні втрати. Окремі експерти вважають, що
оскільки вірус отримав поширення з Китаю, то це свідчить про сплановану подію «поширення»
коронавірусу (свого роду бактеріологічної зброї, яка випробовується у природніх, а не штучно
створених умовах), внаслідок чого і водночас на фоні зриву угоди про видобуток нафти у рамках
ОПЕК+ різко обвалились фондові індекси США, Європи, Азії [11], а це дає можливості за нижчою
ціною купувати акції компаній, що розташовані на території Китаю. Так, у Китаї через епідемію
закрили фабрики по виробництву продукції компаній Samsung, Apple та інших виробників.
Компанія Apple в лютому 2020 року в Китаї продала на 54,7% смартфонів менше, ніж минулого
року [12]. Крім того, оскільки дія вірусу спрямована лише на категорії людей певного віку (особливо вразливими є люди похилого віку), то окремими дослідниками припускається, що це є боротьба з
перенаселенням, боротьба за засоби існування в майбутньому (їжу) і зменшення таким чином
категорії населення, що не бере участі у створенні валового продукту і є тягарем для бюджету
країни. Фактично, це ніби «природній відбір» – помирають люди старше працездатного віку,
відпадає потреба в їх утриманні; виживають молоді, фізично сильні, із гарним імунітетом люди, які
в подальшому зможуть створювати валовий продукт; зменшуються соціальні видатки. Причому ця
«формула» можлива до реалізації і в економічно розвиненій країні, і в країні, що розвивається.
Очевидно, що наслідки пандемії для кожної країни оцінюються експертами, вченими, громадськістю по-різному, адже на це впливає інтенсивність відносин між людьми, самосвідомість і
культура здоров’я громадян, стан медицини в країні і можливості, врешті-решт, виявлення Covid19. Запровадження карантину й звернення влади країни до самоізоляції громадян в деякій мірі
створюють можливості для маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейкових новин,
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нагнітання ситуації (адже щодня у світі помирають тисячі людей від інших хвороб, які сьогодні не
на слуху) й знецінення небезпеки інших захворювань; а також, зрозуміло, до можливості отримання
економічних вигод окремих підприємств та підприємців – представників харчової промисловості,
торгівлі, фармацевтичної сфери.
Водночас, варто наголосити, що такі прояви глобалізаційних процесів дають значний поштовх розвитку технологій і повсюдне застосування роботів. Так, польовий шпиталь у Вухані пропонує
своїм пацієнтам цілодобову опіку роботів. Машини вимірюватимуть температуру хворим і доставлятимуть їм їжу; це запобігатиме перехресному зараженню лікарів та пацієнтів [13].
Очевидно, що геополітичні виклики національним економікам, які окреслені в працях провідних
вчених, проявлятимуться і в Україні. Але, оскільки в Україні сформувалася специфічна соціальноекономічна ситуація, то і соціально-економічні аспекти таких викликів будуть специфічними. Вони
пов’язані з особливостями суспільного інтелекту і суспільного менталітету українського народу.
Окремі з викликів будуть розхитувати українське суспільство, оскільки в громадян України
загострилася зневага громадян до владних структур в силу відомих причин, сформувалася недовіра
до українських спеціалістів – вчителів, лікарів, інженерів, вчених та ін. Саме тому очікувані
наслідки на зазначені вище геополітичні виклики можуть бути глибшими і тривалішими. Зараз їх
вкрай важливо науково передбачити і належним чином оцінити. Для цього потрібні поглиблені
дослідження у напрямках зміни чисельності населення через відтік чи повернення громадян,
ймовірної трансформації зайнятості населення, проникнення інформаційних технологій у всі сфери
життєдіяльності та зміна поведінки населення під їх впливом. Але найголовніше – це необхідність
окреслити напрямки перспективного розвитку економіки та виробити нову модель життєдіяльності
людини з метою формування в її світогляді розуміння власного місця в суспільстві та вміння
знаходити власні шляхи самореалізації й задоволення життям.
Висновки
Загалом, очевидно, що глобалізаційні процеси неможливо зупинити, вони будуть тільки
посилюватися в перспективі. Ці процеси, безумовно, не обминуть і Україну. Наукова спільнота і
владні структури України мають адекватно відреагувати на розгортання цих процесів і організувати
їх посилене вивчення з метою пошуку шляхів розвитку як самої людини, так і національної економіки в умовах, що складаються, і збереження територіальної цілісності та економічної стійкості
держави. Хоча Україні в наш час важко конкурувати із наддержавами, проте їй слід докладати максимальних зусиль й ресурсів для власного розвитку у всіх сферах. І найперше, що слід зробити –
змінити ставлення до науки, збільшувати фінансування, на кшталт розвинених країн світу (хоча
сьогоднішня ситуація доводить, що і цього замало), створити належні умови для фундаментальних
та прикладних досліджень.
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УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК КОНКРЕТНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
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Анотація. У статті розглянуто менеджмент як відкриту систему, характеристики
якої залежать від розміру підприємства, рівня його диверсифікації, а також частки
ринку, яку воно охоплює, інноваційності, рівня професійності менеджерів тощо. Обґрунтовано, що незалежно від специфіки побудови системи менеджменту вона за будь-яких
умом виконує загальні і конкретні функції. Незважаючи на те, що серед теоретиків
менеджменту є певні розбіжності щодо переліку цих функцій, аргументовано, що перелік
конкретних функцій дуже широкий, оскільки в основі цих функцій лежать конкретні
об’єкти управління, наприклад, виробнича діяльність підприємства, постачання, збут,
інвестиційна діяльність, маркетинг, інноваційна діяльність, а також різні види потенціалів – виробничий, технологічний, інтелектуальний, кадровий, інноваційний, інвестиційний тощо. З огляду на це, до конкретних функцій системи менеджменту підприємства
належать – управління виробничою діяльністю підприємства, управління постачанням,
управління збутом, управління інвестиційною діяльністю, управління маркетингом,
управління інноваційною діяльністю, управління виробничим потенціалом, управління
технологічним потенціалом, управління інтелектуальним потенціалом, управління кадровим потенціалом, управління інноваційним потенціалом, управління інвестиційним
потенціалом тощо. У статті доведено, що потенціал підприємства в системі менеджменту
є об’єктом управління, а управління потенціалом підприємства – це конкретна функція
менеджменту, яка реалізовується керівниками підприємства за допомогою загальних
функцій менеджменту.
Ключові слова: потенціал підприємства, функція, система менеджменту, об’єкт
управління.
Annotation. The potential of the enterprise is formed and realized not spontaneously, but
purposefully under the influence of the mission, vision and system of goals of the enterprise. In
the process of this influence, business leaders are forced to take into account a number of
factors of internal and external environments that are constantly changing. To adequately
identify these factors, the priority is to establish the place of the potential of the enterprise in
the management system of the enterprise. The problem lies in the fragmentary and nonsystematic nature of theoretical and applied provisions that scientifically substantiate the
economic and managerial essence of the potential of the enterprise in the management system
of the enterprise.
The article deals with management as an open system, the characteristics of which
depend on the size of the enterprise, the level of its diversification, as well as the market share
it covers, innovation, the level of professionalism of managers, etc. It is justified that the
management system performs general and specific functions under any conditions. There are
some differences among management theorists about the list of these functions. But it is argued
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that the list of specific functions is very wide, since these functions are based on specific objects
of management. For example, production activity of an enterprise, supply, sale, investment
activity, marketing, innovation activity, as well as various types of potentials – production,
technological, intellectual, personnel, innovation, investment, etc. In view of this, the specific
functions of the enterprise management system include enterprise production management,
supply management, sales management, investment management, marketing management,
innovation management, production capacity management, technological potential management,
intellectual potential management, human resources management, management of innovation
potential, investment potential management and more. In the article it is proved that the
potential of the enterprise in the management system is the object of management, and the
management of the potential of the enterprise is a specific management function, which is
implemented by the managers of the enterprise through the general management functions.
Keywords: enterprise potential, function, management system, object of management.
Постановка проблеми
Потенціал підприємства формується і реалізовується не стихійно, а цілеспрямовано під впливом
місії, візії і системи цілей підприємства. У процесі цього впливу керівники підприємства змушені
враховувати низку факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, які постійно змінюються. Для
адекватного ідентифікування цих факторів першочерговим завданням є встановити місце потенціалу
підприємства в системі менеджменту підприємства. Проблема полягає у фрагментарності і не системності теоретичних і прикладних положень, які науково-обгрунтовують економіко-управлінську сутність
потенціалу підприємства у системі менеджменту підприємста.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У теорії і практиці сучасного менеджменту доволі популярним є функціональний підхід. У
дослідженнях таких науковців, як Георгіаді Н.Г., Єршова Н.Ю., Босак А.О., Кармазин В.Я., Файвішенко Д.С., Андрющенко І.Є., Дідик А.М., Миронюк В.О., Потетюєва М.В. саме на засадах функціонального підходу досліджено економічні проблеми управління у вітчизняній промисловості,
зокрема машинобудівній (Єршова, Н.Ю., 2009), (Босак, А.О., 2007), (Андрющенко, І.Є., 2011), (Дідик, А.М., 2008) металургійній (Кармазин, В.Я., 2008), а також у сфері транспорту (Миронюк, В.О.,
2009), (Потетюєва, М.В., 2010), проте є і наукові праці, які мають універсальний характер і стосується будь-яких промислових підприємств (Георгіаді, Н.Г., 1999), (Файвішенко, Д.С., 2011).
Георгіаді Н.Г. застосовуючи системний підхід для побудови системи менеджменту підприємства одна з перших зробила спробу розробки методу оцінювання рівня розвитку конкретних
функцій менеджменту, який уможливлює виявити реальний стан управління на підприємстві та
визначити шляхи його покращення. Сформульовані методичні рекомендації щодо побудови організаційних структур управління на засадах функціонального підходу у менеджменті можуть бути
використані керівниками підприємств при формуванні нових та вдосконаленні чинних організаційних структур управління (Георгіаді, Н.Г., 1999).
На основі параметризації функцій управління Кармазин В.Я. ідентифікував і описав механізми формування протиріч у цільових настановах виробничих систем за допомогою поняття "функціональний ансамбль", зумовленого наявністю сукупності елементарних керувальних одиниць складової керувальної системи окремого функціонального процесу.Застосовуючи функціональний підхід автору вдалось обгрунтувати метод діагностування потенційних протиріч у системі цілей
підприємств, які можуть виникати під час зстосування математичного апарату теорії графів і
побудови матричної (збалансованої) моделі управління, що супроводжується переходом від процесного до функціонального підходу (Кармазин, В.Я., 2008).
Подібною проблематикою займався також Босак А.О., проте предмет його дослідження був
звужений до економічного оцінювання та розвитку комунікацій в системах управління підприємств. На засадах функціонального підходу ним розроблено графічну модель комунікаційного
циклу, встановлено послідовність розвитку та запропоновано метод оцінки комунікацій машино80

будівних підприємств. Автор довів, що основними етапами процесу формування організації є: вивчення
потреб у зовнішніх комунікаціях; дослідження внутрішніх бізнес-процесів; діагностування наявної
інфраструктури комунікацій підприємства; формування конкретних функцій менеджменту; формування системи показників оцінювання ефективності комунікацій; побудова системи комунікацій та
забезпечення її функціонування (Босак, А.О., 2007).
Висвітлення проблем економічного оцінювання в системі менеджменту підприємств на засадах
функціонального підходу знайшло й у працях Файвішенко Д.С. і Єршової Н.Ю. Так, Файвішенко Д.С.
досліджуючи ефективність брендинг ретельно проаналізувала і вдало узагальнила теоретичний досвід
методології функціонального підходу. Розкривши функціональну природу бренду й уточнивши його
функції автор визначила можливості та специфіку застосування функціонального підходу до оцінювання ефективності брендинг, а також розкрила діалектику взаємозв'язку позиціонування та функціональної структури бренду. У результаті виконаного автором дослідження розроблено методичні положення
щодо оцінювання ефективності брендингу на основі функціонального підходу (Файвішенко, Д.С., 2011).
Щодо наукового здобутку Єршової Н.Ю., то їй на основі системного та функціонального підходів вдалось здійснити градацію кризи підприємства за стадіями (дестабілізації, неорганічних та органічних змін),
розробити модель антикризового управління машинобудівним підприємством на основі взаємозв'язків
між його об'єктами та ідентифікувати тенденції динаміки результатів діяльності машинобудівних підприємств України, систематизовано причини й особливості їх кризового стану (Єршова, Н.Ю., 2009).
Функціональний підхід часто застосовується також у дослідженнях, присвячених побудові та
удосконаленню систем управління витратами підприємств. У цьому контексті варто звернути увагу
на праці Дідика А.М., Потетюєвої М.В. і Андрющенка І.Є. Так, Дідик А.М. застосував функціональний підхід для побудови системи витрат корпорації, що дало можливість йому розробити метод
оцінювання впливу обсягу та структури корпоративних витрат на економічні результати діяльності
підприємства з використанням кореляційно-регресійного моделювання. Власне кажучи саме завдяки функціональному підходу автору вдалось досягти умов, за яких параметри корпоративних витрат
стали регульованими, що важливо для забезпечення повноти і своєчасності досягнення фінансових
цілей підприємств, які визначені їх стратегічними і тактичними планами розвитку (Дідик, А.М., 2008).
В розвиток ідей Дідика А.М. інший науковець Потетюєва М.В. запропонувала методичні основи визначення беззбитковості за умов пріоритетно-функціонального підходу щодо формування витрат. Визначено науково-методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності формування витрат з перспективних видів економічної діяльності підприємства (Потетюєва, М.В., 2010). Авторські пропозиції
дозволяють алгоритмізувати процес функціонального управління на основі критерію беззбитковості.
Андрющенко І.Є. дещо вийшов за фінансово-економічні межі управління витратами і зосередився
міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв'язках витрат. Це дозволило автору побудувати модель вироблення раціональних управлінських рішень на основі урахування функціонального розподілу витрат. Оскільки в основі наведеної Андрющенком І.Є. моделі є логічно
пов'язана послідовність етапів здійснення функцій та процесів під час виробництва машинобудівної
продукції (Андрющенко, І.Є., 2011), то сформовані ним рекомендації мають глибоко прикладний
характер і можуть бути застосовані до різних структурних компонентів потенцівалу підприємства.
У наукових працях вищенаведених авторів функціональний підхід розглядається як такий,
що є інформативним і аналітично придатним для виявлення і розв’язання економіко-управлінських
проблем, які виникають на підприємствах. Огляд та аналіз літературних джерел показує також, що
функціональний підхід часто застосовується і для розв’язання проблем, які виникають конкретно у
векторі управління різними потенціалами підприємств. Так, Марченко В.М. і Бондар А.І. досліджуючи
проблеми управління фінансовим потенціалом підприємства запропонували застосовувати механізм фінансового левериджу для функціонально-процесної структуризації цього виду потенціалу
(Марченко, В.М., Бондар, А.І., 2018), а Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П. та Іваненко Л.В. за допомогою функціонального підходу побудували і обґрунтували раціональність моделі управління фінансовим потенціалом підприємств. Ці науковці встановили характер і напрямки взаємозв’язків між
складовими економічного потенціалу підприємства згідно з функціональним підходом до його
структуризації: фінансовим, виробничим, маркетинговим та операційним. На підставі цього ними
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визначено протиріччя у використанні існуючих методів інтегральних коефіцієнтів для оцінювання
фінансового потенціалу підприємства, які пов’язані із: неузгодженістю цілей зовнішніх і внутрішніх суб’єктів аналізу; відсутністю деталізації взаємозв’язків між активними та пасивними статтями
звітності про фінансовий стан підприємств; складністю обґрунтування нормативних показників;
недосконалістю та роз’єднаністю економічного та бухгалтерського підходів до управління фінансовими потенціалом і ресурсами підприємства. Виділені Брюховецькою Н.Ю., Булєєвим І.П. та Іваненко Л.В. протиріччя лягли в основу запропонованої ними моделі управління фінансовим потенціалом підприємства, яка враховує ієрархічні та мережеві моделі управління (Брюховецька, Н.Ю.,
Булєєв, І.П., Іваненко, Л.В., 2019).
На відміну від попередніх авторів, Антикуз В.М. провів дослідження потенціалу підприємства
з позиції еклектичного врахування факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, які характеризують ринкові можливості підприємства у акумулюванні ним доходів. Автором використано
поняття «економічна влада» в якості окремого вектору розвитку ринкового потенціалу підприємства. Досліджуючи особливості функціонального розподілу доходів, ним виявлено рентоорієнтовану
складову мотивації економічної діяльності, яку сформовано за умов порушення балансу владних
потенціалів учасників ринку (Антикуз, В.М., 2010).
Цілі статті
Метою статті є розкрити сутність управління потенціалом підприємства як конкретної
функції менеджменту. Для досягнення цієї цілі необхідно виконати такі завдання:
• ідентифікувати місце потенціалу підприємства в системі менеджменту підприємства;
• побудувати каузально-структурну модель формування потенціалу підприємства в системі
менеджменту підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На рис. 1 наведено місце потенціалу підприємства в якості конкретної функції у системі
менеджменту підприємства.
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підприємства
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……..
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Рис. 1. Місце потенціалу підприємства в якості конкретної функції
у системі менеджменту підприємства
Примітка: побудовано автором статті
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Як бачимо, суб’єкти управління, а саме менеджери, визначивши місію (місія підприємства
(організації) являє собою сформульовану загальну мету існування і практичної діяльності суб’єкта
діяльності. Лаконічна інформація про місію пояснює персоналу підприємства, для чого він
виходить на ринок, а населенню території (регіону, країни) – яку користь можна отримати від
співробітництва із цим суб’єктом діяльності (Місія, тата і стратегія, https://derjava.jimdofree.com)),
візію (уявлення про майбутнє (Візія, https://slovotvir.org.ua/words/viziia)) і побудувавши цілі
розвитку підприємства (цілі розвитку підприємства, або система цілей підприємства є ієрархічно і
функціонально упорядкованою сукупністю узгоджених між собою завдань, як мають чіткі часові
терміни і критерії виконання. Традиційно у системі цілей підприємства виділяють три ієрархічні
рівні – стратегічний, тактичний та оперативний на кожному з яких формуються і реалізовуються
відповідно стратегічні, тактичні і оперативні плани розвитку підприємства. Ключовими умовами
забезпеченні ефективності системи цілей підприємства є їхня реалістичність, актуальність і узгодженість між собою) здійснюють управління потенціалом підприємства шляхом його планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання.
У розрізі цих загальних функцій відбувається застосування методів і технологій управління,
застосування яких спрямоване на об’єкт управління – потенціал підприємства. З огляду на те, що
підприємство може перебувати на стадії становлення або розвитку, то і його потенціал може формуватись або зазнавати змін, які призводять до його втрати, відтворення або примноження (приросту). На рис. 2 наведено фрагмент каузально-структурної моделі формування потенціалу підприємства, яке перебуває в стані свого становлення. На етапі становлення підприємства формування
його потенціалу супроводжується низкою послідовних етапів управління, а саме:
1) визначення цілей формування потенціалу підприємства із урахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
2) організування заходів з формування потенціалу підприємства;
3) мотивування працівників до реалізації встановлених завдань в межах визначених на
попередньому етапі заходів;
4) контролювання процесу формування потенціалу підприємства;
5) регулювання процесу формування потенціалу підприємства.
Кожен з цих етапів спрямований на структурне моделювання потенціалу підприємства. Так, на рис. 2
розглянуто формування потенціалу підприємства на прикладі, такої його компоненти як виробничий потенціал. Прийняття рішення про формування цієї компоненти потенціалу підприємства
вимагає вивчення ринку, оцінювання можливостей підприємства і на основі цього формування
стратегічних виробничих цілей підприємства. Базуючись на цих цілях можливим є визначити
необхідний для підприємства обсяг виробничих потужностей, площ, сировини, матеріалів тощо. Ця
інформація необхідна для створення матеріально-технічних умов провадження виробничої діяльності підприємства. Створивши їх власне виникає сам виробничий потенціал, який можна використовувати для реалізації встановлених стратегічних цілей.
На етапі реалізації виробничого потенціалу система управління підприємства спрямована на
контролювання і регулювання процесів використання виробничих потужностей, площ, ресурсів
тощо із урахування зміни факторів внутрішнього і, особливо, зовнішнього середовищ задля
своєчасного прийняття і реалізації коригувальних управлінських рішень, які спрямовані на оптимізацію результатів реалізації потенціалу підприємства.
В умовах, коли підприємство функціонує на ринку тривалий час, тобто перебуває на стадії
свого розвитку завданням керівників підприємства є так здійснювати управління його потенціалом,
щоб від відтворювався і зростав. У даному випадку під відтворенням потенціалу маємо на увазі
відновлення можливостей підприємства реалізовувати ті завдання, які виконувались у минулому,
зокрема виробляти такий самий, як і у минулому, обсяг продукції, займати таку ж часту ринку,
виконувати, які і раніше взяті зобов’язання тощо. На рис. 1.3 пряма, яка відображатиме відтворення
потенціалу підприємства збігатиметься із вектором t. Загалом йдеться про відтворення всіх складових потенціалу підприємства. У свою чергу, під зростанням, приростом потенціалу розуміємо
приріст можливостей у розрізі усіх складових компонентів потенціалу підприємства.
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Рис. 2. Фрагмент каузально-структурної моделі формування потенціалу підприємства
в системі менеджменту підприємства
Примітка: побудовано автором статті

Висновки і перспективи подальших досліджень
Управління потенціалом підприємства є конкретною функцією менеджменту. В її основі
лежить конкретний об’єкт управління – потенціал підприємства. Управління цим об’єктом відбуваєть-
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ся керівниками підприємства за допомогою методів і технологій управління, вибір і застосування
яких здійснюється в межах загальних функцій управління (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання). Оскільки потенціал підприємства є комплексним об’єктом
управління, який включає виробничий, маркетинговий, інвестиційний та інші потенціали, то і цілі
управління потенціалом підприємства є складною, ієрархізованою системою. Їхня реалізація
вимагає постійного моніторингу і регулювання об’єкта управління. Враховуючи це, подальші
дослідження доцільно проводити у напрямку конкретизації та систематизації факторів, які впливають на ефективність управління потенціалом підприємства.
Список використаних джерел
1.
Єршова Н.Ю. Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.Ю. Єршова ; Нац. техн. ун-т "Харк.
політехн. ін-т". – Х., 2009. – 20 с.
2.
Босак А.О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / А.О. Босак ; Нац. ун-т "Львів.
політехніка". – Л., 2007. – 23 с.
3.
Андрющенко І. Є. Управління витратами машинобудівного підприємства на основі
функціонально-процесного підходу: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. Є. Андрющенко ;
ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2011. – 20 с.
4.
Дідик А.М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях: автореф. дис... канд.
екон. наук: 08.00.04 / А.М. Дідик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2008. – 21 с.
5.
Кармазин В.Я. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх
реструктуризації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / В.Я. Кармазин ; Нац. гірн. ун-т. – Д.,
2008. – 17 с.
6.
Миронюк В.О. Управління парком повітряних суден авіакомпанії: автореф. дис...канд.
екон. наук : 08.00.04 / В.О. Миронюк ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2009. – 20 с.
7.
Потетюєва М. В. Формування витрат з перспективних видів економічної діяльності залізниць України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Потетюєва ; Держ. екон.-технол.
ун-т трансп. – К., 2010. – 17 с.
8.
Георгіаді Н.Г. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу:
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Н.Г. Георгіаді ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Л.,
1999. – 18 с.
9.
Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу на основі функціонального підходу:
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Д. С. Файвішенко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – 20 с.
10. Марченко В. М., Бондар А. І. Управління фінансовим потенціалом підприємства.
Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644 (дата
звернення: 22.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4
11. Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П., Іваненко Л. В. Модель управління фінансовим потенціалом підприємства: функціональний підхід. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 129–135.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-129-135
12. Антикуз В. М. Економічна влада як фактор розподілу доходів: автореф. дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.01 / В. М. Антикуз ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с.
13. Місія, тата і стратегія URL: https://derjava.jimdofree.com
14. Візія URL: https://slovotvir.org.ua/words/viziia

85

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3890591
Янковська Л.А.
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
http://orcid.org/0000-0003-1855-0169
Семчук Ж.В.
доктор економічних наук, професор,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
http://orcid.org/0000-0002-7030-9877
Євстахевич А. Л.,
кандидат економічних наук
викладач,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
https://orcid.org/0000-0003-1058-5359

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
JEL Classification: O15
SECTION “Migration”: Міграція.
Анотація. У статті обґрунтовано організаційний механізм прийняття та реалізації
управлінських рішень у сфері соціальної відповідальності підприємства. Деталізовано
принципи, перелік суб’єктів, методи, заходи та очікувані результати реалізації механізму. Наголошено на додаткових вимогах, які накладає реалізація механізму на підприємство.
Відзначено, що використання запропонованих рішень утворить нові можливості розвитку
систем управління, що відповідають глобальним тенденціям підвищення соціальної
відповідальності підприємств, сталого розвитку, посилення не лише економічної, але
й соціальної та екологічної ролі підприємства у розвитку національної економіки на
шляху до європейської інтеграції України.
Ключові слова: соціальна відповідальність підприємств, корпоративна соціальна
відповідальність, сталий розвиток, механізм управління, методи управління.
Annotation. In the course of monitoring the work of enterprises and the peculiarities of
decision-making in conditions of partial or complete uncertainty (this applies, in particular, the
introduction of new management models, and hence the introduction of social responsibility)
identified numerous obstacles to implementing corporate social responsibility.
Collectively, the negative factors that arise in the activities of any enterprise lead to a
natural conclusion: the implementation of the concept of social responsibility is possible only
under favorable circumstances that will develop in the internal and external environment of
the enterprise; in the presence of uninvolved resources and the lack of desire of entrepreneurs
to increase profits, with full and high-quality material and social security of workers in the
transition of the economy to an innovative path of development. It is difficult for domestic
realities to predict the onset of such a successful moment. Thus, we should look for new ways of
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theoretical and methodological support for enterprise development, in particular, the system of
social responsibility management.
The article substantiates the organizational mechanism for making and implementing
management decisions in the field of social responsibility of the enterprise. The principles, list
of subjects, methods, measures and expected results of the mechanism implementation are
detailed. Emphasis is placed on the additional requirements imposed by the implementation of
the mechanism on the enterprise. It is noted that the use of the proposed solutions will create
new opportunities for management systems that meet global trends of increasing corporate
social responsibility, sustainable development, strengthening not only economic but also social
and environmental role of the enterprise in the national economy towards Ukraine's European
integration.
Keywords: social responsibility of enterprises, corporate social responsibility, sustainable
development, management mechanism, management methods.
Вступ
Будь-який намір, концепція, план щодо запровадження соціальної відповідальності у діяльності
окремого підприємства не можуть бути реалізовані невідкладно в силу об’єктивних та суб’єктивних
причин.
У ході спостереження за роботою підприємств та особливостями прийняття рішень в умовах
часткової або повної невизначеності (це стосується, зокрема, впровадження нових моделей управління,
а отже і започаткування практики соціальної відповідальності) встановлено наявність численних
перешкод у запровадженні соціальної відповідальності бізнесу.
У сукупності негативні чинники, що виникають у діяльності будь-якого підприємства приводять
до закономірного висновку: реалізація концепції соціальної відповідальності можлива винятково за
сприятливих обставин, що складуться у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства; при
наявності не залучених ресурсів та відсутності бажання підприємців нарощувати прибуток, за повного
та якісного матеріального і соціального забезпечення працівників в умовах переходу економіки на
інноваційний шлях розвитку. Для вітчизняних реалій складно прогнозувати настання такого вдалого
моменту. Отже, слід шукати нові шляхи теоретико-методичного забезпечення розвитку підприємства,
зокрема, системи менеджменту соціальної відповідальності.
Мета статті
Отже, метою статті є розробити організаційний механізм прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері соціальної відповідальності підприємства.
Результати дослідження
Дослідження управлінської практики доводить, що найефективнішим способом боротьби як з
внутрішніми, так і з зовнішніми перешкодами функціонування підприємства є вдосконалення механізмів
прийняття і реалізації рішень на підприємстві. Водночас, це і найскладніший шлях, оскільки, як слушно
зауважує Ю. О. Барабаш, «дослідження проблеми прийняття рішень можна віднести до числа міждисциплінарних, оскільки вибір способу дій – це результат комплексного зв’язка різних аспектів: інформаційного, економічного, психологічного, логічного, організаційного, математичного, технічного та ін.»
[1, С. 121]. Погоджуємось також з тезою О. М. Помазуна, котрий зазначає, що процес прийняття рішення
має складний багатоаспектний характер. Науковець твердить, що ретельне дослідження задач прийняття
рішень допоможе менеджерам сформувати чітке уявлення про проблему та правильно ідентифікувати
рішення, що, в свою чергу, сприятиме зменшенню помилок при розробленні заходів щодо реалізації і
контролю виконання рішення, дозволить об’єктивно визначити необхідні ресурси для його виконання [2].
Одним з ключових елементів прийняття управлінського рішення є його алгоритм, для позначення
якого можливо вживати також поняття «технологія управлінського рішення». Деталізуючи означене
поняття, Грубяк С.В. виділяє такі етапи розробки і прийняття рішень: збір інформації про можливі
проблеми; ідентифікація проблемної ситуації та причини її виникнення; розроблення оцінної системи;
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діагностика ситуації; розроблення прогнозу розвитку ситуації; генерування альтернативних варіантів
рішень; відбір основних варіантів управлінських рішень; розроблення сценаріїв розвитку ситуації;
експертна оцінка основних варіантів управлінських дій; колективна експертна оцінка; ухвалення рішення; контроль та оцінка виконання рішення [3, С. 203].
Механізм прийняття рішень з соціальної відповідальності підприємства має відповідати вимогам,
встановленим до схожих механізмів. Як зазначає Ю. О. Барабаш, процес прийняття управлінських рішень потребує використання різних методів та складається з декількох етапів; свою чергу кількість та
якість прийняття управлінського рішення залежить від стиля керівника, ситуації, культури організації та
інших факторів [1].
У цьому контексті доцільно звернути увагу на ефективність менеджменту соціальної відповідальності. Як слушно підкреслює Н. Т. Мала, ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від уміння керівника розв’язувати нестандартні завдання та проблеми. Управлінське рішення, зазначає вчена, приймається керуючою системою для цілеспрямованого впливу на керовану систему, який
забезпечує отримання відповідних результатів для досягнення визначеної мети; здатність і уміння правильно ухвалювати рішення становлять компетентність керівника будь-якого рівня управління [4, С. 20].
Зважаючи на це, пропонуємо організаційний механізм (далі – ОМ), у процесі побудови якого
враховано результати теоретичних і прикладних досліджень, принципи і моделі МСВ, а його метою є
удосконалення теоретико-методичного забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських
рішень, що стосуються концепції, стратегії, планування, реалізації і контролю заходів з соціальної
відповідальності (рис.1).
Запропонований ОМ є елементом системи управління підприємством, що реалізується
шляхом виконання суб’єктами управління у сфері СВ відповідних функцій. Слід відзначити, що
впровадження даного механізму уможливлюється на основі виконання передумов теоретичного
(прийняття уповноваженими особами підприємства рішення щодо приєднання підприємства до
руху за соціальну відповідальність, що проявляється, зокрема, у прийнятті концепції соціальної
відповідальності як вектору розвитку бізнесу), методичного (використання методичних рекомендацій щодо формування системи менеджменту соціальної відповідальності), об’єктивного
(наявність сприятливих ринкових, соціально-економічних, політико-правових передумов) та суб’єктивного (відсутність консервативного мислення, опору змінам тощо) характеру. Мінімальні вимоги,
що висуваються до підприємства перед початком впровадження запропонованого ОМ можуть бути
визначені як дотримання принципів Глобального договору ООН, а також одного зі стандартів
соціальної відповідальності – SA8000 або ISO 26000, однозначне розуміння змісту, концепції та
принципів соціальної відповідальності керівниками та власниками підприємства
Конкретизація суб’єктів механізму базується на підході, запропонованому при диференціації моделей соціальної відповідальності для підприємств у залежності від їх розміру. Основною вимогою при відборі суб’єктів механізму є наявність належних повноважень, тобто можливості прийняти повноважне рішення у сфері СВ, обов’язкове до виконання на підприємстві.
Додатково висувається низка вимог, що безпосередньо впливають на якість прийнятих рішень, а також
можливість їх виконання. У сукупності ці вимоги характеризують компетентність суб’єкта прийняття
рішень та полягають у: д отриманні принципів МСВ та використанні відповідних методів МСВ.
Соціальна відповідальність як особливий різновид управлінської діяльності вимагає адаптації методів,
що використовуються, до концепції, стратегії і принципів, прийнятих на підприємстві. Так, скажімо,
адміністративні методи виключають примус під загрозою штрафу, оскільки це суперечить стандарту
SA8000 або ж зловживання посадовим становищем з метою досягнення декларативного результату у
сфері соціальної відповідальності. Інформаційні методи включають методи пошуку та збору даних
щодо соціальної відповідальності підприємства (діагностика соціальної відповідальності), методи
вивчення ринкових практик соціальної відповідальності та визначення інтересів стейкхолдерів, а також
узагальнення даних за результатами виконання заходів з соціальної відповідальності, їх подальший
аналіз та вироблення рекомендацій щодо удосконалення системи МСВ. Методи прийняття рішень
добираються з урахуванням стилю управління, наявних ресурсів, зокрема, часу на їх прийняття,
наявності та якості вихідних даних, стилю управління, прийнятого на підприємстві тощо. Маркетингові
методи використовуються для визначення, по-перше, ринкової доцільності запровадження практик
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соціальної відповідальності, по-друге, впливу на ринкове позиціонування підприємства за результатами
реалізації заходів з соціальної відповідальності. Соціально-психологічні методи стануть в нагоді при
подоланні суб’єктивних перешкод МСВ, зокрема, опору змінам, а також у формуванні мотивації
працівників до діяльності у рамках концепції соціальної відповідальності. Ця група методів також
визначає напрямки та ефективність комунікацій зі стейкхолдерами. Проектні методи застосовуються
при інтеграції елементів соціальної відповідальності при виконанні конкретних проектів, а також у
рамках розробки конкретного заходу (комплексу заходів) за одним з напрямків соціальної відповідальності. Ситуаційні методи утворюють підґрунтя прийняття управлінських рішень за окремими
ситуаціями, зокрема, непередбачуваними, та пов’язані з методами антикризового управління.
Принципи МСВ

Підприємство

Методи МСВ: адміністративні, інформаційні,
прийняття рішень, маркетингові, соціальнопсихологічні, проектні, ситуаційні

Суб’єкти управління у сфері СВ

Формування інформаційно-ресурсного
забезпечення прийняття рішень

Інструменти МСВ: соціальне планування,
накази, інструкції, комунікаційно-інформаційні
технології контролінг, реінжиніринг, стимули та
санкції

діагностика підприємства, виявлення
напрямків і ресурсів досягнення СВ,
моніторинг змін у середовищі

Стейкхолдери (працівники, споживачі,
контрагенти, органи державної влади і місцевого
самоврядування, суспільство)

Прийняття та реалізація рішень щодо
концепції, стратегії і заходів СВ

інформація про інтереси, потреби та
ресурси підтримки рішень у сфері СВ

Функціональне управління:
інтеграція елементів СВ у процеси
планування, організації, мотивації та
контролю на підприємстві

Проектне управління:
пошук і використання можливостей
реалізації заходів СВ у рамках конкретних
проектів

Ситуаційне управління:
прийняття оперативних рішень щодо
можливості забезпечення СВ в умовах, що
слабко піддаються прогнозуванню
(кризи, конфлікти, форс-мажорні
обставини)

Одержання зворотного зв’язку – інформації
про доцільність, успішність та своєчасність
заходів СВ, рекомендацій щодо
удосконалення політики підприємства у
сфері СВ

Очікувані результати:
- формування позитивного іміджу підприємства, лояльності працівників і споживачів, підвищення
конкурентоспроможності бренду, вихід на нові ринки з доступом для соціально-відповідальних
підприємств;
- покращення бізнес-клімату, якості життя населення, екологічної ситуації, одержання
преференцій з боку держави та місцевого самоврядування – у разі набуття рухом за соціальну
відповідальність національного значення

Рис. 1. Організаційний механізм прийняття та реалізації управлінських рішень
у сфері соціальної відповідальності підприємства
* Розроблено автором
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Інструменти МСВ вибираються з доступних у рамках окреслених методів управління у
відповідності концепції, мети та завдань у сфері соціальної відповідальності підприємства. Для
використання у ОМ пропонуються наступні інструменти:
1. Соціальне планування. Прийняття рішень щодо соціальної відповідальності підприємства має відбуватись на основі окремих планів соціальної відповідальності, розроблених у
межах сфери відповідальності департаменту менеджменту СВ. Водночас, у контексті тісного
зв’язку з соціальними процесами на підприємстві, елементи соціальної відповідальності повинні бути узгоджені з соціальним планом, що включає, зокрема, питання організаційної культури,
стимулювання та мотивації, кар’єрного просування, розвитку людського і трудового потенціалу
підприємства.
2. Накази та інструкції. Накази є інструментом прямого впливу, за допомогою якого
узгоджується, впорядковується та стимулюється діяльність за певним конкретним напрямком
на підприємстві. Накази є обов’язковими для виконання на підприємстві, їх невиконання може
тягнути за собою настання дисциплінарної відповідальності. Особливо важливим є значення наказів для документального підтвердження початку процесів впровадження ОМ, ходу його реалізації, а також реалізації прийнятих рішень і контролю ефективності. Водночас, з метою уникнення бюрократизації процесу важливим інструментом є інструкції, у яких слід деталізувати
напрямки роботи у сфері соціальної відповідальності за відділами чи окремими посадами.
3. Комунікаційно-інформаційні технології. Є невід’ємною складовою будь-якої системи
менеджменту на нинішньому етапі розвитку теорії і практики управління. Застосування цих
технологій суттєво спрощує збір інформації та її аналіз, прийняття рішень, комунікацію, та
контроль. Використання потенціалу комунікаційно-інформаційних технологій у МСВ може
суттєво підвищити ефективність роботи менеджменту як за напрямком прийняття, так і реалізації управлінських рішень у сфері соціальної відповідальності. Утім, це залежить від поточного рівня інформатизації підприємства, а також наявності ресурсів для розробки та впровадження нового або адаптації існуючого програмного забезпечення та каналів комунікації.
4. Контролінг. Універсальний напрям менеджменту доцільно застосовувати у ОМ на кожному етапі його реалізації з метою попередження, виявлення та корекції відхилень у реалізації
заходів з соціальної відповідальності від концепції та стратегії СВ на підприємстві. Контролінг
процесів соціальної відповідальності дозволить досягнути мети ОМ, сприятиме оптимальному
розподілу та використанню ресурсів, а також стане запорукою дотримання принципів і стандартів соціальної відповідальності.
5. Реінжиніринг. В особливо складних випадках, що пов’язані, зокрема з наявністю застарілих проблем в управлінні підприємством, складним фінансово-економічним та соціальним
станом, існуванням загроз економічні безпеці, до яких підприємство не здатне адаптуватись у
інший спосіб доцільно застосовувати інструмент реінжинірингу. Цей інструмент придатний і у тих випадках, коли з концептуальних причин підприємство не може перейти до моделі соціально-відповідальної діяльності без фундаментальної перебудови систем управління. Використання цього
інструменту дозволить посилити впливовість ОМ та підвищити його ефективність у випадках,
коли інші методи не можуть забезпечити досягнення мети.
6. Стимули та санкції. Як інструмент ОМ, стимули та санкції виконують ключову роль у
ефективності реалізації рішень щодо соціальної відповідальності підприємства. Розробка ефективних механізмів мотивації та дисциплінарного впливу на підприємстві, безперечно є завданням, що виконується у межах менеджменту людських ресурсів. Водночас, при поєднанні систем
МСВ та менеджменту персоналу у контексті використання стимулів та санкцій як інструменту
досягнення мети ОМ, слід уникати можливих парадоксів, зокрема, пов’язаних з конфліктом
інтересів. Так, непоодинокі випадки, коли недобросовісні керівники, користуючись широкими
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повноваженнями та обмеженим контролем з боку власників, реалізують шахрайські системи
мотиваційних виплат, що не пов’язані з продуктивністю праці. З іншого боку, неприпустимими
є невідповідальні практики дисциплінарних стягнень, що суперечать вимогам міжнародних
стандартів соціальної відповідальності. Отже, на стимули та санкції як інструмент ОМ накладаються обмеження, що випливають з суті концепції соціальної відповідальності підприємства
та її адаптацію у стратегію розвитку бізнесу.
Керуючись принципами, на основі методів та інструментів, передбачених ОМ, суб’єкти
механізми, згідно передбаченого алгоритму, вступають у цикл прийняття рішень та їх реалізації
з питань соціальної відповідальності підприємства.
Початковим етапом прийняття будь-якого рішення є збір інформації. У ОМ цей етап
представлений у вигляді етапу «формування інформаційно-ресурсного забезпечення прийняття
рішень», що передбачає дві дії. По-перше, суб’єктам необхідно чітко охарактеризувати стан
об’єкта управління, спрогнозувати можливі зміни внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливатимуть на суб’єктивну і об’єктивну оцінку рівня соціальної відповідальності підприємства з
боку стейкхолдерів. У контексті цієї дії також формується уявлення про шляхи та можливості
залучення ресурсів для реалізації ініціатив з соціальної відповідальності. По-друге, слід врахувати інформацію щодо інтересів стейкхолдерів, а також їх можливостей та ресурсів підтримки
соціально-відповідальних ініціатив підприємства. На рисунку ОМ джерелом такої інформації
виступає зовнішньо-системний суб’єкт – стейкхолдери, до яких відносяться такі узагальнені
групи, як працівники, споживачі, контрагенти, органи державної влади і місцевого самоврядування,
суспільство. На етапі збору інформації варто зважати на можливі «інформаційні шуми». Процес
прийняття рішення щодо заходів з соціальної відповідальності по відношенню до працівників повинен
опиратись переважно на інформацію про інтереси і потреби саме цієї групи. Однак, зважаючи на підхід,
згідно якого соціальна відповідальність полягає у гармонізації інтересів усіх стейкхолдерів, не варто
повністю ігнорувати інформацію від інших зацікавлених сторін, навіть якщо заплановані заходи їх на
перший погляд не стосуються.
Засновуючись на одержаній інформації, у тому числі щодо наявних ресурсів, активізується наступний етап механізму – прийняття та реалізація рішень щодо концепції, стратегії і заходів СВ. Цей етап ми пропонуємо ділити на три частини, що мають ієрархічне підпорядкування та відображають традиційну організаційну структуру більшості підприємств. Наголосимо,
що функціонування ОМ на цьому етапі має двонаправлений характер. Для кожної з частин
справедливим буде припущення щодо її впливу на загальну систему управління, а також вона
сама по собі є об’єктом управлінського рішення.
По-перше, це функціональне управління. Функціональне управління є основою діяльності будьякої організації та реалізується шляхом виконання керівниками функцій планування, організації,
мотивації та контролю (традиційний перелік, прийнятий у теорії менеджменту, найкраще відображає
універсальні функції управління, але може бути розширений у відповідності до альтернативних концепцій). Прийняття та реалізація рішень щодо соціальної відповідальності підприємства виконується у
рамках тієї ж системи функцій менеджменту. Водночас, при прийнятті рішень щодо соціальної
відповідальності слід враховувати потенціал впливу на функції за іншими напрямками управління та
передбачити можливості його застосування.
По-друге – проектне управління. Трансформована під впливом концепції соціальної відповідальності система управління підприємством може в загальному характеризуватись дотриманням основних
принципів МСВ, однак при диверсифікації діяльності, що спостерігається при проектному управлінні,
доцільним є цілеспрямоване включення положень концепції соціальної відповідальності з урахуванням
специфіки проекту та умов його виконання. Поряд з цим, значимі заходи з соціальної відповідальності
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самі по собі є проектами, що вимагають відповідних управлінських рішень з урахуванням принципів,
методів та інструментів ОМ.
По-третє – ситуаційне управління. Існує низка теоретичних підходів до тлумачення поняття ситуаційного менеджменту. Ми дотримуємось позиції, згідно якої ситуаційне управління
компенсує недоліки функціонального та проектного у частині подолання негативних явищ, що
виникають на підприємстві з непередбачуваних або слабко прогнозованих причин. До сфери ситуаційного управління можемо віднести управління кризами (виявлення, мінімізація негативних
наслідків, оперативне подолання обумовлених кризами перешкод функціонування підприємствами, а
також комунікація з заінтересованими сторонами), конфліктами (виявлення та вирішення конфліктів
без шкоди інтересам підприємства та стейкхолдерів), форс-мажорними обставинами (подолання
наслідків глобальних криз для підприємства). Управлінські рішення, що стосуються ситуаційного управління соціальною відповідальністю, приймаються у поточному режимі у залежності від конкретної
ситуації, найкращим рішенням у якій стане поведінка згідно принципів МСВ та міжнародних стандартів соціальної відповідальності. Додатково, ОМ схожим чином передбачає інтеграцію елементів соціальної відповідальності за іншими напрямками ситуаційного управління.
Підсумковим етапом циклу механізму є одержання зворотного зв’язку. Під зворотним зв’язком
розуміємо інформацію, що передається суб’єктами, котрих торкнувся процес реалізації управлінського
рішення у сфері соціальної відповідальності. Налагодження двостороннього зв’язку залежить від
наявності у менеджерів з соціальної відповідальності належних компетенцій у сфері комунікації, а також забезпеченості каналами комунікації, що передбачають наявність достатнього комплексу інформаційно-комунікаційних рішень. Можемо виділити два типи зворотного зв’язку – активний та пасивний.
Активний зворотній зв’язок передбачає докладання певних зусиль з боку менеджменту для одержання
інформації щодо результативності діяльності з соціальної відповідальності, зокрема, шляхом розсилання
форм зворотного зв’язку, проведення опитувань, інтерв’ювання ключових стейкхолдерів тощо. Пасивний
зворотній зв’язок полягає у зборі інформації з наявних джерел – аналізі вхідної кореспонденції, книги
відгуків і пропозицій, записів «гарячої лінії», коментарів у соціальних мережах тощо. Слід відзначити, що
навіть у разі правильно обраної стратегії соціальної відповідальності, а саме – орієнтованості діяльності
підприємства на гармонізацію інтересів стейкхолдерів менеджерам не слід покладатись лише на пасивний
зворотній зв’язок, оскільки це не створить достатнього підґрунтя для аналізу системи МСВ та подальшого
її удосконалення.
Очікувані результати від реалізації ОМ систематизовано у дві групи. До першої групи
належать результати, досягнення яких цілком залежить від ефективності функціонування ОМ
на підприємств:
– формування позитивного іміджу підприємства – залежить від якості комунікацій, досягнення балансу інтересів стейкхолдерів, поширення відомостей про соціальну відповідальність підприємства; наслідком є збільшення попиту на продукцію чи послуги підприємства,
вихід на нові ринки, залучення соціально-відповідальних партнерів;
– формування лояльності:
а) працівників – полягає у зниженні плинності кадрів, підвищенні вмотивованості, продуктивності праці, готовності виконувати додаткову роботу, пов’язану з соціальною відповідальністю, на громадських засадах;
б) споживачів – полягає у довірі до бренду, збільшенні кількості постійних клієнтів, збереженні клієнтської бази навіть на тлі підвищення вартості продукції у зв’язку з витратами на
соціальну відповідальність;
– підвищення конкурентоспроможності бренду – полягає у розвитку конкурентної переваги серед підприємств-конкурентів на ринку, котрі не впроваджують практики со-
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ціальної відповідальності або ж досягнення рівня соціальної відповідальності ринку,
де більшість конкурентів є соціально-відповідальними;
– вихід на нові ринки з доступом для соціально-відповідальних підприємств – впровадження підприємствами міжнародних стандартів соціальної відповідальності, особливо, SA8000, сприяє утворенню нових ринків з певним порогом входження – відповідністю підприємства вимогам стандарту; це переважно іноземні ринки, що дають
можливість українським підприємствам вийти на якісно новий рівень розвитку,
зокрема, одержувати суттєво вищі прибутки завдяки експорту товарів та послуг.
Результати другої групи утворюються у відповідності до національної динаміки розвитку
тенденцій залучення підприємств практик СВ та частково залежать від реалізації еволюційної моделі
менеджменту соціальної відповідальності. Унаслідок масового впровадження ОМ на вітчизняних
підприємствах загалом для національної економіки очікуються наступні позитивні результати:
– покращення бізнес-клімату – підвищення прозорості ведення бізнесу, перетворення
конкурентів та споживачів у партнерів підприємства з питань соціальної відповідальності, зниження ризиків, що можуть виникнути у зв’язку з порушенням вимог стандартів соціальної відповідальності у сукупності справить оздоровлюючий ефект на
бізнес-клімат в Україні;
– підвищення якості життя населення – соціально-відповідальне підприємство дбає про
працівників та членів їх родин, а також місцеве населення, що у разі поширення практик СВ може охопити усю країну мережею соціально-відповідальних ініціатив, скерованих на покращення якості життя населення;
– покращення екологічної ситуації – одним з важливих напрямків соціальної відповідальності
бізнесу та умовою сталого розвитку національної економіки є екологічна активність, участь у
заходах зі збереження та відновлення екології, зменшення шкідливого впливу підприємства
на довкілля, запровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних
джерел енергії, відповідальне поводження з відходами;
– одержання преференцій з боку держави та місцевого самоврядування – збільшення кількості
кластерних організацій з метою досягнення соціальної відповідальності стимулюватиме
органи державної влади і місцевого самоврядування до участі у відповідних процесах,
стане чинником вдосконалення законодавства та підтримки практик соціальної відповідальності з боку держави.
За результатами аналізу та оцінки досягнутих результатів, а також даних зворотного зв’язку
запускається новий цикл прийняття та реалізації рішень у сфері соціальної відповідальності, що є більш
довершеним у зв’язку з наявністю більшої кількості даних щодо пріоритетних напрямків, заходів, методів
та інструментів досягнення соціальної відповідальності підприємства.
Висновки
На основі проведених теоретичних досліджень та вивчення практики управління підприємствами
встановлено, що прийняття та реалізація управлінських рішень у сфері соціальної відповідальності
ускладнюється у зв’язку з наявністю низки несприятливих чинників об’єктивного характеру та поширеністю суб’єктивних перешкод у запровадженні соціальної відповідальності бізнесу. З метою удосконалення теоретико-методичного забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, що
стосуються концепції, стратегії, планування, реалізації і контролю заходів з соціальної відповідальності
розроблено організаційний механізм, у процесі побудови якого враховано результати теоретичних і
прикладних досліджень, нові принципи та моделі менеджменту соціальної відповідальності.
Використання запропонованих рішень утворить нові можливості розвитку систем управління, що
відповідають глобальним тенденціям підвищення соціальної відповідальності підприємств, сталого
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розвитку, посилення не лише економічної, але й соціальної та екологічної ролі підприємства у розвитку
національної економіки на шляху до європейської інтеграції України.
Перспективним напрямком подальших досліджень є дослідження можливостей створення
інтегрованої інформаційної системи соціальної відповідальності.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ
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SECTION “LAW”: Право.
Анотація. У статті узагальнено можливості розвитку системи судоустрою на основі
нової моделі спеціалізації судів та обґрунтовано її важливість з огляду на потенціал
підвищення довіри до судової системи. Запропоновано низку змін та доповнень до чинного
законодавства, що дозволять розвинути ідею гнучкого реагування на суспільні запити
шляхом створення вищих спеціалізованих судів. Розроблено спеціальний методологічний
підхід щодо виокремлення індивідуального правового статусу ВСІВ на основі профільного
закону. Сформовано низку пропозицій до профільного закону про ВСІВ, зокрема, щодо:
формулювання преамбули закону; засад діяльності суду; нормативної основи діяльності
ВСІВ; переліку повноважень ВСІВ. Також передбачено механізм попередження зміни
правового статусу ВСІВ поза рамками судово-правової реформи.
Ключові слова: судова реформа, Вищий суд з питань інтелектуальної власності,
правовий статус суду, розвиток правового статусу, профільний закон.
Annotation. Analyzing the theoretical and methodological and historical and legal
aspects of the development of the institute of judicial protection of intellectual property rights,
taking into account foreign experience, we conclude that the formation and operation of HCIP
is a requirement of time, dictated by a number of strategic objectives. arising in connection
with judicial and legal reform in the context of deepening the processes of European
integration of Ukraine; strategic tasks related to public expectations and expectations from
foreign partners and potential partners of Ukraine; strategic objectives related to increasing
the readiness of the judiciary to resolve disputes that will arise in the field of intellectual
property in the future, taking into account the dynamics of the information economy and
related legal relations.
At the same time, at the present stage, having analyzed the current state of the norms
that form the legal status of the HCIP, it should be noted that with the beginning of the
functioning of this court, expectations may not be justified.
Analyzing the theoretical and methodological and historical and legal aspects of the
development of the institute of judicial protection of intellectual property rights, taking into
account foreign experience, we conclude that the formation and operation of HCIP is a
requirement of time, dictated by a number of strategic objectives. At the same time, at the
present stage, having analyzed the current state of the norms that form the legal status of the
HCIP, it should be noted that with the beginning of the functioning of this court, expectations
may not be justified.
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The article summarizes the possibilities of developing the judicial system on the basis of a
new model of court specialization and substantiates its importance given the potential to
increase confidence in the judicial system. A number of changes and additions to the current
legislation have been proposed, which will allow developing the idea of flexible response to
public inquiries by creating higher specialized courts. A special methodological approach to
the separation of the individual legal status of the HCIP based on the relevant law has been
developed. A number of proposals to the profile law on HCIP have been formed, in particular,
on: formulation of the preamble of the law; principles of court activity; normative basis of
HCIP activity; list of powers of HCIP. There is also a mechanism to prevent changes in the
legal status of the HCIP outside the framework of judicial reform.
Keywords: judicial reform, Heigher Court on Intellectual Property, legal status of the
court, development of legal status, profile law.
Вступ
Проаналізувавши теоретико-методичні та історико-правові аспекти розвитку інституту судового захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням іноземного досвіду, доходимо висновку,
що утворення та функціонування ВСІВ є вимогою часу, продиктованою низкою стратегічних
завдань, які можливо об’єднати у три групи:
І. Стратегічні завдання, що виникли у зв’язку з судово-правовою реформою у контексті поглиблення процесів європейської інтеграції України.
ІІ. Стратегічні завдання, пов’язані з суспільними очікуваннями та очікуваннями з боку іноземних партнерів та потенційних партнерів України.
ІІІ. Стратегічні завдання, пов’язані з підвищенням готовності судової системи до вирішення
спорів, що виникатимуть у сфері інтелектуальної власності у майбутньому з урахуванням динаміки
розвитку інформаційної економіки та пов’язаних правовідносин.
Водночас, на сучасному етапі, проаналізувавши актуальний стан норм, що утворюють правовий статус ВСІВ слід зауважити, що з початком функціонування цього суду очікування можуть не
виправдатись. На підтвердження цієї гіпотези можемо навести декілька аргументів:
– тривала затримка у початку роботи ВСІВ обумовила зневіру зацікавлених сторін у можливості доведення до кінця реформи у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності та появу дискусій щодо доцільності утворення нового суду в принципі;
– низька зацікавленість з боку законодавця до думки фахівців у сфері захисту прав інтелектуальної власності, наукового співтовариства, іноземних партнерів та обмежене обговорення проблем утворення і функціонування ВСІВ призвела до наявності прогалин у законодавстві, недоліків промоційної активності при залученні кандидатів до формування
суддівського корпусу ВСІВ, неоднозначного тлумачення та дискусій щодо статусу і місця
нового суду у системі суспільних відносин;
– надмірна заполітизованість процесів, що супроводжували утворення Вищого антикорупційного суду спровокувала необґрунтовані підозри з боку експертного та наукового
співтовариства щодо того, що утворення ВСІВ є даниною конституційному положенню
щодо функціонування спеціалізованих судів (у множині), а не суду, а сам суд не потрібен,
у той час як проведеним дослідженням ми доводимо протилежну думку, а саме – що у ході реформи була запроваджена нова модель спеціалізації судів, а утворення перших двох
судів є її початковим кроком, за яким у майбутньому слідуватиме утворення нових і нових
вищих спеціалізованих судів;
– відсутність профільного закону не дозволяє з певністю оцінювати індивідуальний правовий
статус ВСІВ, що знову ж таки сіє сумніви у експертному та науковому співтоваристві, створює передумови неоднозначного трактування траєкторії розвитку правового статусу суду.
Зазначені міркування підштовхують до закономірного висновку: сукупність норм, що визначають правовий статус ВСІВ слід системно розвивати, змінювати та доповнювати з метою досягнення методологічної єдності усіх складових.
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Мета статті
Отже, метою статті є обґрунтувати перспективи розвитку правового статусу Вищого суду з
питань інтелектуальної власності.
Результати дослідження
Історія розвитку концепції спеціалізованого суду у сфері інтелектуальної власності засвідчує,
що основний наголос як у попередні роки, так і сьогодні здійснюється на доцільності віднесення до
його юрисдикції спорів, що виникають у рамках господарських правовідносин. Ця ідея знайшла втілення у законопроекті 2730 від 14.01.2020 «Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи». Проте, на наше переконання, розширення предметної юрисдикції вищого спеціалізованого суду без достатнього методологічного підґрунтя є завчасним кроком.
Бачимо, що на сьогоднішній день склалась парадоксальна ситуація, що полягає у спробах реформувати суд, який ще не є фактично сформованим. Це свідчить, з одного боку, про недостатність
теоретико-методологічного обґрунтування створення суду на етапі судової реформи 2016 р. і з
іншого боку – прагнення політиків реформувати судову владу «на ходу» – без обґрунтованої методології, довготермінової стратегії та налагодження комунікацій з зацікавленими сторонами.
Таким чином, не зважаючи на можливі швидкі зміни правового статусу ВСІВ у зв’язку з розширенням кола підсудних цьому суду справ (як у рамках законопроекту 2730, так і інших можливих проектів, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності та конкуренції), вважаємо за
доцільне структурувати положення, що стосуються правового статусу ВСІВ та його розвитку з
теоретико-правової точки зору.
У першу чергу слід наголосити на формуванні нової моделі спеціалізації судів, що була започаткована у контексті судової реформи 2016 р. У зв’язку зі співзвучністю нового конституційноправового та судово-правового інституту «вищі спеціалізовані суди» з інститутом Вищих спеціалізованих судів, що функціонували до реформи та діяли як касаційні інстанції, повз увагу наукового
співтовариства та ініціаторів подальших дій у рамках судово-правової реформи пройшли широкі
можливості, що відкриваються у зв’язку з започаткуванням спеціалізації судів поза рамками процедури створення судових палат, що спеціалізуються на окремих справах. У цьому контексті слід
погодитись з О. І. Потильчаком щодо того, що реформа не принесла очікуваних результатів у
вигляді посилення судової влади, що проявилось у збереженні застарілих поглядів на цю гілку
влади як таку, що виключно виконує функцію правосуддя [1, С. 273].
Така модель є важливою з огляду на її новизну та потенціал підвищення довіри до судової
системи як такої, що прагне найбільш повно відповідати суспільним очікуванням у сфері судового
захисту прав і свобод. З метою закріплення та ефективної реалізації нової моделі утворення вищих
спеціалізованих судів, що допоможе вирішити численні проблеми у реакції суспільства на стан та
функціонування судової влади в Україні залежить від низки кроків, як слід вчинити на підставі
запропонованої методології:
1. Внести зміни до статті 125 Конституції України, виклавши абзац третій цієї статті у
наступній редакції:
«З метою ефективного розгляду окремих категорій справ можуть утворюватись вищі спеціалізовані суди. Вищі спеціалізовані суди діють як суди першої та апеляційної інстанцій, їх правовий статус визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і профільним законом, а
предметна юрисдикція встановлюється процесуальним законом».
Запропонована зміна дозволить відійти від попереднього розуміння вищих спеціалізованих
судів як судів касаційної ланки та звернути увагу суспільства на їх реальне місце у системі судоустрою – розгляд специфічних категорій справ, ефективність якого забезпечуватиметься встановленням специфічних вимог до кандидатів на посаду судді такого суду. Також запропонована зміна
дозволить прояснити модель реалізації конституційного принципу спеціалізації судоустрою, реалізовану у ході реформи 2016 р.
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2. Внести зміни до ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та викласти ч. 3
цієї статті у такій редакції:
«3. У системі судоустрою діють:
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди;
3) вищі спеціалізовані суди;
4) Верховний Суд».
Обґрунтування такої зміни докладно викладено у підрозділі 2.3 дисертації. Відзначимо також,
що у такій редакції стаття відповідає порядку викладення Глав 2 – 5 Закону 1402.
Включення вищих спеціалізованих судів, конкретний перелік яких буде викладено у ч. 2 ст.
31 сприятиме, на наше переконання, зміцненню їх судово-правового статусу, а відхід від існуючого
формулювання «Для розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди» дозволить зміцнити теоретико-правові засади існування
моделі вищих спеціалізованих судів не як тимчасового явища, а як сталого факту. Погоджуючись
щодо того, що нова модель утворює підстави для динамічного реагування судової влади на зміни у
правовідносинах шляхом утворення вищих спеціалізованих судів, не можемо припустити тимчасовий характер таких судів, адже це означало б їх віднесення до категорії «особливих».
3. Внести зміни до ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та викласти ч. 3
цієї статті у такій редакції:
«3. Підвідомчість справ вищому спеціалізованому суду встановлюється профільним законом
про вищий спеціалізований суд. Коло справ, підсудних вищому спеціалізованому суду встановлюється процесуальним законом».
При визначенні понять юрисдикції та підсудності користуємось визначенням, даним у Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
«Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» № 3
від 01.03.2013 р.: «Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суди повинні перевірити належність справ до їх юрисдикції та підсудності. Цивільна юрисдикція – це визначена законом
сукупність повноважень судів щодо розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції... Підсудність визначає коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень
конкретного суду першої інстанції» [2] та у п. 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду
України № 10 від 24.10.2011: «Підвідомчість – це визначена законом сукупність повноважень
господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції… Підсудність визначається колом справ у спорах, вирішення яких віднесено до підвідомчості певного господарського
суду» [3]. При розмежуванні понять «підвідомчості» та «підсудності» у теоретико-правовому вимірі цілком погоджуємось з результатами дослідження Н. О. Петренко, котрий наголосив: «При
характеристиці та нормативному врегулюванні інститутів підвідомчості та підсудності спорів в
процесуальному законодавстві України недоцільно застосовувати термін «компетенція» та «юрисдикція», оскільки вони мають більш широке смислове наповнення та використовуються не тільки
стосовно діяльності органів судочинства, але й у відношенні інших державних органів. Таким
чином, у назвах глав та в нормах господарського, цивільного та адміністративного процесуального
законодавства необхідно застосовувати: щодо визначення кола справ, які повноважні розглядати
суди певної судової ланки – термін «підвідомчість», а щодо правил визначення конкретного суду,
на вирішення якого буде передана справа – «підсудність» [4].
4. Прийняти профільний Закон України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності»,
а у разі утворення нових вищих спеціалізованих судів – невідкладно приймати профільні закони
про ці суди. Профільний закон становитиме основу індивідуального правового статусу вищого
спеціалізованого суду.
Комплексне дослідження правового статусу ВСІВ доводить, що він усе ще перебуває на етапі
свого становлення, а про його розвиток можливо буде говорити від дня початку роботи суду.
Притримуючись оптимістичних сподівань впевнені, що найближчим часом суд запрацює, а усі
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спірні моменти будуть вирішені. Отже, маємо на меті попереднє формування рекомендацій щодо
удосконалення правого статусу ВСІВ опираючись на актуальний стан законодавства у цій сфері.
З огляду на можливі майбутні зміни у кількості вищих спеціалізованих судів доцільно віднайти універсальне рішення, що дозволить швидко приймати профільні закони належної якості. Досі
такої потреби не було, адже індивідуальний правовий статус судів визначався Законом України
«Про судоустрій і статус суддів» та внутрішніми нормативними документами суду (за винятком
Конституційного суду України). Таким рішенням може стати розробка модельного закону.
Формулюючи рекомендації щодо методологічних та теоретико-правових засад розробки Проекту ВСІВ, зупинимось на декотрих моментах, пов’язаних з законопроектом 2730 від 14.01.2020 р.
Так, вважаємо недоцільним кроком перейменування ВСІВ, що передбачається комплексом
законопроектів, пов’язаних з конкуренційно-антимонопольною реформою. Недолік такого підходу
є очевидним не так у зв’язку з організаційними труднощами у сфері добору суддів, як у контексті
стратегії забезпечення єдності та сталості судової влади. Як переіменування, так і розширення
юрисдикції спеціалізованого суду та будь-які інші зміни, зокрема, у частині спеціальних вимог до
суддів вищого спеціалізованого суду не може, на наше переконання, відбуватись унаслідок правових реформ у суміжних сферах, а лише у сфері судоустрою.
Будь-які реформи, спрямовані на покращення захисту прав і свобод людини і громадянина є
бажаними та очікуваними у нашій державі, однак вони не повинні зазіхати на незалежність, сталість та єдність судової влади. Так, законопроект 2730 (основний законопроект пакету конкуренційно-антимонопольної реформи) за рубрикою відноситься до економічної політики, а головним
комітетом, який його розглядатиме, є Комітет з питань економічного розвитку. Водночас, законопроект про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за номером 2742 від
15.01.2020 р., яким пропонується змінити виключно назву ВСІВ, має бути розглянуто Комітетом з
питань правової політики. У цьому контексті слід погодитись з міркуванням Х. Пошелюжної щодо
того, що «…автори конкуренційно–антимонопольної реформи обрали доволі прямолінійний шлях,
не подбавши про деталі. Створення спеціалізованого суду у сфері конкуренції передбачає перейменування ІР–суду на Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції і віднесення повноважень з вирішення спорів у сфері конкуренції до юрисдикції новоствореного суду»
[5]. Звернемо увагу також на Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної
реформи» від 18.02.2020 р. У Висновку, зокрема, вказано, що у змінах до ст. 20 ГПК пропонується
покласти повноваження з вирішення спорів у сфері конкуренції на Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції, однак «Аналіз законопроекту та супровідних
документів до нього дозволяє зробити висновок, що йдеться про створення спеціалізованого суду у
сфері конкуренції шляхом додавання відповідних функцій Вищому суду з питань інтелектуальної
власності. Проте слід звернути увагу, що згідно зі ст. 125 Конституції України суд утворюється,
реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України
Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя» [6].
Опираючись на розроблену методику та з урахуванням положень, запропонованих до розгляду у вигляді Профільного закону, можемо запропонувати наступні елементи проекту Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності».
Одним з важливих елементів закону є його преамбула. Безперечно, у нашому випадку виносити питання юрисдикції до преамбули закону не має сенсу, наведений приклад характеризує важливість вірного розуміння значення преамбули для коректного сприйняття змісту та значення закону.
Преамбулу Проекту ВСІВ, на нашу думку, слід викласти у такій редакції: «Цей Закон визначає
порядок організації та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності на засадах
верховенства права відповідно до європейських стандартів і встановлює спеціальні вимоги до
суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та особливості їх правового статусу».
Статус ВСІВ, закріплений у першому розділі Проекту ВСІВ пропонуємо сформулювати у такий
спосіб: «Вищий суд з питань інтелектуальної власності є постійно діючим вищим спеціалізованим
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судом у системі судоустрою України, діяльність якого скеровується на забезпечення справедливого
та ефективного судового захисту прав інтелектуальної власності».
До засад діяльності суду, крім визначених ст. 129 Конституції України та ст. 5 – 14 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» слід віднести:
– «гарантується використання техніко-технологічних засобів для забезпечення доступності
правосуддя», що стане гарантією доступності правосуддя у контексті факту місця розташування суду у м. Києві;
– «Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності діє на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії і архітектурної відокремленості», що забезпечить ускладнення безпідставного обвинувачення у відсутності незалежності суддів першої та апеляційної інстанції;
– «суддя Вищого суду з питань інтелектуальної власності систематично розвиває професійні навички (уміння) та підтримує свою кваліфікацію і компетентність у сфері інтелектуальної власності на належному рівні», що стане гарантією поглиблення спеціалізації суддів зі збереженням їх загального високого професійного рівня;
– «гарантується відповідність організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності вимогам, що можуть виникнути
у зв’язку з розглядом справ, пов’язаних з технологічно складними об’єктами прав
інтелектуальної власності», що створить належні умови для дослідження доказів суддями
(за потреби, зокрема, у порядку ч. 7 ст. 82 ГПК та ін.).
Щодо нормативної основи діяльності ВСІВ, на нашу думку, у Проекті ВСІВ слід вказати наступне: «Нормативну основу діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності становлять
Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», чинні міжнародні договори,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Порядок організації і діяльності, коло
підвідомчих справ, спеціальні вимоги до суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності
визначає цей Закон. Коло справ, підсудних Вищому суду з питань інтелектуальної власності та порядок
здійснення правосуддя визначається процесуальним законом». Також, у контексті попередньо аналізованих застережень щодо ризиків безпідставної зміни правового статусу суду, слід передбачити, що
«Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України
«Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності».
Перелік повноважень ВСІВ, на нашу думку, слід викласти у такій редакції:
1. Вищий суд з питань інтелектуальної власності:
1) здійснює правосуддя як суд першої інстанції, а Апеляційна палата Вищого суду з питань
інтелектуальної власності – як суд апеляційної та у випадках, визначених процесуальним законом, – як
суд першої інстанції;
2) здійснює правосуддя у господарських справах у порядку, визначеному Господарським
процесуальним кодексом України, застосовуючи до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, положень Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами;
3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у справах, віднесених до
його підсудності, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд, розробляє пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та
діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, спеціальних вимог до суддів цього суду
та гарантій їх діяльності.
2. Предметна юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності не може бути
змінена з іншою метою, ніж сприяння справедливості та ефективності судового захисту прав
інтелектуальної власності [7].
Висновки
Узагальнено можливості розвитку системи судоустрою на основі нової моделі спеціалізації
судів та обґрунтовано її важливість з огляду на потенціал підвищення довіри до судової системи.
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Запропоновано низку змін та доповнень до чинного законодавства, що дозволять розвинути ідею
гнучкого реагування на суспільні запити шляхом створення вищих спеціалізованих судів.
Розроблено спеціальний методологічний підхід щодо виокремлення індивідуального правового статусу ВСІВ на основі профільного закону. Сформовано низку пропозицій до профільного
закону про ВСІВ, зокрема, щодо: формулювання преамбули закону; засад діяльності суду; нормативної
основи діяльності ВСІВ; переліку повноважень ВСІВ. Також передбачено механізм попередження
зміни правового статусу ВСІВ поза рамками судово-правової реформи.
Перспективою подальших досліджень є обгрунтування спеціальних вимог до суддів ВСІВ.
.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ
В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право
Анотація. Метою статті є розкрити особливості ідеологічної функції в правовій
системі України, виходячи із її основної мети і завдання. З’ясовано, що головними
цілями і завданнями ідеологічної функції у правовій системі України є підтвердження її
вирішальної ролі у процесі формування усебічно розвиненої особистості з високим
рівнем правової свідомості та правової культури. Досягнення вказаної мети зумовлює
актуалізацію соціальної потреби в реалізації цінностей та прав на демократію, рівність
усіх перед законом і судом, громадянський обов’язок та законність, особливо в
діяльності правоохоронних органів, що є основною метою ідеологічної функції права у
суспільній та державній сферах. Тому, враховуючи реалії української правової системи,
на сучасному етапі потрібне формування ідеології співпраці і діалогу влади і народу,
подолання соціально-правового відчуження, а також відчуження особи від держави і
права. Ідеологічне обґрунтування і додатковий правовий захист повинна отримати
автономія особи. Усі ці ідеї і цінності повинні не лише проголошуватися і захищатися в
ідеологічному плані, але і бути закріплені в чинному українському законодавстві
завдяки ідеологічній функціх права.
Ключові слова: ідеологічна функція права, правова система, функції права, трансформація функцій права, правова ідеологія, правова культура, правовий менталітет,
правотворчість, правозастосування, правове регулювання.
Annotation. The social and legal experience of Ukrainian history convincingly confirms
one of the main ideological guidelines: without a holistic, self-sufficient and purposeful
ideology of state formation, built on spiritual and national priorities, our country is doomed to
be an appendage of other states' policies. Only the awareness of our own national priorities
and their implementation can ensure our state a dignified and full existence in the world
community, turning it from an object into a full-fledged subject of international relations.
The purpose of the article is to reveal the features of the ideological function in the legal
system of Ukraine, based on its main purpose and objectives. It was found that the main goals
and objectives of the ideological function in the legal system of Ukraine is to confirm its crucial
role in the formation of a comprehensively developed personality with a high level of legal
awareness and legal culture. Achieving this goal leads to the actualization of the social need for
the realization of values and rights to democracy, equality before the law and the courts, civic
duty and legality, especially in law enforcement, which is the main goal of the ideological
function of law in public and state spheres. Therefore, given the realities of the Ukrainian legal
system, at the present stage it is necessary to form an ideology of cooperation and dialogue
between government and people, overcoming socio-legal alienation, as well as the alienation of
the individual from the state and law. Ideological justification and additional legal protection
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should be given to the autonomy of the person. All these ideas and values must not only be
proclaimed and defended ideologically, but also be enshrined in current Ukrainian legislation
through the ideological functions of law.
Keywords: ideological function of law, legal system, functions of law, transformation of
functions of law, legal ideology, legal culture, legal mentality, lawmaking, law enforcement,
legal regulation.
Вступ
Суспільний та правовий досвід української історії переконливо підтверджує одну з головних
ідеологічних настанов: без цілісної, самодостатньої та цілеспрямованої ідеології державотворення,
побудованої на духовних і національних пріоритетах, наша країна приречена бути придатком
політики інших держав. Тільки усвідомлення власних національних пріоритетів і втілення їх у
життя може забезпечити нашій державі гідне й повноцінне існування в світовому співтоваристві,
перетворивши її з об’єкта на повноправний суб’єкт міжнародних відносин.
Сучасні українські реалії диктують необхідність не лише детальніше досліджувати ідеологічну функцію права, але і створити чіткий механізм її практичного здійснення та ефективної імплементації. Деідеологізація суспільного і державного життя і проголошення ідеологічного плюралізму зовсім не означають відмови від ідеології, як ціннісного компонента правової регламентації і
державної політики. Специфічною рисою ідеологічної функції в порівнянні з іншими функціями
права є те, що головним об'єктом її дії є не суспільні відносини, а свідомість людей, їх світогляд,
культура, потреби й інтереси.
Слід зазначити, що окремі аспекти дослідження у цьому напрямі виступали предметом наукових досліджень різних учених [1-29]: вітчизняних (Т. Андрусяк, М. Бірюков, Є. Бурлай, Н. Волковицька, С. Гусарєв, Ю. Дмитрієнко, Ю. Калиновський, Р. Калюжний, В. Ковальський М. Костицький,
А. Луцький, М. Мірошниченко, О. Наливайко, М. Недюха, М. Ониськів, П. Рабинович, Г. Савчин, І. Ситар, Г. Ситник, О. Скакун, О. Скрипнюк, Є. Слюсаренко, С. Сливка, Л. Сопільник, Р. Сопільник,
Р. Скриньковський, Т. Тарахонич, В. Тацій, Н. Ткачова, В. Толстенко, С. Третяк, Л. Удовика, М. Хаустова, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, І. Яковюк та ін.) і зарубіжних (У. Бек, Р. Беламі, Е. Бредлі,
М. Дженнс, Р. Ієрінг, Р. Кей, Б. Колір-Кох, Т. Парсонс, Ч. Томасчат, М. Яхтенфукс та ін.).
Водночас не докінця вивченими залишаються науково-теоретичні підходи, що стосуються
особливостей ідеологічної функції в правовій системі України, виходячи із її основної мети і
завдання.
Мета статті
Метою статті є розкрити особливості ідеологічної функції в правовій системі України,
виходячи із її основної мети і завдання.
Результати дослідження
Проблема цілей ідеологічної функції права є складовою частиною проблеми кореляції
функцій права і цілей права як соціального і духовного регулятора. Цілі ідеологічної функції права
зумовлюють шляхи її розвитку і реалізації і самі у свою чергу зумовлюються спільними напрямами
розвитку держави і правової системи. Мета і завдання ідеологічної функції права пов'язані з
нормативним закріпленням, пропагандою і захистом тих або інших цінностей, які стають частиною
суспільної свідомості і виражаються у відповідних соціальних зв’язках.
Неправильна постановка завдань, які законодавець планує вирішити у контексті суспільної
імплементації ідеологічної функції, або їх неправильне тлумачення призводить до неповноцінності
ідеологічного впливу права, а вона у свою чергу може призвести до того, що суспільна свідомість
починає спотворювати або ігнорувати правові форми, замінюючи їх іншими соціальними регуляторами. Причому це може супроводжуватися видимістю дотримання офіційних норм держави,
розбіжністю сущого і належного, тобто по суті штучним юридичним дуалізмом. Усе це увиразнює
необхідність чіткого визначення і закріплення цілей правової ідеології і відповідно критеріїв
вдосконалення ідеологічної функції права.
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Як відзначають Т. Радько і В. Толстик, впорядкованість суспільних відносин, їх системність і
динамізм є необхідними умовами функціонування і розвитку суспільства. Тому соціальне призначення права полягає у врегулюванні, впорядкуванні суспільних відносин, наданні їм належної
стабільності, єдності й актуальності в контексті суспільної імплементації, інакше кажучи, створенні
необхідних правових умов для нормального і прогресивного розвитку суспільства, торжества
свободи, автономії й індивідуальності людини [1, с. 26-27].
З нашої точки зору, найбільш важливою і загальною метою ідеологічної функції права є
формування усебічно розвиненої особи. Усі інші цілі по відношенню до цієї мети виступають як
засоби, шляхи її реалізації. І в цьому контексті необхідно назвати передусім соціально позитивну
самореалізацію людської особистості. У літературі в цьому плані справедливо відзначається, що
вдосконалення людини пов’язане з її органічною і повною самореалізацією в соціально цінних
формах [2, с. 60].
Така соціально позитивна самореалізація невід’ємна від формування за допомогою права і
правової ідеології самої особи – творчої, соціально відповідальної, наділеної високими особовими і
професійними якостями, високою загальною і правовою культурою.
У сучасній українській правовій системі, особливо після того, як суспільство пережило великі
соціально-політичні й ідеологічні потрясіння (Помаранчеву революцію та Революцію Гідності), належний ступінь актуалізації та підвищення суспільного запиту отримали такі принципи, як демократизм,
рівність усіх перед законом і судом, справедливість, гуманізм, соціальна свобода, громадянський
обов'язок, законність. Роз’яснення вказаних принципів і впровадження їх в суспільну правосвідомість і
громадське життя потрібне для успішного здійснення ідеологічної функції права і тому виступає
одним із найважливіших її завдань.
Звідси випливає, що конструювання ідеологем здійснюється на основі аксіологічно наповнених суджень та умовиводів. При цьому особливо активно використовуються різного роду міфи, що
значною мірою шкодить історичному процесу. Тому, на наш погляд, більш слушною є позиція, за
якою ідеологія має ґрунтуватися на основі конструктивних суспільно-політичних і соціальнокультурних схем, принципів, ідей.
Фокусуючись на розгляді мети і завдань ідеологічної функції у правовій системі сучасної
України, перш за все треба вточнити, що пострадянське суспільство на сучасному етапі свого розвитку орієнтується на особу, що має не лише високорозвинену політичну, моральну і правову свідомість, але і вкрай розвинені ділові якості, високу організованість і активність, почуття соціальної
відповідальності. Слід погодитися з тим, що ціннісне наповнення права, зверненого до особи, припускає розуміння цього феномену як цивілізаційного регулятора, взаємовигідного, універсального
посередника між інтересами і потребами особи і різноманітною діяльністю держави [3, с. 27].
У рамках загальної стратегії впливу на особу в сучасних умовах потрібне формування
«культури захисту суб’єктивних прав». Якою б хорошою і ефективною не була правова система
держави, вона втрачає всяку ефективність і орієнтири, якщо людина сама, за своєю ініціативою, не
стане домагатися здійснення своїх суб’єктивних прав саме боротьбою за них, використовуючи усі
можливі правові механізми.
У зв’язку з цим необхідно, щоб ідеологічна функція права спонукала громадян правильно,
активно і цивілізовано, у рамках чинного законодавства, боротися за свої права. Іншими словами,
необхідно цілеспрямовано ідеологічно формувати «культуру захисту суб’єктивних прав». У країні
ще не сформувався ефективний механізм захисту прав особи, унаслідок чого громадяни не можуть
учинити помітного опору несправедливим діям чиновників, тому ситуація, коли правова індиферентність і відчуженість стають невід’ємними рисами способу життя особи, є цілком зрозумілою і
закономірною.
Іншою важливою метою ідеологічної функції права і одночасно важливим критерієм її
прогресивного розвитку, вдосконалення є точне і повне відображення в ній найбільш значимих
соціальних інтересів. При цьому необхідно не лише відобразити в правовій ідеології і законодавстві
інтереси різних соціальних груп, але і максимально гармонізувати їх як щодо один одного, так і
щодо потреб розвитку суспільства в цілому.
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Потреби й інтереси, втілившись в соціальній нормі або групі норм, забезпечують цій нормі її
реалізацію, долаючи протидію різних чинників, у тому числі й інших інтересів. Завдяки цьому дії
людини з реалізації норм набувають сильнішої психічної і соціальної мотивації. За кожною
правовою нормою стоять впорядковані потреби й інтереси, вони, окрім іншого, надають актам
реалізації норми відповідної спрямованості.
Як слушно зазначає Г. Мальцев, в суспільній історії є немало прикладів того, що хтось роз’яснює, розплющує очі окремим людям, соціальним групам на їх власні інтереси. Тому практика соціального регулювання складається під дією добре, середньо, погано усвідомлених інтересів, сильної, середньої і слабкої зацікавленості людей в результатах своєї діяльності [4,с. 270].
Відповідно, правова ідеологія з часом має постати своєрідним світоглядом кожного громадянина, що спроможний сформувати й утвердити законослухняність як індивідуальну, колективну
(групову чи корпоративну) та національну рису, утвердити індивідуальну та колективну правосвідомість як єдину, уніфіковану, стандартизовану, тобто як таку, що не протистоїть одна одній. У
своєму модельному вимірі така ідеологія може розглядатися як загальнонаціональна і ліберальна
водночас, тобто така, що орієнтується на ринкові цінності, самодостатню особистість та європейські стандарти життя, тобто, утверджує тотожність народовладдя і демократії як своєрідну властивість соціального розвитку [5, с. 13].
По-перше ця ознака має постати вирішальною в частині утвердження України як демократичної
країни. По-друге, право має бути спрямоване на врегулювання не суспільних, а соціальних відносин.
Адже принципова відмінність полягає в тому, що суспільні відносини формуються на пріоритеті економічної сфери як безумовно визначальної, тоді як соціальні відносини передбачають рівність основних
сфер життєдіяльності при безумовному пріоритеті прав і свобод людини та громадянина [6].
Не менш важливе завдання, що покладається на ідеологічну функцію у процесі формування
правової ідеології, полягає в її здатності до нормативно-правового, а значить і соціально-політичного, інноваційно-технологічного конструювання вітчизняного та європейського простору відповідно
до національних інтересів, а відповідно й формування позитивного іміджу України як держави.
В такому розумінні, що є її ключовим завданням, правова ідеологія спроможна дії влади,
держави загалом, доповнити соціально-інноваційним потенціалом, що дозволяє запустити самоорганізаційні процеси в діях держави і суспільства, постати своєрідним бар’єром на шляху некритичного перенесення західних правових стандартів на вітчизняне тло, налагодити процес законотворчості в його відповідності соціальним реаліям, щодо по-інноваційному орієнтованих національних
перспектив розвитку, чим послугувати процесу формування внутрішньо несуперечливого правового поля, подолання його колізій та суперечностей, становлення його як системного, принаймні в
контексті наближення до стандартів інформаційного суспільства [7, с. 89].
При цьому ідеологічна функція права, виконуючи свої головні завдання, не має втрачати свого нормативного статусу, що з одного боку, убезпечує її від декларативності, а з іншого – актуалізує
її як засіб корекції законодавства на відповідність правовим інтересам різних суб’єктів діяльності,
децентралізації влади, розробки та забезпечення ефективного функціонування єдиного механізму
врахування й інтеграції загальнонаціональних, регіональних і місцевих інтересів, самоорганізаційних засад в єдиному правовому просторі тощо.
Функціональне призначення правової ідеології, в контексті реалізації її мети, вбачається у
цілеорієнтуванні, адаптації та інтеграції, забезпеченні регулятивного впливу, формуванні масової та
індивідуальної свідомості на засадах конституційно визначених норм права. Правова ідеологія, як
теоретична основа і структурний елемент правової політики держави, здійснює систематизуючий
вплив на формування правосвідомості суб’єктів права, змісту їхньої діяльності, і цим сприяє
забезпеченню стабільності соціальних відносин.
Не менш важливе значення правової ідеології полягає в задоволенні потреб суб’єктів юридичної практики як суб’єктів права, до яких, за усталеною дослідницькою класифікацією, належать: органи державної влади та органи місцевого самоврядування; громадські об’єднання; посадові особи
держави, органів самоврядування та громадських організацій; фізичні особи (громадяни, іноземці
та особи без громадянства) [8, с. 113].
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Слід відмежовувати правову ідеологію, що є логічним результатом реалізації ідеологічної
функції, від інших елементів правосвідомості, адже правова ідеологія формує у громадян цілісне
сприйняття правової дійсності, цілей, способів та завдань правового регулювання суспільних
відносин і всієї правової системи країни. Натомість все, що пов’язано з суто психологічним
сприйняттям права, є основою такої складової правосвідомості, як психологія права, що містить у
собі ірраціональні компоненти [9, c. 26].
Правова ідеологія, на слушну думку М. Недюхи, дозволяє забезпечити цілісність вітчизняного
правового простору, його системність шляхом налагодження та забезпечення процесу продукування, виробництва та застосування закону відповідно до особливостей інноваційного розвитку
українського суспільства, нормативно-правового регулювання соціальних відносин, забезпечувати
єдність закону і соціальної практики (що традиційно покладається на право), а також забезпечити
позиціонування України як демократичної країни, правової держави та громадянського суспільства
в європейському та світовому співтоваристві народів і держав. Поки що ж діяльність України пов’язується виключно з державою чи органами державної влади, тоді як роль організацій громадянського суспільства, передусім неурядових, підприємницьких структур, фізичних осіб зведена до
мінімуму [7, с. 87].
Солідаризуємось із вітчизняними дослідниками у тому сенсі, що реалізація ідеологічної функції
права, набуваючи ознак як поточного, так і перспективного виміру, спроможна слугувати своєрідним
критеріальним чинником утвердження законності і правопорядку як у стратегічному, цілеорієнтуючому
сенсі, так і в тактичному – реалізації ухвалених законів, засобом унормування інноваційно орієнтованого соціального простору, що не може не позначатись на статусі права як системи соціальних загальнообов’язкових норм, дотримання і виконання яких забезпечується державою [10, c. 5]. Саме тому правову ідеологію доцільно розглядати як сукупність концептуально обґрунтованих ідей, принципів і положень, стимулів і мотивів, морально-етичних і правових норм, що сприяють зміцненню й утвердженню
правомірних засад інноваційно-технологічного забезпечення функціонування держави і суспільства,
позиціонування країни в європейському і світовому просторі.
Головним завданням ідеологічної функції права, на наш погляд, є забезпечення функціонування держави як інноваційної соціотворчої структури, що верифікується ефективністю її економічної
та владно-розпорядницької діяльності, демократичністю політичного режиму, престижністю
(сприйнятливістю) рішень і дій, здатністю до соціальної мобілізації та справедливої винагороди.
Відповідно, правова ідеологія, що постає у результаті належної реалізації аналізованої функції права, виходячи із світового досвіду, має позиціонувати державу як сукупність певних визначальних
чинників, передусім національних інтересів, соціального розвитку, демократії, соціальної
мобільності та справедливої винагороди.
Для реалізації прийнятих норм права створюється спеціальний механізм, а також визначаються
державно-правові інститути щодо запровадження норм права в практичну діяльність. Але навіть у тих
випадках, коли з якихось причин державні інститути не можуть творити «право», воно не втрачає свою
цінність і продовжує діяти. У цьому випадку дію права забезпечує його ідея, дух.
Дослідник С. Сливка зауважив, що існує істотна різниця між духом права та «літерою» закону. Так, літера закону відображає обов’язковий припис поведінки особи, незважаючи на її внутрішню реакцію, а дух закону спрямований на відображення ідей законодавця. Тобто, дух закону є значно складнішим від літери закону, хоча вони одне одного доповнюють. У цілому дух закону виражає
історично зумовлену мету літери закону. Всупереч духові права часто виступають відомчі нормативні акти, що спрямовані на суб’єктивне тлумачення закону. У даному випадку дотримуються
«літери» закону, а «дух» права змінюють або взагалі ігнорують [11, с. 53, 54]. С. Сливка вважає, що
дух людини міститься в її думках, словах, які скеровують її на певні вчинки. У будь-яких випадках
спочатку проявляє себе дух, а потім – дія. Також у кожній дії можна більш-менш визначити дух,
який часто втілюється у мотивах, меті тощо [12, с. 47]. Отже, людський дух є одним з головних
чинників формування суспільної думки та діяльності, а зокрема – ідеології.
Ідеологічна функція імплементуючись у державний механізм стає фундаментальною для
держави, базовою основою якої є природне право, що органічно пов’язане з усією цілісністю світо106

вої цивілізації, має велике значення у реалізації прав людини, побудови правової держави. Відбувається підміна цієї функції на культурну функцію, яка полягає у створенні гарантій реалізації культурних прав та свобод людини і громадянина: права на освіту; свободу літературної, художньої,
наукової і технічної творчості; права на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
свободу віросповідання та інше [13, с. 22].
Звичайно держава не повинна нав’язувати суспільству диктатуру якоїсь одної ідеології, що
спирається на силу влади, яка відображає інтереси певних класів або соціальних угруповань людей.
Разом з тим, виходячи з конституційного принципу багатоманітності, ідеологічного плюралізму,
слід звернути увагу на те, що нині дуже поширеним є уявлення про так звану деідеологізацію
науки, політики, конституцій, взагалі суспільного життя. Державницька позиція має бути спрямована на створення умов по вихованню в свідомості людей, суспільства в цілому ціннісних духовних
орієнтирів. Ідеологічна багатоманітність має ґрунтуватися на пріоритетності загальнолюдських
ідеалів, втілених у праві. Особлива роль у реалізації ідеологічної функції держави належить юридичній науці, зокрема теорії держави і права – фундаментальній юридичній дисципліні загальнотеоретичного характеру і значення не тільки в межах юриспруденції, а й в усій системі наукового
пізнання в цілому [14, с. 82-83].
Ідеологічна функція органічно випливає з самої природи теоретичного мислення, кінцевим
результатом якого є народження ідей, що мають теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільства, побудови правової держави. Право як і держава являють собою невід’ємний компонент суспільного розвитку, соціального перетворення, необхідний інструмент забезпечення
законності, свободи і справедливості і у цьому своєму сенсі вони розвиваються та удосконалюються за
аналогічними, об’єктивно існуючими природними загальнолюдськими ідеалами і цінностями [5, с. 14].
Слід також детальніше зупинитися на тому, що правова ідеологія та процес правового регулювання тісно взаємопов’язані. З одного боку, правова ідеологія закладає основу для правового
регулювання у вигляді певної теорії чи моделі, що дозволяє визначити пріоритетні методи правового регулювання, зафіксувати його завдання, правові цінності та ідеали, що лежать в основі
розвитку суспільних відносин. У цьому контексті можна погодитися з тезою, що правова ідеологія
виступає своєрідним теоретичним проектом для процесів правового регулювання. При цьому вона
виявляє певні регулятивні властивості й може впливати на розвиток як правосвідомості громадян,
так і на конкретні суспільні відносини [15, с. 15]. Вплив правової ідеології на процеси правового
регулювання прослідковується не лише на загальноправовому рівні, коли цілеспрямований характер розвитку правових відносин і їх нормативного регулювання вимагає відповідної правової ідеології, а й на рівні конкретних державно-правових реформ, які в процесі своєї реалізації передбачають фундаментальні ідеологічні зміни на рівні правосвідомості громадян у частині їхнього
сприйняття права, його основних завдань, функцій, цінностей і державної влади.
Ідеологічна функція належить до соціально-політичних функцій права. Її здійснення правом
найочевидніше у випадках його імплементації у процес рішення виховних завдань, пов'язаних не
лише зі зміцненням правосвідомості, але й інших форм суспільної ідеології (політичної, моральноетичної). Виділення її в якості самостійної іноді пояснюється в юридичній літературі необхідністю
правового регулювання культурно-виховної діяльності держави [16].
На сучасному етапі покликання правової ідеології, серед іншого, полягає в тому, щоб стояти
на сторожі державних інтересів, оскільки саме вона володіє тими світоглядними та ціннісноорієнтаційними властивостями, що дозволяють повною мірою виражати інтереси держави. При
цьому, втілена в ідеології політична ідея є одночасно й нормою, спрямовуючою погляди громадян у
чітко визначене ціннісно-смислове русло. Ідеї-норми, або ідеологеми, підкоряють собі офіційне та
неофіційне життя, є присутніми в політиці та науці, моралі та праві тощо. Вони являють собою
жорсткі нормативні структури, які не допускають у свої внутрішньо смислові та ціннісні межі
нічого з того, що могло б вплинути на стійкість і стабільність того соціального порядку, на охороні
якого вони стоять [17, с. 125, 126].
Важлива роль у ефективному функціонуванні механізму правового впливу належить психологопедагогічним засобам, тому що без суб’єктів права юридичний механізм, функціонування якого
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безпосередньо пов’язано із свідомою діяльністю, не зможе реалізуватися. Дієвість права, його норм
опосередковує природна регулятивність правосвідомості, правової культури. Ось чому надзвичайно
важливого значення набуває цілеспрямований педагогічний правовиховний процес, у якому виявляється психолого-педагогічне мистецтво правознавців. Оскільки психолого-педагогічні умови забезпечують ефективність формування правосвідомості, правової культури, а відтак і ефективність
правового регулювання, уявляється доцільним категорію «механізм правового впливу» розглядати
у широкому розумінні тому що його зміст не обмежується тільки механізмом правового регулювання. У зв’язку з тим, що правовий вплив здійснюється не тільки юридичними засобами, перед вченими постає завдання подальшого дослідження цього правового явища. Таким чином, механізм правового впливу доцільно розглядати як комплексну категорію, яка охоплює не тільки механізм правового регулювання, тобто юридичні засоби впливу на суспільні відносини (юридичні норми, правовідносини, акти тлумачення і застосування правових норм та ін.), а й такі важливі його складові як
правосвідомість, правову культуру, правові принципи, правомистецький процес [18, с. 60-61]
Право як і держава є невід’ємним компонентом суспільного розвитку, соціального перетворення, необхідним інструментом забезпечення законності, свободи й справедливості, і у цьому своєму сенсі вони розвиваються та вдосконалюються за аналогічними, об’єктивно існуючими природними
загальнолюдськими ідеалами й цінностями. Безпосереднє їх втілення відбувається завдяки відповідним
функціям держави та механізму державного впливу на широке коло суспільних відносин, свідомість і
поведінку людей за допомогою ідеологічного ціннісно-орієнтаційного правового чинника щодо дотримання принципів права, які ґрунтуються на ідеалах справедливості, свободи, рівності, відповідальності
й відображають духовно-гуманістичну сутність, «дух права».
Суттєвим підґрунттям процесу становлення національної правосвідомості є цивілізаційний
механізм формування та здійснення різногалузевого процесуального права – форми чинної різноджерельної (різногалузевої) державно-правової свідомості, у результаті праворефлексивного здійснення якої утворюється групова цілісність системи національної правосвідомості, що має
культурно-історичну, політичну, господарську й територіальну специфіку. Регулятивно-статична
сутність національної правосвідомості реалізується в українській державності, що припускає форми
перетворення актів правосвідомості у статичні правові норми. Виділяються такі основні функції
національної правосвідомості, як: пізнавальна, емоційно-ціннісна, регулятивна. Національна правосвідомість спрямована на етнічно-регулятивне самовизначення, будується на ментально-етнічному
розумінні цілей, ідеалів розвитку, виражається у правовій ідеології, що зміцнює єдність національної правосвідомості – процесуальної першооснови соціально-політичної спільності. У цьому контексті, зазначає Ю.М. Дмитрієнко, досить важливою потребою є виявлення сутнісної (істотної)
специфіки ідейно-світоглядної та нормативно-правової інституалізації національної української
правосвідомості за дорадянських і пострадянських часів. За радянського часу державно-правова
свідомість в Україні формувалася за моделлю національно-територіальної автономії, що сприяло
штучному розподілу простору радянської правосвідомості на національні правосвідомості. У результаті оптимальний баланс, побудований на процесах ментального опосередкування процесів
формотворень правової свідомості, реалізований не був; донині баланс нормативного співвіднесення етнічної та національної основи української правосвідомості не досягнутий, що виражається в
деструктивних тенденціях української правосвідомості: праворефлексивної відцентрованості, конфліктах на національному ґрунті тощо [19]. Корекція та відтворення правосвідомості, в тому числі й
національної, є обов’язковим елементом процесу становлення в Україні інститутів правової держави та громадянського суспільства. І це завдання може бути реалізоване насамперед завдяки системі
державно-правового регулювання.
Загалом правова ідеологія та процес правового регулювання тісно взаємопов’язані.
Покликання ідеологічної функції права, серед іншого, полягає в тому, щоб стояти на сторожі
державних інтересів, оскільки саме вона володіє тими світоглядними та ціннісно-орієнтаційними
характеристиками, що дають змогу повною мірою виражати інтереси держави. При цьому закладена в ідеології політична ідея є одночасно й нормою, спрямовуючою погляди громадян у чітко
визначене ціннісно-смислове русло. Ідеї-норми, або ідеологеми, підкоряють собі офіційне та
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неофіційне життя, присутні в політиці та науці, моралі та праві і т. д. Вони є жорсткими нормативними
структурами, які не допускають у свої внутрішні смислові та ціннісні межі нічого з того, що могло б
вплинути на стійкість і стабільність того соціального порядку, на охороні якого вони стоять.
У сфері ідеології і через ідеологію знаходять відображення потреби та інтереси соціальних
груп, класів, народів, держави, світового співтовариства в цілому. Звичайно, елемент індивідуального, особистісного присутній і в ідеологічному відображенні правової дійсності: та чи інша
ідеологічна доктрина створюється і формулюється, як правило, окремими людьми-вченими, філософами, суспільно-політичними діячами, а далі стає надбанням багатьох конкретних людей, які
досягають у своїй свідомості системного цілісного відображення держави і права [20, с. 125-126.].
Висновки
Отже, за результатами дослідження праць [1-20] з’ясовано, що головними цілями і завданнями ідеологічної функції у правовій системі України є підтвердження її вирішальної ролі у процесі
формування усебічно розвиненої особистості з високим рівнем правової свідомості та правової
культури. Досягнення вказаної мети зумовлює актуалізацію соціальної потреби в реалізації цінностей та прав на демократію, рівність усіх перед законом і судом, громадянський обов’язок та
законність, особливо в діяльності правоохоронних органів, що є основною метою ідеологічної
функції права у суспільній та державній сферах.
На сучасному етапі потрібне формування ідеології співпраці і діалогу влади і народу, подолання соціально-правового відчуження, а також відчуження особи від держави і права. Ідеологічне
обґрунтування і додатковий правовий захист повинна отримати автономія особи. Усі ці ідеї і
цінності повинні не лише проголошуватися і захищатися в ідеологічному плані, але і бути
закріплені в чинному українському законодавстві завдяки ідеологічній функціх права.
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ҐЕНЕЗА НАУКОВОГО БАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
«ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ»
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Анотація. Здійснено філософсько-правовий аналіз генези наукового бачення дефініції
«правова свідомість. Досліджено історію становлення та розвитку уявлень про правову
свідомість, розкрито основні складові та форми відображення поняття «правова свідомість»
на різних історичних етапах розвитку суспільства. З’ясовано, що правосвідомість виступає
одним із найважливіших елементів правової реальності, суб’єктивною основою права і
умовою його можливості і присутня у процесах правотворення, застосування і дотримання
права. Доведено, що правосвідомість є безпосереднім джерелом правопорядку і всіх
правових явищ, фактором, що підтримує існування права, без якого воно неможливе.
Ключові слова: генеза, дефініція, правова свідомість, право, світогляд, мораль,
закон.
Annotation. Legal science, exploring different aspects of legal life, aims to reveal not only
the external, formal and legal characteristics of the subjects of law, but also to penetrate into
the deep, social-volitional beginnings of the formation and implementation of the behavior of
subjects of social relations. This is facilitated, in particular, by the study of the problem of
justice as a complex social phenomenon with different forms of manifestation.
The essence of legal consciousness has been the subject of scholarly debate since ancient
times. The law is reflected not only in laws and other state-recognized written sources, but also
in the aggregate manifestations of legal thinking, legal culture as regulatory grounds for
making legally significant decisions.The philosophical-legal analysis of genesis of scientific
vision of definition is carried out "legal consciousness. History of becoming and development of
ideas is investigational about legal consciousness, basic constituents and forms of reflection of
concept "legal consciousness" are exposed on the different historical stages of development of
society. It is found out, that sense of justice comes forward to one of major elements of legal
reality, and present person subjective basis of right and condition of his possibility in the
processes of creation of right, application and observance of right. It is well-proven that sense
of justice is the direct source of law and order and all legal phenomena, factor, that supports
existence of right, it is impossible without that.
Justice is one of the most important elements of legal reality, the subjective basis of law
and the condition of its possibility. As a necessary element of the genesis, functioning and
development of law, it is present in the processes of law-making, application and observance of
law. Justice is a direct source of law and order and all legal phenomena, a factor that supports
the existence of law without which it is impossible. In this case, justice is primarily the object of
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philosophical understanding of law, and the philosophy of law in one of its dimensions is the
doctrine of justice.
Keywords: genesis, definition, legal consciousness, right, world view, moral, law.
Постановка проблеми
Юридична наука, досліджуючи різні сторони правового життя, покликана розкривати не лише
зовнішні, формально-юридичні характеристики суб’єктів права, але й проникати у глибинні,
соціально-вольові начала формування і реалізації поведінки суб’єктів суспільних відносин. Цьому
сприяє, зокрема, і дослідження проблеми правосвідомості як складного соціального явища, що має
різні форми прояву.
Сутність правової свідомості була предметом наукових дискусій з давніх часів. Право
відображається не лише у законах та інших визнаних державою писаних джерелах, але і у сукупності проявів юридичного мислення, правової культури як регулятивних підстав прийняття юридично значущих рішень.
Аналіз дослідження проблеми
Теоретичну та методологічну основу дослідження дефініції «правова свідомість» становлять
праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: С. Алексєєва, Аристотеля, Г. Гегеля, В. Головченка, В. Зайчука, В. Миронова, П. Недбайла, С. Неретина, А. Овчинникова, Н. Оніщенка, Платона,
А. Сидорова, О. Скакун, Е. Соловйова, І. Фарбера, С. Хопти, Л. Явича та ін.
Мета статті
Метою статті є здійснити ґрунтовний філософсько-правовий аналіз генези правової свідомості. Ця
мета дає підстави виокремити ряд завдань, зокрема: з’ясувати історію становлення та розвитку уявлень
про правову свідомість на доктринальному рівні; розкрити основні складові та форми відображення
поняття «правова свідомість» на різних історичних етапах розвитку суспільства.
Викладення основного матеріалу
Аналізуючи ґенезу становлення наукових знань щодо проблематики правосвідомості, ми
можемо виокремити п’ять етапів становлення та розвитку поглядів, а саме: 1) ідеї античних філософів давньогрецької філософії та римської юриспруденції; 2) погляди мислителів схоластичного
богослов’я періоду Середньовіччя; 3) міркування вчених-теоретиків Нової історії; 4) визначення та
тлумачення правників XIX–XX століття; 5) сучасне розуміння вченими-юристами.
Погляди на формування правосвідомості, її вплив на право, вплив законів на свідомість,
необхідність формування правосвідомості преторів, магістрів та інших осіб, що здійснювали правосуддя за античних часів, а також деформації правосвідомості – всі ці питання аналізували у своїх
працях мислителі античної епохи.
Античні філософи не використовували поняття правосвідомість у сучасному його розумінні,
більше того, поняття «правосвідомість» не було відображено у їх працях. Проте ряд ідей, що зв’язують свідомість людини і право були розкриті у межах філософсько-правової думки античного
періоду. Давньогрецькі вчені замислювалися над такими категоріями як моральність, справедливість, їх вплив на розум і на закони у цілому. Ними розглядалися питання первинності і вторинності
правових явищ і феноменів [1, с. 24].
Учення про закон у античних філософів пов'язане не лише з державою і суспільством, але і з
етикою, з внутрішнім світом людини, моральністю. Питання співвідношення моральності та закону
розглядалися як Аристотелем, так і Платоном. Моральність найчастіше виступає у ролі конкурента
або помічника закону, хоча не можливо заперечувати і впливу одного на інше. І, звичайно, моральність впливає на правосвідомість, змінюючи її відповідно до настрою людини.
Аристотель вважав однією із ключових функцій держави підтримання високого рівня правосвідомості. Без цього держава і закон втрачають той зміст і ту сутність, якою вони володіють, або
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повинні володіти. Закон повинен робити громадян добрими і справедливими. Зробити людину
кращою – це одне із завдань законодавця. Зміна правосвідомості громадян державними діячами
часто згадується Аристотелем, у тому числі і у його праці «Нікомахова етика»: «Справжній державний муж теж, здається, найбільше старається про чесноти, бо він хоче зробити громадян добрими і
законослухняними» [2, с. 375].
У своїх етичних творах Аристотель визначає співвідношення таких понять як справедливість,
законослухняність, правосудність, кажучи, що остання включає до себе перші два (необхідно
зазначити, що справедливість мислитель розуміє як відповідність до закону, так і рівність, але друге –
по відношенню до іншої людини). Правосудна людина чинить законно і справедливо, що означає
високу ступінь правосвідомості. Правосудність Аристотель називає «найбільшою з чеснот», а в певному сенсі і «чеснотою у цілому». Судячи з усього, правосудність – це поняття, що передує правосвідомості, оскільки ще не є свідомістю у повному розумінні цього слова, проте має ряд схожих
елементів і може бути розглянута під цим кутом. Поділяючи правосудність на природну і
встановлену, Аристотель зазначає про те, що перша не залежить від поглядів людини, а існує як
природна чи божественна даність. Отже, правосвідомість не може відбитися на змісті законів,
погоджених з природною правосудністю. Аристотель розрізняє сучасні вчення про правосвідомість
тих людей, які підкоряються законам тому, що хочуть цього, усвідомлюють їх необхідність і тих,
хто підкоряється під страхом покарання, проти волі [1, с. 26].
Згадані вище характерні риси античних вчень можливо тлумачити по-різному. З одного боку,
багато питань тлумачаться у тій манері, яка характерна виключно для свідомості людей античного
періоду. Тут ми бачимо складну систему теологічних поглядів, дуже часто не схожу на християнську. Так, Платон у своєму «Післязаконні» [3, с. 515] звертається до божественної тематики у контексті законів. З іншого боку, античні філософи дотримувалися нейтралітету і не зводили свої праці
до трактування міфології і релігії. На праці Платона і Аристотеля також впливало їх власне становище у суспільстві, на яке не лише впливало їх визнання сучасниками як мудреців, але і, наприклад,
аристократичне походження Платона.
Отже, ми можемо зробити висновок, що ідеї античного періоду для характеристики правосвідомості застосовували метафору. Розуміння правосвідомості починалося із розуміння свідомості,
яке засновувалось на розумінні душі у межах міфологічної картини світу. Правосвідомість за часів
античності є розумінням духу закону посадовими особами із врахуванням їх статусу, освіченості,
походження при вирішенні незвичайних справ.
Таким чином, перший етап досліджень правосвідомості характеризується наступними ідеями
та положеннями: правова свідомість є суперечливою і формується під інерційним впливом закону;
свідомість пов’язується з порядністю; правосвідомість пов’язується з розумінням духу закону;
спричинення значного впливу на правосвідомість міфології та релігійних ідей.
Правова наука Середньовіччя, яка формувалась під впливом теологічних поглядів, була позначена
ледь помітним піднесенням. У відповідності до цього питання правової свідомості у період середньовіччя не було актуальним. Філософія Середньовіччя також не містить поняття правосвідомості у сучасному його розумінні. Але ми не можемо не зазначити, що у епоху християнського середньовіччя змінилося ставлення людини до самої себе, учені-теологи відкрили нову сторону проблеми свідомості. Розуміння свідомості полягало не лише у знанні про зовнішній світ, але, насамперед, у знанні про власний
духовний досвід, його зміст.
Блаженний Августин (V ст. н. е.) уперше чітко сформулював проблему свідомості як самосвідомості (він був послідовником вчення давньогрецького філософа, засновника неоплатонізму
Плотіна – III ст. н. е.), яку розкриває через душевні переживання. Ось вони і стають предметом
уваги середньовічних мислителів.
Головною характеристикою католицького богослов’я у період Середньовіччя є схоластика.
Схоластичний метод був розроблений П’єром Абеляром, який першим запровадив слово «теологія» у
сучасному розумінні систематичного аналізу свідчень божественного одкровення і був одним з творців
схоластичної логіки. Абеляр прагнув створити і застосувати раціональні критерії до вирішення питання
про те, які істини, одкровення мають універсальну цінність, а які лише відносну.
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«Отці Церкви» вважали, що природа людини пов’язана з усіма основними сферами буття,
вони вчили, що людина має подвійну природу, один її компонент – зовнішній, тобто тілесний, а
інший – внутрішній, тобто духовний [4, с. 112]. Говорячи сучасною мовою, зовнішня людина є
природним явищем, а внутрішня людина, її душа – надприродним явищем. Святий Григорій Богослов наочно показав відмінність між зовнішнім і внутрішнім світом людини. Зовнішнє людини – це
не «я», а «моє»: рука – це не «я», тоді як «я» – це духовне начало моєї душі. У поняття душі
включалося душевне і духовний стан [5, с. 49].
Таким чином, проблема правосвідомості пов’язується з: розумінням свідомості як двоєдиного
процесу – знання про зовнішній світ та власний духовний досвід; аналізом правосвідомості як свідомості та самосвідомості; універсальною цінністю правосвідомості; наявністю двоєдиної природи
свідомості, що пов’язана з характеристикою людини як природного суб’єкта та одночасно надприродного.
Необхідно наголосити, що у період Відродження починається відмова від поняття душі і заміна її спочатку мисленням, потім поняттям свідомості зі зведенням останнього до продукту функціонування нервової системи у результаті впливу зовнішнього середовища на органи чуття.
На думку А. Овчиннікова, період Середньовіччя в розвитку західного правового мислення
поєднував раціональне та ірраціональне у праві. Подальший розвиток правового мислення пішов по
шляху глибокого раціоналізму, номіналізму, редукціонізму і атомістики. І особливу роль тут
відіграла революція у природознавстві, а потім і у світогляді народів Європи. Сконструйована людиною логіка пізнання права через ідеал природного права (натурфілософського у античний період
і Божественного у період Середньовіччя) була відкинута у більшості країн Європи після закінчення
XV ст. і змінена на природний розум [6, с. 123].
Отже, період Відродження позначився в історії становлення уявлень про правосвідомість:
переходом від теологічного до світського розуміння цієї категорії; визнанням правосвідомості як
вияву функціонування суб’єкта під впливом зовнішнього середовища; поєднанням раціонального та
ірраціонального в праві; визначенням правосвідомості результатом логічного пізнання права;
формуванням правосвідомості під впливом ідеалу природного права.
На початку XVII ст. змінився сам підхід до проблеми свідомості: єдиною справжньою наявністю речей було визнано їх існування у думках людини. Звідси і нова метафора свідомості: вона не
воскова дощечка, на якій відображаються образи реальних речей, а єдина форма, у якій містяться
ідеї і образи до того, як вона включається у спілкування зі світом. Найбільш повно таке розуміння
свідомості ми знаходимо у німецького філософа І. Канта. З його точки зору у свідомості людини
наявні особливі, безпосередньо дані знання про щось як про ціле. Отримати такого роду знання
можливо за допомогою пізнавальних актів, здійснюваних людиною впродовж всього життя. Ці
знання наявні у нас, вони дані нам апріорі, тобто з досвіду і ми їх виявляємо як тільки починаємо
усвідомлювати себе. Ми розуміємо, що у нашій свідомості вже є знання про те, що світ існує у
просторі і часі, причинно-обумовлений, що є добро і зло, совість. Інакше кажучи, коли людина усвідомлює себе як «я», то вона має справу з якимось змістом свого внутрішнього світу: у неї є здібності до логічного мислення, до мови, людина може відчувати красу, робити вибір між правдою і
брехнею. Це означає, що основою наших знань мовою І. Канта «виступає трансцендентальна єдність аперцепції», або форма свідомості передує всім іншим знанням [7, с. 113].
У поняття правосвідомість укладається термін «світогляд», який уперше з’являється на початку XVIII сторіччя у творах німецьких романтиків. Спробу системного підходу до явища «світогляд» розкрито у працях Ф. Гегеля. Так, у роботі «Феноменологія духу» автор аналізує поняття
морального світогляду, у «Лекціях з естетики» Ф. Гегель розглядає поняття «релігійний світогляд»,
а також «теоретичний світогляд». У тій же роботі Ф. Гегель використовує поняття «теоретичний
світогляд» для характеристики ідейної позиції художника [8, с. 190]. Таким чином, Ф. Гегель намагався розмежувати різні типи світоглядів. Є. Дюрінг вважав, що теорія світогляду має замінити собою
метафізику. Всередині метафізики він вбачав відмінність між натуралізмом, ідеалізмом свободи і
об'єктивним ідеалізмом як різними типами світоглядів [9, с. 74]. Згідно з позицією Г.Т. Гомперца,
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світогляд – це «космотеорія», покликана забезпечити несуперечливість розуміння ідей, розвинених
в окремих науках, та фактів повсякденного життя [9, с. 54].
Світогляд є системою знань, цінностей, переконань, установок, що зумовлюють діяльність та
поведінку людини. Він формує ставлення людини до навколишнього світу, до суспільства та свого
місця у ньому. Світогляд тісно пов'язаний із правосвідомістю. Правоcвідомість є результатом
сприйняття реальності, а також – осмисленням права. З одного боку, правосвідомість – це «надання» праву тих чи інших властивостей, які характеризуються аксіологічною спрямованістю, а з
іншого – це «винайдення» права в глибинах людського мислення, його моральності, совісті. З обох
точок зору правосвідомість випливає із світогляду. Відмінність між цими феноменами полягає у
тому, що світогляд є більш всеохоплюючою конструкцією, що визначає найбільш загальні принципи та переконання людини чи соціальної групи та поширює свій вплив на всю її життєдіяльність.
Правосвідомість – це результат конкретизації світогляду, його предметного та смислового втілення
у правовій (чи морально-правовій) сфері. Правове мислення традиційно сприймають у контексті
гносеологічних проблем правової сфери, звужуючи, таким чином, його обсяг у зрівнянні зі світоглядом.
Світогляд створює найбільш загальні принципові засади сприйняття правової реальності, інтегруючи її
в інші сфери буття людини. Cаме тому праворозуміння як наукова картина правової реальності є
проекцією світогляду, а точніше – однією з її форм. Світогляд є фундаментальною ментально-психологічною основою для сприйняття, розуміння та наукового пізнання правової реальності.
Здійснивши історичний екскурс в глибину Новітньої історії, робимо висновок, що у XVII–
XVIII ст. склалося ідеалістичне розуміння свідомості. Ідеалісти обґрунтовують наступні положення: 1) свідомість відокремлена від матерії, оскільки існує сама по собі, незалежно від матеріального
світу; 2) свідомість абсолютна, оскільки є абсолютною, вічною і нескінченною; 3) свідомість є
основою буття. В період Нового часу змінився сам підхід до проблем свідомості як такої та правосвідомості, зокрема. Він полягав у: відмові від теологічного її сприйняття; обґрунтуванні залежності правосвідомості від досвіду суб’єкта; розмежуванні правосвідомості та світогляду; аналізі
свідомості крізь призму психіки.
Досить серйозно проблемі правосвідомості приділяли увагу вчені радянської доби. Найбільш
об’ємне визначення правосвідомості, щоправда у його соціалістичному підґрунті, було обґрунтовано П. Недбайло. На його думку, соціалістична правова свідомість – це сума поглядів, ідей, уявлень
трудящих мас про соціалістичне право і законність, про право і законність експлуататорського
суспільства, про розвиток і призначення діючого права в суспільному житті громадян і їх об’єднань, про практику здійснення правових норм і шляхів зміцнення соціалістичної законності, а
також про ті вимоги, які повинні бути реалізовані в праві в інтересах народу [10, с. 49].
Не зважаючи на значну заполітизованість цього визначення, воно спричинило значний вплив
на формування сучасних уявлень про правосвідомість. С. Алексеєв стверджував, що «правосвідомість – суто суб’єктивне явище; воно складається з уявлень людей про право (чинне, таке, що
стосується минулих епох, бажане), із суб’єктивного відношення до самого феномену права, його
цінностей, із правової психології і навіть індивідуальної чи масової емоційної реакції на право,
подекуди інтуїтивної, підсвідомої… Позитивне ж право являє собою… зовнішнє об’єктивоване
інституційне утворення, відображене у системі загально обов’язкових формально-визначених норм,
у писаних джерелах, у законах» [11, с. 265].
Значний внесок у розвиток радянської теорії правосвідомості зробив І. Фарбер, який виокремив у структурі правосвідомості правову ідеологію та правову психологію [12, с. 70, 96]. Після
втрати домінуючого впливу марксистсько-ленінської теорії на юридичну науку та звільнення її від
ідеологічних нашарувань було обґрунтовано визначення правосвідомості як складного соціального
явища, зумовленого економічними умовами і політичною структурою суспільства з поєднанням
об’єктивних і суб’єктивних факторів свідомості і правової реальності. Це право у тому вигляді як
його розуміє особа [13, с. 4].
Визначаючи зв'язок між правом і мораллю, Л. Явич визначив правосвідомість як двоєдину
систему уявлень, оцінок, переконань, настроїв і почуттів, які розкривають відношення суспільства і
окремих осіб, класів, соціальних груп до діючого права, до права минулого і до того, яким воно має
бути [14, с. 72].
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Таким чином, правосвідомість у період XIX-XX століть розглядається як: 1) найважливіший
елемент права; 2) відносно самостійна галузь індивідуальної свідомості (поряд з політичною, моральною, естетичною); 3) відображає правову дійсність у формі юридичних знань і об’єктивних
оцінок чинного права; 4) виконує роль внутрішнього регулятора юридично значущої поведінки.
На початку XXI століття проблеми розуміння правосвідомості не стають менш актуальними.
По-перше, як і в сучасному суспільстві, так і на межі XIX-XX століть правовий інфантилізм,
негативне відношення до правоохоронних і судових органів – характерні проблеми для обох епох.
По-друге, на межі XIX–XX століть, як і на межі XX–XXI століть, в Україні триває правова перебудова. По-третє, кодифікація українського законодавства продовжується.
У сучасній юридичній літературі відсутня єдність думок вчених щодо визначення правосвідомості. Більшість вчених вважають, що правосвідомість – це сукупність ідей, поглядів, уявлень щодо
діючого чи бажаного права. Однак, вчені конкретизують це розуміння до процесу його формування
чи практичного значення для юридичної діяльності. Означене розуміння правосвідомості, поперше, є неповним і по- друге, не визначає найголовнішого у правосвідомості.
Так, Е. Соловйов зазначає: «Цілком зрозуміло, що правосвідомість – це не просто відображення у індивідуальній свідомості духу і характеру вже діючих законів. У правосвідомості «активний
темперамент» і адекватно вона виявляє себе саме тоді, коли критикує і корегує діючі закони з
позицій ідеальної справедливості, яка набула непорушного значення для достатньо великої маси
людей» [15, с. 72]. Е. Соловйовим дається характеристика правосвідомості в єдності її пізнавальної,
оціночно-критичної і регулятивної функцій. Вчений ставить собі у обов’язок слідувати таким
настановам (чи хоча б деклараціям), які відповідають поняттям народного суверенітету і суворого
права і відмовляються підкорятися тим, котрі несуть у собі явний відбиток неправового (патерналістського і авторитарно-бюрократичного) ведення державних справ.
Візьмемо за основу визначення правосвідомості, обґрунтоване О. Скакун. Ця категорія розуміється як система поглядів, теорій, ідей, уявлень, оцінок, настроїв, почуттів і настанов, що виражають ставлення особи до чинного, минулого і бажаного права, до діяльності, пов’язаної з правом, до
правових явищ та поведінки людей у сфері права [16, с. 90].
Дещо розширює це визначення Н. Оніщенко, акцентуючи на належності правосвідомості до
суспільної. Основою правосвідомості вважається усвідомлення людьми цінностей прав і свобод
людини, оцінка чинного права з огляду на його відповідність загальнолюдським цінностям та спрямованість на зміни у правовому середовищі [17, с. 245].
Аналіз розуміння правосвідомості теоретиками-правознавцями дає можливість виокремити
наступні погляди на цю категорію:
по-перше, «правосвідомість – знання права», вузьке розуміння правосвідомості, яке має нормативний характер. Таке розуміння правосвідомості властиве тим вченим та юристам, які вважають
правосвідомість лише відображенням чинної нормативно-правової системи, сукупністю знань про
правові норми, результатом правової пропаганди та вивченням законодавства [18]. Правосвідомість
має оціночний характер і тому є не менш нормативним, ніж право і мораль. Головними «блоками»
правосвідомості є: 1) правові знання, 2) правові настанови; 3) правові оцінки.
по-друге, «правосвідомість – це природне право»; розуміння правосвідомості в основі якого
лежить природне право як надане людині право, що відображає об'єктивні цінності й потреби людського буття (справедливість, рівність, істинність, розумність, свобода, гідність людського існування), є єдиним та безумовним першоджерелом правового змісту, абсолютним критерієм усіх людських настанов, у тому числі позитивного права, держави і правових інститутів. Це визначення
охоплює всі версії природного права – як традиційні, так і сучасні, як уявлення про вічне та незмінне природне право, так і концепції права з мінливим змістом, а також змістовні й формальні конструкції природного права, онтологічні, гносеологічні та аксіологічні інтерпретації його ціннісного
змісту, імперативного характеру, природно-правові вчення теологічного, раціонального та
інтуїтивного спрямувань, що випливають із природи речей чи природи людини;
по-третє, «правосвідомість – це право». Існування правосвідомості пов’язується із формуванням права як засобу упорядкування суспільних відносин. Однак, хоча на початкових етапах
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досліджень характеризувались лише окремі елементи правосвідомості, вони спричинили значний
вплив на подальше становлення уявлень про правосвідомість на категоріальному рівні;
по-четверте, правосвідомість – це щось зовнішнє по відношенню до права, тобто оцінка права, повага до права, критика чинного права, проекти його вдосконалення. Мудрість правосвідомості
виявляється у духовній гармонії правової ідеї і правового почуття, коли юридичний світогляд і
почуття права не суперечать один одному. Мудрість правосвідомості є стан (духовна статика) і процес (духовна динаміка) інтелектуально-вольового синтезу юридичного знання, правового досвіду,
але головне, високого за своєю реальною життєвою орієнтованістю філософсько-культурного розуміння і відчуття дійсної природи юридичного світу.
по-п’яте, правосвідомість – це частина моралі, що містить оцінки права (або взагалі моральна
оцінка права у цілому). Однак між мораллю і правосвідомістю (як і правом) менше спільного, ніж
відмінностей. Основний зміст моралі – вимоги, які пред'являються до людини, оцінка особистості в
її поведінці та ставленні до інших людей. Основний зміст правосвідомості – оцінка дій людей і
суспільних відносин з точки зору уявлень про право і правопорядок, права і обов'язки, про підстави
виникнення правовідносин, про порядок розгляду спорів, про злочини і покарання. На відміну від
моралі правосвідомість – це мислення правовими поняттями й категоріями, оцінка дій людей і їх
відносин в нормативних визначеннях: «має (не має) юридичне значення», «має право», «зобов’язаний», «договір укладений та оформлений», «угода посвідчена», «шахрайство», «незаконно». Для
оцінки дії людини і суспільних відносин правосвідомість нерідко використовує моральні категорії,
пов'язуючи з ними юридичні поняття. Відмінності між правом, правосвідомістю і мораллю особливо помітні там, де між ними існують суперечності.
Таким чином, правосвідомість завжди обмежена парадигмою конкретно-історичного світоправосприйняття, мислення та правового відбиття цієї дійсності тими правовими суб’єктами, що
живуть у цій дійсності та можуть її змінювати, бо не можливо змінювати нормативно-правові акти
та минулу правову дійсність у минулому сучасним правознавцям, вони можуть тільки ці акти та цю
дійсність вивчати та оцінювати. Тому будь-яка професійна правосвідомість є завжди конкретноісторичною, може ідентифікуватися у конкретно-історичному циклі її соціальної активності, який
презентує певний хронологічний його початок – наявний правовий стан та закінчення – цільовий
правовий стан (або у певному хронологічному періоді її становлення та розвитку).
Висновки
Правосвідомість виступає одним із найважливіших елементів правової реальності, суб’єктивною основою права і умовою його можливості. Як необхідний елемент генезису, функціонування і
розвитку права, вона присутня у процесах правотворення, застосування і дотримання права. Правосвідомість є безпосереднім джерелом правопорядку і всіх правових явищ, фактором, що підтримує
існування права, без якого воно неможливе. При цьому правосвідомість передусім виступає як
предмет філософського осмислення права, а філософія права в одному зі своїх вимірів являє собою
вчення про правосвідомість.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
НЕПОВНОЛІТНІХ
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SECTION “LAW”: Право.
Анотація. У статтi розглянуто стан дослідження кримінологічних аспектів індивідуальної профiлактики корисливих злочинiв неповнолiтнiх. Доведено, що дана тема є
недостатньо досліджена та висвітлена у зв’язку з тим, що на теперішній час питання
самої індивідуальної профілактики корисливих злочинів є не розкрите. Теорія та
узагальнена практика свідчить, що є достатня кількість наукових праць, яка розкриває
ті чи інші питання в сфері профілактики корисливої злочинності неповнолітніх, проте
це все на загальному рівні. Зауважимо: наведені дефініції не в повному обсязі відображають ознаки індивідуальної профілактики. На жаль, також відсутнє законодавче
визначення поняття "індивідуально-профілактична робота".
Ключові слова: корисливий злочин, індивідуальна профілактика, кримінологічний
аспект, злочини неповнолітніх, попередження злочинності.
Annotation. In Ukraine, there is a steady growth of criminal offenses committed by
minors. The danger of criminal offenses lies in their mass, as well as in significant damage to
society. That is why the state must understand this danger of offenses for the whole society,
which, in turn, will force the relevant authorities to carry out prevention not only of crimes but
also of criminal offenses. The permanent development of society, along with the positive
achievements that improve the life of each individual, generates new forms of illegal activity,
which over time are criminalized, which in turn necessitates their scientific understanding and
thorough study within the criminal cycle/
At the same time, the current legal framework for the prevention of mercenary juvenile
delinquency remains fragmented, which significantly complicates its implementation in
practice. Currently, preventive activities are carried out chaotically and in the minimum
possible mode.
The aim of the work is to analyze the study of criminological aspects of individual
prevention of juvenile delinquency on the basis of dissertation research and research papers,
which in turn will identify problems and prospects in the legal regulation of individual
prevention of juvenile delinquency in Ukraine. Our study is intended to fill the gap in this area.
The article deals with the state of the study of criminological aspects of individual
prevention of juvenile offenses. It is proved that this topic is not well researched and
illuminated due to the fact that at present the issue of individual prevention of selfish crimes is
not solved. Theory and generalized practice show that there is a fair amount of scientific work
that addresses certain issues in the prevention of juvenile delinquency, but this is all at a
general level. Note that the definitions below do not fully reflect the signs of individual
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prevention. Unfortunately, there is also no legislative definition of the concept of "individual
prevention work".
Key words: acquisitive crime, individual prevention, criminological aspect of crime of
minors, the prevention of crime.
Вступ
В Україні спостерігається стійка динаміка зростання кримінальних правопорушень скоюваних неповнолітніми. Небезпека кримінальних правопорушень полягає в їх масовості, а також у
значних збитках, що завдаються суспільству. Саме тому держава повинна розуміти цю небезпеку
правопорушень для всього суспільства, що, своєю чергою, змусить відповідні органи здійснювати
профілактику не лише злочинів, а й кримінальних правопорушень. Перманентний розвиток суспільства, поряд із позитивними здобутками, які покращують життя кожної особистості, генерує і нові
форми протиправної активності, які з часом криміналізуються, що у свою чергу зумовлює необхідність їх наукового осмислення та ґрунтовного вивчення у межах наук кримінально-правового циклу
[1, с.12].
Водночас, чинна нормативно-правова база попередження корисливої злочинності неповнолітніх залишається розрізненою, що істотно ускладнює її реалізацію на практиці. Наразі профілактична діяльність здійснюється хаотично та в мінімально можливому режимі.
Мета роботи
Метою роботи є аналіз дослідження кримінологічних аспектів індивідуальної профілактики
корисливих злочинів неповнолітніх на основі дисертаційних досліджень та наукових праць, що в
свою чергу визначить проблеми та перспективи в правовому регулюванні індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх в Україні. Прогалину в цій сфері покликане заповнити
наше дослідження.
Результати дослідження. Вагоме значення для розвитку цієї теми відіграють останні дослідження, які були проведені такими провідними науковцями, як О. М. Бандурка, В. П. Білоус , Р. О. Бундз,
В. О. Глушков, В. В. Голіна, Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. Ю. Дзюба, В. М. Дрьомін,
А. П. Закалюк, В. С. Зеленецький, О. Г. Кальман, О. М. Костенко, Н. В. Лесько , О. М. Литвак, М. І. Мельник, П. П. Михайленко, А. П. Тузов, В. О. Туляков, В. І. Шакун та ін.
Профілактика злочинів – це складний комплекс різноманітних заходів запобіжного впливу,
свідома діяльність, що передбачає досягнення проміжної та кінцевої мети, яка здійснюється на всіх
рівнях, враховуючи характер та ієрархію детермінант злочинності, у тому числі і злочинів, що
посягають на власність, як шляхом впливу на криміногенні фактори з метою їх ліквідації або нейтралізації, так і шляхом створення та стимулювання анти криміногенних факторів, що перешкоджають її появі. Запобігання злочинності складається з ієрархічно пов'язаних між собою рівнів. Перший – запобіжний вплив на динаміку, структуру, детермінанти злочинності в цілому (загальносоціальна профілактика). Другий – спеціальне попередження окремих видів злочинності у певних
сферах суспільного життя (спеціально-кримінологічна профілактика). Третій – попередження вчинення злочинів окремими особами (індивідуальна профілактика). Профілактика злочинів є системою заходів, що спрямовані на недопущення злочинних посягань, із застосуванням складного комплексу різноманітних засобів. Цілі попередження передбачені головними завданнями боротьби зі
злочинністю, якими у сучасних умовах є: стабілізація, стримане та можливе подальше скорочення
злочинності, зниження рівня її суспільної небезпеки [2, c. 415].
Конкретизація останніх являє собою протидію криміногенним процесам у суспільстві;
створення та зміцнення у суспільстві атмосфери спокою та стабільності; знищення погрози правам,
свободам та законним інтересами особи, суспільству та державі, що виникає у зв'язку з можливістю
вчинення злочинів; недопущення злочинів з боку осіб, що є об'єктами профілактичного впливу; забезпечення виправлення осіб, що втягуються у сферу попереджувального впливу, їх ресоціалізація.
Запобігання злочинам посідає особливе місце у досягненні вказаних цілей, оскільки саме цей вид
120

діяльності вважається найбільш дієвим шляхом боротьби зі злочинністю. Насамперед тому, що
забезпечує виявлення та нейтралізацію її коріння, джерел, дозволяє припинити злочинні дії на
стадії готування або вже розпочату злочинну діяльність, не допустити настання шкідливих наслідків, дає можливість вирішувати завдання боротьби зі злочинністю найбільш гуманними способами,
з найменшою шкодою для суспільства, без включення складного механізму кримінальної юстиції та
без застосування такої форми державного примусу як кримінальне покарання [2, c. 416].
Особливістю індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх є й те, що вона
не передбачає застосування кримінального покарання, а спрямована на ресоціалізацію особи, використання заходів та ліквідацію криміногенного впливу на неї соціального оточення, нейтралізацію
джерел конфліктних ситуацій, які сприяють девіантній поведінці особи.
Варто погодитись з думкою науковців, що важливим рівнем попередження злочинів є саме
індивідуальна профілактика. Це – запобіжна робота з конкретними особами, що допускають відхилення від норм поведінки, яка здійснюється на основі поєднання заходів соціального контролю,
виховання і допомоги. Індивідуальна профілактика злочинів пов'язана з конкретною людиною, її
особливостями. Специфіка її закладена вже у самій назві -"індивідуальна". Якщо при усіх інших
формах та рівнях кримінологічної профілактики заходи не мають завчасно відомого адресата, то
при індивідуальній профілактиці вони персоніфіковані. На жаль, це все не є достатньо закріплено
на законному рівні.
Актуальною проблемою для нашого суспільсьтва у теперішній час є можливість зробити індивідуальну профілактику невід'ємним елементом боротьби зі злочинністю, більш предметно
дослідити в рамках кримінологічного дослідження. Діяльність із попередження злочинів, що традиційно здійснювалася переважно "від злочину" або "від злочинця", необхідно значною мірою переорієнтувати у бік віктимологічної профілактики, головним призначенням якої є допомога людині
уникнути небезпеки стати жертвою злочину. На нашу думку, це дасть змогу охопити превентивним
впливом велику кількість людей – потенційних жертв корисливих злочинів.
Для здійснення індивідуальної профілактики корисливої злочинності неповнолітніх органами
державної влади та громадськості потрібно вживати заходи щодо цілеспрямованого коригування
відхилень у розвитку особистості на початкових етапах соціалізації, щоб не допустити вчинення
неповнолітніми протиправних дій, а також злочинного рецидиву [3].
Загальні засади індивідуальної профілактики правопорушень закріплені в розділі ІІІ Закону
України “Про профілактику правопорушень” від 29 грудня 2009 року [4] . Під індивідуальною профілактикою розуміється система цілеспрямованого, організованого, з урахуванням педагогічних вимог,
виховного впливу на свідомість, почуття, волю особи з метою усунення, нейтралізації, блокування у неї
негативних і, одночасно, формування позитивних якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки.
Вважаємо доцільним розглянути кримінологічний аспект індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх на основі вище викладених теоретично та науково-обґрунтованих
положень щодо даного виду діяльності.
Н. В. Лесько у своїй науковій праці “Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні” проаналізувала спеціальні законодавчі акти, що регулюють діяльність щодо
профілактики правопорушень в Україні, а також дослідила загальні проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні. [5, c. 231]. Автор підкреслила, що для вдосконалення нормативно-правового регулювання питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх
необхідно розробити та прийняти нову інструкцію щодо діяльності органів внутрішніх справ у
сфері профілактики правопорушень. Тобто, дана інструкція має передбачати принципи, цілі,
завдання, правові засади діяльності органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень
неповнолітніх, перелік служб та підрозділів органів внутрішніх справ, що здійснюють таку
профілактику, їх функції, права та обов’язки у цій сфері, форми і методи їх діяльності, форми
взаємодії. Науковець стверджує, що жодна програма з профілактики правопорушень прийнята за
роки радикальних реформ не була виконана внаслідок відсутності фінансового і матеріального
забезпечення. Тому, на її думку, необхідно прийняти єдиний нормативно-правовий акт – закон
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України “Про профілактику правопорушень в Україні”, який містив би загальні напрямки, форми,
методи профілактичної діяльності, визначав би коло учасників цієї діяльності, їх правовий статус,
сферу діяльності, критерії оцінки ефективності роботи.
Злочинність неповнолітніх завжди була і залишається гостро актуальною правовою і суспільною
проблемою, оскільки з одного боку вона відбиває загальні тенденції сучасної злочинності і показує
тенденції її розвитку на майбутнє, а з іншого – демонструє стан морального здоров’я суспільства.
А. Ю. Дзюба досліджуючи питання злочинності неповнолітніх зазначає, що аналіз кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх дозволяє встановити найбільш характерні її
риси, визначає основні тенденції кількісно-якісних показників, який в комплексі дасть змогу оцінити її сучасний стан та визначити основні шляхи попередження. Пріоритетним напрямком протидії
злочинності неповнолітніх є індивідуальна профілактика. Суттєвою ознакою злочинності неповнолітніх є те, що вона набуває в Україні дедалі більш організованого, групового характеру. Частка корисливих злочинів із застосуванням насильства, вчинених у групі, становить від 50 до 80 %.
Найбільш розповсюдженими серед них є злочини, що мають корисливо-насильницьку спрямованість. Групи, до яких належали тільки неповнолітні, становлять 65,2 %; групи, в злочинах яких брав
участь дорослий (дорослі), – 25,8%; групи дорослих, в діяльності яких брав участь неповнолітній
(неповнолітні), – 9,0%. Вищенаведене засвідчує погіршення якісних показників злочинності
неповнолітніх, підвищення її суспільної небезпечності, що обумовлює пошук нових підходів щодо
протидії цьому різновиду злочинних проявів [6].
Тому, оцінюючи її результативність необхідно враховувати, що:
– по-перше, ефективність профілактики злочинів досягається завдяки застосуванню не
одного окремо взятого заходу, а цілого їх комплексу;
– по-друге, результат профілактичної роботи, за тих самих форм і методів, суттєво змінюється залежно від ступеня криміногенності кожного із трьох основних детермінантів
злочинної поведінки – особи, мікросередовища та конкретної ситуації;
– по-третє, інтенсивність профілактичних заходів перебуває у прямій залежності від ступеня вияву названих криміногенних факторів.
Рівень злочинності – це загальна кількість статистично зареєстрованих злочинів у певному
місці в певний час. Рівень злочинності виражається в абсолютних цифрах. Усю сукупність злочинів
можна розбити на окремі рівні, тобто говорити про рівень тяжких злочинів, рівень злочинності
неповнолітніх тощо. На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації
основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів спостерігається тенденція до збільшення
кількості правопорушень у сфері економіки. Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і
безпритульних дітей, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність
питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм, спричиняють збільшення кількості злочинів, учинених повторно, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп'яніння.
Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функцій сім'ї, зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій за місцем проживання призводять до збільшення кількості правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, випадків утягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність. Незайнятість населення, зокрема молоді, впливає на зростання рівня злочинності.
Актуальним є питання розроблення дієвих заходів щодо недопущення залучення таких осіб
до протиправної діяльності. Зазначені фактори негативно позначаються на міжнародному іміджі
держави, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу інвестицій та зниження рівня
довіри населення до влади. До погіршення економічної ситуації в державі призводять стрімкі
зміни умов господарювання і ринкової кон'юнктури, що зумовили посилення соціального чинника скоєння правопорушень. З огляду на зазначене основними проблемами, які потребують
розв'язання, є [7, c. 167]:
– недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення профілактики правопорушень;
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неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин і умов
учинення правопорушень, та профілактичної роботи з особами, схильними до їх скоєння;
– низький рівень правової культури населення, роз'яснювальної роботи серед громадян з
метою формування в них відповідального ставлення до питань дотримання законності,
особистої участі в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та
боротьби із злочинністю;
– відсутність дієвого механізму участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;
– до питань організації змістовного дозвілля дітей та молоді, їх зайнятості та відпочинку;
Погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно позначається на криміногенній ситуації, що в свою чергу зумовлює необхідність формування принципово нових підходів
до розв'язання проблем у сфері профілактики правопорушень. Комплексне розв'язання цих проблем можливе за умови вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень [7, c.169].
Вище вказане автором, Головкіним Б.М., свідчить про те, що сукупність інформації зібрана
для висвітлення питання щодо кримінологічного аналізу кількісних показників не тільки корисливої, а й корисливо-насильницької злочинності в Україні. Дана інформація є узагальненою та потребує детального аналізу. Тому, вважаємо, що актуальним питанням буде розроблення більш дієвих
заходів щодо недопущення неповнолітніх до протиправної діяльності, які мають бути обов’язково
регламентованими.
Незважаючи на це, індивідуальна профілактика корисливої злочинності неповнолітніх не підлягала
комплексному кримінологічному дослідженню, і не сформовано окремої галузі кримінологічних
знань про неї. Існуючі напрацювання за цією проблематикою є доволі фрагментарними і поверховими, підмінені стереотипними уявленнями про так звану загальнокримінальну злочинність. За радянських часів кримінологічна думка розвивалася шляхом дослідження найбільш поширених різновидів корисливих злочинів неповнолітніх, як правило, посягань проти власності. Такий дослідницький підхід панує і дотепер. Як наслідок, серед науковців не вироблено навіть єдиної позиції
стосовно типологічної належності групи корисливих злочинів неповнолітніх, говорячи саме про
проведення індивідуальної профілактики. Також, пропонувалося їх вирізнення в окрему підгрупу у
структурі загальної чи індивідуальної профілактики. Маємо ситуацію, коли теоретичний рівень
пізнання досить специфічного соціально-правового явища корисливої злочинності неповнолітніх
фактично підмінений дослідженнями окремих його проявів, а накопичений емпіричний матеріал не
піддавався синтезу на найвищому рівні наукових узагальнень.
Звернемо увагу на те, що найпоширенішим корисливим злочином неповнолітніх є крадіжка. У
кримінологічному аспекті крадіжка – це незаконне збагачення за чужий рахунок, паразитизм. Отримання певних матеріальних благ без відповідних затрат праці й часу значною мірою нейтралізує
ризик викриття та покарання за крадіжку, роблячи останню привабливим способом заволодіння
чужим майном та цінностями. Нерідко підгрунтям крадіжки є заздрість, гонитва за престижем чи
буденне паразитичне споживання матеріальних благ. Родзинкою крадіжки є «таємничість дійства»,
на яку так розраховує злодій. Для неповнолітніх це ще й привабливий елемент гри, пов'язаний із
необхідністю ризику та переховування, що створює такий жаданий присмак романтики. Крадіжки,
що вчиняють неповнолітні, досить неоднорідні за способом їх вчинення, місцем, предметами посягання, їх вартістю, спричиненими збитками. З огляду на сказане вважаємо за доцільне класифікувати ці злочини на певні групи за ступенем їх поширеності: крадіжки предметів із чорних та кольорових металів (38,8%), із квартир та інших приміщень (35,8%), із кіосків (11,1%), у натовпі (9,2%), з
автотранспорту (2,2%), інші – 2,9%. [8, с. 108].
Можна погодитись із думкою О.І. Немченко в тому, що протидія злочинам за допомогою
заходів індивідуального запобігання являє собою конкретизацію загальносоціальних і спеціальнокримінологічних запобіжних заходів стосовно окремих осіб. Така робота насамперед спрямована на
усунення несприятливих впливів на конкретну особу, які можуть призвести до формування анти–
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громадської спрямованості та суспільно небезпечної поведінки; застосування негайних заходів щодо попередження злочинів, що готуються, та припинення спроб їх вчинення [9, с. 175-176].
Індивідуальну профілактику крадіжок має бути спрямовано на особистість неповнолітнього,
а також на умови, обставини, ситуації, що сприяють чи полегшують скоєння кримінально-карних
діянь. Ці заходи відіграють роль соціального інструмента, що покликаний нейтралізувати або
усунути негативні внутрішні риси, скорегувати поведінку. А метою індивідуальної профілактики є
позитивна корекція особистості, що тягне за собою зміни її поведінки з антигромадської до
лояльної, яку схвалює суспільство [10, с. 249].
Індивідуалізація профілактики корисливих злочинів неповнолітніх означає рішучий поворот
уваги в бік конкретного молодого правопорушника та його особистості, яка формується. Індивідуальний профілактично-виховний вплив стає оптимальним, якщо він враховує особливості та
тенденції розвитку особистості й співпадає з його внутрішніми переконаннями [11, с. 18-19; 12].
Висновки
Таким чином, щоб запобігати вчиненню корисливих злочинів неповнолітніми, а саме крадіжці, грабежу, розбою, недоцільно спиратися лише на каральний потенціал Кримінального кодексу
України. Необхідно включати в запобіжну діяльність увесь спектр заходів впливу, доступний інститутам виховного, адміністративно-правового та цивільно-правового впливу як на неповнолітніх, так
і на їх найближче соціальне оточення. Для ефективного вирішення цієї проблеми, на нашу думку,
необхідно також використання на практиці положень теорії запобігання злочинності, заснованої на
заходах загальносоціального, спеціально-кримінологічного, індивідуального, віктимологічного запобігання та застосування зарубіжного досвіду, які тільки у своїй сукупності можуть дати позитивний результат у запобіганні корисливій злочинності неповнолітніх. Для успішної роботи в справі
запобігання корисливих злочинів, що вчиняються неповнолітніми, необхідна грамотна, послідовна
робота з корекції відхилень у поведінці дітей, глибокий аналіз факторів, причин й обставин, які
обумовлюють, спричиняють вчинення злочину. Необхідних знань вчителям не завжди вистачає.
Тому трапляються випадки, коли відхилення в поведінці дітей відбуваються з вини педагогів. Адже
нетактовність, байдужість, несправедливість, жорстокість вчителя в ставленні до учнів – самі по
собі криміногенні. І некваліфікованість педагогів може штовхнути неповнолітнього до вчинення
правопорушення.
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ОБОВ'ЯЗКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ
JEL Classification: K 19.
SECTION "LAW'': Право.
Анотація. На нашу думку, обов’язки науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України як суб’єктів адміністративного права доцільно розподілити
на групи:
1. Загальні або конституційні обов’язки. Конституційні обов’язки, за смисловим
значенням – це загальні обов’язки, що стосуються кожної особи, проте такий характер
цих норм не є абсолютним, оскільки сам зміст окремих із них такий, що деякі обов’язки
покладаються не на кожну особу, а на окрему частину суспільства [1]. При цьому,
підкреслює правник, загальність обов’язків, закріплених у Конституції, означає й
загальність їх формулювань. Таке положення випливає із самої природи Конституції,
оскільки в ній неможливо вмістити вичерпний перелік усіх обов’язків, до того ж це
протирічить характеру основоположного юридичного документа. Конституційні обов’язки –
це встановлена державою і закріплена у Конституції, в інтересах суспільства, необхідність, яка приписує кожній особі певні вид і міру поведінки та відповідальність за
невиконання або неналежне їх виконання [2].
Ключові слова:законність, об'єктивність, обов'язки
Abstract. In our opinion, the responsibilities of research forensic institutions of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of administrative law should be divided into
groups:
1. General or constitutional responsibilities in semantic sense are the general duties
concerning each person, however such character of these norms is not absolute as the
maintenance of separate of them such that some duties are imposed not for each person, but
for a separate part of society. At the same time, the lawyer emphasizes, the generality of the
duties enshrined in the Constitution means the generality of their wording. This provision
follows from the very nature of the Constitution, as it cannot contain an exhaustive list of all
responsibilities, and it contradicts the nature of the fundamental legal document.
Constitutional duties are a need established by the state and enshrined in the Constitution, in
the interests of society, which ascribes to each person certain types and measures of conduct
and responsibility for non-compliance or improper performance [3].
Highlighting their activities, the research expert-criminal bodies of the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine try to make a number of disparate results, which they try to turn
into an opinion about NDEKU, which requires reliability if they are clean but relatively
important. Although it is known that this is their own legal position, they tend to maintain
their rights and indicate that they are able to balance the facts, and should note that it is
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necessary to check that this is possible to determine that there are functional targets. In
addition, it should be: when giving the NDEKU of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
the right to write down the experts needed to investigate, needed to dismiss these persons, and
they themselves offered to answer the questions asked by those who require experts; Hoping to
investigate legal entities that have participated in the use of an international enterprise, the law
requires that they actively work on their activities; actually.
Key words: legality, objectivity, responsibilities
Вступ
Окрім загального характеру конституційних обов’язків, слід також відмітити те, що досить
часто вони не мають конкретного законодавчого вираження, визначення, втім, логічно випливають
зі змісту конституційних положень. Так, загальні юридичні обов’язки досліджуваних установ,
зокрема, випливають зі змісту: статті 3 Основного Закону України, в якій закріплено, що людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави; статті 8 – відповідно до якої в Україні
визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні
відповідати їй; статті 17 – захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
Українського народу; статті 19 – правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
та ін. [4].
Результати дослідження
Отже, загальні обов’язки науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС
України – це такі, що покладаються на неї, як і на будь-якого іншого учасника суспільного життя
нашої держави, незалежно від його природи та статусу. Зміст цих обов’язків, переважно, полягає у
необхідності дотримуватися у своїй поведінці ряду основоположних принципів, що покладені в
основу організації та перебігу суспільно-державного життя, як-от:
– гуманізм;
– пріоритет прав і свобод людини та громадянина;
– верховенство права;
– законність;
– поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;
– відкритість та прозорість діяльності органів державної влади;
– спрямованість діяльності органів публічного управління на забезпечення як загальносуспільного блага, так і благополуччя окремих членів суспільства;
– доступність публічних послуг;
– та ін..
2. Спеціальні обов’язки – це такі, що покладаються на науково-дослідні експертно-криміналістичні установи МВС України як суб’єктів здійснення конкретних суспільно значущих завдань та
функцій. Ці обов’язки закріплені у відповідних нормативно-правових актах, що регулюють правовий статус цих установ, а також визначають організаційно-правові засади здійснення окремих видів
діяльності, виконання яких належить до компетенції НДЕКУ МВС України. Слід відмітити, що ані
у Положенні про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженому Наказом МВС України від 3.11.2015 № 1343 [5], ані у Положенні про Державний науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні
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центри МВС, затвердженому указом МВС від 31 січня 2017 року № 77, прямо не передбачено хоча
б загального переліку обов’язків досліджуваних установ. Водночас уявлення про коло обов’язків
досліджуваних суб’єктів можна сформулювати на підставі аналізу положень низки інших нормативно-правових актів:
• Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР, в
якому закріплено, що організатор наукової та науково-технічної експертизи зобов’язаний:
– пред’явити на вимогу замовника під час укладання договору на проведення експертизи
свідоцтва або документи, що їх замінюють, які підтверджують досвід і рівень кваліфікації
експертів, які залучатимуться до проведення експертизи [6];
– забезпечувати комплексне, якісне та ефективне проведення наукової та науково-технічної
експертизи;
– інформувати замовника у визначений договором термін про створення в ході проведення
експертизи об’єктів авторського права і промислової власності [6];
– не допускати без згоди замовника розголошення інформації, що міститься у матеріалах,
залучених для проведення експертизи, думок експертів, висновків наукової та науковотехнічної експертизи, не затверджених і не оголошених у встановленому порядку [6];
– дотримувати вимог авторського права і права на об’єкти промислової власності стосовно
об’єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки експертних висновків [6];
– використовувати досягнення світової науки і міжнародного науково-технічного співробітництва для оцінки об’єктів експертизи і в процесі підготовки висновків наукової та
науково-технічної експертизи [6];
– своєчасно інформувати замовника про можливі конфлікти, особисту зацікавленість або
особливі зв’язки з особами чи організаціями, зацікавленими в тих чи інших висновках
експертизи або рішеннях за наслідками експертизи [6];
• Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» від 12.07.2001 № 2658-III, згідно з яким суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані:
– дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;
– забезпечувати об’єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об’єктивної оцінки у зв’язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;
– забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;
– забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна,
відповідно до Закону;
– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством [7];
• Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, відповідно до
якого ці установи та їх посадові особи зобов’язані:
– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
– повідомляти не пізніше ніж наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи
повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;
– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів [8];
• Закону України «Про інформацію», в якому передбачено, що право на інформацію забезпечується:
– обов’язком суб’єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової
інформації про свою діяльність і прийняті рішення;
– обов’язком суб’єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;
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Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, у статті
14 якого встановлено, що розпорядники інформації зобов’язані: оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами; систематично вести облік документів, що
знаходяться в їхньому володінні; вести облік запитів на інформацію; визначати спеціальні
місця для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, а також надавати право
запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати
на будь-які носії інформації тощо; мати спеціальні структурні підрозділи або призначати
відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення
інформації; надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також
у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації та оновлювати
оприлюднену інформацію [9].
Крім того, положеннями статті 15 цього ж Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI передбачено, що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання,
напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію
про нормативно-правові засади діяльності; перелік та умови отримання послуг, що надають ці органи, форми і зразки документів, правила їх заповнення; порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; інформацію про
систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних; інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких
громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
розташування місць, де надають необхідні запитувачам форми і бланки установи; загальні правила
роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
• Закону України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 № 393/96-ВР, в якому визначено,
що органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:
– об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
– у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації
при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
– на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
– скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів для припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та
умови, які сприяли порушенням;
– забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку із
заявою чи скаргою рішень;
– письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
– вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних
збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних
інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено
порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести
прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи
об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;
•
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у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
– не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
– особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати
заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи; тощо.
Отже, виходячи з аналізу положень зазначених вище та інших нормативно-правових актів, що
так чи інакше стосуються діяльності досліджуваних установ, а також керуючись змістом їх завдань
та функцій, можемо виокремити таке коло спеціальних обов’язків НДЕКУ МВС України:
а) такі, що стосуються безпосередньо виконання експертних досліджень та оціночної діяльності.
НДЕКУ зобов’язані забезпечити усі необхідні умови для проведення об’єктивної, неупередженої та
високопрофесійної роботи у зазначених напрямах. Ці обов’язки покликані забезпечити належний рівень
якості та результативності експертної та (або) оціночної діяльності установ;
б) обов’язки в інформаційній та інформаційно-технічній сферах, які полягають у необхідності
установ:
– по-перше, інформувати громадськість про сутність своєї діяльності, її суспільне призначення (мету, завдання, функції, напрями та форми діяльності тощо);
– по-друге, надавати особам, які замовляють або доручають проведення експертизи, дані,
що підтверджують здатність установи забезпечити належний рівень експертних досліджень з
тих чи інших питань;
– по-третє, повідомляти суб’єктів, що доручили установі чи замовили у неї на договірних
засадах проведення експертного дослідження, про виникнення різного роду проблемних
моментів, ускладнень у роботі (наприклад, виникнення конфлікту інтересів);
– по-четверте, забезпечувати відповідне збереження та не розголошувати інформацію, що є
у розпорядженні цих установ чи стала їм відома у зв’язку із їх діяльністю, та має
обмежений рівень доступу;
– по-п’яте, забезпечувати належне функціонування відповідних облікових та інформаційнопошукових систем;
в) обов’язки у сфері запобігання корупції, відповідно до яких установи повинні вживати
заходів щодо недопущення, а разі виникнення – усунення проявів корупції, а також умов та
факторів, що сприяють їх появі;
г) обов’язки у сфері роботи із громадськістю, які полягають:
– по-перше, у необхідності реагування у встановлених законодавством порядку та формі на
відповідні звернення представників громадськості до досліджуваних установ;
– по-друге, у необхідності участі у правовому вихованні населення, підвищенні рівня його
правової культури та правосвідомості;
ґ) обов’язки щодо формування й підтримки на належному рівні кадрового потенціалу НДЕКУ
МВС України, управління персоналом. Ці обов’язки вимагають, щоб зазначені установи постійно
піклувалися про рівень професійної підготовки і кваліфікації їх працівників, забезпечували комплектування кадрового складу тільки із високих професіоналів;
е) обов’язки щодо забезпечення публічної безпеки, відповідно до яких ці установи повинні
вживати усіх необхідних заходів щодо знешкодження предметів і речовин, що становлять чи
можуть становити загрозу для здоров’я та (або) життя населення;
є) обов’язки щодо забезпечення законного, ефективного та доцільного використовування
виділених установам із бюджету коштів [10].
–

Висновок
Отже, здійснюючи свою діяльність, науково-дослідні експертно-криміналістичні установи
МВС України повинні виконувати цілу низку різного роду обов’язків, кожен з яких являє собою
звернену від держави до НДЕКУ вимогу про необхідність діяти відповідно у тих чи інших умовах,
обставинах, ситуаціях. Хоча обов’язки і є самостійним юридичним явищем, вони, втім, нерозривно
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пов’язані із правами і покликані урівноважити суб’єктивні можливості цих установ, забезпечити
використання цих можливостей виключно для виконання такими установами свого функціональноцільового призначення. Так, наприклад: наділяючи НДЕКУ МВС України правом запитувати
необхідну для проведення експертних досліджень інформацію, законодавець зобов’язує ці установи
й самим надавати відповідні дані суб’єктам, які доручають, замовляють проведення певних експертних
робіт; надаючи досліджуваним суб’єктам право брати участь у відповідному міжнародному
співробітництві, законодавство вимагає від них активно впроваджувати у свою діяльність останні
світові досягнення у сфері науки та техніки; тощо.
Список використаної літератури
1.
Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: навч. посів. – 3-те вид. – К.
Алерта; ЦУЛ, 2011. – 696 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://pidruchniki.com/1246122045136/pravo/osnovni_printsipi_derzhavnogo_upravlinnya
2.
Чернега А. П. Сутність юридичного обов’язку як категорії /Збірник матеріалів міжнародної
юридичної науково-практичної Інтернет-конференції // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1002%3A04031514&catid=115%3A1-0315&Itemid=150&lang=ru
3.
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. Тихомирова
М. Ю. – М., 1997. – С. 526.
4.
Корж А. В. Документація право ділової форми. Навч. посібник.: лекції та зразки документів / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН / Нац. акад.. внутрішніх справ України: –
К., 2002. – 231 с.
5.
Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ
України : наказ від 03.11.2015 № 1343 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 92. – 3149.
6.
Про наукову і науково-технічну експертизу / Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр
7.
Sopilnyk R., Sopilnyk L. (2019). Preconditions for the European Integration of Ukraine in the
Implementation of Legal and Judicial Reform. ARCTIC Journal. Vol. 72, No 9. P. 81-90.
8.
Про запобігання корупції Закон України від Закон от 14.10.2014 № 1700-VII //
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056
9.
Про доступ до публічної інформації Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314.
10. Заяць Р. Я. До характеристики обов’язків науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України // Науково-практичний журнал Європейські перспективи № 3, 2018
Specialized publishing house c. 56–61.

131

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3890616
Костицька І.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник завідуючого відділом
Інституту законодавства Верховної Ради України
ORCID: 0000-0003-2336-1426

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО
ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.
Анотація. Стаття присвячена актуальному питанню – дослідженню у контексті
соціально відповідальної влади проблем юридичної відповідальності депутатів парламенту. Автор до числа найважливіших тут проблем відносить необхідність конституційної інституціалізації відповідальності парламентаріїв. Аналізуючи висвітлення цієї
проблематики у юридичній літературі приходить до висновку щодо потреби вивчення
накопиченого у різних країнах досвіду нормативно-правового в цілому та конституційно-правового регулювання у цій сфері суспільних відносин зокрема. На підставі
розгляду висвітлення інституту юридичної відповідальності у сучасній літературі
відзначається, що на сьогодні постало питання про узагальнення такого досвіду, що дає
підстави говорити про виокремлення відповідних моделей конституційно-правового
регулювання юридичної відповідальності парламентаріїв, що вважається показником
розвинутості парламентаризму, рівня розвитку конституціоналізму та як теорії і практики, стану розвитку системи стримувань і противаг у механізмі поділу державної влади
та ефективності функціонування відповідального представницького правління, а також
показником демократичності державно-правового режиму, рівності усіх перед законом і
реальності феномену юридичної відповідальності держави і парламенту перед суспільством та особою. Автор підкреслює, що конституційна модель юридичної відповідальності
парламентаріїв має грунтуватися на засадах як загальної теорії права, так і на постулатах теорії конституційного права, необхідності врахування всієї ієрархії конституційних цінностей, а також формально-логічну обумовленість моделі юридичної відповідальності парламентарія загальною конституційною моделлю відповідальності держави.
Стверджується, що диференціація на конституційному рівні відповідальності парламентаріїв зумовлюється особливостями конкретного втілення концепції поділу державної
влади, специфікою місця парламенту як носія законодавчої влади в механізмі державної
влади, а аналіз конституційного законодавства країн ЄС, що регламентує інститут
юридичної відповідальності парламентаріїв, переважно ґрунтується на спільній конституційно-правовій спадщині Європи.
Ключові слова: парламентаризм, інституціалізація юридичної відповідальності
народних депутатів, моделі конституційного-правового закріплення юридичної відповідальності парламентаріїв, відповідальне представницьке правління.
Abstract. The article explores a topical issue, a research of the challenges relating to legal
responsibility of Members of Parliament in the context of socially responsible government. The
author considers the need for constitutional institutionalization of the responsibility of
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parliamentarians among the most important problems. Analyzing the coverage of this issue in
the legal literature it is concluded that it is necessary to study the experience gained in different
countries of constitutional and legal regulation, in particular in this area of public relations,
and statutory regulation in general. On the grounds highlighting the institute of legal responsibility
in contemporary literature, it is noted that today it has become clear how pressing the issue of such
experience generalization, which suggests the separation of appropriate models of constitutional
regulation of legal responsibility of parliamentarians, considered as an indicator of parliamentarism
development, development level of theory and practice of constitutionalism, the state of
development of the deter and counter system in the mechanism of power-sharing and the efficiency
of responsible representative government and an indicator of democratic state-based legal regime,
equality for all before the law and the reality of the phenomenon of legal responsibility of the state
and parliament towards society and human. The author emphasizes that the constitutional model
of legal responsibility of parliamentarians should be based on the principles of both the general
theory of law and the theory of constitutional law, the need to take into account the whole
hierarchy of constitutional values, and the formal logical conditionality of the model of legal
responsibility of a parliamentarian and general constitutional model of state responsibility. It is
argued that the differentiation at the constitutional level of responsibility of parliamentarians is
determined by the specific implementation of the concept of power-sharing, the specifics of the
place of parliament as the legislative power bearer in the mechanism of state power, and the
analysis of the constitutional legislation of EU countries regulating the institution of legal
responsibility of parliamentarians is based mainly on the joint constitutional and legal heritage of
Europe.
Keywords: parliamentarism, institutionalization of legal responsibility of People's
Deputies, models of constitutional recognition of legal responsibility of parliamentarians,
responsible representative government.
Вступ
Конституційні реформи, що так чи інакше зачіпають специфіку конституційно-правового статусу парламенту та парламентаріїв у сучасних державах, питання щодо оптимального способу
закріплення такої відповідальності на конституційно-правовому рівні постає як украй актуальне
завдання, що потребує свого неодмінного розв’язання з урахуванням здобутків конституційно-правової теорії та практики, передусім з урахуванням критичного аналізу відповідного текстуального
оформлення конституційного інституту юридичної відповідальності парламентаріїв.
Загалом, як свідчать результати проведених наукових досліджень, інституційне відособлення
та деталізація змісту юридичної відповідальності парламентаріїв на конституційному рівні є,
зокрема, показником:
– зрілості й розвинутості парламентаризму (як складової частини конституціоналізму) та
конституційно-правового статусу парламентарія зокрема;
– рівня розвитку конституціоналізму та парламентаризму як теорії і практики, стану розвитку системи стримувань і противаг у механізмі поділу державної влади, а також ефективності функціонування відповідального державного правління та обмеженого парламентського правління;
– завершеності механізму правового регулювання конституційно-правового статусу парламентарія як найвищої форми правової інституціоналізації юридичної відповідальності
парламентаріїв, а також персоніфікації загальнопарламентської відповідальності, що диференціюється на колективну (всіх парламентаріїв загалом), групову (відповідальності
парламентаріїв у межах парламентських фракцій, груп, комітетів, комісій, інших внутрішньопарламентських колегіальних утворень) та індивідуальну;
– реальності феномену юридичної відповідальності держави і парламенту перед суспільством та особою.
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Результати дослідження
Будучи конституційно закріпленою, зазначена відповідальність скеровується на забезпечення
відповідними нормами конституційного права вимог конституційної законності в діяльності парламентаріїв та парламенту в цілому, включає сукупність заходів конституційно-правового характеру,
в ході застосування яких парламентарії, які є суб’єктами вчинення делікту (деліквентами), зазнають
певних несприятливих наслідків функціонального характеру по відношенню до себе[6], зокрема –
певного «ураження у правах». Відтак, юридична відповідальності парламентаріїв може бути ефективною лише за умови її чіткого закріплення конституцією держави[1].
Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності парламентаріїв вказує як на ціннісну (аксіологічну), так і на нормативно-правову сторони такого визнання. Зокрема, із врахуванням ціннісного аспекту, конституційна інституціалізація згаданого правового інституту означає надання йому статусу конституційної категорії і конституційної цінності, що потребує особливого
захисту з боку держави та її органів. З точки зору нормативно-правового закріплення, конституційна інституціалізація такого інституту означає створення виключно в рамках тексту конституції основи для правової інституціалізації юридичної відповідальності парламентаріїв на рівні законів,
тобто законодавчої інституціалізації, що зумовлене визнанням парламентаріїв важливими суб’єктами здійснення владних повноважень, низки важливих конституційно значимих функцій, в результаті чого вони справляють вирішальний вплив на здійснення законодавчого процесу в державі,
а їхня діяльність у різних сферах суспільного і державного життя об’єктивно зумовлює необхідність саме конституційної інституціалізації юридичної відповідальності парламентаріїв. Звичайно, у
кожній державі по різному підходять до визначення обсягу та специфіку конституційного регулювання юридичної відповідальності парламентаріїв.
За цих умов можуть бути сформульовані такі ключові тези щодо моделювання конституційного інституту юридичної відповідальності парламентаріїв: 1) якщо конституція замовчує питання
про відповідальність парламентаріїв, то слід визнати, що вона цієї відповідальності не допускає;
2) якщо конституція встановлює відповідальність за деякі види протизаконних діянь парламентаріїв, то подібна відповідальність не повинна поширюватися на інші види, тобто відповідні
положення мають тлумачитися обмежувально; 3) якщо конституція вказує на способи притягнення
до відповідальності парламентаріїв, то інші засоби, відомі законодавцю, застосуванню не підлягають;
4) якщо конституція допускає притягнення парламентарія до відповідальності, то звідси не випливає, що порушники підлягають дії загального права[2].
При цьому конституційна інституціалізація юридичної відповідальності парламентаріїв, як
віжзначається у конституційно-правовій літературі, будується з врахуванням наступних положень:
– на конституційному рівні регулюються найбільш значимі (а не всі) з точки зору конституцієдавця прояви такої відповідальності;
– конституційна інституціалізація цього виду юридичної відповідальності ніби програмує
подальшу інституціалізацію його на законодавчому рівні: спершу формуються конституційні положення, а вже на їх основі не врегульовані конституційними нормами питання
юридичної відповідальності парламентаріїв визначаються законами або іншими актами
(парламентськими регламентами, рішення органів правосуддя тощо);
– нормативно-правовим стрижнем юридичної інституціалізації цього інституту є положення
Основного Закону держави, що мають фундаментальний та відправний характер, розвиваються і конкретизуються у підконституційних актах;
– їх реалізація здебільшого відбувається як у площині безпосередньої або первинної реалізації – у разі визнання норм Конституції нормами прямої дії, так і у площині законодавчого регулювання (вторинної реалізації).
З урахуванням специфіки закріплення відповідних конституційних положень, можна виокремити певні моделі такого конституційного закріплення цієї відповідальності – відповідні конституційні моделі; при цьому в їх основі лежить насамперед теоретичне моделювання, що відображає
заальну тенденцію юридичної науки до вироблення на основі отриманих емпіричних даних певних
узагальнених за базовими показниками, параметрами, критеріями певних теоретичних «зрізів»
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правової реальності, що дає можливість оцінити багатомірність системи права, глибину її змістовного потенціалу, а також впроваджувати такий підхід у теорії юридичної відповідальності[5].
Як відомо, під конституційною моделлю в юридичній науці взагалі прийнято вважати «явище,
що виникає на певному етапі розвитку людства (а не якоїсь окремої країни, хоча вона і може
виникати і, зазвичай, виникає в окремій країні (народ якої, творці конституції виявили, відкрили,
вловили «виклики» суспільного розвитку), поширюючись затим на інші країни[7]. Конституційна
модель акумулює концептуальний системний соціально-економічний, та політико-культурний та
соціолого-правовий підхід до об’єкта, зміст та способи конституційного регулювання суспільних
відносин Якщо застосувати до ключових ознак інституту юридичної відповідальності парламентаріїв поняття конституційної моделі, треба буде виокремити в узагальненому вигляді найбільш
істотні і значимі з точки зору розвитку парламентаризму ознаки конституційного інституту юридичної відповідальності депутатів парламенту.
Безумовно, така конституційна модель юридичної відповідальності парламентаріїв має грунтуватися на засадах як загальної теорії права, так і на теоретико-методологічних положеннях конституційного права. Зокрема, при застосуванні норм про юридичну відповідальність парламентарія слід
враховувати не тільки положення конституції, присвячені правовому статусу парламенту та його депутатів, але також брати до уваги ієрархію конституційних цінностей, враховувати конституційні принципи, що мають безпосереднє відношення до юридичної відповідальності[3].
Водночас акцентуємо увагу ще на одному важливому моменті. Йдеться про те, що і з формально-логічного, і з суто юридичного боку модель юридичної відповідальності парламентарія як
така є багато в чому похідною від загальної конституційної моделі відповідальності держави, яка
по відношенню до конституційної моделі юридичної відповідальності парламентарія є первинною,
базовою, виступаючи щодо неї своєрідною інституційною «матрицею» [8].
Зазначені методологічні зауваги є, по суті, ключовими і відправними для подальшого розгортання наукового дискурсу у напрямі специфікації юридичних ознак та інваріантів конституційного закріплення юридичної відповідальності парламентарія в контексті сучасних тенденцій
розвитку парламентаризму та конституційно-правового регулювання суспільних відносин.
Втім, аналізуючи своєрідність і широту палітри конституційних моделей інституту юридичної
відповідальності парламентаріїв, на наш погляд, спершу важливо наголосити на тих положеннях,
які є спільними принаймні у межах країн Європейського континенту, конституційно-правова спадшина яких якнайбільше має враховуватися Україною з огляду на офіційно проголошений та
конституційно закріплений курс держави на європейську інтеграцію.
Мова йде передусім про врахування на конституційному рівні базових, ключових положень
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року[4]. Із її аналізу, зокрема, випливає, що при притягненні до різних видів юридичної відповідальності парламентарї мають користуватися такими правовоми гарантіями: 1) установлення факту порушення ним
обов’язку, передбаченого законом; 2) закріплення прозорої процедури розгляду справи із забезпеченням прав парламентарія: а) на повне інформування стосовно скарг, поданих проти нього; б) на
ознайомлення з усіма доказами, зібраними по його справі; в) бути вислуханим (усно й письмово)
органами, що здійснюють відповідне провадження на всіх його стадіях; г) особисто постати перед
цими органами під час провадження по справі депутата парламенту; д) на представництво своїх
інтересів; і) на правовий захист від неправомірного впливу органів, які здійснюють провадження у
справі, та їх посадових осіб; 3) передбачення законом можливих санкцій, які сформульовані чітко і
однозначно; 4) застосування санкції, що відбувається з урахуванням принципу пропорційності покарання вчиненому порушенню та його індивідуалізації; 5) право парламентарія оскаржити прийняте рішення у судовому порядку[9].
Відповідно, конституційне регулювання юридичної відповідальності парламентаріїв ґрунтується на засадах незалежності, неупередженості, прозорості, справедливості й розумності строків
розгляду та інших принципів належної правової процедури, що фіксуються на конституційному та
законодавчому рівнях. Відправні позиції щодо здійснення процедури притягнення до юридичної
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відповідальності парламентаріїв розміщуються саме на конституційному рівні, хоча далеко не в
усіх конституціях і не з однаковим рівнем деталізації регулювання відповідних правовідносин.
Насамперед, варто зауважити, що у результаті наукових досліджень вчені сформулювали висновки, за якими конституційне регулювання юридичної відповідальності парламентаріїв має підгрунтям у більшості країн більш чи менш чітке закріплення відповідальності держави (публічних
властей та їх органів) за свою діяльність. Наприклад, відповідно до статті 34 Конституції ФРН у разі правопорушення парламентарієм або державним посадовцем при виконанні належного цим
публічним особам службових обов’язків відносно третьої особи, відповідальність несе держава або
корпорація, на службі якої перебуває така особа. За наявності умислу або грубої необережності зберігається право регресного позову. При цьому судовий порядок для вирішення відповідних спорів є
обов’язковим. Порушення прав будь-кого з боку органів публічної влади уможливлює звернення до
суду (частина четверта статті 19 Конституції ФРН). Так само Конституція Іспанії фіксує відповідальність публічної влади за сваволю (частина третя статті 9), гарантії реалізації цієї відповідальності:
суди здійснюють контроль за реалізацією регламентарної влади, за законністю дій адміністрації, а також за підпорядкуванням цієї діяльності цілям, що її виправдовують (частина перша статті 106),
приватні особи у межах закону мають право на відшкодування збитків, завданих їх майну або правам, якщо ці збитки є наслідком діяльності публічних служб, за форс-мажорних обставин (частина
друга статті 106)[10].
Особливості конституційного моделювання юридичної відповідальності парламентаріїв
враховують необхідність по-можливості точної фіксації інстанції такої відповідальності. Здебільшого органами, уповноваженими розглядати питання, пов’язані із застосуванням санкцій проти
парламентаріїв –правопорушників, є органи судової влади, а також сам парламент і його органи
(президія, комітети чи комісії, наділені дисциплінарними повноваженнями). Такий підхід відповідає положенням частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, яка гарантує особі судове провадження по справах, пов’язаних з кримінальними та адміністративними провадженнями, а також використання повноважень органів дисциплінарного провадження – у разі вчинення дисциплінарних проступків[10]. Диференціація на конституційному рівні інстанцій відповідальності парламентаріїв зумовлюється, на наш погляд, здебільшого особливостями конкретного втілення концепції поділу державної влади, а також зумовлюється специфікою
місця парламенту як носія законодавчої влади в механізмі державної влади.
Погодимося з тим, що конституційні моделі більшості країн, які передбачають конкретні юридичні санкції за вчинення правопорушень парламентаріями, ґрунтуються на: 1) чіткій юридичній
визначеності підстав їх відповідальності і санкцій, застосовуваних за такі порушення; 2) забороні
зворотної дії законів, що встановлюють таку відповідальність; при цьому досить вдало, як на наш
погляд, відповідні приписи конституційного рівня сформульовані в Україні: відповідно до частини
другої статті 19 Конституції України органи державної влади й органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України; згідно з пунктом 22 частини першої статті 92 Основного
Закону України засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них, визначаються виключно
законами України[11].
Згадані положення мають імперативний характер, указуючи, зокрема, на конституційно встановлений спосіб вирішення питань юридичної відповідальності шляхом прийняття закону[12]. Звісно, це не означає необхідності існування саме спеціального закону, присвяченого питанням юридичної відповідальності парламентаріїв. Йдеться про те, що рівень юридичного закріплення такої
відповідальності не може бути нижчим, за закон (зокрема, неприйнятною є ситуація, коли така відповідальність установлюватиметься, наприклад, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента чи Уряду).
Інша конституційна норма, а саме стаття 58 Конституції України, передбачає, що закони та
інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують
або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх учинення
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не визнавалися законом як правопорушення[11]. Як роз’яснив Конституційний Суд України, «це
означає, що закони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності. Закріплення названого принципу на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою
і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде
погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акту»[13]. Означена
правова позиція повною мірою стосується і неможливості надання зворотної дії в часі в частині
встановлення юридичної відповідальності стосовно парламентаріїв, ця норма поширює на категорію таких політичних діячів правові приписи щодо стабільності їхнього статусу загалом та юридичної відповідальності як елемента такого статусу зокрема.
Ґрунтуючись на ідеях парламентського імунітету, що має публічно-правовий характер і не є
особистим привілеєм парламентаріїв, конституційне законодавство багатьох країн передбачає як
найсуворішу форму покарання парламентаріїв позбавлення їх депутатського статусу, зняття депутатського імунітету та подальше притягнення до кримінальної відповідальності аж до позбавлення
особи особистої свободи; при цьому, зазвичай, вимагається, щоб примусові заходи, які обмежують
право на свободу та особисту недоторканність особи, застосовувалися на підставах і в порядку,
встановлених законом[14].
Якщо аналізувати існуючі та описані в юридичній літературі правові моделі конституційного
закріплення юридичної відповідальності парламентаріїв, то можна помітити, що, принаймні, у
межах Європи домінуючими є англосаксонська та романо-германська (континентальна) моделі, які
об’єктивно відображають як фундаментальну різницю організації правових систем відповідних
країн, так і суттєво різний конституційно-правовий статус парламенту в системі державної влади
[15]. У першій з означених моделей парламент, по суті, посідає домінуюче становище, і конституційна модель юридичної відповідальності парламентарія має украй фрагментарний характер, обмежуючись переважно найзагальнішими положеннями конституційного рівня. Натомість у романогерманській моделі присутні більш деталізовані положення щодо юридичної відповідальності парламентаріїв, їх обсягу та специфіки. Такі положення знаходять свою конкретизацію у спеціальних
законах та парламентських регламентах, що мають силу закону або юридичну силу, ідентичну чи
принаймні близьку їй [1,2].
Водночас, як свідчить аналіз конституційного законодавства країн ЄС, що регламентує інститут юридичної відповідальності парламентаріїв, він, як і будь-яке інше конституційно-правове явище універсального ґатунку, переважно ґрунтується на спільній конституційно-правовій спадщині
Європи. Окремі країни демонструють здебільшого спільні тренди, аніж суттєві інституційні відмінності в конституційному закріпленні цієї відповідальності; За будь-яких обставин, навіть вважаючи правопорушення з боку носіїв законодавчої влади певними екстраординарними випадками в
парламентській практиці, конституцієдавці подбали про принаймні певний мінімальний (усталений,
стабільний) рівень конституційної протидії цим ексцесам, що вже саме по собі засвідчує розуміння
важливості конституційної інституціалізації згаданого правового феномену[1,8].
Висновки
Аналізуючи конституційний інститут юридичної відповідальності парламентаріїв, слід заперечити проти підходу, що іноді використовується у науковій літературі, за яким цьому інститутові
протиставляється інститут недоторканності парламентаріїв (у вигляді парламентського імунітету та
індемнітету). Як зазначають дослідники інституту юридичної відповідальності парламентаріїв,
парламентський імунітет не виключає інститут юридичної відповідальності парламентаріїв і не
протистоїть останньому, а має характер публічно-правової гарантії належного здійснення парламентських повноважень та убезпечення парламентаріїв від необґрунтованого переслідування органами виконавчої та судової влади у зв’язку зі здійсненням ними своїх депутатських повноважень,
зокрема депутатами – представниками політичної опозиції[1]. Імунітети не мають, за загальним
правилом, характеру особистих привілеїв чи виключень, перешкод від застосування юридичної відповідальності, а лише додатково лімітують порядок накладення стягнень на парламентаріїв з тим,
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щоб максимально запобігти випадкам адміністративної та/чи судової дискреції. З цього погляду,
інститут недоторканності має інтерпретуватися не як інститут безвідповідальності парламентаріїв, а
як інститут, належний до числа гарантій правомірної, законної депутатської діяльності.
Нагадаємо, у цьому зв’язку, що зазначений інститут у часи свого запровадження в Україні, в
тому числі і на конституційному рівні, розглядався як, певною мірою, тимчасовий, винятковий,
застосування якого було продиктоване обставинами загострення протистояння у супільстві, небезпекою політчиних переслідувань народних депутатів у перші роки незалежності України, конфліктами парламенту та органів виконавчої влади, які використовували суди в якості засобів переслідування парламентаріїв здебільшого за політичними (а не вмотивованими юридично) мотивами.
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Анотація. У статті проведено дослідження інституційних та функціональних елементів забезпечення державної фінансової політики (ДФП) сталого розвитку в Україні та
світі. Визначено, що серед інституційних складових механізму ДФПСР особливу роль
відіграють інституції, які здійснюють процес контролю за фінансовими ресурсами.
Особливу роль відведено: Організації Об’єднаних Націй (щодо узгодження глобальних
викликів), Організації економічного співробітництва та розвитку (у сфері фінансування
розвитку), Європейському Союзу (у механізмі покращенні фінансової політики сталого
розвитку). Визначено, що основа механізму забезпечення ДФПСР має враховувати стратегічні завдання держави, які забезпечують реалізацію конкретних заходів ДФПСР
(функціональні), що в найближчі кілька років необхідні для посилення процесів розвитку поряд з розрахунковим обсягом необхідних фінансових ресурсів. Виходячи із аналізу
сучасного стану фінансової політики, дотримання нею принципів та завдань сталого
розвитку, етапів, на яких знаходиться економіка країни зроблені пропозиції щодо її
подальшого реформування. Запропоновані заходи для підвищення рівня фінансової
інклюзивності. Сформульовані пропозиції, які дозволяють реалізувати принцип спільної відповідальності суспільства і держави у сфері забезпечення сталого розвитку, спрямовані на екологізацію економіки, законотворчої діяльності та державного управління і
можуть стати виразом відповідального представницького правління та сприяти створенню екологічної держави.
Ключові слова: інституційні елементи, функціональні елементи, державна фінансова політика, сталий розвиток, інституції, фінансова інклюзія, відповідальне представницьке правління, екологізація економіки, законотворчої діяльності та державного
управління, екологічна держава.
Abstract. The article examines the institutional and functional elements of the
mechanism of ensuring the state financial policy of sustainable development in Ukraine and in
the world. It is determined that among the institutional components of the mechanism of the
public financial policy of sustainable development, the institutions that carry out the process of
control over financial resources play a special role. A special role is played by: the United
Nations (a place where global challenges can be addressed), the Organization for Economic
Co-operation and Development (in financing development), the European Union (in the
mechanism for improving the sustainable development financial policy). It is researched that
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the basis of the mechanism of ensuring the state financial policy of sustainable development
points to the strategic tasks of the state, which ensure the implementation of specific measures
of the state financial policy of sustainable development (functional), which are necessary in the
next few years to strengthen the development processes along with the estimated amount of
necessary financial resources. Based on the analysis of the current state of financial policy
adherence to the principles and objectives of sustainable development, the stages at which the
country's economy is located, proposals are made for further reform. Since maintaining a
sustainable fiscal policy is one of the country's top priorities, financial operations related to
banking processes should be improved accordingly. An indicator of the achievement of global
goals in the provision of the SFSD should be the elimination of extreme forms of poverty, the
provision of quality education and access to energy sources. It is noted that in order to improve
the financial policy of sustainable development, it is imperative to use all available means to
ensure repayment of the credits with the minimum expenses of taxpayers. In order to increase
the level of financial policy, we propose to pay more attention to one of the goals of the
development of the National Bank of Ukraine – financial inclusion. Measures are proposed to
increase the level of financial inclusivity. Proposals have been formulated that allow
implementing the principle of joint responsibility of society and the state in the field of
sustainable development, aimed at еnvironmentalization the economy, lawmaking and can be
an expression of responsible representative state governance administration and contribute to
the creation of an ecological state.
Key words: institutional elements, functional elements, state financial policy, sustainable
development, institutions, financial inclusion, responsible representative state governance,
еnvironmentalization of the economy, lawmaking and public administration, ecological state.
Постановка проблеми
Одними із основних структурних елементів механізму забезпечення державної фінансової політики сталого розвитку (ДФПСР) є наявність інституційної складової, що забезпечує необхідність
врахування системи державного та міждержавного впливу, а також ринкових інститутів під час реалізації ДФПСР та функціональної, яка забезпечує реалізацію конкретних заходів ДФПСР з використанням державних та недержавних інструментів. Тому дослідження даних елементів є вкрай важливим в
процесі формування механізму забезпечення державної фінансової політики сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанню функціонування елементів механізму забезпечення державної фінансової політики
сталого розвитку присвячено велику кількість наукових праць таких вчених, як Д. Аннандейла,
А. Моррісон-Сондерса, Г. Качалової, В. Дем'янишина, І. Брітченко та багатьох інших.
Постановка завдання
Дослідження інституційних та функціональних елементів державної фінансової політики
сталого розвитку в Україні та світі.
Виклад основного матеріалу дослідження
Серед складових механізму ДФПСР особливу роль відіграють інституції, які здійснюють
процес контролю за фінансовими ресурсами. Зокрема, ключові дискурси міжнародної спільноти у
сфері фінансування сталого економічного розвитку здійснюються в рамках Організації Об’єднаних
Націй (ООН), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), на платформі
міжнародних фінансових організацій Європейського Союзу (ЄС), Міжнародного валютного фонду
(МВФ), а також Національного банку України (НБУ).
Роль ООН (Організація Об'єднаних Націй) у фінансуванні сталого розвитку країн залишається надзвичайно важливою. Саме ООН узгоджує глобальні виклики і координує міжнародні
зусилля в надзвичайних ситуаціях, коли необхідно терміново реагувати на різні кризи.
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Досить важливою є роль Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
оскільки у сфері фінансування розвитку ОЕСР також є незаперечним авторитетом. Комітет допомоги з розвитку ОEСР розробляє стандарти фінансування розвитку та піклується про статистику
донорів та звітність у цій сфері.
Особливу роль у механізмі покращенні фінансової політики сталого розвитку належить Європейському Союзу, який є провідним донором у світі і надає більше половини глобальної допомоги з
розвитку, що надається країнам, які розвиваються, для викорінення бідності в контексті сталого
розвитку. Така політика спрямована на глобальні процеси фінансування розвитку, оскільки співробітництво в галузі розвитку є одним з пріоритетів у сфері зовнішніх дій ЄС. До цього часу лише ЄС
та його держави-члени (та Норвегія) вчасно взяли на себе зобов'язання у сфері офіційної допомоги
у сфері розвитку.
Вагому роль у покращанні фінансової політики сталого розвитку відіграють інституції Європейського Союзу, який є провідним фінансовим донором у світі й забезпечує більше половини глобальної фінансової допомоги для розвитку менш розвинених країн що розвиваються, для вирішення
проблеми бідності в контексті сталого розвитку. Така політика є одним з пріоритетів у сфері зовнішніх дій ЄС.
Реалізація політики сталого розвитку на національному рівні також передбачає відповідне
інституційне забезпечення. Враховуючи, що сьогодні ця проблема розглядається як спільне завдання
суспільства і держави, мова має йти про новий зміст організації влади на засадах відповідального
представницького правління[8], яке б відповідало вимогам статті 17 Конституції України про
відповідальність держави та Українського народу у сфері захисту суверенітету, територіальної
цілісності та економічної безпеки. Включення у системну роботу по реалізації ДФПСР всього механізму державної влади (Парламенту, Уряду, органів державної виконавчої влади, контрольнонаглядових органів) і місцевого самоврядування. Тому сьогодні справедлива постановка питання
про формування екологічної держави[7] як інституційно спроможного механізму забезпечення
сталого розвитку на національному рівні.
Зрозуміло, що особливе місце у цьому механізмі має належати Національному банку України
(НБУ), яки повинен здійснювати чітку та прозору політику щодо забезпечення режиму інфляційного таргетування та нарощування міжнародних резервів курсу. Вважаємо, що пом'якшення грошовокредитної політики та адміністративних заходів повинні залежати від продовження рівня прогресу
у забезпеченні фінансової стабільності та збільшення резервів. Загалом фахівці НБУ стверджують,
що Україна за показником фінансової грамотності відстає від країн-членів Організації економічного
співробітництва та розвитку, а також сусідніх держав відповідно до дослідження USAID, яке було
представлено за участі Експертної платформи [1].
В основі забезпечення ДФПСР[9] лежать стратегічні завдання держави, які забезпечують реалізацію конкретних заходів ДФПСР (функціональні), що в найближчі кілька років необхідні для стимулювання економічного розвитку поряд з розрахунковим обсягом необхідних фінансових ресурсів.
Головною метою їх є зміцнення та використання економічних, соціальних та інституційних потенціалів,
які забезпечують більш швидкий та сталий розвиток країни та покращують якість життя людей. Стратегія, на наш погляд, повинна поєднувати напрямки формування конкурентоспроможної національної
економіки та соціальну і територіальну єдність.
Національна стратегія розвитку 2030 р. [2] має бути зосереджена не тільки на державному
управлінню, але й об’єднувати всі державні установи навколо стратегічних цілей, а також формувати соціальне та економічне середовище, які потрібні для соціально-економічного розвитку як на
національному, так і на регіональному рівнях. На разі виникнення бар’єрів для соціально-економічного розвитку, має бути сформований індикативний графік їх усунення та методи фінансування
відповідної діяльності.
Показником досягнень глобальних цілей у забезпеченні ДФПСР повинна стати ліквідація
бідності, забезпечення якісної освіти та доступу до відновлювальних джерел енергії.
Оскільки ДФПСР є однією з найбільш пріоритетних напрямів політики країни, відповідно
пропонуємо удосконалити фінансові операції, які пов’язані з банківським кредитуванням. Мається
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на увазі спростити процес здійснення фінансових операцій, залучити до цього процесу систему
Інтернет та різні програми, приміром Plategka, EasyPay, Homenet.
Досягнення цілей у сфері інфраструктури та промисловості; забезпечення стійких моделей
виробництва та споживання; здійснення заходів щодо боротьби з наслідками зміни клімату та використання і збереження морських ресурсів також вимагають достатнього фінансування. Завдання,
що пов’язані із цілями сталого розвитку вимагають більш глибоких змін у сфері освіти, охорони
здоров'я, енергоспоживання, просторового планування та використання інформаційних технологій,
що передбачає підвищення спроможності урядів до якісного державного управління та залучення
приватного сектору до вирішення соціально-еколого-економічних проблем.
Виходячи із сучасного стану фінансової політики та завдань сталого розвитку, пропонуємо:
– побудувати та дотриматися диференційованого підходу до співпраці і допомоги з боку
МФО;
– зменшення рівня міграційного тиску, оскільки демографічний ріст і доступ до природних
ресурсів призводять до збільшення впливу такого чинника на окремі регіони світу;
– спрямувати зусилля на уникнення конфліктів, оскільки мир і стабільність є передумовою
сталого розвитку;
– розвивати інституційні механізми забезпечення сталого розвитку, ефективна функціонування яких дозволить створити екологічну державу.
Вважаємо, що ДФПСР має охоплювати наступні ключові елементи:
– створення стимулюючого регулятивного середовища,
– мобілізація та ефективне використання національних державних фінансів,
– мобілізація та ефективне використання міжнародних фінансових ресурсів,
– сприяння міжнародній торгівлі,
– прийняття ефективних рішень, які засновані на інтеграції науки, техніки та інноваціях;
– екологізація економічної політики та законотворчої практики.
На нашу думку, для подальшого розвитку фінансової політики сталого розвитку обов’язковим є використання всіх наявних засобів політики. На сучасному етапі необхідним є підтримка
довіри населення до банківської діяльності, що забезпечує зміцнення та здатність банків забезпечувати економічне зростання. З цією метою Національний банк підготував Концепцію захисту прав
споживачів фінансових послуг, якою змінює підходи до розкриття банками та небанківськими
фінансовими установами інформації про вартість послуг та правил їх спілкування з клієнтами. Крім
того, у структурі Національного банку створюється окреме управління, що опікуватиметься
захистом прав клієнтів фінансових установ [3].
З метою підвищення ефективності фінансової політики пропонуємо звернути увагу на одну із
цілей розвитку НБУ – фінансову інклюзію. «Підвищення рівня фінансової інклюзії є важливим для
різних стейкхолдерів», – стверджується на офіційному сайті НБУ:
– «для регуляторів та держави загалом, оскільки залучає усі верстви населення до економічної
системи, що у результаті сприяє зростанню економіки через мобілізацію заощаджень населення, інвестування у розвиток економіки держави, диверсифікацію фінансової системи;
– для провайдерів фінансових послуг, оскільки збільшує кількість споживачів фінансових
послуг;
– для споживачів, оскільки вони можуть ефективніше та зручніше використовувати сучасні
фінансові послуги, підвищуючи таким чином особистий добробут. Фінансова інклюзія
сприяє підвищенню та стабілізації доходів, ефективнішому управлінню активами, зменшенню вразливості від економічних криз»[4].
Чим активніше населення країни користується фінансовими послугами, тим вищий рівень
добробуту її громадян і якість їхнього життя. Яскравим прикладом служать Скандинавські країни –
Данія, Швеція, Норвегія, які стабільно лідирують у рейтингах найбагатших (і найщасливіших) країн
Європи. Рівень фінансової інклюзії (включеності всіх верств населення у фінансову систему) в цих
державах досягає 100%. Такий же показник і у Нідерландах, 98% – у Австрії та Британії[5]. І вже
сьогодні можна спостерігати результати фінансової інклюзії в Україні: в 2019 року кількість активних
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платіжних карток в Україні зросла на 2% – до 36,8 млн шт. в порівнянні з 2018 ру. Загальна кількість
операцій з використанням платіжних карток за 2019 рік досягла 3,9 млрд шт., а їх обсяг перевищив 2,8
млрд грн. Ці показники в порівнянні з 2017 роком зросли на 26,7% і 35,4% відповідно.)[5].
Для підвищення рівня фінансової інклюзивності пропонуємо застосування наступних заходів:
– мінімізувати вимоги для відкриття основних депозитних рахунків;
– спростити процес відкриття банківських підрозділів декларативним шляхом (для початку
заява, інші необхідні документи подаються після відкриття);
– збільшити кількість новостворених підрозділів банку у сільських територіях;
– розробити та запровадити плани фінансової інклюзивності для фінансових установ;
– відкрити центри фінансової просвіти (Довідково: на сьогодні вже відкрито більше 1300
таких центрів);
– забезпечити належний рівень фінансової грамотності населення;
– з метою унормування участі суб’єктів ДФПСР у забезпеченні сталого розвитку передбачити відповідні зміни у законодавстві, яке визначає їх повноваження.
Висновки з проведеного дослідження
Для підвищення рівня ефективності ДФПСР вважаємо за необхідне прискорити процес повної
імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, реалізацію
політики в рамках співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Поліпшення
зовнішньо-економічних умов функціонування економіки стане однією із головних умов збалансованого економічного розвитку України у середньостроковій перспективі з врахуванням умов збереження високого рівня відкритості вітчизняної економіки. Додатковий вплив на темпи соціальноекономічного зростання та його екологічний характер чинитимуть тимчасові ситуативні чинники,
пов’язані із зміною економічних, екологічних та соціальних умов, що визначатимуть динаміку внутрішніх джерел економічного зростання з боку попиту та їх роль у формуванні загального показника
ДФПСР. Здійснення цих завдань передбачає відповідні зміни в інституційному забезпеченні ДФПСР,
заходи з екологізації прийняття рішень на всіх рівнях державного управління та формування елементів
екологічної держави.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право
Анотація. Метою статті є дослідити та розкрити сутність адміністративно-правові
засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Питання забезпечення інформаційної безпеки є вкрай важливими для української держави на сучасному етапі, що,
насамперед, обумовлено необхідністю протистояти протиправним посяганням на
інформаційний простір України, збереження інформаційних ресурсів, захисту населення
від негативного інформаційного впливу тощо. Окрім цього, стратегічно визнаним
пріоритетом зовнішньої політики України є європейська інтеграція, що вимагає удосконалення нормативно-правової бази забезпечення інформаційної безпеки України, яке б
відповідало не лише міжнародним стандартам, а передусім українським національним
інтересам в інформаційній сфері. не докінця вивченими залишаються адміністративноправові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Це й зумовлює актуальність дослідження. За результатами аналізу літературних джерел з’ясовано, що адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки – це сукупність прийомів і способів, урегульованих нормами права, спрямованих на убезпечення безпеки
інформації, які виражаються в інструментах і діяннях, за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права з метою удосконалення інформаційного простору.
Ключові слова: інформаційна безпека, пріоритети інформаційної безпеки, національні інтереси, адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки.
Annotation. The purpose of the article is to to investigate and reveal the essence of
administrative and legal means of information security in Ukraine. Issues of information
security are extremely important for the Ukrainian state at the present stage, which is
primarily due to the need to resist illegal encroachment on the information space of Ukraine,
preservation of information resources, protection of the population from negative information
influence and more. In addition, a strategically recognized priority of Ukraine's foreign policy
is European integration, which requires improving the regulatory framework for information
security of Ukraine, which would meet not only international standards, but primarily
Ukrainian national interests in the information sphere. administrative and legal means of
ensuring information security in Ukraine remain not fully studied. This determines the
relevance of the study. At the same time, the practice of considering cases of administrative
offenses in the field of information legislation indicates the presence of certain gaps in the
mechanism of administrative and legal support of the rights, freedoms and interests of
information law, which creates obstacles in law enforcement and law enforcement activities.
detection of the specified type of offense. It is proved that currently the institute of
administrative responsibility in the information sphere is at the stage of formation and
improvement, it is a kind of specific tool of legal regulation, due to the nature of information
relations. According to the analysis of the literature, it is clear that the administrative and legal
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means of information security – a set of techniques and methods regulated by law, aimed at
ensuring information security, which are expressed in tools and actions that satisfy the
interests of legal entities in order to improve the information space.
Keywords: information security, information security priorities, national interests,
administrative and legal means of information security.
Вступ
Як відомо, у демократичному процесі важлива роль надається забезпеченню інформаційної
безпеки засобами адміністративно-правового впливу [1]. Питання забезпечення інформаційної
безпеки є вкрай важливими для української держави на сучасному етапі, що, насамперед, обумовлено необхідністю протистояти протиправним посяганням на інформаційний простір України, збереження інформаційних ресурсів, захисту населення від негативного інформаційного впливу тощо.
Окрім цього, стратегічно визнаним пріоритетом зовнішньої політики України є європейська інтеграція, що вимагає удосконалення нормативно-правової бази забезпечення інформаційної безпеки
України, яке б відповідало не лише міжнародним стандартам, а передусім українським національним інтересам в інформаційній сфері [2].
Визначенням інформаційної безпеки та її різновидів переймалися такі вчені, як В. Крисько,
А. Манойло, А. Петренко, Д. Фролов, Г. Почепцов, О. Литвиненко, А. Тарас, В. Толубко, М. Дзюба,
Я. Жарков, М. Онищук, Б. Кормич [3–10] та інші. Розглядалася ця проблема і нами [11–12]. Слід
зазначити, що визначення розкривалися частково й по-різному. Водночас не докінця вивченими
залишаються адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Це й
зумовлює актуальність дослідження.
Мета статті
Метою статті є дослідити та розкрити сутність адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні.
Результати дослідження
Так, у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. “Про Стратегію
національної безпеки України” пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є [13]: 1) забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки на основі асиметричних дій проти всіх
форм і проявів інформаційної агресії; 2) створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та
оперативного реагування на них; 3) протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям
суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства; 4) розробка і реалізація скоординованої інформаційної політики
органів державної влади; 5) виявлення суб’єктів українського інформаційного простору, що створені
та/або використовуються Росією для ведення інформаційної війни проти України, та унеможливлення їхньої підривної діяльності; 6) створення і розвиток інститутів, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, з урахуванням практики держав – членів НАТО; 7) удосконалення
професійної підготовки у сфері інформаційної безпеки, упровадження загальнонаціональних освітніх програм з медіакультури із залученням громадянського суспільства та бізнесу [1; 13].
На сучасному етапі розбудови системи інформаційної безпеки виняткове значення також має
Рішення РНБО від 28 квітня 2014 р. “Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації
державної політики у сфері інформаційної безпеки України”, яке було введено в дію Указом Президента № 449/2014 від 01.05.2014 р., в якому основний акцент ставиться на питаннях інформаційної та кібернетичної безпеки, вдосконаленні системи формування та реалізації державної
політики у сфері інформаційної безпеки України [14].
Звертаючись до з’ясування поняття адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної безпеки України, на нашу думку, слушно послатися на висловлення О. Олійника [15], який
зазначає, що практичне застосування методів захисту інформації завжди зумовлене: важливістю інформації та її носіїв (ступенями секретності, конфіденційності); реальними та потенційними загро146

зами для конкретного виду інформації з обмеженим доступом; умовами розташування режимних
об’єктів, службових приміщень, технічних засобів обробки інформації та робочих місць працівників, діяльність яких пов’язана з державною таємницею та іншою інформацією з обмеженим доступом [15, с. 108].
Вивчення даної наукової категорії потребує також дослідження, насамперед, поняття “правові
засоби”. На думку А. Малько [16] правові засоби є правовими явищами, які виявляються в інструментах встановлення суб’єктивних прав, обов’язків, пільг, заборон, заохочування, нагородження та діями,
пов’язаними з технологією реалізації прав і обов’язків [16, с. 326]. У лексичному значенні поняття
“засіб” означає прийом, спосіб дій для досягнення чогось; знаряддя, предмет, сукупність пристроїв
для здійснення якоїсь діяльності. Загальною характеристикою понять, на позначення яких вживається слово “засіб”, є те, що всі вони позначають предмети і явища з точки зору їх функціонального
призначення, можливості використання для вирішення якихось завдань [1].
У сучасній інтерпретації, підтримуючи позицію вчених [1], нам більше імпонує визначення
правових засобів, яке запропоновано П. Рабіновичем [17], на думку якого це є інституційні утворення (установлення, форми) правової дійсності, які у своєму реальному функціонуванні, використанні в спеціальній правовій діяльності призводять до досягнення певного результату у вирішенні
соціально-економічних, політичних, моральних та інших завдань і проблем, що стоять перед
суспільством і державою на сучасному етапі [17, c. 55].
Характеризуючи види адміністративно-правових засобів, Ю. Тихомиров [18], зазначав, що до
засобів адміністративно-правового регулювання відноситься не тільки ліцензування, встановлення
стандартів тощо, але й форми управлінської діяльності [18, с. 313].
Дана класифікація є найбільш зручною і використовується у більшості наукових досліджень
за даною тематикою. Найбільш актуальним серед комплексних адміністративно-правових засобів
уявляється вивчення методів управлінської діяльності [1].
Найбільш актуальним серед адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної
безпеки можна вважати метод колегіальності контролю за додержанням режиму секретності (конфіденційності) [1]. О. Олійник [15] стверджує, що застосування названого методу передбачає проведення колегіальних (комісійних) перевірок додержання режиму секретності (конфіденційності):
внутрішньооб’єктових, тобто в центральних апаратах державних органів, на підприємствах, установах і організаціях – у строки, визначені нормативними документами; галузевих, відомчих, загальнодержавних (здійснюються спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері охорони
державної таємниці) – у строки, визначені відповідними керівниками [15, с. 107].
До методів забезпечення інформаційної безпеки можна віднести також сертифікацію засобів
захисту інформації, ліцензування діяльності у сфері захисту відомостей, що становлять державну
таємницю, сертифікацію системи телекомунікаційного обладнання й програмного забезпечення
автоматизованих систем обробки інформації згідно з вимогами інформаційної безпеки. Окремо слід
зазначити, що відносно засобів захисту відомостей, що становлять державну таємницю, повинен
здійснюватися найсуворіший контроль з боку держави [1].
Важливе місце в системі адміністративно-правових засобів, безумовно, займає реєстраційний
метод. У чинній системі виконавчої влади функції з реєстрації віднесені до контрольно-наглядових.
Реєстрація засобів масової інформації (ЗМІ) являє собою необхідну умова діяльності щодо виробництва й випуску ЗМІ. Так, з урахуванням вимог ст. 4 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, вказано, що друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами реєстрації засобу масової інформації [19]. Сама
процедура реєстрації не є особливо складною. Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень: 1) про державну реєстрацію; 2) про відмову в державній реєстрації; 3) про зупинення строку розгляду заяви про державну
реєстрацію; 4) про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. У разі
виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє
про це засновника (співзасновників) [19].
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Не менш важливу роль серед адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної
безпеки України і, як один із методів державного управління, виступає адміністративний примус.
Визначаючи сутність адміністративного примусу П. Діхтієвський [20] стверджує, що він в системі
механізмів громадської і державної безпеки являє собою особливого роду діяльність щодо
застосування засобів, прийомів правового впливу на фізичних і юридичних осіб, що створюють
загрозу безпеці держави. Основним критерієм для класифікації заходів адміністративного примусу,
відводиться безпосередня мета застосування тих чи інших заходів [20, с. 124].
В контексті вищезазначеного, тут варто погодитись з думкою Л. Чистоклетова та О. Хитри [1]
про те, що в сучасному суспільстві складається тенденція ускладнення завдань забезпечення безпеки особистості, пов’язаних із застосуванням інформаційно-електронних технологій. При цьому
сприяють також численні пробіли в законодавстві, що регулює відносини в інформаційній сфері. Серед
інших видів засобів адміністративно-правового примусу не менш важливу роль у сфері інформаційної
безпеки відіграє адміністративна відповідальність. Нині інститут юридичної відповідальності посідає
особливе місце в юриспруденції, проблемами якої займаються правознавці у різних галузях права, і як
свідчить сьогоднішні реалії, є частиною системи інформаційного правопорядку, який закладає правові
підвалини для нормального функціонування та розвитку інформаційного суспільства. Разом з тим,
практика розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення інформаційного
законодавства свідчать про наявність певних прогалин в механізмі адміністративно-правового забезпечення прав, свободи і інтересів суб’єктів інформаційного права, що створює перешкоди в правоохоронній та правозастосовній діяльності, а також запобіганні та виявленні вказаного виду правопорушення [1].
Таким чином можна стверджувати, що в даний час інститут адміністративної відповідальності
в інформаційній сфері знаходиться на стадії становлення та удосконалення, він є своєрідним
специфічним інструментом правового регулювання, що зумовлений природою інформаційних
правовідносин.
Висновки
За результатами аналізу літературних джерел [1–22] з’ясовано, що адміністративно-правові
засоби забезпечення інформаційної безпеки – це сукупність прийомів і способів, урегульованих
нормами права, спрямованих на убезпечення безпеки інформації, які виражаються в інструментах і
діяннях, за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права з метою удосконалення
інформаційного простору.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ
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Анотація. У статті здійснено теоретико-правове дослідження поняття «компетентність судді». Наголошено на існуванні різних підходів до тлумачення поняття компетентність. Проаналізовано існуючі визначення, розкрито структуру цього поняття та
охарактеризовано основні компоненти. З урахуванням ключових положень, що характеризують поняття компетентності судді запропоновано його нове визначення.
Ключові слова: судова влада, суддя, компетентність судді, складові компетентності,
визначення компетентності.
Annotation. Ensuring the quality and effective functioning of the justice system in Ukraine
directly depends on a correct interpretation of the concept of "competence of a judge". When
selecting and improving the skills of judges only on the basis of deep theoretical knowledge and
research results in this area it is possible to form specific recommendations for improving
organizational and legal mechanisms to ensure proper competence as a condition of independence
of judges and effective administration of justice. justice and public confidence in the judiciary.
The article carries out a theoretical and legal study of the concept of "judge's
competence". The existence of different approaches to the interpretation of the concept of
competence is emphasized. The existing definitions are analyzed, the structure of this concept
is revealed and the main components are characterized. Taking into account the key provisions
that characterize the concept of a judge's competence, a new definition is proposed.
According to the results of the study it was found that:
– the concept of competence of a judge is in the main features close to the general
interdisciplinary concept of competence, but has significant differences associated with the
presence of strict legal regulations of individual components;
– while for other professions the definition of the concept of competence and the
importance of its individual structural elements is determined mostly individually, taking into
account the specifics of the entities and can be assessed subjectively, the assessment of judges'
competence requires a unified approach and efficiency, which is a guarantee of compliance
with the principle of unity of the status of judges;
– the definition of the concept of «judge's competence» is detailed through its special
properties and key components and allows to justify future changes in the system of selection,
training and career advancement of a judge.
Keywords: judicial power, judge, competence of a judge, components of competence,
definition of competence.
Вступ
Забезпечення якісного та ефективного функціонування системи правосуддя в Україні безпосередньо залежить від вірного тлумачення поняття «компетентність судді». При доборі та підвищенні
кваліфікації суддів лише опираючись на глибокі теоретичні знання та результати наукових досліджень
у цій сфері можливо сформувати конкретні рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових
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механізмів забезпечення належної компетентності як умови незалежності суддів та ефективного відправлення правосуддя, що у свою чергу, є умовою досягнення авторитету правосуддя і довіри населення до судової влади.
Вимога компетентності встановлена до кандидата на посаду судді ст. 69 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» не знайшла своєї деталізації у цьому Законі [1]. У Положенні «Про порядок
та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного
оцінювання та засоби їх встановлення» критеріями кваліфікаційного оцінювання поряд з професійною
етикою та доброчесністю є «компетентність (професійна, особиста, соціальна)» [2]. Зазначене
положення містить методичні аспекти оцінки (встановлення рівня) професійної компетентності суддів.
Важливість вірного тлумачення поняття компетентності судді полягає у його безпосередньому
зв’язку з ключовими елементами демократії. Як справедливо зазначає у цьому контексті В. В. Гордовенко,
«компетентна, ефективна і справедлива судова система є визначальною складовою дієвої демократії, саме
тому держава має докласти ще більше ментальних та матеріальних зусиль, спрямованих на зміцнення
судової влади як незалежного, сильного та відповідального державного інституту» [3, С. 116].
Зв’язок компетентності суддів та якості правосуддя простежується у твердженні Р. П. Луцького
стосовно того, що важливою складовою забезпечення «якості правосуддя» є компетентність та незалежність суддів, які реалізують судочинство у конкретних справах. Науковець наголошує, що «позитивне право кожного на справедливий суд, яке закріплене не лише на національному, а й на міжнародному
рівнях, об’єктивно передбачає наявність особливих вимог до кандидатів на суддівські посади та порядку формування суддівського корпусу» [4, С. 329]. Добір суддів на основі вірного тлумачення поняття
компетентності сприятиме підвищенню рівня компетентності судової влади загалом, що дозволить,
зокрема, говорити і про «компетентний суд» у розумінні ст. 6 Конвенції. Як твердить Прокопенко Б.,
«одним з важливих напрямів держави у цьому сенсі є формування корпусу професійних суддів, яке
здійснюється з дотриманням стандартів верховенства права, пропорційності та неупередженості. Процедура добору суддів має сприяти формуванню компетентного і незалежного суду, у фаховості якого
повинна бути впевнена людина, що до нього звертається» [5, С. 95].
Компетентність суддів як запорука досягнення високого рівня суспільної довіри проявляється
через взаємозв’язок цього поняття з поняттям незалежності (неупередженості) суддів. У цьому контексті погодимось з Запорожцем І. Г., котрий наголошує, що неупередженість суддів, їх професіоналізм
та чесність є вкрай необхідними для забезпечення підтримки і довіри до них з боку кожного
громадянина і суспільства взагалі, а від сумлінності трудової діяльності суддів значною мірою залежить
розвиток державності і втілення принципів правової держави у реальне життя [6, С. 122].
Слід погодитись також з твердженням Ю. Ірхіна щодо того, що ситуація в Україні у сфері відбору
кадрів на посаду професійних суддів є доволі складною у зв’язку з відсутністю належних механізмів
підготовки суддів початківців, перевірки їх знань, умінь, навичок та психологічних якостей, а існуюча
система перевірки рівня підготовленості кандидата до суддівської роботи чітко не визначена, має
достатньо суб’єктивний характер, тоді як професія судді є найбільш складною серед юридичних
професій [7, С. 32].
Мета статті
Метою статті є визначення змісту поняття «компетентність судді» та його складових.
Результати дослідження
Питанню визначення змісту поняття «компетентність судді» практично не приділяється увага у
сучасних наукових дослідженнях. Визнаючи особливу значимість цього поняття, його вплив на
фундаментальні показники якості правосуддя та динаміки розвитку демократії і захисту прав людини в
державі, науковці рідко замислюються над його змістом, що часто призводить до відмінностей у потрактуванні. Зміст цього поняття не висвітлений і у Положенні «Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх
встановлення», що містить виключно критерії оцінки компетентності. Безперечно, визначення будьякого поняття ґрунтується на осмисленні його внутрішнього змісту, незмінних, інваріантних складових
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[8], однак підміна змісту поняття оцінкою окремих елементів, що до нього відносяться, на наше переконання, є неприпустимою з методологічної точки зору практикою.
Існуючі праці містять низку визначень, у яких підкреслюються ті чи інші сторони поняття
компетентності судді. Слід відзначити, що у переважній більшості праць йде мова про поняття професійної компетентності та практично не висвітлюється питання соціальної та особистісної компетеності
судді. Так, Катаєва Е. В. пропонує професійну компетентність судді розглядати як інтегровану характеристика особистості що передбачає наявність необхідного для успішного виконання професійної
діяльності комплексу ставлень, цінностей, знань, умінь й навичок та проявляються у спроможності
сприймати індивідуальні, професійні та соціальні потреби, досягати професійної самореалізації у сфері
судочинства і професійного та особистісного самовдосконалення протягом всього життя [9, С. 6].
Прокопенко Б. О. наголошує на важливості розмежування професійної компетентності як фахової
відповідності судді займаній посаді та компетенції суду, як сукупності повноважень, окреслених законом. Обстоюючи професійну компетентність як показник відповідності судді професійно важливим
якостям, науковець визначає її як систему вимог, що ставляться до людини, на яку покладається здійснення судових повноважень, включаючи якості особистості, особливості процесів мислення, професійні
знання, вміння й навички. Відзначає Прокопенко Б. О. і зв’язок професійної компетентності судді та
ефективності судової системи в цілому, що підтверджує важливість оцінки наявності у кандидатів на
посаду судді визначених професійно важливих якостей [5, С. 98].
Дещо відрізняється загальнонаукове визначення компетентності. Оскільки відповідне поняття
має міждисциплінарний підхід, первинні його визначенні сформовано у межах психолого-педагогічних
наук. Саме у рамках педагогічної науки найглибше відчувається важливість вірного тлумачення компетентності, адже її формування визнається ключовим завданням дисципліни. У рамках психологічних
наук більше уваги приділяється оціночній діяльності по визначенню рівня компетентності особи.
Психолого-педагогічний підхід здатен поглибити та розширити існуючі наукові уявлення щодо змісту
поняття «компетентність судді». Слід наголосити, що у психолого-педагогічних дослідженнях
вживається у кардинально відмінному від юриспруденції значенні термін «компетенція», що ускладнює
інтеграцію відповідних наукових знань у систему відомостей про поняття «компетентність судді». У
зв’язку з цим відмітимо лише, що відношення компетенції та компетентності у психолого-педагогічних
науках видається спірним, зокрема, з одного боку протиставляються як загальне та конкретне [10, С.
133], а з іншого – компетентність визначається результатом набуття компетенцій.
На думку Лейко С. В., компетентність слід розуміти як якість особистості, її певне надбання, що
ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і проявляється в критичний момент за рахунок
вміння знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми [10, С. 133]. І. В. Івашкевич проблема професійної компетентності пропонує розглядаєти у поєднанні
з проблемами становлення готовності особистості до виконання професійної діяльності, формування
соціалізації фахівця, набуття спеціалістами базових та спеціальних компетенцій, особистісного та
професійного зростання тощо [11, С. 82].
Не зовсім точним, на нашу думку, є ототожнення компетентності з професіоналізмом судді. Хоча
Черновський О. К. вважає, що «професіоналізм судді – це сукупність знань, інтелекту, культури,
етично-психологічних якостей, необхідних для повноцінного здійснення посадових обов’язків» [12,
С. 192–193], а Званчук А. В. наполягає, що «категорія «професійність» фахового юриста характеризує
спроможність фахівця даного типу повноцінно функціонувати у координатах соціальних потреб,
очікувань і норм щодо ролі, місця та призначення юридичної професії у системі суспільного розподілу
праці, у рамках професійного середовища юристів у відповідності до встановлених вимог формального
характеру, усталених стандартів корпоративної легітимації і професійної етики [13, С. 76]», на нашу
думку, термін «професіоналізм» може стосуватись професійної компетентності, тобто однієї зі
складових компетентності судді.
Відомо, що чільне місце у структурі компетентності судді займає професійна компетентність. Як
наголошує І. В. Івашкевич, професійна компетентність – це складне, системне явище, що включає в
себе знання, вміння, навички, професійно значущі якості особистості фахівця, що забезпечують виконання ним власних професійних обов’язків; це – підготовленість працівника до виконання професійних
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функцій, пов’язаних зі спеціалізацією [11, С. 82]. Охріменко С. С. наполягає, що професійна компетентність – це здатності співробітників виконувати завдання відповідно до певних стандартів [14, С. 91].
Можливо виокремити і функціональний вимір комплексного визначення поняття компетентності
судді. Так, Званчук А. В., розуміючи під компетентністю володіння особою відповідними компетенціями, включно з відношенням до неї та до предмета діяльності, компетенцію визначає як готовність
суб'єкта ефективно організовувати внутрішні та зовнішні ресурси для чіткого визначення і ефективного
досягнення мети, що передбачає наявність взаємопов'язаних якостей особистості, які задаються
відносно певного кола предметів у процесі та необхідні для якісної продуктивної діяльності по відносно
них [13, С. 76]
Дискусійною залишається і структура поняття компетентності судді. Хоча згадане Положенні
«Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання…» містить досить широкий перелік
напрямків оцінювання компетентності судді, обґрунтування саме такого переліку не наводиться, що
спонукає до глибшого дослідження цього питання.
На думку Величко О. І., слід виокремлювати функціональний, мотиваційний, рефлексивний та
комунікативний компоненти професійної компетентності [велич, С. 213]. І. В. Івашкевич пропонує
враховувати такі компоненти, як мотиваційний, змістовий, процесуально-операційний, діяльніснопроцесуальний, функціонально-особистісний [11, С. 82].
Луцький Р. П. наводить компоненти компетентності судді, до яких відносить обізнаність у
законодавстві і практиці його застосування; високий рівень підготовки щодо розгляду конкретної
справи; вивчення нової інформації про зміни і доповнення до чинного законодавства та нові підходи у
правозастосуванні, високий рівень морально-психологічної придатності до суддівської роботи [15,
С. 330]. Меліхова Ю. А. наполягає, що знання, уміння, навички і здібності – це технологічна основа
особистісного професійного потенціалу судді, без якої він не може успішно здійснювати професійні
функції, а їх розвиток і активація пов’язані з процесами творчості. У зв’язку з цим науковець обґрунтовує важливість творчої складової [16, С. 133]. Схожим чином Матієнко О. С. доводить неможливість
зведення трактування компетентності до єдиних традиційних цінностей знань, умінь, навиків, а
зазначає, що в деяких сферах діяльності на перший план виходить творчість або рефлексія, а також
адаптація до зовнішнього середовища [17, С. 120].
Невизначеність компонентів поняття професійної компетенції може призвести до вільного
тлумачення їх переліку або навіть протиставлення окремих елементів шляхом виділення їх в окремі
групи. Так, Марцинкевич А. М. протиставляє професійну компетентність, до якої пропонує зараховувати знання, уміння, навички, професійний досвід та такі якості, як соціальна зрілість, відповідальність;
аналітичне мислення, концентрація уваги, працездатність, нервово-психічна стабільність; управлінські
й комунікативні здібності, самоконтроль; інтуїція, спостережливість; прагнення до пізнання нового,
загальна ерудиція [18, С. 71].
Безперечно, основоположною групою компонентів компетентності судді є група, пов’язана зі
знаннями. Так, Меліхова Ю. А. твердить, що: «Знання судді є основою його компетенції, результатом
практичної та розумової діяльності, досвіду, входження в процес соціального життя головною вимогою
до особи, яка виявила намір бути суддею, є наявність у неї широкого діапазону ґрунтовних, юридичних
знань і систематизованого правового пізнання, оскільки для справедливого застосування закону судді
необхідно досконало знати його, уміти правильно застосовувати в конкретних ситуаціях. Однак
ґрунтовних юридичних знань для успішного виконання суддівських функцій замало. Щоб мати високий
рівень особистісного професійного потенціалу, судді повинні володіти знаннями основних моральних
правил, вимог, приписів та ідеалів суспільства. Без цього важко вимагати від них дотримання вимог
обов’язку і совісті у складних професійних та життєвих ситуаціях, здатності до морального резонансу та
постійного самовдосконалення» [16, С. 132]. Дещо вужчий підхід озвучив В. Ротань, стверджуючи, що
основною складовою професійних знань судді є знання правил тлумачення правових актів та правил їх
раціонального опрацювання [19, С. 31].
Практично недослідженим виявляється питання навичок судді як компоненту компетентності.
Значна увага розвитку навичок судді приділяється у процесі підготовки та у посібниках, присвячених
підвищенню кваліфікації. У передмові до посібника із написання судових рішень Д. М. Вон зазначив,
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що автори врахували потребу українських суддів оволодівати навичками правильного використання у
рішеннях принципів і норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та корпусу
рішень Європейського суду з прав людини, які є джерелом права для України, а також навичками
написання логічно узгодженого, чітко викладеного, недвозначного для розуміння й несуперечливого у
сприйнятті тексту, який допоможе сторонам простежити логіку міркувань, що привели суддю до
ухваленого ним рішення [20]. У Коментарі до Кодексу суддівської етики зазначається, що «Професія
судді є однією з найбільш складних юридичних професій. У діяльності судді реалізується значна
кількість спеціальних якостей і навичок особистості, які, будучи приведені в систему, органічно входять
у структуру особистості судді і визначають його творчий потенціал і індивідуальний стиль діяльності»,
однак конкретний перелік якостей та навичок не наводиться.
Компетентність судді через особистий імідж впливає на рівень авторитету судової влади. Як
зазначає Величко О. І., імідж судді – це «його внутрішній і зовнішній образ, який сформований у свідомості громадськості під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. Саме тому, характеризуючи імідж
судді, слід виділити в його структурі такі елементи: візуальний образ, професійний образ та авторитетний образ. Професійний імідж судді включає в себе сукупність професійних якостей, якими повинен
в апріорі володіти будь-який суддя. Професійний імідж судді відображає рівень його компетентності, а
також його особистісні морально-етичні якості» [21, С. 212].
Проведене дослідження засвідчило суттєві відмінності у існуючих підходах до визначення поняття «компетентність судді». Вважаємо за можливе охарактеризувати ключові положення, що наближують нас до вірного тлумачення цього поняття:
– компетентність судді є одним з основних елементів правового статусу судді, мінімальні вимоги щодо її наявності встановлюються на рівні Конституції України та законів, а
максимальні – нормативними документами, на основі яких здійснюється відбір суддів;
– компетентність судді є комплексом особистих характеристик, що утворився під впливом
свідомих зусиль з боку судді щодо їх надбання та проявляється у професійній діяльності,
соціальному і особистому житті;
– компетентність судді слід розглядати з позиції функціонального підходу, тобто до її складу
можливо зараховувати винятково ті характеристики, які проявляються або можуть
проявитись у професійній діяльності, соціальному і особистому житті;
– компетентність судді формується, оцінюється та розвивається у відповідності до етапів, прямо
чи опосередковано передбачених у нормативно-правових актах.
Зважаючи на наведені міркування слід визначити ключову відмінність компетентності професійного судді від компетентності іншого службовця чи працівника – законом встановлено особливі
вимоги до формування, оцінки та розвитку компетентності судді у зв’язку з особливим суспільним значенням суддівської професії. Міркуючи у цьому напрямку, Зошій І. В. наголошує, що професійна діяльність судді чітко регламентована законом, адже суддя наділений владними повноваженнями, застосовує
владу від імені держави. Це, на думку науковця, розвиває у судді професійне почуття підвищеної відповідальності, стимулює підвищення пізнавальної активності [22, С. 103]. Поряд з цим слід погодитись
з твердженням Черновського О. К. щодо того, що «як би не деталізував законодавець вимоги до
кандидата на посаду судді, які б методики не впроваджувались для визначення його кваліфікаційної
придатності, залишатиметься місце для вільного трактування закону та вибору серед претендентів з
рівними даними професійного та морально-етичного характеру» [12, С. 193].
Ще однією вкрай важливою властивістю компетентності судді є її динамічність. Як справедливо
зауважує Шпенов Д. Ю., підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів має здійснюватися в
таких напрямках, як підвищення рівня професійної культури та правосвідомості суддів, удосконалення
програми та визначення періодичності підвищення кваліфікації професійних суддів, розвиток,
накопичення та удосконалення застосування практичного суддівського досвіду, запровадження обов’язкової атестації суддів [23, С. 205]. Таким чином, визначення поняття компетентності судді має враховувати динамічну компоненту і орієнтуватись на невпинний розвиток.
Хоча правовий статус суддів є єдиним, на сьогоднішній день у плані визначення рівня компетентності окремих категорій суддів спостерігаються відмінності, що дозволяє говорити про важливість
врахування у визначенні поняття компетентності судді різний бажаний рівень знань та професійного
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досвіду. Так, як наголошує Рудик П. А., особливість статусу судді Вищого антикорупційного суду
проявляється у підвищенні рівня його професійної компетентності: поряд із заходами підтримання
кваліфікації всіх суддів, для суддів цього суду мають створюватися умови для задоволення індивідуальних потреб в особистому професійному зростанні, підвищенні рівня професійної компетентності з
питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією, новітніх міжнародних антикорупційних
стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією [24, С. 80].
Результати проведеного дослідження можливо узагальнити у наступному формулюванні поняття
«компетентність судді»: це комплекс особистісних характеристик судді (зокрема, знань, умінь, навичок,
етико-моральних якостей, творчих здібностей, мотивації) [25], що формується до зайняття посади та під
час здійснення професійної діяльності судді шляхом свідомих вольових зусиль у напрямку їх здобуття
та розвитку, складається з професійної, соціальної та особистої компетентності, проявляється у
професійній діяльності судді, соціальному і особистому житті, піддається невпинному розвитку у
контексті динаміки розвитку правовідносин та правових актів, що їх регулюють з урахуванням
особливої суспільної значимості професії судді та принципу зміцнення авторитету судової влади.
Висновки
За результатами дослідження встановлено, що:
– поняття компетентності судді у основних рисах є наближеним до загального міждисциплінарного поняття компетентності, однак має суттєві відмінності, що пов’язані з наявністю
жорсткої нормативно-правової регламентації окремих складових;
– у той час, як для інших професій визначення змісту поняття компетентності та вагомості його
окремих структурних елементів визначається з здебільшого індивідуально, з урахуванням
специфіки діяльності організації (суб’єкта) та може оцінюватись суб’єктивно, оцінка
компетентності суддів вимагає уніфікованого підходу та об’єктивності, що є гарантією
дотримання принципу єдиності статусу суддів;
– визначення змісту поняття «компетентність судді» деталізується через його особливі
властивості та ключові компоненти і дозволяє обґрунтувати майбутні зміни у системі відбору,
підготовки та кар’єрного просування судді.
судді.

Перспективою подальших досліджень є дослідження методики формування компетентності
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ОРГАНАХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.
Анотація. У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного
законодавства України, обґрунтовано, що проведення службового розслідування можна
розглядати як адміністративно-процесуальний засіб втілення принципів правового
стимулювання службової діяльності поліції, а саме стимулювання дотримання поліцейськими службової дисципліни. Зазначено, що роль службового розслідування в органах Національної поліції Україні можна розглядати в соціальному та юридичному
значенні, залежно від напрямків та способів його впливу на суспільні відносини.
Ключові слова: службове розслідування, дисциплінарне провадження, дисциплінарна відповідальність, Національна поліція України.
Annotation. Opinion polls by the Kharkiv Institute for Social Research indicate that no
more than 30 percent of Ukrainians now trust the National Police. Moreover, in Donetsk and
Luhansk regions, trust in law enforcement is higher and is 40-45 percent. According to the
Razumkov Center, in 2017 the negative balance of trust / distrust of the police was minus 46
percent, and the patrol police – minus 19 percent. Compared to 2016, the largest deterioration in
the balance was observed in the patrol police (negative balance increased by 24 percent).This
situation is due to many factors, however, increasing the level of trust in the police depends
primarily on improving the efficiency of its work, which is achieved, inter alia, by strict adherence
to police discipline.
In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and norms of the
current legislation of Ukraine, it is substantiated that conducting a service investigation can be
considered as an administrative and procedural means of implementing the principles of legal
stimulation of police service, namely stimulation of observance of police service discipline. It is
stated that the role of official investigation in the bodies of the National Police of Ukraine can
be considered in social and legal sense, depending on the directions and ways of its influence on
public relations.
The role of the official investigation in the bodies of the National Police of Ukraine can be
considered in the social and legal sense, depending on the directions and ways of its impact on
public relations. The social role is that conducting an official investigation forms a negative
attitude towards offenders of police professional discipline on the part of other police officers
(internal social aspect); demonstrates to the public the reaction of the police leadership to
disciplinary misconduct of subordinates as unacceptable behavior, which is not recognized by
the police leadership as a norm (public social aspect), which promotes trust in the police as a
state executive body despite possible disciplinary offenses. The legal role is obviously: first, to
verify the accuracy of information about a disciplinary misconduct, ie to establish the presence
or absence of the fact of a disciplinary misconduct of a particular police officer. Secondly, after
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confirming the very fact of a disciplinary misconduct, establishing all the circumstances of its
commission: the causes and conditions, guilt, the severity of the disciplinary misconduct, as well as
the amount of damage. Third, the analysis of the information obtained in the course of the official
investigation and the preparation of proposals to eliminate the causes of such disciplinary offenses.
Fourth, it is mandatory to fully and timely inform the head who appointed the official investigation
of all the circumstances that were identified during the process.
Keywords: official investigation, disciplinary proceedings, disciplinary responsibility,
National Police of Ukraine.
Постановка проблеми
Соціологічні опитування Харківського інституту соціальних досліджень вказують на те, що
Національній поліції нині довіряє не більше 30 відсотків українців. При чому у Донецькій і Луганській областях довіра до правоохоронців більша і складає 40-45 відсотків. За даними Центру Разумкова, у 2017 році негативний баланс довіри/недовіри поліції склав мінус 46 відсотків, а патрульній поліції – мінус 19 відсотків. У порівнянні з 2016 роком найбільше погіршення балансу спостерігалося у патрульної поліції (негативний баланс зріс на 24 відсотки) [1]. Таке становище обумовлено
багатьма факторами, разом з тим підвищення рівня довіри до поліції залежить, насамперед, в
підвищенні ефективності її роботи, яка досягається, у тому числі, й шляхом неухильного додержання поліцейськими службової дисципліни.
Стан дослідження
Окремі проблемні проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України у своїх наукових працях розглядали: А. Сахно, В. Венедиктов, М. Каменєв, С. Ілясов, П. Неверов,
Д. Полівчук, Д. Гавриленко, М. Гурковський, С. Єсімов, М. Каменєв, Н. Вапнярчук та багато інших.
Втім, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, невизначеним залишається проблема ролі та
значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні.
Мета статті
Саме тому метою статті є: визначити роль та значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні.
Виклад основного матеріалу
Порядком проведення службових розслідувань у Національній поліції встановлено, що службове розслідування має досягнути таких результатів, як встановлення [2]: наявності чи відсутності
складу дисциплінарного проступку в діянні (дії чи бездіяльності) поліцейського, з приводу якого
(якої) було призначено службове розслідування; наявності чи відсутності порушень положень законів України чи інших нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів або посадових інструкцій; ступінь вини кожної з осіб, що вчинили дисциплінарний проступок; обставини,
що пом’якшують або обтяжують ступінь і характер відповідальності поліцейського чи знімають
безпідставні звинувачення з нього; відомості, що характеризують поліцейського, а також дані про
наявність або відсутність у нього дисциплінарних стягнень; вид і розмір заподіяної шкоди; причини
та умови, що призвели до вчинення дисциплінарного проступку [2].
Безсумнівним є той факт, що проведення службового розслідування безпосередньо пов’язане з
забезпеченням додержання службової дисципліни. До шляхів покращення службової дисципліни в
органах внутрішніх справ, на думку А. Сахно, слід віднести такі: підвищення якості професійного
відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ; своєчасне доведення до відома працівників органів внутрішніх справ офіційної інформації про порушників службової дисципліни й законності та вжиті стосовно них заходи; матеріальне та моральне стимулювання працівників органів
внутрішніх справ, які протягом року не притягувались до дисциплінарної відповідальності [3, c.14].
Отже, службове розслідування в органах Національної поліції виступає в ролі елементу механізму
стимулювання додержання службової дисципліни.
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В. Венедиктов визначає службову дисципліну як встановлену в державних органах для окремої
категорії працівників дисципліну праці, яка полягає в дотриманні загальних і спеціальних обов’язків,
прав, а також заборон та обмежень, установлених Конституцією й законодавством України, статутами,
положеннями, нормативними актами міністерств і відомств, наказами керівників, що видаються в
межах їхніх повноважень [4, c.287]. Таке визначення практично повністю відповідає нормативноправовому закріпленню цього поняття.
Згідно положень статті 1 Дисциплінарного статуту Національної поліції службова дисципліна –
дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників. Службова дисципліна ґрунтується на
створенні необхідних організаційних та соціально-економічних умов для чесного, неупередженого і
гідного виконання обов’язків поліцейського, повазі до честі і гідності поліцейського, вихованні
сумлінного ставлення до виконання обов’язків поліцейського шляхом зваженого застосування
методів переконання, заохочення та примусу [5].
Важливим засобом підтримання службової дисципліни поліцейських, фактором, що сприяє
встановленню причетності конкретного поліцейського до вчинення дисциплінарного проступку під
час проведення службового розслідування, а також фактором психологічного характеру, що сприяє
попередження порушенню службової дисципліни є належна ідентифікація поліцейських. Як зазначає М. Каменєв, навіть після прийняття Закону України «Про Національну поліцію», який містить
окремі положення щодо ідентифікації всіх поліцейських (за винятком тих, які виконують завдання
в режимі секретності), виникли проблеми на практиці через те, що відповідні положення закону
були недосконалі та не деталізовані. Автор наголошує, що за час, який пройшов з моменту набрання чинності вищезазначеного закону, були виявлені такі проблеми: 1. Номери на жетонах не читабельні, особливо в темну пору доби. 2. Законом не визначене місце закріплення жетона. Непоодинокими є випадки, коли жетони кріпляться на поясі. 3. Поліцейські під час охорони громадського
порядку на мирних зібраннях не мають жетонів та номерів на засобах індивідуального захисту. 4.
Знаючи номер жетона поліцейського, майже неможливо дізнатись, кому належить відповідний
номер через небажання Національної поліції України надавати цю інформацію, хоча доступ до неї
не обмежений законом [6, c.37-38].
Додержання службової дисципліни складає основу діяльності всіх державних службовців,
зокрема таких її особливих представників, як поліцейських. Так, С. Ілясов та П. Неверов у своєму
дослідженні підкреслювали посилену увагу до дисципліни у сфері діяльності органів внутрішніх
справ, обумовлену специфікою відомства. До того ж автори зазначали, що державно-правовий характер дисципліни в органах внутрішніх справ полягає в тому, що вона забезпечується високою вимогливістю начальників і командирів усіх ступенів і рангів до підлеглих, підтриманням суворого
статутного порядку в органах, підрозділах та установах, умілим поєднанням і належним застосуванням заходів переконання, виховання та дисциплінарного примусу [7, c.37-38]. Службова дисципліна, на думку В. Щербини, є спеціальним видом дисципліни праці, а діяльність співробітників органів внутрішніх справ України як спеціальних суб’єктів трудового права передбачає чітке погодження їхньої поведінки з юридичними нормами, що регулюють процес їхньої праці, їхню
організованість та дисципліну [8, c.8].
Таким чином, проведення службового розслідування як засіб стимулювання службової дисципліни – це сукупність дисциплінарно-процесуальних правових засобів забезпечення неухильного дотримання поліцейськими встановлених нормативно-правовими актами обов’язків, шляхом дослідження
кола обставин, пов’язаних з перевіркою інформації про дисциплінарний проступок поліцейського.
Д. Полівчук в своєму дослідженні, присвяченому дисциплінарному провадженню, виділяє такі його принципи: принципи верховенства права, законності, презумпції невинуватості, об’єктивної
істини, охорони інтересів держави і особистості, рівності усіх учасників дисциплінарного провадження перед законом, економічності дисциплінарного провадження, гласності, поваги до особистості, доцільності, самостійності прийняття рішення, забезпечення права на захист [9, c.12-13].
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М. Гурковський та С. Єсімов при дослідження правового стимулювання службової діяльності в
Національній поліції виділяли такі принципи: принцип доцільності, що полягає в тому, що будь-який
стимул (позитивний або негативний) повинен спонукати до поведінки, спрямованої на досягнення чітко
встановлених цілей; принцип відчутності (значущості) правового стимулу для поліцейського; принцип
оперативності, який означає, що між виникненням підстави для стимулювання та застосуванням
стимулу повинен пройти невеликий період; принцип індивідуалізації, що проявляється в урахуванні
індивідуальних особливостей адресатів стимулювання; принцип справедливості; принцип диференціації, що знаходить прояв у правовому закріпленні різноманітних стимулів для забезпечення прийняття
різних варіантів управлінських рішень; принцип гласності, що означає доступність для адресатів інформації як про чинну систему правового стимулювання, так і про практику застосування правових стимулів; принцип ефективного поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів; принцип визначеності
передбачає наявність чітких відповідей на питання: хто, за яку поведінку, в якому розмірі і в якому
порядку повинен бути або може бути заохочений або покараний [10, c.130-136].
Ці принципи певним чином відображені в правовому регулюванні проведення службового
розслідування. Наприклад, принцип доцільності проявляється у тому, що проведення службового
розслідування як негативний стимул, що відбувається на очах інших поліцейських, спонукатиме їх
до недопущення порушень службової дисципліни. Принцип відчутності (значущості) знаходить
свій прояв і в тому, що під час проведення службового розслідування поліцейський може бути
відсторонений від виконання службових обов’язків (посади) у разі, якщо обставини виявленого
дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обов’язків
ним або іншим поліцейським, а також якщо виконання поліцейським посадових (функціональних)
обов’язків перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку [11].
Принцип оперативності проявляється у строках проведення службового розслідування. Службове
розслідування проводиться та має бути завершено не пізніше одного місяця з дня його призначення
керівником. При продовженні його строку загальний строк проведення службового розслідування
не може перевищувати 60 календарних днів. Принцип індивідуалізації проявляється в тому, що
службове розслідування серед іншого має встановити такі індивідуалізуючи особу правопорушника
обставини як: ступінь вини кожної з осіб, що вчинили дисциплінарний проступок; обставини, що
пом’якшують або обтяжують ступінь і характер відповідальності поліцейського чи знімають безпідставні звинувачення з нього; відомості, що характеризують поліцейського, а також дані про
наявність або відсутність у нього дисциплінарних стягнень. Принцип справедливості проявляється
зокрема й у тому, що службове розслідування проводиться на засадах неупередженості та рівності
всіх поліцейських перед законом незалежно від займаної посади, спеціального звання, наявних у
них державних нагород та заслуг перед державою. Принцип диференціації полягає в тому, що в
результаті проведення службового розслідування встановлюються ті обставини, які дозволяють
зробити диференційований підхід до обрання керівником адекватного дисциплінарному проступку
дисциплінарного стягнення. Означений результат службового розслідування розкриває й принцип
ефективного поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів. Принцип визначеності також
може бути реалізований лише в разі проведення службового розслідування та встановлення всіх
обставин вчинення поліцейським дисциплінарного проступку, встановлення причин і умов його
вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку, розміру заподіяної шкоди. Принцип
гласності проявляється як у можливості участі у дисциплінарній комісії представників громадськості, так і в установленні можливості проведення відкритого засідання дисциплінарної комісії за рішенням уповноваженого керівника, яке полягає в гласному та відкритому дослідженні обставин, які
стали підставою для призначення службового розслідування, за участю поліцейського, стосовно
якого проводиться службове розслідування, та інших заінтересованих осіб. Зокрема, у формі відкритого засідання розгляд справи може проводитися за відомостями про порушення поліцейським
конституційних прав і свобод людини та громадянина.
Отже проведення службового розслідування можна розглядати і як адміністративно-процесуальний засіб втілення принципів правового стимулювання службової діяльності поліції, а
саме стимулювання дотримання поліцейськими службової дисципліни. Разом з цим слід під160

креслити недостатній рівень реалізації цих принципів в правовому забезпеченні службових
розслідувань в Національній поліції.
Діяльність поліцейських як суб'єктів здійснення державної служби особливого характеру
передбачає чітке узгодження їх поведінки з правовими нормами, що регламентують їх службову
дисципліну. Дисципліна є обов'язковою умовою високої ефективності цього різновиду державної
служби. Зміцнення рівня службової дисципліни в середовищі Національної поліції має першочергове значення для створення сприятливих умов функціонування державної влади. Невиконання чи
неналежне виконання поліцейськими вимог службової дисципліни не тільки дискредитують Національну поліцію як центральний орган виконавчої влади, що служить суспільству, створює умови
для корупції та зловживань, ставить під загрозу охорону прав і свобод громадян, а також підриває
загалом підвалини державного ладу.
Службове розслідування в об’єктивному розумінні як певний процесуально-правовий інститут відіграє значну роль як в сфері трудового права, так і сфері адміністративного права, має вагоме
значення у профілактиці правопорушень. Службове розслідування виступає в ролі складового
елементу процесуально-правового механізму забезпечення дотримання службової дисципліни
поліцейськими, спрямоване на припинення та недопущення вчинення дисциплінарних проступків.
Висновок
У підсумку слід зазначити, що роль службового розслідування в органах Національної поліції
Україні можна розглядати в соціальному та юридичному значенні, залежно від напрямків та
способів його впливу на суспільні відносини. Соціальна роль полягає тому, що проведення
службового розслідування формує негативне ставлення до правопорушників поліцейської професійної дисципліни з боку інших поліцейських (внутрішній соціальний аспект); демонструє суспільству
реакцію керівництва поліції на дисциплінарні проступки підлеглих як на недопустиму поведінку,
що не визнається керівництвом поліції як норма (публічний соціальний аспект), що сприяє
формування довіри до поліції як до органу державної виконавчої влади попри можливі дисциплінарні правопорушення окремих її представників. Юридична роль вочевидь полягає: по-перше, у
перевірці достовірності інформації про дисциплінарний проступок, тобто в установленні наявності
чи відсутності факту дисциплінарного проступку конкретного поліцейського. По-друге, після
підтвердження самого факту наявності дисциплінарного проступку, встановлення всіх обставин
його вчинення: причин і умов, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку, а також розміру
заподіяної шкоди. По-третє, аналіз отриманої в процесі здійснення службового розслідування
інформації та підготовка пропозицій щодо усунення причин вчинення подібних дисциплінарних
проступків. По-четверте, обов’язкове повне та своєчасне інформування керівника, що призначив
службове розслідування про всі обставини, що були виявленні в процесі його проведення. Слід
зазначити, що службове розслідування не передбачає накладення на винного поліцейського дисциплінарного стягнення, дисциплінарні комісії покликані лише створити передумови його застосування відповідним керівником. Разом з тим відсутність адекватного покарання у вигляді дисциплінарного стягнення для поліцейського, що за результатами службового розслідування виявиться винним
у вчиненні дисциплінарного проступку, повністю знівелює службове розслідування. Таким чином,
невідворотність службового стягнення за вчинення поліцейським дисциплінарного проступку має
стати основним принципом дисциплінарного провадження, елементом якого є службове розслідування.
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ДЕРЖАВНА ОХОРОНА ЯК СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.
Анотація. Сучасний світовий процес характеризується глибокими соціальнополітичними та воєнно-політичними змінами. Виміри та динамізм цих змін вимагають
суттєвого переосмислення, комплексного і всебічного дослідження усіх чинників і
тенденцій, що обумовлюють і визначають розвиток світового співтовариства. Реальністю міжнародного життя сьогодні є нові спалахи насильства, міжнародного тероризму,
збройних конфліктів в окремих країнах та регіонах світу, в тому числі в безпосередній
близькості від кордонів України і щодо України зокрема. Гібридна агресія Російської
Федерації щодо України (тимчасова окупація Криму і провокування воєнного конфлікту у східних регіонах України, інформаційні спецоперації, конфесійне протистояння,
диверсії тощо) створює загрозу відкритого втручання у внутрішні справи та розв’язання повномасштабної війни проти колись «братнього» народу України.
Ключові слова: державна охорона; національна безпека; охорона осіб; охорона
об’єктів; правоохоронна діяльність.
Annotation. It is clear that the study of such a modern scientific phenomenon, which is
the concept of "state protection", is possible only with the application of diverse scientific
knowledge, methods and approaches. This allows to achieve a much greater understanding of
it, to move from an abstract, theoretical level of knowledge to awareness of a particular reality.
To compare the provisions of the theory of administrative law, security theory and law
enforcement with ambiguous and contradictory social reality.
The main general scientific methods used in this scientific research are analysis and
synthesis, induction and deduction, analogy and modeling, abstraction and concretization.
The modern world process is characterized by profound social and military political
changes. The dimensions and dynamism of these changes require a significant rethinking,
complex and comprehensive study of all factors and trends that stipulate and determine the
development of the world community. The reality of international life today is new outbreaks
of violence, international terrorism, armed conflicts in some countries and regions of the
world, including in the immediate vicinity of Ukraine's borders and a whole territory of
Ukraine in particular. The hybrid aggression of the Russian Federation against Ukraine
(temporary occupation of Crimea and provocation of military conflict in the eastern regions of
Ukraine, information special operations, confessional confrontation, sabotage, etc.) threatens
with open interference in internal affairs and full-scale war against the once "brotherly"
people of Ukraine.
Thus, in the current difficult conditions and in accordance with modern strategic
documents, the DSP of Ukraine should be reformed in the context of security and defense
sector reform into a modern security service for public authorities, their officials and officials.
Reforming the system of national security in general is one of the most pressing issues for the
state today.
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The development of the DSP of Ukraine, as an institution in the field of state protection
of public authorities of Ukraine, is not limited to security tasks and functions. According to the
law enforcement reform launched in Ukraine in 2014, an integral part of this reform is the
DSP of Ukraine, as a state law enforcement body of special purpose, as the main tasks of the
Office include preventing illegal encroachments on officials and members of their families and
facilities. , in respect of which state protection is carried out, their detection and termination.
At the same time, the special law enforcement powers of the Department of State Protection of
Ukraine are conditioned by the task of preventing, detecting and stopping illegal encroachments
on officials, members of their families and other facilities, ensuring safe operation of vehicles
intended for statutory officials.
Key words: state protection; national security; personal protection; protection of objects;
law enforcement activities.
Вступ
Цілком зрозуміло, що дослідження такого сучасного наукового феномену, яким є поняття
«державна охорона», можливе лише за умови застосування різнобічних наукових знань, методів та
підходів. Зазначене дозволяє досягти значно більшого обсягу розуміння про нього, перейти від
абстрактного, теоретичного рівня пізнання до усвідомлення конкретної реальності. Зіставити положення теорії адміністративного права, теорії безпеки і правоохоронної діяльності з неоднозначною і
суперечливою соціальною реальністю.
Виклад основного матеріалу
Основними загальнонауковими методами, які використовувалися у цій науковій розвідці, є
аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.
Аналіз (від грецьк. Аnalysis – розкладання) – це метод дослідження, за допомоги якого предмет дослідження в думках чи на практиці розкладається на складові елементи (частини об’єкта, або
його ознаки, властивості, відносини), при цьому кожна частина досліджується окремо.
У процесі дослідження даного предмету в основу методології покладено сукупність загальнотеоретичних принципів, сучасних методів і напрямів наукової розвідки, а тому застосовувалися такі
наукові підходи, як діалектичний.
У процесі його застосування лежав підхід сприйняття будь-яких явищ, виникнення суспільних відносин через різноманітність їхніх зв’язків, взаємодії, використанням різноманітних принципів, що дозволило пізнавати відповідні явища через розкриття суперечностей їхнього розвитку.
Використовувався, також, принцип всебічного розгляду питання, тобто, через застосування
комплексного підходу пізнання, що дозволило вивчити значну кількість властивостей, зв’язків, відносин досліджуваного предмету, яким є «державна охорона», а також врахувати їхню множинність,
відношень, сторін тощо. Крім того, це дозволило звести в одне ціле різноманітні та багатосторонні
наукові розвідки, поєднати їх в один результат через застосування різних методів наукового
дослідження.
Вивчення суспільних відносин у процесі здійснення державної охорони у своєму розвитку
здійснювалося застосуванням логічного та історичного підходів. Логічний підхід дозволив відтворити
історію державної охорони, однак при цьому вона піддається відповідним логічним перетворенням: обробляється теоретичним мисленням загального, суттєвого і водночас звільняється від усього випадкового, несуттєвого, що заважає виявленню закономірностей розвитку об’єкта дослідження. Логічний
підхід застосовувався, також, при тлумаченні норм права системи регулювання відносин даної сфери.
Застосування історичного підходу дозволило відтворити історію об’єкта дослідження, тобто
державної охорони, з урахуванням усіх деталей, включаючи випадкові відхилення тощо, здійснити
аналіз становлення законодавства та системи адміністративно-правового регулювання сфери, пов’язаної зі здійсненням державної охорони, системи забезпечення безпеки об’єктів та правоохоронної
діяльності. Саме історичний підхід до взаємодії емпіричного і теоретичного розкриває діалектичність їх зв’язку.
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Стимулюють розвиток теоретичного пізнання емпіричні дослідження, які дозволяють виявити
нові факти і залежності. Саме емпіричне знання є результатом саморозвитку попередньої теорії.
Тому формування емпіричного базису теорії робить необхідним теоретичну інтерпретацію основних емпіричних залежностей і фактів, подальший розвиток вихідних наукових абстракцій. Теоретична діяльність організовує емпіричну, виявляючи і включаючи в процес дослідження все нові, і
нові факти.
Як зазначає науковець Корж І.Ф., реальну динаміку наукового знання, як цілісної самоорганізованої системи, створюють взаємодія та єдність емпіричного і теоретичного, тенденція до відокремлення
емпіричного і теоретичного апарату, наявність прямих та зворотних зв’язків між ними. Логічний же
підхід дозволяє також відтворити історію об’єкта, однак при цьому вона піддається відповідним логічним перетворенням: обробляється теоретичним мисленням загального, суттєвого і водночас звільняється від усього випадкового, несуттєвого, що заважає виявленню закономірностей розвитку об’єкта.
Крім того, логічний підхід застосовується при тлумаченні норм права [1, с.23].
В процесі наукової розвідки даного предмету, тобто державної охорони, використовувалися і
інші принципи і підходи, які зазначені у вступній частині, і які сприяли розкриттю і пізнанню
поставлених проблемних питань і завдань. Наприклад, індукція (від лат. induction – наведення) як
умовивод від фактів до відповідної гіпотези (загальному твердженню). Проте це твердження часто
буває недостовірним. У зв’язку із зазначеним, для більшої достовірності результатів використовувався такий висновок, як дедукція (лат. deduction – виведення). Це висновок, який робився за правилами логіки, тобто перехід від загального до часткового, і робиться він на підставі знань про ознаки
усієї сукупності. Це метод переходу від загальних уявлень до часткових.
Застосований метод аналогії (від грецьк. Аnalogia – відповідність, схожість), тобто за допомоги якого досягається знання про одні предмети чи пізнання на підставі їхньої схожості з іншими.
Умовивід за аналогією відбувався у тому випадку, коли знання про якийсь об’єкт переноситься на
інший, який менше вивчений, але який похожий з ним за суттєвими властивостями і якостями.
Одночасно цей метод є основою іншого методу пізнання – методу моделювання (від лат. modulus –
зразок), що полягає в заміні об’єкта вивчення аналогом чи моделлю, за якими визначаються чи
уточнюються характеристики оригіналу. При цьому, що суттєво, модель має мати усі суттєві риси
реального об’єкту.
З того моменту починається формуватися правове поле й організаційно-функціональні засади
охорони Глави держави та інших високопосадовців. 4 січня 1992 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову [2]. Цей акт, зокрема, визначав, що охорона Президента та його сім ї забезпечується
службою безпеки Президента (у разі відставки охорона Главі держави гарантувалася довічно).
Йому ж виділялися на період перебування на посаді заміська резиденція, спеціально обладнані літак, вертоліт та автотранспорт .
Розвитком цього акту став Указ Президента України, відповідно до якого створювалося
Управління охорони вищих посадових осіб України». На згадане Управління покладалися завдання
щодо забезпечення безпеки Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України, глав держав і урядів іноземних країн, які прибувають в Україну, адміністративних будинків та інших об’єктів Верховної Ради України, Президента і Кабінету Міністрів України. Згаданим
Указом було затверджено Тимчасове положення, структуру і штатну чисельність Управління.
Оскільки зазначене відомство фактично не мало своєї матеріально-технічної бази, Президент
України зобов’язав міністерства, відомства, організації та установи України надавати представникам Управління охорони вищих посадових осіб всебічну допомогу у виконанні покладених на них
обов’язків. Зокрема:
– – Служба національної безпеки України зобов’язувалася своєчасно виявляти і запобігати
можливим терористичним, екстремістським та іншим небезпечним проявам щодо осіб, які
охороняються, передавати Управлінню охорони вищих посадових осіб України необхідну
оперативну інформацію;
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– Міністерство внутрішніх справ України мало забезпечувати громадський порядок у
місцях проведення охоронних заходів, а також безпеку дорожнього руху на трасах проїзду
осіб, які охороняються;
– – Міністерству оборони України приписувалося виділяти для пересування осіб, які
охороняються, літаки (вертольоти) Військово-Повітряних Сил і кораблі ВійськовоМорських Сил, доставляти до місць призначення особовий склад Управління охорони і
Комітету урядового зв’язку України, обладнання, засоби зв’язку і спеціальний
автотранспорт, а також контролювати відповідні заходи із забезпечення безпеки
пересування осіб, які охороняються;
– – Державній прикордонній службі України при виїзді осіб, які охороняються, у
прикордонні райони приписувалося посилювати охорону державного кордону України у
відповідних місцях, а в разі необхідності контролювати і охороняти територію, на якій
перебувають особи, які охороняються;
– – органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, Міністерство оборони, Національна
гвардія, Державна прикордонна служба України мали виділяти необхідні сили і засоби для
забезпечення охоронних заходів;
– – авіалінії України, відділення залізниць, Чорноморське і Азовське морські та Дунайське
річкове пароплавства мали виділяти відповідні транспортні засоби для поїздок осіб, які
охороняються, по Україні і за її межами, а також контролювати організацію і виконання
літерних пасажирських перевезень;
– – Держкомітет зв’язку і Міністерство оборони України мали виділяти необхідні канали
зв’язку і супутникові системи для забезпечення зв’язком осіб, які охороняються;
– – Міністерство закордонних справ України мало своєчасно інформувати і проводити
спільно з Управлінням охорони вищих посадових осіб України заходи при організації
поїздок осіб, які охороняються, за кордон, а також при підготовці та проведенні візитів
глав держав і урядів іноземних країн в Україну. При цьому на Управління охорони вищих
посадових осіб України покладалося загальне керівництво організацією та проведенням
охоронних заходів щодо осіб, які охороняються, в Україні й за кордоном. [3].
Указом Президента України Управління охорони вищих посадових осіб перейменували в
Управління державної охорони України. На той час діяльність підрозділів Управління здійснювалася на основі Положення про Управління державної охорони України, яке було затверджено
Указом Президента України № 417.
Доленосне значення для розвитку спеціальної правоохоронної функції державної охорони мав
Закон України [4] Цей акт який підвів повноцінну правову основу під діяльність УДО України,
визначив його повноваження, провідні напрями діяльності, права та обов’язки військовослужбовців, їх соціальний статус тощо.
Нормативно-розпорядчі та функціональні засади діяльності УДО України корегуються відповідно до воєнно-політичної ситуації, актуальних загроз національній безпеці України, розвитку
інститутів державності та правового поля України, зокрема – доктринальних основ діяльності
сектору безпеки і оборони України. Після затвердження Указом Президента України нової
Концепції [5] розроблено проект нової редакції Закону України про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб
Новітні концептуальні документи спрямовують подальший розвиток відомства державної
охорони у напряму набуття ним ефективності й гнучкості в управлінні, підвищення спеціального
фахового потенціалу, удосконалення матеріально-технічних можливостей, розгортання перспективи інтеграції відомства в європейські безпекові структури. Йдеться про поступову трансформацію
УДО України в спеціальну службу, розширення оперативно-службових можливостей Управління з
погляду протидії тероризму, виконання певних бойових завдань, приведення роботи УДО України
у відповідність до визнаних світових стандартів тощо.
Насамперед, розкрито методи, принципи і підходи наукового дослідження, виділено та
обґрунтовано застосування таких основних з них, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і
–
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моделювання, абстрагування і конкретизація. Як зазначено в дослідженні, реальну динаміку наукового знання, як цілісної самоорганізованої системи, створюють взаємодія та єдність емпіричного і
теоретичного, тенденція до відокремлення емпіричного і теоретичного апарату, наявність прямих та
зворотних зв’язків між ними.
Акцентовано увагу на те, що обґрунтованість та достовірність наукових результатів має
забезпечити застосовування філософських, загальнонаукових (історико-порівняльного, формальнологічного, статистичного та соціологічного методів, теоретико-множинного підходу), спеціальнонаукових та конкретно-наукових методів пізнання.
Протягом багатьох років служба охорони вдосконалювалася, проте закладені в різний час
основоположні принципи і методи прогнозування, виявлення потенційних загроз, взаємодія з
іншими силовими відомствами, забезпечення безпеки охоронюваних осіб, об’єктів, транспортних
засобів помінялися незначно і торкалися, в першу чергу, нових технічних засобів забезпечення
безпеки.
Звернення до історії державної охорони радянського керівництва сприяє створенню більш
об’єктивної картини місця і ролі органів державної безпеки, розширює розуміння в цілому значення
спеціальних служб, без яких не обходиться ні одна країна у світі. Водночас, ступінь вивчення теми
характеризується практично повною відсутністю робіт узагальнюючого характеру, присвячених
історії підрозділів державної охорони СРСР в зазначений період, що пояснюється специфікою
даного питання, а його дослідження носило фактично закритий характер. Крім того, в радянській
історіографії, підданої значному ідеологічному і політичному пресингу, багато тем потрапляли в
категорію заборонених, що, природно, виключало їх з поля зору дослідників.
Незважаючи на значні негативні тенденції в історіографії державної охорони, лише в 1990-х
рр. і насамперед в Російській Федерації, розробка історії спецслужб стала виходити на якісно новий
рівень. У ці роки вивчення діяльності спецслужб стає більш об’єктивним, чім в попередні роки.
Демократизація життя в Україні, розсекречення архівного матеріалу, дозволили дещо розширити
спектр дослідницьких завдань, встати на шлях більш об’єктивної оцінки роботи спецслужб і їх
вкладу в справу захисту інтересів держави. Цьому сприяло також і те, що розбудова державної
охорони з перших днів суверенного існування України стала важливим напрямом національного
державотворення, розвитку військової організації та правоохоронних органів держави.
Створення УДО України, напрацювання новітніх концептуальних документів, все це спрямовує подальший розвиток відомства державної охорони у напряму набуття ним ефективності й
гнучкості в управлінні, підвищення спеціального фахового потенціалу, удосконалення матеріальнотехнічних можливостей, розгортання перспективи інтеграції відомства в європейські безпекові
структури. Йдеться про поступову трансформацію УДО України в спеціальну службу, розширення
оперативно-службових можливостей Управління з погляду протидії тероризму, виконання певних
бойових завдань, приведення роботи УДО України у відповідність до визнаних світових стандартів
тощо.
У процесі розбудови незалежності, в України стало можливим здійснювати наукові дослідження
у частині розкриття сутності здійснюваної державної охорони в сучасних умовах. Аналіз наукових
досліджень нинішньої доби дає підстави зробити висновок, що державна охорона – це не лише
безпекова діяльність, як функція держави, а й правоохоронна, оскільки завданням державної
охорони є захист прав і свобод охоронюваних осіб від порушень, тобто основоположних конституційних положень [6].
Форми здійснення функцій забезпечення національної безпеки сучасної держави мають бути
відповідями на елементи систем загроз національній безпеці. Способи та форми протидії загрозам
мають бути спрямовані на всі напрями загроз національним інтересам держави. В контексті
здійснюваної в Україні реформи державного управління, здійснюється реформа управління у сфері
національної безпеки, у секторі безпеки і оборони. Так, основними принципами, що визначають
порядок формування державної політики у сферах національної безпеки і оборони, є:
1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та застосуванням сили;
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2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у міжнародних зусиллях
з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;
3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони.
Передбачається реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів, що має здійснюватися на основі принципів верховенства права, патріотизму,
компетентності, департизації, доцільної демілітаризації, координації та взаємодії, розподілу завдань
і усунення дублювання функцій, демократичного цивільного контролю та прозорості.
Зазначається, що кінець XX століття і початок XXI століття характеризується змінами у
розумінні безпеки, зокрема її змістовних чинників (просторово-територіальний вимір, військовоекономічні параметри, певні державницькі засади), які раніше жорстко протистояли гуманістичним
принципам побудови спільного людського життя. Ці чинники зберігають неабиякий вплив на стан
безпеки, але невпинно поступаються місцем іншим. Пріоритету набуває насамперед особиста і
суспільна, інтегративна безпека як комплекс умов для стабільного розвитку системи “людина –
природа – господарство”. Документи, прийняті впродовж останніх чотирьох років в Україні, відображають прагнення впровадити сучасну, демократичну парадигму безпеки, одночасно фокусуючись на протистоянні російській агресії та посиленні національного безпекового й оборонного
потенціалу.
Нині Україна зіштовхнулася із складним завданням проведення реформи безпекового сектору
за умов зовнішньої агресії. Складні дилеми протидії складним методам гібридної війни, що серед
іншого включають приховані загрози, замасковані під фейкові квазігромадські ініціативи та
спекуляції на темі фундаментальних свобод, як камуфляж для агресивних намірів. Однак, Україна
нині досягла відчутного прогресу і позитивних змін у законодавстві, але їй ще не вистачає всеохоплюючої моделі співпраці між громадянським суспільством та органами влади в процесі
реформування безпекового сектору з фокусом на концепті безпеки людини. Рівень та ефективність всеохоплюючого залучення громадянського суспільства до реформи безпекового сектору має бути індикатором процесу трансформації від контрольованої владними елітами моделі розвитку держави – до
моделі, орієнтованої на громадянина.
Висновок
Таким чином саме в нинішніх складних умовах і відповідно до сучасних стратегічних
документів УДО України має реформуватися у контексті реформи сектору безпеки і оборони у
сучасну службу забезпечення безпеки органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
Реформування системи забезпечення національної безпеки в цілому є одним з найактуальніших для
держави питань сьогодення.
Розвиток УДО України, як інституції у сфері забезпечення державної охорони органів
державної влади України, не обмежується лише безпековими завданнями і функціями. Відповідно
до розпочатої у 2014 році в Україні реформи правоохоронної системи, невідємним суб’єктом даної
реформи є УДО України, як державний правоохоронний орган спеціального призначення, оскільки
до головних завдань Управління відноситься запобігання протиправним посяганням на посадових
осіб і членів їхніх сімей та на об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та
припинення. Водночас, спеціальні правоохоронні повноваження Управління державної охорони
України зумовлюються покладенням на нього завдання щодо запобігання, виявлення та припинення протиправних посягань на посадових осіб, членів їхніх сімей та інші об’єкти, забезпечення
безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для визначених законом посадових осіб.
В системі державного управління державна охорона, яка здійснюється Управлінням державної охорони України, є безпековою і одночасно правоохоронною діяльністю, а саме Управління має
три правових статус: як орган державної безпеки, як правоохоронний орган і як військове формування.
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Із зазначеного об’єктивно випливає, що перегляду потребує об’єм повноважень УДО України,
як державного правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладено завдання із
здійснення державної охорони органів державної влади України та забезпечення безпеки посадових
осіб, забезпечення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань, до яких належать об’єкти,
щодо яких здійснюється державна охорона; а також потребує удосконалення структура, форми та
напрямки взаємодії і координації з іншими правоохоронними органами. Потребує, також,
удосконалення нормативно-правова база, яка регулює зазначену діяльність.
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У статті розглянуто проблеми ефективного та цільового використання бюджетних
коштів правоохоронними і контрольно-наглядовими органами під час реалізації заходів
формування безпечного середовища для життєдіяльності населення. Проаналізовано
випадки незаконного та неефективного використання бюджетних коштів окремими
правоохоронними і контрольно-наглядовими органами. Наголошено на ролі підрозділів
внутрішнього аудиту як суб’єктів протидії нецільовому та неефективному використання
коштів Державного і місцевих бюджетів, виділених для реалізації заходів щодо
формування безпечного середовища.
Ключові слова: безпечне середовище, нецільове та неефективне використання
бюджетних коштів, правоохоронні органи, контрольно-наглядові органи, підрозділи
внутрішнього аудиту.
Solving the problems of creating a safe environment for the life of the population has
been and remains one of the priorities in the activities of public administration bodies in
general, and law enforcement and regulatory agencies in particular. Thus, the Program of
Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine (approved by the resolution of the Verkhovna
Rada of Ukraine of October 4, 2019) defines the goals of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine: every Ukrainian feels protected from physical threats; a person in distress (an
emergency or other life situation that threatens his life or health) will receive help even in the
most remote parts of the country; Ukrainians and their property are protected from fires and
accidents; Ukrainians are protected from organized crime and riots; Ukrainians are protected
by a reliable border and are satisfied with the service when crossing it [1]. Achieving these
goals implies not only the availability of appropriate financial support from the budget, but
also their targeted and effective use to create a safe environment for the population.
The purpose of this article is to study the legality and effectiveness of the use of budget funds
during the formation of law enforcement and supervisory authorities of a safe environment for the
population and provide recommendations to combat their misuse and inefficiency.
The article deals with the problems of effective and purposeful use of budgetary funds by
law enforcement and control and supervisory bodies when implementing measures to create a
safe environment for the life of the population. Cases of illegal and inefficient use of budgetary
funds by individual law enforcement and supervisory bodies have been analyzed. Emphasis is
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placed on the role of internal audit units as subjects to counteract the misuse and ineffective
use of State and local budget funds earmarked for implementing measures to create a safe
environment.
Keywords: safe environment, misuse and inefficient use of budgetary resources, law
enforcement, control and oversight bodies, internal audit units.
Постановка проблеми
Вирішення проблем формування безпечного середовища для життєдіяльності населення було та
залишається одним з пріоритетів у діяльності органів публічної адміністрації загалом, і правоохоронних
та контрольно-наглядових органів зокрема. Так, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України
(схвалена постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року) цілями Міністерства внутрішніх
справ України визначено: кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз; людина, яка
потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров’ю), отримає
допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни; українці та їх майно убезпечено від пожеж та
аварій; українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень; українці захищені
надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині [1]. Досягнення цих цілей передбачає не
лише наявність відповідного фінансового забезпечення бюджетними коштами, але й їх цільове та
ефективне використання для формування безпечного середовища для життєдіяльності населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Процеси формування безпечного середовища для життєдіяльності населення були предметом
досліджень О. Бандурки, Я. Когута, В. Лапіна, І. Миценка, О. Остапенка, Д. Сергенюка та інших
науковців. Окремі аспекти відносини щодо цільового та ефективного використання бюджетних
коштів досліджувались у роботах О. Гетманець, Е. Дмитренко, А. Касьяненка, О. Музики-Стефанчук, Є. Овсяннікова, І. Проць, Л. Савченко, І. Сікорської, В.Чернадчука, Н. Якимчук. Однак, аналізу
проблем ефективного та цільового використання бюджетних коштів правоохоронними та контрольно-наглядовими органами під час реалізації заходів формування безпечного середовища для
життєдіяльності населення здійснено не було.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Метою цієї статті є дослідження законності та ефективності використання бюджетних коштів
під час формування правоохоронними і контрольно-наглядовими органами безпечного середовища
для життєдіяльності населення та надання рекомендацій щодо протидії нецільовому і неефективному їх використанню.
Виклад основних положень
Формування безпечного середовища для життєдіяльності населення охоплює широкий комплекс заходів та здійснюється сукупністю суб’єктів, серед яких важливу роль відіграють правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Функції та конкретні заходи щодо такого формування у
більшості випадків визначені на нормативно-правовому рівні. Так, відповідно до Стратегії розвитку
органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р) [2] одним з пріоритетів розвитку
органів цієї системи є створення безпечного середовища життєдіяльності людей, що забезпечується
шляхом провадження орієнтованої на потреби населення діяльності органів системи МВС, її
швидким і компетентним реагуванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій чи
публічній безпеці, вжиття запобіжних заходів та активної участі населення у забезпеченні публічної
безпеки і порядку. Відповідно до цього пріоритету формування безпечного середовища передбачає:
посилення взаємодії органів системи МВС з органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади, спільна підготовка програм профілактики правопорушень і програм
забезпечення публічної безпеки; розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції та патрульної
поліції як першої ланки співпраці з населенням; удосконалення нормативно-правового регулювання
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і підвищення спроможностей органів системи МВС забезпечувати публічний порядок і безпеку під
час масових заходів; підвищення спроможностей сил цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, у тому числі в особливий період; упровадження та розвиток системи управління силами та засобами реагування в надзвичайних ситуаціях
та екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 згідно з міжнародними нормами та правилами; розвиток системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на державному і місцевому рівні; розвиток системи
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і профілактики пожеж шляхом запровадження ризикоорієнтованого підходу і європейських стандартів щодо оцінювання і аналізу ризиків пожежної та
техногенної безпеки суб’єктів господарювання та страхування їх цивільно-правової відповідальності у сфері цивільної безпеки; сприяння поширенню практики запобігання злочинності шляхом
планування територій; забезпечення безпеки дорожнього руху, запровадження фіксації фактів
порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі тощо [2]. Тобто органи системи МВС
України для формування безпечного середовища у сучасних умовах запланували і частково уже
здійснили достатньо широкий обсяг заходів як організаційного, так і правового характеру.
Інспекції як центральні органи виконавчої влади, більшість функцій яких складають контрольнонаглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства [3] (контрольно-наглядові органи) наділені повноваженням в окремих сферах забезпечення і відповідно формування
безпечного середовища життєдіяльності людей. Наприклад, відповідно до статті 3 Закону України
«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» кожна людина, яка проживає або
тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючого випромінювання. Це право забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм людини вище встановлених дозових меж опромінення, компенсацією за перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням шкоди, заподіяної
внаслідок впливу іонізуючого випромінювання [4]. Контроль за реалізацією комплексу цих заходів,
а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання
ядерної енергії; державне регулювання безпеки використання ядерної енергії здійснює Державна
інспекція ядерного регулювання України.
Виконання функцій щодо формування безпечного середовища неможливе без належного
фінансового забезпечення. Держаним бюджетом України відповідним суб’єктам виділяються бюджетні
кошти, які повинні бути використані ефективно та за цільовим призначенням, визначеним нормами
бюджетного законодавства і бюджетно-кошторисною документацією.
Принцип цільового використання бюджетних коштів закріплений у Бюджетному кодексі
України (далі – БК України), а його дотримання забезпечене застосуванням заходів фінансовоправової, дисциплінарної, цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності. Відповідно
до статті 119 БК України нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що
не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет
України (рішенням про місцевий бюджет); напрямам використання бюджетних коштів, визначеним
у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенцій); бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів). Фінансово-правова відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів проявляються через застосування таких заходів впливу: попередження про
неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету.
Дослідження судової практики та аналітичних матеріалів органів фінансового контролю свідчать
про наявність окремих випадків нецільового використання бюджетних коштів у сфері забезпечення
безпечного середовища життєдіяльності. Так, у результаті ревізій окремих питань діяльності Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) та її територіальних органів підрозділами
Державної аудиторської служби у 2017 році було виявлено факти нецільового використання бюджетних
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коштів в окремих територіальних органах ДСНС через недоліки в плануванні видатків. Зокрема, в Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення Управління ДСНС у Херсонській області виявлено нецільове використання бюджетних коштів на суму 862,3 тис. гривень, а в Головному управлінні
ДСНС у м. Києві при нарахуванні та виплаті грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу за рахунок коштів загального фонду, виділених за КПКВ 1006280 «Забезпечення діяльності
сил цивільного захисту» за КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців», проведено касові
та фактичні видатки на оплату праці особам, які не є військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу та заробітна плата яких має нараховуватися та виплачуватися за рахунок коштів, виділених за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», на суму 244,5 тис. гривень [5]. В іншому випадку бюджетні
кошти були використані не за цільовим призначенням підрозділами Національної гвардії України під
час планування та організації заходів щодо охорони громадського порядку. Розглядаючи адміністративну справу щодо законності застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
суд дійшов висновку, що військова частина 3054 Національної гвардії України у порушення п. 1 ст. 24
Бюджетного кодексу України використано кошти резервного фонду державного бюджету у загальній
сумі 358 260,00 грн. на видатки, які мають постійний характер і повинні передбачатися під час складання проекту кошторису військової частини 3054 Національної гвардії України для забезпечення її функцій з охорони громадського порядку, що відповідно до п. 1 ст. 119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим використанням бюджетних коштів та відповідно до пп. 24 п. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу
України є бюджетним правопорушенням [6].
Рахунковою палатою у 2018 році у сфері правоохоронної діяльності проведено три заходи
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту): аудит ефективності використання коштів
державного бюджету, виділених Національній академії прокуратури України; аудит ефективності
використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та
закладів Національної поліції України; аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських
та працівників Національної поліції. Загалом цими аудитами встановлено, що з порушеннями
чинного законодавства використано 81,9 млн. грн. [7]. На жаль, у звіті не деталізовано скільки коштів із цієї суми використано не за цільовим призначенням, однак звернено увагу на те, що законно,
але неефективно використано більшу суму коштів – 132,6 млн. грн. [7].
Неефективне використання бюджетних коштів, виділених для формування безпечного середовища для життєдіяльності населення, хоча й не вважається правопорушенням, за вчинення якого
особу притягають до юридичної відповідальності, однак має значний негативний вплив на формування цього середовища та відзначається більшою поширеністю, ніж використання коштів не за
цільовим призначенням. Приклади неефективного використання бюджетних коштів правоохоронними та контрольно-наглядовими органами наведені у звітах суб’єктів фінансового контролю. Так,
у Звіті Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів,
виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України
(затверджений рішенням Рахункової палати від 11.04.2018 № 10-2) відзначається, що Головним
управлінням Національної поліції в Харківській області з метою заміни існуючої системи «AVAYA
IP Office» для прийому та обробки голосових викликів служби «102» були укладені договори від
02.12.2016 №№ 601–603 і від 04.12.2017 № 1277, за якими придбано програмно-технічний комплекс
«Callway Contact Center» загальною вартістю 210,6 тис. грн. та обладнання і програмне забезпечення до нього на суму 226,2 тис. гривень. Однак, як встановлено аудитом, цей комплекс лише
дублює частину функцій системи «AVAYA IP Office», яка продовжує функціонувати та забезпечує
прийом голосових викликів служби «102». Отже, кошти у сумі 436,8 тис. грн. на придбання ПТК
«Callway» використані неефективно [8].
Неефективність використання бюджетних коштів фіксують не лише під час здійснення
заходів фінансового контролю діяльності окремих правоохоронних та контрольно-наглядових
органів, але й під час фінансового аудиту виконання комплексних та цільових програм формування
безпечного середовища життєдіяльності. Так, у Звіті Західного офісу Державної аудиторської служби України за результатами державного фінансового аудиту виконання Департаментом з питань
цивільного захисту Львівської облдержадміністрації «Комплексної програми цивільного захисту
173

населення і територій Львівської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру» та Обласної цільової програми з організації рятування на водах Львівської області за
2016–2018 роки та І півріччя 2019 року від 13.12.2019 04-36/4 відзначено, що здійснення за завданням «Сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих
на території Львівської області» фінансування установ, які не належать до військових формувань,
призвело до неефективного використання коштів обласного бюджету в загальній сумі 440,0 тис. грн.
[9]. А в Публічному звіті про діяльність Державної аудиторської служби України за 2018 рік проаналізовано порядок розроблення та виконання окремих заходів обласної цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017–2020 роки «Безпечна Київщина».
Як один із висновків вказано, що Управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації під час розробки цієї програми не передбачено механізму передачі матеріальних цінностей на загальну суму 8,2 млн. грн. Оперативним
підрозділам Головного управління Національної поліції в області, громадським формуванням та їх
збереження останніми. Крім того, через брак фінансування на оплату послуг Інтернету та живлення
не використовується 128 камер відеоспостереження, що свідчить про неефективне використання
коштів обласного бюджету при виконанні зазначеної програми [10].
Загалом, аудит ефективності використання бюджетних коштів дозволяє виявити не лише
нецільове та неефективне використання, але й конкретні проблеми забезпечення безпечного середовища для життєдіяльності населення. Так, у результаті аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, виділених Державній інспекції ядерного регулювання України на забезпечення державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії констатовано, що Державною
інспекцією ядерного регулювання України неповною мірою забезпечено організацію ефективної
системи здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Не
забезпечено в повному обсязі реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання у державному регістрі, що створювало загрозу здоров’ю людей і навколишньому середовищу. Система державного
нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, яка має гарантувати безпечне
використання ядерної енергії, на час проведення аудиту була недосконалою [11].
При цьому у всіх звітах наголошується на ролі структурних підрозділів внутрішнього аудиту.
Відповідно до п. 2 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього
аудиту (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001) [11]
об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність державного органу, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в повному обсязі або з
окремих питань (на окремих етапах), та заходи, що здійснюються керівниками таких органів, підприємств, установ та організацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань,
планів і вимог щодо їх діяльності). А відповідно до п. 4 цього порядку одним з основних завдань
підрозділу внутрішнього аудиту є надання керівникові державного органу, його територіального
органу та бюджетної установи об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів
та інших активів. Підрозділи внутрішнього аудиту правоохоронних та контрольно-наглядових
органів на належному рівні будуть виконувати свої завдання, зокрема й щодо запобігання нецільовому та неефективному використанню бюджетних коштів, виділених для формування безпечного
середовища, за умови організаційного, кадрового, матеріального та правового забезпечення. Керівникам правоохоронних та контрольно-наглядових органів слід звернути увагу на необхідність затвердити внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту, які відповідно до п. 1.2 розділу
II Стандартів внутрішнього аудиту (затверджені наказом Міністерства фінансів України від
04.10.2011 № 1247) [13], в обов’язковому порядку містять положення про підрозділ внутрішнього
аудиту, посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього аудиту та внутрішні документи з
питань проведення внутрішнього аудиту (порядок планування і проведення внутрішніх аудитів,
документування, реалізації їх результатів та, за рішенням керівника підрозділу, інші аспекти
внутрішнього аудиту).
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Висновки
Таким чином, для формування безпечного середовища життєдіяльності населення важливим є
не лише законне (за цільовим призначенням), але й ефективне використання бюджетних коштів,
виділених правоохоронним та контрольно-наглядовим органам. Державним фінансовим контролем
можливо охопити лише основні заходи формування такого середовища. Активну роль повинні
відгравати підрозділи внутрішнього аудиту. У правоохоронних та контрольно-наглядових органах
важливим є створення та належне правове забезпечення системи внутрішнього аудиту, яка за своєю
організаційно-штатною структурою, складом і ступенем укомплектованості підрозділів внутрішнього аудиту спроможна була б охопити усі бюджетні установи та проводити аудиторські
дослідження централізовано і комплексно.
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ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКОННОСТІ В РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.
Анотація. Режим законності не формується в силу природного збігу обставин.
Створення та підтримання режиму законності всередині держави – це активна діяльність
безлічі суб’єктів права, яка включає комплекс заходів і умов, що забезпечують суворе та
неухильне дотримання законодавства всіма суб’єктами правовідносин (державними та
місцевими органами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, громадянами). У даний
час в науковій і навчальній літературі немає єдиної точки зору щодо механізму забезпечення законності. Метою статті є дослідження форм адміністративно-правового забезпечення законності в роботі місцевого самоврядування.
Адміністративно-правові способи забезпечення законності застосовуються до всіх
суб’єктів правовідносин, але при цьому необхідно враховувати характерні риси конкретного суб’єкта, особливо якщо мова йде про органи місцевого самоврядування. При
аналізі повноважень (прав і обов’язків) органів і посадових осіб, які забезпечують законність в діяльності місцевих органів, необхідно враховувати, що органи місцевого
самоврядування знаходяться поза системою (структурою) органів державної влади,
через це контроль може здійснюватися тільки за переданими державними повноваженнями або за витрачанням коштів, отриманих з державного або місцевого бюджету. У
всіх інших випадках може здійснюватися нагляд.
Ключові слова: режим законності, механізм забезпечення законності, дотримання
законодавства, органи місцевого самоврядування, контроль, нагляд
Annotation. The regime of legality is not formed due to natural coincidence. Creating
and maintaining the rule of law within the state is an active activity of many subjects of law,
which includes a set of measures and conditions that ensure strict and strict compliance with
the law by all subjects of legal relations (state and local authorities, public associations,
enterprises, citizens ).
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The rule of law is not formed due to the natural coincidence of circumstances. Creation
and maintenance of the rule of law within the state is an active activity of many entities, which
includes a set of measures and conditions that ensure strict and strict compliance with the
legislation by all legal entities (state and local authorities, public associations, enterprises,
citizens ) At present, scientific and educational literature does not have a single point of view
regarding the mechanism of ensuring legality.
Administrative legal methods of ensuring lawfulness apply to all subjects of legal
relationships, but it is necessary to take into account the characteristics of a particular subject,
especially when it comes to local government. In the analysis of powers (rights and obligations)
of bodies and officials that ensure the legitimacy of the activities of local authorities, it must be
taken into account that local self-government bodies are outside the system (structure) of state
authorities, therefore control can be carried out only under the transferred state authority or
for spending money from the state or local budget. In all other cases, supervision may be
carried out.
Controlling and supervising is to create and maintain a rule of law. Municipal legislation,
having a local character, impinges on the administrative and legal methods of ensuring
legality, therefore, the bodies conducting the inspection are guided not only by state but also by
local legal acts, verifying that the activities of local self-government bodies are in accordance
with the legal acts in force in a particular local the formation of.
The purpose of the article is to study the forms of administrative and legal provision of
legality in the work of local self-government.
Keywords: regime of legality, mechanism of ensuring legality, observance of legislation, local
self-government bodies, control, supervision
Вступ
Режим законності не формується в силу природного збігу обставин. Створення та підтримання режиму законності всередині держави – це активна діяльність безлічі суб’єктів права, яка
включає комплекс заходів і умов, що забезпечують суворе та неухильне дотримання законодавства
всіма суб’єктами правовідносин (державними та місцевими органами, громадськими об’єднаннями,
підприємствами, громадянами). У даний час в науковій і навчальній літературі немає єдиної точки
зору щодо механізму забезпечення законності. Значний внесок у вирішення методологічних, організаційних і правових аспектів проблеми забезпечення законності зробили вчені: В. Б. Авер’янов,
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, В. Т. Білоус, В. В. Богуцький, І. Л. Бородін, Р. А. Калюжний, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. М. Музичук, В. Л. Ортинський, О. І. Остапенко, В. П. Пєтков, О. П. Рябченко,
М. Ф. Селівон, О. В. Серьогін, М. П. Стрельбицький, І. К. Туркевич, К. Ф. Шеремет, Х. П. Ярмакі,
С. М. Яровий і ін. Утім, враховуючи динамічні зміни законодавства, ця сфера потребує постійного
вивчення.
Мета статті
Тому метою статті є дослідження форм адміністративно-правового забезпечення законності в роботі місцевого самоврядування.
Результати дослідження
В юридичній літературі реальність забезпечення законності традиційно розглядається як результат впливу гарантій законності. Можемо зустріти поняття гарантії законності, захисту та забезпечення законності проте всі вони зводяться до думки про існування сукупності методів і засобів,
основним завданням яких є створення режиму законності як всередині всієї країни, так і в окремому
місцевому утворенні. За допомогою таких методів і засобів можна ефективно попереджати та виправляти порушення законності, а при необхідності притягнути винних до відповідальності. Незважаючи на розмаїття точок зору з даного питання, на рівні теорії права традиційним вважається думка
про існування загальних передумов (умов) законності та спеціальних організаційно-правових або
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юридичних засобів і методів забезпечення режиму законності на державному та місцевому рівні.
М. М. Юрченко та А. С. Мазуренко виділяють в якості загальних гарантій законності економічні (фінансово-матеріальні), політико-ідеологічні та духовно-культурні [1, с. 17]. Дані гарантії
висловлюють внутрішню природу суспільства, природну необхідність, що вимагає законодавчого
закріплення, і в більшій чи меншій мірі сприяють зміцненню законності, виступаючи в якості
одного з методів державного впливу на поведінку людей. Однак в більшості випадків ці гарантії не
діють автоматично, а впливають на дотримання законності в певних умовах за допомогою
спеціальних засобів. В якості останніх виступають юридичні гарантії.
Виділяючи гарантії, одні автори детермінують в такій якості тільки правові (юридичні). Інші
автори поряд з правовими (юридичними) включають організаційні (управлінські) гарантії [2, с. 55].
При відносній консолідації точок зору на механізм, що забезпечує законність, існує велика
кількість дослідників, які виділяють тільки одну групу методів і засобів забезпечення законності. Ці
вчені, як правило, займаються питаннями адміністративного права, розглядають способи забезпечення
законності як активні дії, спрямовані на виявлення відхилень від вимог права та вжиття заходів реагування. До таких дій відносять нагляд і контроль. Інші автори поряд з цим додають контрольно-наглядову діяльність. Треті поряд з контролем, наглядом і контрольно-наглядовою діяльністю називають
інші способи забезпечення законності – оскарження або моніторинг. Сукупність таких дій отримала
назву «адміністративно-правові способи забезпечення законності».
Адміністративно-правові способи забезпечення законності представляють сукупність методів
і засобів, спрямованих на забезпечення законності, метою яких є створення та підтримання режиму
законності на державному та місцевому рівні. При цьому гарантії законності в цілому спрямовані
на підтримання режиму законності.
Однак гарантії законності – це система умов і засобів, об’єктивно сформованих або спеціально зроблених для точного втілення вимог закону в життя, тобто гарантії законності, включають
політичні, економічні, соціальні та юридичні умови і засоби підтримки законності. У той час
адміністративні методи забезпечення законності представляють активну діяльність спеціально
уповноважених органів, до компетенції яких входить перевірка фактичного виконання вимоги
законодавства та вжиття заходів за підсумками перевірки (контролю або нагляду) до всіх суб’єктів
правовідносин, в тому числі до місцевих органів [3, с. 21].
Адміністративно-правові способи забезпечення законності дозволяють створювати та підтримувати режим законності на державному і місцевому рівні. За допомогою контролю та нагляду органи управління створюють в державі правове середовище, що дозволяє всім учасникам правовідносин реалізувати суб’єктивні права та виконувати обов’язки. Коло учасників адміністративних
правовідносин неоднорідний, серед них є суб’єкти, які володіють особливим статусом, це органи
місцевого самоврядування. З одного боку, вони наділені всіма ознаками органів публічного управління, а з іншого – є засобом самоорганізації населення та не входять в систему органів державної
влади. Тому вважаємо за доцільне досліджувати прояв і сутність адміністративно-правових способів забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування.
Найбільш поширеним і значущим в системі адміністративно-правових способів забезпечення
законності є контроль. Він здійснюється всією системою органів управління в державі, яка має
складну структурну будову, що охоплює важливі сфери життя суспільства. Треба враховувати, що
система управління в державі має два рівні – центральний і місцевий.
Останній рівень відносно самостійний, що позначається на проведенні контролю роботи місцевих органів. У даний час контроль прийнято розглядати в двох аспектах: як управлінську функцію і як форму діяльності щодо забезпечення законності. Як необхідний елемент управлінського
процесу контроль є діяльність, в ході якої відбувається прийняття та реалізація управлінських рішень. Без контролю неможливо успішно виконувати поставлені завдання, попереджати потенційні
помилки та недоробки.
Говорячи про контроль як про функції державного управління, необхідно виділити інформаційно-коригувальну функцію контролю, що дозволяє бути одним із засобів отримання об’єктивної інформації каналами зворотного зв’язку. Особливість цієї функції в тому, що вона носить за178

гальний характер в масштабі державного управління, тобто є у всіх галузях і сферах, у тому числі
охоплює виконавчо-розподільну діяльність, притаманну всім без винятку органам державного
управління. Контроль як функція управління дозволяє стежити за відповідністю діяльності об’єктів
контролю наміченим планом, способами та засобами реалізації плану, підвищувати виконавську
дисципліну, запобігати небажаним наслідкам, оперативно реагуючи на виявлені правопорушення.
Системний контроль дозволяє визначити, як зрозумів виконавець мету та сутність доведених
управлінських рішень, виявити готовність і здатність кадрів втілювати ці рішення в життя. Контроль є універсальною функцією, яка застосовується до будь-якої керованої системі, включаючи
державні та місцеві органи. У діяльності органів місцевого самоврядування контроль як функція
управління виконує ті ж завдання, що в системі органів державної влади, представляючи сукупність
заходів зі спостереження та перевірки процесу функціонування підконтрольного суб’єкта з метою
недопущення відхилення від заданих параметрів.
Розглядаючи контроль як форму діяльності щодо забезпечення законності, можна констатувати, що в науковій літературі сформувався солідарний підхід до цієї юридичної категорії. Більшість
вчених-юристів відзначають, що контроль є активною діяльністю, що включає спостереження,
аналіз, втручання в діяльність, регулювання (коригування) та відновлення, притягнення винних до
відповідальності, аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень. М. В. Пухтинський
виділяє три елементи контролю:
– перевірка фактичного виконання закону, нормативного або індивідуального приписи,
коли перевіряється вся діяльність підконтрольних органів і їх особового складу. Особливістю контролю є те, що перевірка проводиться як з точки зору доцільності, так і з позиції
законності дій і рішень підконтрольних суб’єктів;
– перевірка засобів та шляхів виконання закону та іншого правового припису, доручення,
завдання. Оцінюються способи і методи, за допомогою яких досягнуто результату;
– оцінка контролюючим суб’єктом положення за підсумками контролю (перевірки) та
застосування заходів щодо усунення виявлених недоліків, притягнення винних до відповідальності або заохочення [4, с. 69-70].
Виступаючи способом забезпечення законності, контроль дозволяє активно впливати на управління за допомогою обов’язкових для виконання вказівок контролюючих суб’єктів про способи, терміни ліквідації виявлених порушень законності, усунення обставин, що сприяють вчиненню порушень.
Відзначимо ряд характерних для контролю ознак, що визначають специфіку та відрізняють
від інших форм забезпечення законності.
Однією з рис, властивих контролю, є відносини співпідпорядкованості або підвідомчості, в
яких, як правило, знаходяться контролюючий орган (посадова особа) і підконтрольний суб’єкт.
Характерною особливістю виступає об’єкт контролю, в якості якого розглядається законність і
доцільність дії підконтрольного. Контролюючий може втручатися в адміністративно-господарську
(поточну) діяльність підконтрольного. Закони (нормативні акти) у більшості випадків надають
свободу вибору дій суб’єкту, при цьому не визначаючи конкретної моделі поведінки в кожному
окремому випадку, що обумовлює необхідність контролю не тільки з точки зору законності, а й з
позиції доцільності діяльності підконтрольних (підзвітних) суб’єктів.
Відмінною рисою контролю є владний характер, який проявляється: в можливості проведення
перевірки органом контролю за своєю ініціативою без згоди підконтрольного; в наявності у контролюючого права вимагати від підконтрольного надання документів та пояснень, звіту щодо коштів
і матеріальних цінностей, давати вказівки про способи та строки усунення виявлених недоліків в
діяльності підконтрольного суб’єкта, а у контрольованого – обов’язки виконувати ці вимоги.
До особливостей контролю як способу забезпечення законності можна віднести положення,
що за підсумками контролю органи, що його здійснюють, можуть застосовувати широкий спектр
заходів реагування в залежності від результатів перевірки. Це можуть бути негативні заходи, притягнення винних до відповідальності та заходів заохочення. Можуть застосовуватися відновлювальні та контрольно-попереджувальні заходи.
Вище переліченими ознаками можна пояснити, чому контроль є найбільш дієвим способом
забезпечення законності, роль і місце в системі функцій державного та місцевого управління.
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Система органів місцевого самоврядування є однією з складно структурованих управлінських
систем, в яких відбуваються управлінські процеси [5, с. 103]. Ефективна діяльність даної системи
без постійного внутрішнього та зовнішнього контролю немислима. Контроль в повному обсязі
здійснюється лише в системі органів місцевого самоврядування де перевіряють законність і ефективність вирішення питань місцевого значення.
Органи державної влади не можуть контролювати органи місцевого самоврядування, які
займаються реалізацією питань місцевого значення, так як дані органи знаходяться поза системою
органів державної влади, через це держава не може втручатися в оперативно-господарську діяльність і перевіряти доцільність роботи місцевих органів, давати обов’язкові для виконання вказівки.
Поряд з виконанням завдань місцевого значення органи місцевого самоврядування можуть наділятися правом виконувати окремі (передані) державні повноваження, за реалізацією яких держава
здійснює контроль в повному обсязі. Тому визначення контролюючого суб’єкта і обсяг повноважень будуть безпосередньо залежати не від співпідпорядкованості, як це відбувається в системі
органів державної влади, а від групи повноважень, що будуть предметом контролю.
У системі органів місцевого самоврядування діють принципи і елементи контролю, що й в
системі органів державної влади. Тому контроль, що проводиться органами місцевого самоврядування в межах місцевого утворення здійснюється в повному обсязі. Однак його необхідно відрізняти від такого виду контролю, як громадський контроль, який здійснюється не муніципальними
органами, а різними громадськими структурами.
Водночас як органи державної влади можуть здійснювати контроль в повному обсязі тільки за
здійсненням місцевими органами окремих (делегованих) державних повноважень і виділеними
фінансовими ресурсами, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати перевірки стану
справ, проводити ревізії, збирати інформацію, державні органи можуть давати письмові приписи
щодо усунення порушень.
Державні органи не мають права контролювати діяльність органів місцевого самоврядування,
яка спрямована на вирішення місцевих питань, так як контроль здійснення цих повноважень можливий тільки при наявності співпідпорядкованості, в єдиній системі, а органи місцевого самоврядування та державні органи не є єдиною системою. З огляду на особливість такого конституційного
положення органів місцевого самоврядування, держава використовує інші способи забезпечення
законності, такі як нагляд.
Прийнято вважати, що «інститут контролю є одним з центральних в адміністративному праві», хоча є інший, не менш важливий адміністративно-правовий спосіб забезпечення законності –
нагляд [6, с. 23].
Нагляд полягає в систематичному або постійному спостереженні спеціальними владними органами за діяльністю суб’єктів (осіб або організацій), які не перебувають у даних органів в підпорядкуванні, з метою виявлення відступу від законодавства. На відміну від контролю, наглядові
державні органи не можуть оцінювати доцільність роботи піднаглядних суб’єктів, не можуть коригувати поведінку піднаглядних або давати вказівки, не можуть втручатися в оперативно-господарську діяльність.
Будучи методом забезпечення законності, нагляд включає два елементи: перевірку виконання
законів та інших правових приписів, перевірку діяльності органів або посадових осіб на предмет
відповідності вимогам закону; за підсумками нагляду приймаються спеціальні заходи, перелік яких
суворо обумовлений законом, метою яких є відновлення порушеної законності.
Характерними рисами правової категорії «нагляд» виступають, по-перше, активна діяльність
уповноважених органів; по-друге, спостереження (нагляд) тільки за законністю діяльності колективних та індивідуальних суб’єктів, перевірка дотримання і виконання законів і підзаконних актів;
по-третє, перевірка діяльності суб’єктів, які не перебувають в підпорядкуванні у наглядового
органу [7, c. 73].
У ході адміністративного нагляду перевіряється виконання не всього обсягу законодавства, а
тільки спеціальних правил (дорожнього руху, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних служб
тощо).
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Адміністративний нагляд здійснюється для виявлення та припинення правопорушення, попередження та відновлення встановленого порядку, притягнення винних до відповідальності, з
метою забезпечення безпеки громадян, суспільства, держави, належної якості товарів і послуг.
Водночас як основною метою інших видів нагляду є створення та підтримання режиму законності.
Адміністративний нагляд здійснюється спеціалізованими органами виконавчої влади в підвідомчій їм сфері: міністерствами, службами, агентствами, інспекціями. Необхідно відзначити, що
відносно адміністративного нагляду склалася і інша точка зору. Окремі автори виділяють діяльність
тільки МВС України [9, c. 8]. Діяльність інших інспекцій і служб вони відносять до контрольнонаглядової діяльності.
Контрольно-наглядова діяльність, на думку вчених, це діяльність державних інспекцій або
служб, яка включає складові елементи контролю і нагляду. З нагляду в контрольно-наглядову
діяльність входить перевірка підконтрольного на предмет відповідності діяльності законодавству. З
контролю дана діяльність взяла застосування заходів реагування на виявлені правопорушення.
Ми вважаємо, що виділення контрольно-наглядової діяльності як самостійного способу забезпечення законності є дискусійним. Законодавство не використовує поняття «контрольно-наглядова
діяльність». Нормативно-правові акти часто не роблять різниці між наглядом і контролем, ці терміни вживаються як тотожні, не звертає уваги на те, що це самостійні види діяльності. Деякі вчені відзначають цю особливість законодавства. За аналогією з законодавцем, ряд вчених в працях терміни
«контроль» і «нагляд» вживають як ідентичні [10, с. 84]. За умови, що контрольно-наглядова
діяльність об’єднала певні елементи нагляду та контролю, можемо віднести дану діяльність до однієї з форм контролю або нагляду. Тому до адміністративно-правового способу забезпечення законності відносимо різні види контролю і нагляду.
Контроль і нагляд є самостійними способами забезпечення законності в діяльності всіх
суб’єктів правовідносин. Як вже зазначалося вище, дані адміністративно-правові способи забезпечення законності діють у всій системі (структурі) управління державою, органи місцевого самоврядування не є винятком. Однак, які саме способи можуть бути задіяні для встановлення та
підтримки режиму законності всередині певного місцевого утворення, залежить від ситуації, що
склалася, суб’єкта та предмета перевірки.
Проаналізувавши діяльність компетентних органів і посадових осіб, які забезпечують законність, можна виділити кілька груп повноважень даних суб’єктів. Перша група – це повноваження з
виявлення правопорушень. При здійсненні контролю і нагляду органи, що перевіряють, мають
право викликати посадових осіб для дачі пояснень (усних і письмових), запитувати та одержувати в
установленому порядку необхідні матеріали; відвідувати організації, проводити огляд організацій,
об’єктів, транспортних засобів при пред’явленні службового посвідчення і огляд громадян; вилучати речі та предмети, заборонених для перевезення та зберігання, здійснювати відбір проб та
проводити необхідні розслідування, випробування, експертизи, аналізи і оцінки, наукові дослідження. Необхідно врахувати, що перелік даних заходів є практично необмеженим і залежить тільки від
повноважень конкретного органу або посадової особи. Дані дії, як правило, мають універсальний
характер, застосовуються до всіх суб’єктів правовідносин, в тому числі до органів місцевого
самоврядування.
Друга група – це повноваження, спрямовані на попередження правопорушень і мінімізацію
наслідків протиправних дій у діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. До даних повноважень можна віднести заходи припинення та профілактики, що спрямовані на недопущення порушення обов’язкових вимог законодавства. Органи, що перевіряють, можуть забороняти
експлуатацію небезпечних об’єктів, вести моніторинг підконтрольних об’єктів, давати обов’язкові
для виконання вказівки.
Третя група прав і обов’язків, якими наділені органи, що перевіряють, посадові особи, це
повноваження з ліквідації наслідків протиправних дій. Компетентні органи примушують винну
особу усунути наслідки правопорушень в судовому або добровільному порядку. Крім того, вони
можуть самостійно ліквідувати негативні наслідки.
Четверта група – це повноваження щодо притягнення винних до відповідальності. Процедура
притягнення до відповідальності врегульована кримінальним або адміністративним законодавством.
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Як правило, повноваження контрольних органів розмежовуються законодавством. Одні органи та
посадові особи готують матеріали справи, збирають докази, проводять опитування та виїмки, складають протоколи про адміністративні правопорушення та направляють документи уповноваженим
посадовим особам на розгляд, інші – притягають винних осіб до відповідальності.
Права і обов’язки кожного конкретного суб’єкта, що забезпечує законність на місцевому рівні, залежать від повноважень, функцій, цілей і завдань, що ставляться перед ним, тому суб’єктний
склад контрольних органів має суттєве значення. Ґрунтуючись на даній передумові, ряд вчених
розглядають адміністративні методи забезпечення законності через правоохоронну діяльність
уповноважених органів і посадових осіб.
На думку В. В. Середи, М. П. Гурковського, Ю. С. Назара, адміністративно-правові способи
забезпечення законності – це спеціальна організаційно-правоохоронна діяльність державних органів і структурних підрозділів даних органів, що спрямована на забезпечення законності всередині
держави [11, c. 21]. При цьому в правоохоронну діяльність багато вчених включають не тільки
діяльність силових відомств, а суду, адвокатури, нотаріату, органів місцевого самоврядування та
громадян.
Вивчення видів адміністративно-правових способів забезпечення законності та діяльності
уповноважених органів дає можливість стверджувати, що ці способи є одним з різновидів юридичних (організаційно-правових) гарантій законності, поряд з економічними, політичними, соціальними, юридичними.
Гарантії законності та адміністративні методи забезпечення законності мають одну мету створення та підтримання режиму законності всередині держави і окремого органу місцевого самоврядування.
Однак гарантії законності – це система умов і засобів, що об’єктивно склалися або спеціально створених для формування режиму законності, в той час як адміністративні методи забезпечення законності
представляють активну діяльність уповноважених органів.
Виходячи з цього, ми можемо сказати, що адміністративні методи забезпечення законності є
активною діяльністю уповноважених органів, яка спрямована на створення та підтримання режиму
законності всередині держави і місцевих утворень, до якої відноситься контроль і нагляд. Уповноважені органи мають широкий арсенал методів і засобів створення та підтримки законності. Ці
методи та засоби спрямовані на перевірку фактичного виконання вимог законодавства (виявлення
правопорушень), вжиття заходів за підсумками перевірки (притягнення винних до відповідальності,
попередження та ліквідація наслідків протиправної діяльності).
З урахуванням даних обставин можна зробити висновок, що адміністративно-правові способи
забезпечення законності це регламентована правовими актами активна діяльність уповноважених
органів зі створення та підтримання режиму законності на державному та місцевому рівні. До компетенції цих органів належить перевірка фактичного виконання вимог законодавства (законів та
підзаконних актів) і прийняття адміністративних заходів за підсумками перевірки. До адміністративно-правового способу забезпечення законності можна віднести контроль і нагляд.
Висновки
Адміністративно-правові способи забезпечення законності застосовуються до всіх суб’єктів
правовідносин, але при цьому необхідно враховувати характерні риси конкретного суб’єкта,
особливо якщо мова йде про органи місцевого самоврядування. При аналізі повноважень (прав і
обов’язків) органів і посадових осіб, які забезпечують законність в діяльності місцевих органів,
необхідно враховувати, що органи місцевого самоврядування знаходяться поза системою
(структурою) органів державної влади, через це контроль може здійснюватися тільки за переданими
державними повноваженнями або за витрачанням коштів, отриманих з державного або місцевого
бюджету. У всіх інших випадках може здійснюватися нагляд.
Основна мета проведення контролю та нагляду полягає в створенні та підтримці режиму
законності. Муніципальне законодавство, маючи локальний характер, накладає відбиток на адміністративно-правові способи забезпечення законності, тому органи, що здійснюють перевірку, керуються не тільки державними, а й місцевими правовими актами, перевіряючи, наскільки діяль182

ність органів місцевого самоврядування відповідає правовим актам, чинним в певному місцевому
утворенні. Розгляд складових елементів контролю та нагляду, повноважень органів, які їх здійснюють, дозволяє прийти до наступного висновку: адміністративно-правові способи забезпечення законності в діяльності місцевих органів це регламентована державними та місцевими правовими
актами активна діяльність уповноважених органів щодо створення та підтримання режиму законності всередині певного місцевого утворення. До компетенції цих органів входить проведення
контролю та нагляду, в ході яких перевіряється фактичне виконання вимог законодавства та
вживаються заходи за підсумками перевірки.
Список використаних джерел
1. Юрченко М.М., Мазуренко А. С. Гарантії місцевого самоврядування: проблеми дефінітивного визначення та класифікації. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 16-21.
2. Тимофєєв С. П., Домущей І. В. Теоретико-методологічні засади контролю органів місцевого самоврядування. Наукові праці. Чорноморський. національний університет ім. Петра Могили.
2017. Випуск 293. Том 305. С. 55-59.
3. Пашинський В. Й. Поняття та структура адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Адміністративне право і процес. 2018. № 1(20). С. 20-29.
4. Пухтинський М. Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів. Вісник АПСВТ. 2018. № 1.
С. 68-71.
5. Щебетун І. Системи місцевого самоврядування: доктринальні підходи до визначення поняття. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 4. С. 99-108.
6. Денисова А. В. Про співвідношення контролю та нагляду в чинному законодавстві:
проблемні питання визначення. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. Випуск 41.
Том 2. С. 22-25.
7. Денисова А. В. Про співвідношення контролю та нагляду в чинному законодавстві:
проблемні питання визначення. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 1. С. 72-74.
8. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Урядовий портал. Єдиний веб-портал
органів виконавчої влади. URL. https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog (дата звернення 20.02.2019)
9. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник. Дніпро : Дніпропетровський. державний університет внутрішніх справ, 2017. 248 с.
10. Манжула А. А. Шляхи удосконалення нагляду та контролю у діяльності науково-дослідних
установ в Україні. Актуальні проблеми юриспруденції. 2018. № 5. С. 83-86.
11. Середа В. В., Гурковський М. П., Назар Ю. С. Адміністративна діяльність поліції :
підручник. Львів, ЛьвДУВС, 2017. 776 с.

183

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.
Лопушинський Т. А.,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
https://orcid.org/0000-0001-9931-2351

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ
СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОСУДДЯ
JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.
Анотація. У статті здійснено огляд концептуальних засад визначення ролі Державної судової адміністрації України у організаційному забезпеченні правосуддя. Наголошено на євроінтеграційному дискурсі дослідження правового статусу ДСА. Охарактеризовано понятійно-категорійні, структурно-функціональні та організаційні аспекти визначення ролі ДСА у організаційному забезпеченні правосуддя. Наголошено на важливості
подальшого дослідження ролі ДСА у фінансовому забезпеченні повного і незалежного
правосуддя, аналізу комунікативної активності ДСА у системі організаційного забезпечення правосуддя, а також пошуку шляхів стимулювання інноваційної активності.
Ключові слова: Державна судова адміністрація України, організаційне забезпечення правосуддя, повне і незалежне правосуддя, система суб’єктів організаційного забезпечення правосуддя, інноваційна активність.
Annotation. In recent years, due to numerous transformations of the legal framework for
the functioning of the judiciary, the scientific community has focused on the fundamentals of
the judiciary, the legal status of courts, the features of judicial protection of human rights and
other important aspects of judicial law. Naturally, the issue of organizational support of justice
is a derivative compared to the issues of the judiciary and the legal status of courts and judges.
However, we should not forget that even in the context of reforms, the courts continue to
operate and the bodies responsible for the organizational support of justice operate. And in
this case, the problems of ineffective legal regulation and the implementation of organizational
support of justice often make it impossible to achieve the effectiveness of any reforms, and
often nullify them. In view of the above, it is extremely important to revive the scientific
discussion on the issues of organizational support of the judiciary. The purpose of the article is
to substantiate the conceptual basis for determining the role of the State Judicial
Administration in the organizational support of justice.
The article reviews the conceptual basis for determining the role of the State Judicial
Administration in the organizational support of justice. Emphasis is placed on the European
integration discourse of the study of the legal status of the SJA. Conceptual-categorical,
structural-functional and organizational aspects of determining the role of the SJA in the
organizational support of justice are described. The importance of further research into the
role of the SJA in the financial provision of full and independent justice, analysis of the
communicative activity of the SJA in the system of organizational support of justice, as well as
finding ways to stimulate innovation activity was emphasized.
Keywords: State Judicial Administration of Ukraine, organizational support of justice,
full and independent justice, system of subjects of organizational support of justice, innovation
activity.
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Вступ
У статті 130 Конституції України вказано, що держава забезпечує фінансування та належні
умови для функціонування судів і діяльності суддів [1]. У ст. 147 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» закріплено єдність системи забезпечення функціонування судової влади – судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ системи правосуддя. Встановлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА), поряд з Вищою радою правосуддя,
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, та Національною школою суддів України, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування бере участь в організаційному
забезпеченні діяльності судів [2]. Останніми роками у зв’язку з численними трансформаціями нормативно-правового забезпечення функціонування судової влади увага наукового співтовариства була
зосереджена на фундаментальних основах судоустрою, правовому статусі судів, особливостях судового захисту прав людини та інших важливих аспектах судового права. Закономірно, що питання
організаційного забезпечення правосуддя є похідним порівняно з питаннями судоустрою та правового статусу судів і суддів. Однак, не слід забувати й про те, що і в умовах реформ суди продовжують працювати, а органи, відповідальні за організаційне забезпечення правосуддя – діяти. І у
цьому випадку проблеми неефективного правового регулювання і здійснення організаційного
забезпечення правосуддя досить часто унеможливлюють досягнення результативності будь-яких
реформ, а нерідко й зводять їх нанівець. Такими прикладами з останніх років вбачається розпуск
ВККС України [3], що спровокувало кадровий голод в судах та, зокрема [4], неможливість початку
роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також проблеми, що спостерігаються у
сфері впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи [5], що сповільнює
запровадження електронного суду та покращення доступності правосуддя.
Зважаючи на зазначене, вбачається вкрай актуальним пожвавлення наукової дискусії стосовно
питань організаційного забезпечення судової влади. Одним з принципових напрямків досліджень у
цьому контексті є конкретизація ролі кожного органу з зазначених у ст. 147 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» у системі організаційного забезпечення правосуддя.
Мета статті
Відтак, метою статті є обґрунтування концептуальних засад визначення ролі Державної
судової адміністрації у організаційному забезпеченні правосуддя.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються у сфері організаційного забезпечення правосуддя. Предмет – концептуальні засади визначення ролі ДСА у організаційному забезпеченні правосуддя.
Результати дослідження
Реформа системи організаційного забезпечення правосуддя відбувається паралельно з судовою реформою та нині підпорядковується євроінтеграційному вектору розвитку нашої держави. У
зв’язку з цим звернемо увагу на працю Р. Л. Сопільника, котрий проблематику реформування
управління у суді досліджував з позицій впливу процесів європейської інтеграції України. Вчений,
зокрема, окреслив євроінтеграційний вектор удосконалення управління в суді, а серед важливих
напрямів реформування управління в суді визначив вирішення проблем організації забезпечення
судового процесу, комплексне удосконалення нормативно-правового забезпечення процесів управління в суді, що у сукупності «формуватиме підстави для реалізації сучасного ключового вектору
реформування судової системи відповідно до вимог євроінтеграційної парадигми, зокрема
сприятиме забезпеченню доступності правосуддя» [6].
Важливим при визначенні ролі ДСА у організаційному забезпеченні правосуддя є, зокрема,
вірне тлумачення ключових понять. У цьому контексті відмітимо працю Д. Приймаченко та Р.
Ігоніна, котрі проаналізували співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління» і наголосили, що поняття «судове управління»
та «організаційне керівництво в судах» є тотожними та виражають «внутрішній» управлінський
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процес, який реалізується органами чи посадовими особами судової влади у рамках системи органів
судової влади; поняття організаційного забезпечення органів судової влади, на думку вчених, є
зовнішнім управлінським процесом, який скеровується у сферу створення і підтримання необхідних
умов для функціонування суду, а не на сам суд [7].
Важливість уточнення понятійно-категорійного апарату у сфері організаційного забезпечення
правосуддя простежується у праці С. Обрусної, котра крізь призму аналізу сучасної судової
системи України дослідила організаційно-правові засади управління нею, визначила проблемні
питання та вказала на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. Науковець
відзначила, що «повноваження ДСА та повноваження апарату не суперечать одні одним, а є основою для утворення та функціонування системи судового адміністрування, де вищим органом є
ДСА, а конкретний суд – низова ланка цієї системи» [8]. Схожим чином П. Ю. Шпенова, окресливши актуальні питання щодо структури апарату суду і визначення напрямів її оптимізації та навівши
результати наукового аналізу щодо законодавчого регулювання питань структури і штату апарату
суду, наголосила на важливій ролі ДСА у визначенні структури та чисельності апарату суду [9].
Класифікації суб’єктів управління службою суддів та визначення їх повноважень представлено у праці Шпенова Д. Ю. Науковець, зокрема, уточнив підстави такої класифікації суб’єктів,
охарактеризував групи суб’єктів управління в цій сфері і їх управлінську роль у здійсненні судового адміністрування. Щодо ролі ДСА Шпенов Д. Ю. відзначив, що система суб’єктів управління
службою суддів в Україні представлена спеціально утвореними суб’єктами для забезпечення організації та функціонування судової влади, до кола яких відноситься ДСА, а також суб’єктами, для
яких реалізація окремих адміністративних повноважень у цій сфері є лише частиною їх компетенції
(Президент України, Верховна Рада України та ін). Відмітив дослідник і абсолютні межі при організаційному забезпеченні правосуддя: «Реалізуючи свої адміністративні повноваження, суб’єкти
управління повинні дотримуватись вимог щодо незалежності та самостійності суддів, сприяти
належній організації та ефективному функціонуванню судової системи, що можливе лише за умови
чіткого розмежування їх функцій у цій сфері, покладення на них відповідальності за реалізацію
управлінських завдань» [10]. Логвиненко М.І. та Лебедь О. В. проаналізувавши роботу органів
судового адміністрування, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ДСА
та ін. звернули на проблеми, які перешкоджають ефективній роботі органів управління і запропонували шляхи удосконалення їх нормативного регулювання, зокрема, у частині усунення протиріч
між наданими повноваженнями та можливостями їх здійснення [11].
Засади організаційної побудови та правового регулювання діяльності ДСА висвітлив П’ятковський В.І. Позитивно оцінюючи результати організаційного забезпечення правосуддя, П’ятковський В.І.
наголосив, що саме завдяки діяльності ДСА України «можна говорити про значне підвищення рівня
організаційного забезпечення роботи судів, створення та впровадження нових технологій, інновацій у
матеріально-технічне обслуговування органів судочинства». Здійснюючи спробу обґрунтувати внутрішню структуру системи організаційного забезпечення правосуддя, науковець відзначив, що функція
організаційного забезпечення діяльності суду має бути зосереджена в руках адміністратора суду, без
залучення голови суду до виконання невластивих йому господарських завдань, натомість, апарати судів
слід безпосередньо підпорядкувати Державній судовій адміністрації України [12].
Функції, завдання та повноваження Державної судової адміністрації України детально вивчив
Кирилюк Р. І. У праці виокремлено та охарактеризовано фіскальну, обслуговуючу, кадрову, інформаційну і аналітичну, контрольну та інші види діяльності ДСА. Відзначаючи доцільність урахування міжнародних стандартів, Кирилюк Р. І. обґрунтував доцільність надання ДСА повноважень
щодо оптимізації територіального розташування приміщень судів; постійного оновлення системи
формування та використання баз даних із дотриманням таємниці користувача і державної таємниці;
організації запровадження системи електронного судочинства, що охоплює не тільки заходи матеріально-технічного змісту, а й підготовку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства
[13]. Схожим чином, опираючись на структурні елементи правового статусу ДСА Сурник В. М. довів доцільність законодавчого розмежування її прав та обов’язків. У праці також пропонується
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виокремлювати два види повноважень ДСА, а саме: основні повноваження, закріплені у Законі
України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенні про Державну судову адміністрацію і є
обов’язковими до виконання; 2) додаткові (похідні) повноваження, які визначаються в ході діяльності ДСА зважаючи на існуючий досвід діяльності [14].
Оскільки ДСА є суб’єктом адміністративно-правових відносин, досить часто у вітчизняних
дослідженнях її роль у організаційному забезпеченні правосуддя досліджується крізь призму
доктрини адміністративного права.
Дослідивши теоретичні положення та адміністративно-правові засади формування і функціонування ДСА, Борко А. Л. наголосив, що комплексність законодавчого регулювання організації
та діяльності Державної судової адміністрації України повинна передбачати послідовне визначення
її статусу, принципів і гарантій діяльності, мети та функцій, повноважень і правових засад відносин
з іншими органами публічної влади і суддівського самоврядування., структури, компетенції та засад
відповідальності керівництва і т.д. Завдяки цьому, на думку вченого, уможливиться досягнення
узгодженості та стабільності адміністративно-правових основ ДСА, а отже і підвищення ефективності забезпечення діяльності судів [15].
Адміністративно-правові аспекти ролі і місця ДСА у забезпеченні діяльності місцевих судів
дослідив Бойко В. П. У праці узагальнено основні завдання ДСА, що полягають у здійсненні організаційного і фінансового забезпечення функціонування судової влади. Бойко В. П. доводить, що
різновидами повноважень ДСА є представництво судових органів у відносинах з фізичними і
юридичними особами, інформаційно-аналітичне, кадрове матеріально-технічне, фінансове та соціальне забезпечення, забезпечення документообігу суду [16]. До концептуальних складників змісту адміністративно-правового регулювання ДСА С. Рудниченко віднесла організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, до основних складників змісту – забезпечення
належних умов діяльності судової влади, контроль за станом діловодства в судах, підготовка
бюджетного запиту, організація ІТ-забезпечення судової влади [17].
Порівняно мало уваги приділяється фінансовим аспектам ролі ДСА у організаційному забезпеченні правосуддя. Так, Г. А. Кравчук, здійснивши аналіз законодавства про фінансування судових органів, охарактеризував статус ДСА як одного із головних розпорядників бюджетних коштів
щодо їх фінансового забезпечення. Науковець наголосив на важливості приведення законодавства у
відповідність до сучасних соціально-економічних і політичних умов, що передбачає удосконалення
механізму виділення бюджетних коштів, переведення ДСА України у систему судової влади [18].
Оскільки ДСА є одним з елементів цілісної системи організаційного забезпечення правосуддя,
окремі науковці звертають увагу на комунікативні аспекти діяльності органу. Специфічні особливості взаємодії ДСА з іншими органами державної влади досліджував Кібець В. О., акцентувавши,
зокрема, на тому, що «Діяльність Державної судової адміністрації України передбачає встановлення відповідних взаємовідносин з іншими органами державної влади, при цьому такими виступають як відповідні органи судової системи, так і органи інших гілок влади. Існування шляхів
співпраці відіграє досить важливе значення, адже з одного боку, воно сприяє формуванню цілісної
системи органів державної влади, а з іншого – забезпечує ефективне виконання кожною із сторін
таких взаємовідносин покладених на неї законом повноважень» [19].
Одним з важливих, проте з різних причин – малодослідженим є напрямок обґрунтування
шляхів посилення інноваційної активності ДСА. Відомо, що впровадження інновацій хоча й не є
засадничим принципом судової влади, однак може сприяти покращенню ефективності її діяльності,
зокрема, шляхом покращення доступності правосуддя, скорочення витрат, посилення авторитету у
суспільстві тощо. У цьому контексті звернемо увагу на дослідження Бєлявської С. Ю., котра
розглянула ДСА як невід'ємну частину інституційної складової організаційно-правового механізму
впровадження інновацій у судове управління. Науковець відзначила, що ДСА є суб'єктом опосередкованого та безпосереднього впровадження інновацій у судове управління, діяльність якого
спрямована на сприяння ефективному здійсненню правосуддя. На думку Бєлявської С. Ю., ДСА
України здійснює достатньо ефективні організаційні заходи, результати яких свідчать про
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динамічний розвиток процесу впровадження інновацій у судове управління [20]. Одним з основних
напрямків інноваційної активності ДСА нині виступає впровадження системи електронного суду,
що стало предметом дослідження Сердюк Л.Р., котра вивчила особливості нормативно-правового
забезпечення впровадження електронного судочинства у судовій системі України та наголосила, що
головною метою цього процесу є підвищення ефективності судової системи та якості здійснення
правосуддя, що визначає особливу роль ДСА у цьому процесі [21].
Висновки
Проведене дослідження свідчить про надзвичайну актуальність проблематики встановлення
мети, обов’язків та повноважень ДСА у системі організаційного забезпечення правосуддя. Основними теоретико-правовими питаннями, що постають у цьому контексті є наступні:
– визначення напрямків розвитку правового статусу ДСА у контексті виконання вимог
міжнародних стандартів у сфері правосуддя у світлі європейської інтеграції України;
– уточнення понятійно-категорійного апарату, що застосовується для опису ролі ДСА у
системі організаційного забезпечення правосуддя;
– структурно-функціональні аспекти побудови системи організаційного забезпечення правосуддя та визначення у ній місця ДСА;
– засади правового регулювання, організаційної побудови, встановлення балансу функцій,
завдань та повноважень ДСА;
– розмежування судово-правового та адміністративно-правового статусу ДСА;
– наукове осмислення ролі ДСА у фінансовому забезпеченні повного і незалежного правосуддя;
– визначення теоретичних засад комунікацій ДСА та інших суб’єктів організаційного
забезпечення правосуддя;
– окреслення принципів та механізмів досягнення інноваційної активності ДСА.
Розв’язок зазначених проблемних питань сприятиме розвитку правового статусу ДСА у системі органів, що здійснюють організаційне забезпечення правосуддя, досягненню загальної ефективності функціонування цієї системи та сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань, що входять
до переліку умов європейської інтеграції України.
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