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УДК 331.5       Економічні науки 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА – ЗАПОРУКА УСПІХУ  

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Степанова В.М., 

студентка факультету економіки та управління 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м.Луцьк,Україна 

Актуальність теми. Від того наскільки  вміло та компетентно керівник 

проводить організацію робочої діяльності колективу, залежить успішність  та 

ефективність діяльності організації в цілому.  

Час у бізнесі має особливе значення. Розумне використання такого ресур-

су, як час у бізнесі – це самоменеджмент. У будь-якій  справі гарний результат 

визначається не тільки матеріально-економічними умовами, а також і вмінням 

правильно розподіляти наявний ресурс часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як сучасний напрямок в 

управлінні – самоменеджмент виник внаслідок пошуку ефективного шляху ре-

алізації різних здібностей людини. Увагу самоменеджменту, як окремому на-

прямку менеджменту у своїх працях приділили такі науковці, як: В. Андрєєв, 

М. Вудток, Л. Зайверт, М. Лукашевич, А. Маккензі, Д. Френсіс, А. Хроленко, 

Б. Швальбе, Х. Швальбе та ін. 

Виклад основного матеріалу. Самоменеджмент, як дисципліна сформувалася 

та почала свій розвиток завдяки чому, що не всі люди мають здібності щоб зо-

рієнтуватися у своєму робочому графіку та оптимально організовувати свій 

простір для роботи [1]. 

Самоуправління – це, в першу чергу, самоорганізація, вміння управляти 

собою, управляти процесом управління в широкому розумінні – у часі, у прос-

торі, у суспільстві, у діловому світі. Лідер має бути настільки здібним викону-

вати свою роботу, щоб ефективність була максимальною. 

Володіючи технікою самоменеджменту, ви будете мати можливість вирі-

шувати робочі питання та справлятися з роботою з мінімальними витратами, 



6 
 

більш розумно підходити до організації робочих процесів, досягати більш ви-

соких результатів, знижувати завантаженість та пере напруженість від роботи, 

мінімізуєте поспіх та стрес. 

Справжній професіонал у  сфері само менеджменту, Ален Маккензі, ка-

зав: «Не має нічого більш легкого, ніж бути зайнятим. І не має нічого більш 

важкого, ніж бути результативним» [2]. 

Самоменеджмент – це поняття комплексне, до якого водить як вміння 

управляти собою та своїм часом, вміння брати на себе контроль за процесами. 

Самоменджент допомагає стати організованим, а це значить бути готовим до 

будь-яких ситуацій та подій.  

Самоменеджмент здатен навчити бути зібраним, зберігати контроль над 

тим, що відбувається з вами, бути  підготовленим до різних проявів життя, як 

приємних, так і небажаних ситуацій. 

Коли людина вирішує використовувати само менеджмент це говорить про 

те, що вона бере на себе відповідальність за свій успіх, свою кар’єру та свою 

долю.  

Основне завдання самоменеджменту керівника – максимальне викорис-

тання всіх ресурсів з мінімальних витрат. Для керівника самоменеджмент зна-

чить дотримання перевіреної системі методів в щоденної роботі з ціллю більш 

раціонального використання такого ресурсу, як час [3]. 

 Ціль самоменеджменту керівника полягає у максимальному використан-

ні всіх своїх можливостей. 

Необхідно відмітити, що самоменеджмент для керівника потрібен не 

тільки йому самому для досягнення успіху у кар’єрі, це також необхідна умова 

для ефективної діяльності всієї компанії в цілому. 

 Існують різні методи, в тому числі і прийоми самоменеджменту, для того 

щоб підлеглі виконували свої обов’язки більш ефективно. Яким ж чином моти-

вувати себе та інших, якщо відсутні сили та бажання? В будь-який сфері бізне-

су з цією проблему стикається кожний керівник. 
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Для людей з різними характерами та особливостями особистості важливі 

в першу чергу такі поняття, як самодисципліна, контроль над своєю поведінкою 

та мотивація на роботі. Всьому цьому можна навчитися при допомозі дисцип-

ліни самоменеджменту. 

Самоменеджмент керівника базується на здібностях діяти самостійно та 

вмінні управляти собою.  

У процесі самоменеджменту можна виокремити п’ять функцій:  

1. Встановлення цілей – ціль формулює кінцевий результат. Вона є моти-

вом, що визначає активність. 

2. Планування – поступове розкладання загального завдання на частини, 

щоб різні дії було можливо розподілити в часу. 

3. Визначення пріоритетів по майбутніх справах – в першу чергу, це най-

більш важливі, ті що приносять найбільший результат. 

4. Складання розпорядку дня та організація робочих процесів. 

5. Самоконтроль та коригування цілей [4]. 

Навіщо керівник має витрачати свій час на самоменеджмент? 

Керівник, це важлива частина команди. Неспроможність керівника орга-

нізувати роботу команди належним чином, звід всі зусилля членів команди на-

нівець.  Досягнути  поставлених цілей вдасться лише тоді, коли керівник зможе 

влаштувати умови роботи в дусі співробітництва та взаєморозуміння.  

Трудова діяльність керівника поділяється на такі функції, як планування, 

організація, мотивування та контроль. Але, ні всі ці функції виконує керівник, 

йому активно допомагають інші співробітники. Ціль керівника – розробка на-

прямку розвитку та правильно організована робота. 

Якщо вміння ладити з людьми – це менеджмент, то вміння ладити з часом 

– це самоменеджмент. Якість останнього визначається ефективністю першого. 

Самоменеджмент  допомагає оптимально та усвідомлено використовувати свій 

час, це послідовний та належний до використання метод роботи керівника в 

щоденній практиці.  
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Висновки. Управління часом – це гарна річ. Вчитися управляти своїм ча-

сом – завдання не для слабкої людини. Методи управління часом дають нам 

змогу управляти своїм життям. 

 Для сучасного лідера важливими особливими якостями є: професійність, 

вміння керувати командою, бажання створювати та підтримувати добрий пси-

хологічний клімат у команді. Все це є неможливим без роботи над собою, без 

самоменеджменту. 

Література: 

1. Бишоф А. Самоменеджмент. Эффективно и рационально // А. Бишоф, 

К. Бишоф [пер. с нем. Д. А. Пергамент]. —2-е изд., испр. —М.: Омега-JI, 2006. - 

127 с. 

2. Семенов А.К. Самоменеджмент руководителя. / А.К.Семенов / Режим 

доступу: http://www.elitarium.ru/2013/02/13/samomenedzhment_rukovoditelja 

3. Самоменеджмент : учебное пособие / О. А. Крикун. – Х. : ХНУ имени 

В. Н. Каразина, 2014. – 344 с. 

4. Орликовський М. О. Самоменеджмент : навч. посібник / М. О. Орли-

ковський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – К. : Кондор, 2012. – 409 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 005.642.5:334.724.6     Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стріла Ю. В. 

студентка факультету економіки та управління 

Державний вищий навчальний заклад  

«Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

Продуктивність праці визначають як кількість продукції, що вироблена за 

одиницю робочого часу, або кількість часу, що було витрачено на виробництво 

конкретного виду продукції. Продуктивність праці може відображати ефектив-

ність як живої, так і сукупної праці[1, c. 98]. 

http://www.elitarium.ru/2013/02/13/samomenedzhment_rukovoditelja
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Виробництво продукції (сільськогосподарської також) за рахунок збіль-

шення праці або збільшення рівня продуктивності цієї праці може зростати. 

Тому так важливо підвищувати рівень продуктивності праці задля підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Продуктивність праці вимірюється двома показниками, а саме – виробі-

ток та трудомісткість. Виробіток визначається як кількість продукції, що була 

вироблена одним працівником за одиницю робочого часу. Трудомісткість же є 

оберненим показником до виробітку і визначається як кількість виробничого 

часу на одиницю виробленої продукції. 

Оскільки між трудомісткістю і продуктивністю праці існує обернений 

зв'язок, можна визначити темп зростання середньогодинного виробітку:і навпа-

ки, якщо відомо темп зростання продуктивності праці, то можна визначити від-

соток зниження трудомісткості. 

В сільському господарстві для визначення рівня  продуктивності праці 

використовують такі показники як виробництво  продукції сільськогосподарсь-

кого призначення на середньорічного працівника, зайнятого в сільськогоспо-

дарському виробництві, виробництво продукції на 1 людино-день, виробництво 

продукції на 1 людино-годину. 

Для дослідження стану продуктивності на підприємстві насамперед ви-

значають як змінився рівень продуктивності праці в динаміці. Для цього порів-

нюється звітний період з попереднім. Ми досліджували продуктивність праці  у 

2017 році на державному підприємстві «Чайка» Бориспільського району Київ-

ської області(табл. 1). Дане підприємство спеціалізується на виробництві моло-

ка з розвиненим виробництвом зернових культур. 

Таблиця 1  

Аналіз продуктивності праці на ДП  «Чайка» 2016 - 2017 рр. 

№ Показник 2016р. 2017р. Відхилення 

    
абсол. % 

1. Товарна продукція, тис. грн.. 122814 159946 37132 130 
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2. Чисельність працівників, осіб 350 396 46 113 

3. З них робітників 330 334 4 101 

4. 

Питома вага робітників у зага-

льній чисельності працівни-

ків,% 

94,3 84,3 -9,9 89 

4а Людино-годин, тис. 748812 761268 12456 102 

5. Тривалість робочого дня, год. 7 7 0 100 

6 

Середня кількість годин, відп-

рацьованих одним робітником 

(р. 4а:р. 3) ·100) 

2269 2279 10,1 100 

7. 
Середня продуктивність праці 

одного робітника (р1:р3) грн.. 
372,2 478,9 106,7 129 

8 
Середня продуктивність праці 

одного робітника (р1:р4а), грн. 
0,16 0,21 0,05 128 

 

Як видно з таблиці 1 у 2017 році  на ДП «Чайка» середня продуктивність 

праці 1 робітника зросла на 28% порівняно з попереднім роком, це відбулося за 

рахунок зростання виручки від реалізації продукції на 30%. 

Наступним показником продуктивності праці, який ми розраховували є трудо-

місткість продукції(табл.  2). 

Таблиця 2 

Аналіз трудомісткості продукції  на ДП  «Чайка» 2016-2017 рр. 

Показник 2016 2017 Зміна показни-

ка,% 

1.Обсяг продукції, тис. грн. 122814 159946 130,2 

2.Відпрацьовано всіма робітниками, люд.-год. 748812 761268 101,7 

3.Питома трудомісткість на 1000 грн. люд.-год. 

(ряд.2: ряд 1) 1000 

0,006 0,005 78,1 

4. Середньогодинн. виробіток кожного робітника, 

грн.(ряд1:ряд2) 

0,16 0,21 128,1 

 

Наведені в таблиці 2 дані показують, що питома трудомісткість знизи-

лась проти минулого періоду на 21,9%. За рахунок цього фактора було в основ-

ному забезпечене зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від 

рівня трудових затрат і виконання норм. 
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Аналіз таблиці 3 показав, що у 2017 році зросла продуктивність праці як 

у галузі рослинництва так і у галузі тваринництва відповідно 21,7% та 49,2%. 

 

Таблиця 3 

Динаміка продуктивності праці по галузях на ДП «Чайка», грн./особу 

Галузь 2015 2016 2017 2017 р. у % до 2016 р.,% 

Рослинництво 250 341 415,0 121,7 

Тваринництво 173 246 367,0 149,2 

Всьгого 2071 291 350,0 120,3 

 

Щоб підвищити продуктивність праці необхідно визначити резерви збі-

льшення продуктивності праці по ключових галузях(оскільки вони мають най-

більший вплив на загальну продуктивність) та по господарству в цілому або 

збільшувати часку галузей з вищою продуктивністю. [2, с. 159] 

На продуктивність праці в сільськогосподарському підприємстві впли-

вають наступні фактори: рівень механізації, кваліфікація робітників, трудовий 

стаж і вік, мотивація персоналу, техніка, технологія і організація виробництва, 

природно-кліматичні фактори тощо. Отже, підвищення продуктивності праці 

потребує в цілому комплексного підходу, а саме зниження витрат за рахунок 

механізації та автоматизації виробництва, вдосконалення організації праці та 

підвищення рівня її інтенсивності. 

Література: 

1. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — 

[3-тє вид., без змін]. — К. : КНЕУ, 2007. — 304 с.  

2. Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности : учеб. – 3-е изд., 

доп. и  перераб. – М.: ИНФА-М, 2010. – 368 с. – (Среднее фессмональное обра-

зование). 
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УДК 339.187   Економічні науки 

 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Супрун С. В., 

Студентка,  

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасним станом рекламної 

діяльності більшості суб’єктів господарювання. Так реклама, підтримуючи і 

супроводжуючи збут продукції, багато в чому зумовлює положення, яке займає 

підприємство на ринку. Саме цей факт визначає  необхідність активізувати рек-

ламну діяльність підприємств як двигуна торгівлі. 

Центральним ядром рекламної діяльності підприємства виступає його 

продукція, що уявляє собою об'єкт рекламування. Процес створення реклами 

характеризується не так своєю складністю, як залежністю від своєчасної, повної 

та необхідної інформації, а також її обробки. 

За результатами дослідження виокремлено шість основних етапів ство-

рення реклами: 

- аудит маркетингової і рекламної діяльності, спрямований на визначен-

ня платформи для формування рекламної кампанії, зокрема, що підлягає рекла-

мі, яку аудиторію споживачів захоплює реклама, на кого розрахована, середо-

вище реклами, політика організації відносно реклами, джерела інформації (опи-

тувальники для клієнтів, власний пошук тощо), база підтвердження інформації 

рекламних носіїв; 

- створення робочого файлу результатів аудиторської перевірки марке-

тингової і рекламної діяльності у формі творчих інструкцій з метою подальшо-

го використання для побудови реклами або її корегування та уникнення слаб-

ких місць в рекламній кампанії; 

- формування блоку інформації, яка продається та є основою політики 

маркетингу підприємства, на якій відбувається формування рекламної кампанії: 
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моменти продукту, що продаються, моменти організації, що продаються, харак-

теристика товару, посилання на джерела підтвердження інформації, повчальна 

інформація, відповіді на питання споживачів, відгуки; 

- формування текстової бази рекламної кампанії (копирайтинг); 

- оформлення рекламної кампанії (дизайн) з метою залучення важливого 

споживача та підвищення ефективності реклами; 

- оцінка рекламної кампанії, тобто тестування, оцінка довіри до реклами, 

оцінка тексту тощо. 

Необхідно зауважити, що розподіл цей умовний, оскільки при роботі над 

рекламою паралельно здійснюється інші процеси комунікаційної політики під-

приємства, які вимагають внесення коректив, або змін. Крім того, кожен з пере-

рахованих етапів може мати кілька під етапів в залежності від складності та ма-

сштабів здійснення рекламної кампанії.  

Слід відмітити, що поетапно сформована рекламна кампанія дозволить 

підвищити як ефективність реклами окремо, так в кінцевому підсумку всієї фі-

нансово-господарської діяльності підприємства. Отже, реклама виступає в яко-

сті підтримки, супроводу комерційної діяльності. Саме своєчасне доведення до 

споживачів блага передбачає інформування цільової аудиторії про існування 

товару, можливості його придбання, умови покупки, місце і час продажу та 

впливає на результат роботи підприємства в цілому. 

Література: 

1. Законодавча база. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.rada.gov.ua 

2. Оценка эффективности рекламной кампании: миф или реальность? . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.marketing.spb.ru/lib-

comm/advert/effective_advertising.htm 

3. Песоцький Є. Сучасна реклама. Теорія і практика. - / Є. Песоцкий. - Ро-

стовн/Д: Вид-во «Фенікс», 2001. – 204 с. 

http://www.marketing.spb.u/lib-comm/advert/effective_advertising.htm
http://www.marketing.spb.u/lib-comm/advert/effective_advertising.htm
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УДК 339:314.82      Економічні науки 

 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Н.М. Тягунова ,  

к.е.н., професор 

Б.І Кабаці,  

к.е.н. 

Мукачівський кооперативний  

торговельно-економічний коледж 

Сучасна роздрібна торгівля України динамічно  розвивається під впливом 

загальних світових тенденцій та під впливом внутрішніх особливостей. Істот-

ний вплив на стан роздрібної торгівлі і національної економіки  загалом має, 

зокрема, купівельна спроможність населення. Індекс споживчого настрою укра-

їнців продовжує залишатися доволі низьким в порівнянні з країнами Європи, 

Північної Америки. Попри те, що значна частина українців ( майже 65%) ви-

трачають кошти економно, загалом загальні обсяги продаж як в фізичному, так 

і в грошовому еквіваленті зростають. За даними Державної служби статистики  

України реальний дохід українців в 2018 році  зріс на 19%, а разом з тим і зрос-

ли продажі товарів щоденного споживання: продажі харчових продуктів  – на 

6%, нехарчових продуктів – на 11%.Дослідження провідних фахівців в сфері 

роздрібної торгівлі дозволили визначити основні чинники росту обсягів продаж 

в Україні  [1,2]. 

Основні чинники росту обсягів продаж наступні: 

- покупка відносно недорогих товарів ( в порівнянні з брендовими), як 

правило, товарів ВТМ (власних торгових марок); 

- збільшення кількості торговельних обєктів; 

- широке використання мережі Інтернет для здійснення покупок; роз-

ширення асортименту товарів, які купують онлайн; 

- омніканальність покупок: розширення спектру діяльності інтернет-

магазинів – відкриття ними традиційних торговельних обєктів, де 
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можна забрати товар, замовлений онлайн; 

- істотний вплив промо-акцій; 

- створення торговельними підприємствами комфортних умов для 

здійснення покупок та позитивних емоцій споживачів; 

- збільшення асортименту товарів власних торгових марок крупними 

операторами ринку; 

- запровадження сучасних систем самообслуговування в торговельних 

підприємствах; 

- запровадження та розвиток антропометричного підходу і формування 

«клієнтських вражень»; 

- стрімкий ріст застосування штучного інтелекту в продажах (чат-боти, 

голосові інтерфейси); 

- запровадження електронних цінників і порталів самообслуговування; 

- розширення практики  відкритості і прозорості  торгових компаній і як 

наслідок – формування лояльності клієнтів; 

- зміна рекламної політики – використання «помітної реклами» в торго-

вельних підприємствах; 

- стрімкий ріст сервісу по доставці продуктів; 

- збільшення пропозицій екологічної, безпечної, органічної  продукції. 

Зазначені тенденції більш характерні для розвитку рітейлу великих та се-

редніх міст. Щодо споживачів сільської місцевості, більшість з них є доступ-

ною за умови відвідування міських торговельних обєктів. Разом з тим, окремі 

тенденції є перспективними з точки зору можливості їх реалізації і в сільській 

місцевості.  

Література: 

1. https://trademaster.ua/innovatsii-v-riteyle/312842 

2. https://trademaster.ua/innovatsii-v-riteyle/312749 
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УДК 338.2  Економічні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГУ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Урсолова О.І. 

студент магістратури спеціальності «Маркетинг» 

Миколаївський міжрегіональний інститут  

розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»  

м. Миколаїв, Україна 

Безперечно, що малий та середній бізнес є драйверами розвитку економі-

ки, зайнятості населення. Але для того, щоб існувати в сучасному світі, який на 

думку К. Робертса, визначається абревіатурою VUCA – нестійкий (volatility), 

невизначений (uncertainty), складний (complexity) і неоднозначний (ambiguity) 

[1, с. 35], бізнес має швидко реагувати на зміни, бути гнучким та динамічним. 

Пітер Фіск в своїй роботі «Маркетинг геній» пише: «Бізнес, як ніколи потребує 

маркетинг та маркетологів, щоб долати складнощі ринків та конкуренції, бути 

творчим та комерційним двигуном економіки та забезпечувати справжню оріє-

нтацію на споживача» [2]. Не менш відомим є висловлювання Пітера Друкера: 

«Бізнес має дві і тільки дві функції: маркетинг та інновації…. Вони продукують 

результат, все інше — це витрати» [3]. Отже, глобальне бізнес-середовище де-

монструє постійне зростання популярності маркетингових принципів, інстру-

ментів та методів.  

Розглянемо деякі організаційні підходи до побудови маркетингу малого 

та середнього бізнесу. 

Майже 50% власників малого бізнесу в США зізналися, що вони особисто 

займаються маркетингом у своїй компанії, не маючи ні окремо виділених пра-

цівників, ні підрядників (дані InfusionSoft, опитування 1000 компаній, проведе-

не наприкінці 2016 року). Ще 6,5% сказали, що взагалі не знають, хто прова-

дить їхній маркетинг. Решта підприємців для вирішення маркетингових задач 

мають когось у штаті або наймають аутсорсерів. При цьому представники аме-
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риканського малого бізнесу збираються цього року проводити чимало маркети-

нгових активностей: роботу з соціальними мережами планують 70% респонде-

нтів, email-маркетинг – 44%, інтернет-рекламу – 42%, SEO – 40%, друковану 

рекламу і direct-mail – 28%, контент-маркетинг – 27%. В той же час найбільшим 

викликом на 2017 рік опитані власники визначили так - знайти час і ресурси на 

маркетинг [4]. 

Нажаль в нас не проводилися подібні дослідження, але ситуація в Україні 

не краща. Звісно, не можна стверджувати про повне ігнорування маркетингу, 

але більшість малих підприємств використовують лише окремі його інструмен-

ти (головним чином різні види реклами власних товарів або послуг). Середні 

підприємства відзначаються більш організованішим процесом маркетингових 

дій, проте класичний відділ маркетингу, який займається систематизацію усіх 

необхідних процесів, в більшості випадків відсутній. Основні функції покладені 

на відділ збуту, решта розпорошені між іншими відділами. Особливістю малих 

та середніх підприємств доволі часто є брак ресурсів, що ставить перед ними 

дуже серйозне завдання – підхід до вибору маркетингових інструментів пови-

нен бути відповідальним і продуманим до дрібниць. Тут потрібно мінімізувати 

ймовірність скоєння помилок, інакше наслідки можуть досить сильно вплинути 

на фінансове здоров’я компанії. Зазвичай, керують малими та середніми підп-

риємствами самі засновники, або призначені близькі їм особи. Тому за все, що 

відбувається в компанії вони відчувають особисту відповідальність. Це створює 

проблеми у делегуванні повноважень для прийняття рішень стосовно маркети-

нгу фахівцям у цій галузі і призводить до затримки у розвитку. На відміну від 

великих компаній, в малих і середніх керівники нерідко вважають обов’язковим 

приймати участь у вирішенні повсякденних, оперативних питань. У більшості 

невеликих компаній маркетингова діяльність здійснюється на тактичному та 

оперативному рівні. Це означає, що підприємці в основному живуть сьогодніш-

нім днем – збільшити продажі і подумати, що робити далі. Але навіть на цьому 

рівні спостерігається певна плутанина і не завжди правильне застосування різ-

них маркетингових інструментів. Хаотичне використання тактичного та опера-



18 
 

тивного маркетингу дозволяє фірмі вирішувати бізнес завдання, які актуальні 

тільки сьогодні, але не дозволяє компанії розвиватися і нарощувати свій потен-

ціал [5, с. 265],.  

Виходів з даної ситуації може бути декілька: 

1. Якщо власник малого бізнесу сам виконує функції маркетолога, дове-

деться вчитися, щоб отримати базові уявлення про сучасні маркетингові ін-

струменти, і не стати жертвою недобросовісних підрядників. Зараз чимало мо-

жливостей як для онлайн навчання (курси, статті, вебінари), так і для тематич-

них заходів в офлайні. Основний час спочатку варто приділити розробці ком-

плексної маркетингової стратегії і маркетинг-плану, щоб наступні кроки були 

системними, постійними і мали найбільший ефект, а не носили характер хаоти-

чних. Необхідно також зрозуміти, з яким функціоналом компанія зможе впора-

тися самостійно, а який все ж таки доведеться віддати підрядникам. 

Для формування ефективної маркетингової стратегії малого бізнесу мож-

ливо виділити такі етапи:  

- чітке визначення цільової аудиторії;  

- диференціація ринкової ніші, в якій компанія збирається працювати;  

- створення унікальної торговельної пропозиції;  

- визначення головних конкурентів і аналіз їх маркетингової активності;  

- формування конкурентних переваг підприємства [6, с. 189]. 

2. Власник може розподілити маркетингові функції між працівниками 

компанії, використати сильні сторони колективу. Системні адміністратори мо-

жуть за традицією відповідати за сайт. Секретар – за офлайн рекламу і друкова-

ні матеріали. Продавці – за організацію заходів для партнерів. І так далі. Варто 

пам’ятати, що відповідальність за стратегічне планування все одно залишається 

на власнику, як і відповідальність за загальний результат. Цей варіант може 

спрацювати як тимчасовий, але не варто очікувати від любительського підходу 

високих результатів. Крім того, більшість працівників не занадто тепло сприй-

має додаткове навантаження без додаткової мотивації, і може поставитися до 

нових завдань відповідно. 
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3. Власник малого та середнього бізнесу може ввести до штату високок-

валіфікованого маркетолога. Головне не скидати всі напрямки роботи на нього 

одного, а виділити приоритетні, які потенційно можуть принести компанії най-

більший ефект. Важливо також не чекати покращення фінансових результатів 

підприємства одразу. Робота маркетолога вимагає чималих знань, зусиль, напо-

легливості, творчого підходу, часу та має оцінюватися відповідним чином. Як-

що обсяг роботи занадто великий, на середньому підприємстві може бути ство-

рений відділ маркетингу. 

4. Звернення до тимчасового консультанту. Якщо компанія вже зрозуміла 

необхідність у маркетингу, але власник не готовий витрачати багато часу на 

розробку маркетингової стратегії та планування, доцільно звернутися до тимча-

сового консультанта. Вартість його послуг може бути вищою, ніж у постійно 

найманого працівника, але на певних етапах такий підхід може бути більш ефе-

ктивним. В першу чергу, консультанта варто залучати до первинної розробки 

комплексу маркетингу, коли треба створити ефективну і єдину систему замість 

розрізнених функцій. Також його допомога буде корисною, коли маркетинг на 

підприємстві вже є, але не дає потрібного ефекту і потребує перезавантаження, 

тоді консультант може провести діагностику і розробити комплекс необхідних 

заходів. Для власника важливо знайти такого фахівця, який буде готовий повні-

стю вникнути в його бізнес і обґрунтувати всі елементи запропонованої страте-

гії. Цей варіант непогано працює в парі з штатним фахівцем - маркетологом, 

якщо кваліфікація останнього недостатня. Консультант може вибудувати осно-

вні процеси, які потім працівник зможе підтримувати самостійно. Власнику ва-

рто вимагати від консультанта проведення навчання для працівників, а також 

оговорити можливість проведення окремих консультацій у майбутньому [4]. 

Усі вищеперелічені варіанти мають право на існування і можуть бути 

ефективними. Тільки власник може визначити, який варіант буде найкращим 

для його компанії. Головне для малого бізнесу – вчасно зрозуміти, що в сучас-

ному середовищі просто не можна залишати маркетингові питання напризво-

ляще, і зробити так, щоб система маркетингу почала працювати на бізнес. Для 
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поліпшення процесу управління маркетинговою діяльністю малий бізнес має 

активніше застосовувати стратегічне мислення та бачення, здійснювати плану-

вання маркетингової діяльності та застосовувати сучасні інструменти збуту та 

комунікацій зі споживачами.  
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Антикризове управління невід'ємна основна частина будь-якого бізнесу, 

від якої залежить не тільки поточне функціонування, а і розвиток підприємства.  

http://blog.liga.net/user/oilyuhina/article/26122.aspx
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Головна задача антикризового управління полягає в прогнозуванні, попе-

редженні і недопущенні кризових явищ на підприємстві. Слід зауважити, що 

багато вчених, економістів розглядали дане питання з точки зору його ролі. Од-

нак незначна увага приділялася конкретним практичним рекомендаціям щодо 

його забезпечення з точки зору ефективності.  

На сьогодні, більш ніж 70 % підприємств, починають приділяти увагу ан-

тикризовому управлінню після настання кризової ситуації та відносяться до 

нього як до управління, спрямованого на пошук шляхів виходу із кризи та зме-

ншення витратної частини.  

Антикризове управління націлено на розробку плану здійснення компле-

ксу заходів уникнення кризи, або переживання такого стану з мінімальними ви-

тратами заздалегідь розробленим планом дій, які спрямовані на забезпечення 

беззбиткового стану, подальшого нарощування своїх масштабів діяльності. 

Ключовими етапами антикризового управління повинні бути:  

- повноцінне вивчення зовнішнього середовища, під впливом якого функ-

ціонує підприємство ( зск11,0 ); 

- проведення внутрішнього аудиту з метою виявлення поточної ситуації 

усіх структурних підрозділів ( ак205,0 ); 

- здійснення аналізу отриманих результатів з метою оцінки слабких місць 

у діяльності підприємства, визначення факторів його безпосередньої залежності 

та ступеня впливу, а також ранжування їх за ступенем важливості та виокрем-

лення у групи першочергового вирішення та другорядного. Таким чином необ-

хідно здійснювати упорядкування слабких місць ( ...

31,0 стслфк ). 

- здійснення моніторингу змін основних показників діяльності підприємс-

тва за визначений історичний термін (не менш ніж 5 років) з метою встанов-

лення основних моментів їх коливання і причин цих коливань ( мк41,0 );  

- прогнозування показників діяльності підприємства не менш ніж на три 

роки (період встановлений за результатами опитування експертів) за всіма на-

прямками господарювання (основними, додатковими) з метою планування но-
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рмативних показників двох рівнів (перший рівень – мінімальні – забезпечують 

беззбиткову діяльність; другий рівень – забезпечення ефективного функціону-

вання – отримання прибутку та його примноження) ( .

58,0 прогнк );  

- складання робочого зошиту (електронної форми) отриманих результатів 

за кожним попереднім етапом для проведення аналізу ситуації, що склалася на 

підприємстві ( .

65,0 монітк );  

- розробка комплексу заходів щодо поліпшення результатів господарської 

діяльності або утримання їх на поточному рівні ( .

72,0 напрк );  

- ранжування заходів з поліпшення ситуації за критерієм пріоритетності (

.

808,0 вибірк );  

- вибір та реалізація найбільш перспективних ( .

914,0 реалк ); 

- оцінка отриманих результатів та здійснення корегуючих дій, або розро-

бка іншої стратегії розвитку підприємства ( оцінкак101,0 ).  

За допомогою методу МАІ була встановлена ступінь важливості кожного 

етапу антикризового управління та сформовано модель ефективного антикри-

зового управління, яка представлена нижче.  

 

оцінкареалвибірнапрмонітпрогнмстслфазс

заг ккккккккккK 10

.

9

.

8

.

7

.

6

.

54

...

321 1,014,008,02,005,08,01,01,005,01,0 

 

Якщо, загальна оцінка (Кзаг) менше 1, механізм антикризового управління 

є неефективним, необхідно скорегувати дії кожного етапу, якщо дорівнює 1 є 

сталим, однак потребує постійного моніторингу, якщо більше 1, то він є ефек-

тивним та адаптований під дане підприємство Оцінювання кожного етапу анти-

кризового управління доцільно здійснювати за десятибальною шкалою.  

Таким чином, реалізація даного методу оцінки ефективності антикризо-

вого управління надасть можливість сформувати його під особливості підпри-

ємства та раціонального використання, що призведе до стабільного економіч-

ного стану підприємства, та здатність функціонувати в кризовий період з міні-

мальними витратами. 
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 Ефективність виробництва є однією з найважливіших характеристик ре-

зультативності діяльності підприємства. Сільськогосподарське виробництво 

вимагає органічного поєднання і взаємодії щонайменше чотирьох чинників – 

робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. Ефективність – це від-

ношення результату (ефекту) до витрат, які були затрачені на його отримання.  

Підприємства можуть здійснювати виробничу діяльність з різним рівнем 

ефективності. Тобто від витрачання однакової кількості ресурсів вони отриму-

ють різні результати. Економічний ефект виражає різноманітні вартісні показ-
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ники, які характеризують проміжні і кінцеві результати виробничої діяльності 

підприємства. До таких показників можна віднести: чистий дохід,  повна собі-

вартість продукції, прибуток на 1 т продукції та рівень рентабельності вироб-

ництва.[1, с.156] 

Проаналізуємо ефективність виробництва соняшникової олії нерафінова-

ної на прикладі ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат" (табл.1). Це підп-

риємство спеціалізується на переробці насіння соняшника та виробництві олії, 

шроту і лузги. В середньому добова переробка насіння соняшника сягає до 1200 

тон, або сої – 250 тон, або ріпаку – 315тон. 

Таблиця 1 

Показники економічної ефективності виробництва соняшникової олії  

ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат" 

Показник 

Роки 
Відхилення 2017 

від 2016 

2015 2016 2017 
абсолют. 

знач. 
 у % 

Чистий дохід від виробницт-

ва олії, грн. 

 

1 185 17

6    

 

2 707 83

5    

 

2 780 06

3    

 72 228    102,7 

Повна собівартість 1 т, грн. 16800 17433 18818,8  1 386    107,9 

Ціна реалізації 1 т, грн. 21700 22450 24000 1550 106,9 

Прибуток на 1 т, грн. 4900 5017 5181,2  164    103,3 

Рівень рентабельності, % 29,2 28,8 27,5 -1,3    95,5 

 

З 2016 р. до 2017 р. роки рівень рентабельності виробництва соняшнико-

вої нерафінованої олії знизився на 4,5%, що свідчить про зменшення ефектив-

ності виробництва цієї продукції. Порівняно не високий  рівень рентабельності 

зумовлений збільшенням виробничих витрат і не дуже високою ціною реаліза-

ції. У 2017 р., порівняно з 2015 р., собівартість 1 т олії підвищилась на 12%, а 

ціна його реалізації зросла на 10%. За таких умов прибуток на 1 т олії збільши-

вся на 5%.  Саме через те, що темпи зростання собівартості випереджають тем-

пи зростання ціни, рівень рентабельності падає. Отже, так як на ринкову ціну 
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підприємство вплинути не може, йому потрубно здійснювати заходи щодо 

зниження собівартості продукції. 

Так як 90% собівартості складає ціна насіння соняшнику, а на неї підпри-

ємство також не може суттєво вплинути, оскільки працює на давальницькій си-

ровині, є можливість зменшувати інші витрати. Прикладом можуть стати ви-

трати на енергоресурси. Підприємство може переобладнати власну котельню та 

використовувати лушпиння соняшнику як альтернативний енергоресурс, так як 

цей вид паливо підприємство отримує в якості відходів. 

Ефективність альтернативного пальника надзвичайно висока, адже є мо-

жливість спалювати досить дрібне неліквідне паливо з високим енергетичним 

виходом.[2, с.53] Тому підприємство, яке переходить на цей спосіб опалення, 

матиме значну економію грошових витрат на паливо. При цьому на температурі 

опалювальних приміщень це ніяк не відбивається. 

Література: 

1.  Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник . - К.: 

Атіка, 2002 рік - 480 c. 

2. Ласій В. Про економічну суть показників ефективності інвестиційних 

проектів.// Економіка України - 2003 - №7 - с.90. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Шпак О. О.,  

Студент,  

Вищого навчального закладу «Університет  
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м. Дніпро, Україна 

З метою уникнення кризової ситуації на підприємстві, в умовах сьогоден-

ня, необхідно належну увагу приділяти організації  збутової політики, а також 

розробці ряду програм на її підтримку. 
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Актуальність збутової політики для підприємств обумовлюється загаль-

ними вимогами ринку і необхідністю пристосовуватися до них. Йдеться про 

глибоку насиченість ринку товарами, перевищення пропозиції над попитом і 

посилення конкурентної боротьби за увагу покупця. 

Правильно сформована діяльність підприємства передбачає ефективну 

збутову політику, оскільки від організаційно-економічних рішень залежить ус-

пішний збут продукції на ринках.  

Однак, при здійсненні збутової політики підприємство має ряд проблем 

та перешкод. 

До найбільш поширених проблем в сфері збуту відносяться: 

- неефективність та невідповідність організаційної структури відділу 

збуту ринковим вимогам; 

- поверхневий моніторинг поведінки учасників ринку та його складових, 

що є наслідком відсутності своєчасного реагування на ситуацію, зокрема пове-

дінку споживача та його вимоги; 

- відсутність узгодженості та взаємодії різних структурних підрозділів з 

метою отримання максимального ефекту від збутової діяльності (впровадження 

політики «кожен сам за себе»); 

- відсутність довгострокових планів збутової політики, в основному вони 

є короткострокові; 

- відсутність належної комунікаційної програми підтримки збутової 

політики (гнучкої системи роботи зі споживачем), зокрема програм «лояль-

ності», персональних кабінетів, дистанційних форм замовлень, системи знижки 

тощо; 

- поверхневий (формальний) контроль за результатами збутової політи-

ки, причинами відхилень отриманих показників від планових, здійсненням 

своєчасних та відповідних коригуючих дій з метою подальшого уникнення 

негативних ситуацій та підвищення рівня успішності підприємства; 

- відсутність постійного моніторингу дій конкурентів та аналізу їх збу-

тової політики; 
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- слабкість інформаційного забезпечення збутової діяльності; 

- формальна мотиваційна складова співробітників відділу збуту, яка є 

головним важелем активізації зусиль для здійснення ефективної реалізації про-

дукції. 

Отже, наявність відповідних проблем та перешкод в збутовій політиці 

підприємства, обумовлює необхідність здійснення організаційно-економічних 

змін в збутовій діяльності, а також реалізації ряд заходів, спрямованих на 

підвищення її ефективності. 

З метою забезпечення перспективного розвитку підприємства та мак-

симізації прибутку, збільшення масштабів діяльності за рахунок правильно ор-

ганізованої збутової політики необхідно, в першу чергу, сконцентрувати зусил-

ля на вдосконаленні збутової діяльності. 

Найбільш доцільними, на наш погляд, для вдосконалення збутової 

політики підприємства є: 

- побутова оптимально-ефективної оргструктури відділу збуту, при цьому 

врахувати значимість таких складових як маркетинг, виробництво та інші; 

- впровадити систему залежності дій співробітників відділу збуту і клієнтів 

з метою налагодження майбутньої  довготривалої співпраці та збільшення об-

сягів реалізації продукції; 

-  покращення інформаційного забезпечення діяльності збутових відділ, що 

дозволить здійснювати комплексний, деталізований і систематизований аналіз 

засобів і методів організації збутової діяльності, який можна застосовувати до 

реалізації в реальних умовах з метою підвищення ефективності діяльності кон-

кретного суб’єкту господарювання. 

Таким чином, проведені дослідження відобразили значимість і виявили 

сутність перешкод та проблем, а також напрямків організації збутової діяль-

ності підприємства в сучасних умовах, а саме відзначили, що основною умовою 

підвищення ефективності збутової політики підприємства є використання су-

часних організаційних та економічних інструментів і технологій управління, 

маркетингу та контролю.  
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Готельний бізнес, на теперішній час, один із найкрмерціоналізованих ви-

дів бізнесу, який, з одного боку, спрямований на досягнення мети підприємства 

(максимізацію прибутку) за рахунок надання готельний послуг як вітчизняним 

клієнтам, так і зарубіжним, а з іншого, впливає на імідж країни на світовому 

просторі та покращення економічної складової держави. 

Однак, готельний бізнес, слід розвивати не як замкнену вітчизняну сис-

тему за принципом: кількість – велика, якість – незначна, попит на послугу не-

постійний (носить переважно випадковий характер), а використовуючи досвід 

таких країн як Великобританія, США, ОАЕ та інші. Для цього необхідно готе-

льний бізнес розглядати як стратегічну бізнес-культурну систему, що побудо-

вана на державно-партнерських відносинах, головна ціль якої досягається за 
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рахунок позиціонування як на ринку країни так і інших країн, та шляхом на-

дання високоякісних послуг професійним кадровим складом, використовуючи 

сучасну матеріально-технічну базу з високорозвинутими технологіями. Саме 

такий підхід дозволить вивести вітчизняний готельний бізнес на інший рівень 

якості. 

Отже, основними складниками готельного бізнесу є клієнт, кадри, матері-

ально-технічна база, фінансові ресурси, державна підтримка. Тому для розвитку 

готельного бізнесу особливу увагу необхідно приділити невеликим готелям ві-

дповідної комфортності та рівня якості обслуговування.  

За результатами проведеного дослідження, встановлено, що більшість 

опитаних (73%) віддають перевагу саме невеликим готелям. Це пов'язано як із 

ціновим фактором, а також із умовами комфортності ―почувати себе як дома‖. 

Основною перешкодою в цьому напрямку є наявність ―тіньового‖ готельного 

бізнесу. Саме цей бізнес негативно впливає на розвиток готельного бізнесу на-

лежного рівня, так як він короткотривалий, з низьким рівнем обслуговування 

або його відсутності взагалі , що, в свою чергу, породжує падіння попиту та 

іміджевої складової країни в цілому. 

У свою чергу, така ситуація виникає внаслідок відсутності контролю з 

боку держави, проведення політики, яка спрямована на тінізацію доходів як фі-

зичних так і юридичних осіб. 

Тому розвиток готельного бізнесу необхідно здійснювати використовую-

чи досвід інших країн, і, в першу чергу, усвідомити, що це один із двигунів со-

ціально-економічного підйому як країни, так і підприємства. 

Для цього слід: 

- Готельний бізнес розвивати шляхом залучення висококваліфікованого 

персоналу до управління. 

- Політика бізнесу готельних послуг повинна бути спрямована на інно-

ваційні розвиток. 

- Готельний бізнес за підтримки держави розвивати як спільний бізнес з 

міжнародними бізнес-структурами або за рахунок створення транснаціональних 
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компаній, що надає можливість використовувати провідні технології бізнес-

структур готельної спеціалізації, а також менеджменту висококваліфікованих 

кадрів. 

- Здійснювати вихід на зовнішні ринки шляхом залучення готельного ау-

тсорсингу; 

- Змінити підхід до побудови готельного бізнесу як у частині надання 

якісного обслуговування відповідно цінового фактору, так і в частині відмови 

від політики «зняття вершків», це сприятиме побудові довготривалих партнер-

ських відносин з клієнтами та популяризації готельного бізнесу. 

Отже, розвиток готельного бізнесу можливий за рахунок зміни його век-

торного розвитку, спираючись на якісне обслуговування, висококваліфікований 

персонал та активну участь  держави. 
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Одним з критеріїв успішності національної економіки вважається підви-

щення конкурентоспроможності організацій. 

Досягти високого рівня конкурентоспроможності - важливе завдання для 

кожного підприємства, що прагне зайняти стійкі позиції на ринку. Сфера пос-

луг - один з найважливіших секторів економіки, де проблема підвищення кон-

курентоспроможності є актуальною. Автосервісі послуги, у тому числі продаж 

автомобілів, - окремий вид діяльності, який має постійно зростаючий попит.  

Підвищення рівня вимог автовласників до асортименту і якості послуг ав-

тосервісів загострює проблему забезпечення конкурентоспроможності.  

Спираючись на вищенаведені факти та результати дослідження для авто-

салонів одним із важелів підвищення конкурентоспроможності є активізація 

роботи дилерів за рахунок удосконалення методу розрахунку маржі дилера. 

У даний час маржа для всіх дилерів є однаковою сумою. Введення нового 

методу розрахунку маржі дозволить враховувати параметри та характеристики 

кожного дилера окремо, зважаючи на його ефективність роботи та відповід-

ність стандартам дилерського договору. Мета введення нового методу розраху-

нку маржі – єдина модель стимулювання дилерів відповідати стандартам виро-

бників та дистриб’юторів.  

Запропонована структура маржі, яка відповідає вказаним вище вимогам, 

включає дві складові: перша – зміна – якість (70 %): кваліфікаційне винагоро-

дження (винагородження за відповідність стандартам); друга – постійна – роз-
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виток (10 %) – процес розвитку (сприяння дилерам відповідати вимогам стан-

дартів виробників та дистриб’ютора) та база (20 %) – основна діяльність (ком-

пенсація базових витрат дилера пов’язаних з виконанням дилерських функцій). 

Сутність складової «База» полягає в тому, що вона включає компенсацію 

витрат дилера з виконання своїх функцій та зобов’язань перед дистриб’ютором 

з реалізації автомобілів. Виплачується за наявності у дилера: комплекту діючих 

договорів (дилерський, реалізація а/м, сервіс, запчастини і т.д.); паспорта підп-

риємства; автосалону / площадки та СТО (або затвердженого графіка їх будів-

ництва).  

Складова «Розвиток»: включає авансування дистриб’ютором витрат ди-

лера на розвиток підприємства і виконання вимог стандартів виробників та дис-

триб’ютора; дозволяє дилерам вкладати кошти в виконання вимог стандартів 

«Якість». 

Виплачується за наявності у дилера: затвердженого бізнес-плану; затвер-

дженого плану розвитку підприємства; затверджених графіків будівництва / ре-

конструкції підприємства. 

Складова «Якість»: включає сім розділів дилерського стандарту (ДС), що 

визначають якість виконання дилером своїх функцій; робить на дилера прямий 

стимулюючий вплив відповідати ДС; спонукає до збільшення ділової активнос-

ті в мережі, стимулює ріст рівня відповідності дилера ДС; функціонує через 

оцінку дилера за допомогою «односторінкових стандартів»; розраховується за 

результатами щоквартального оновлення інформації про підприємство в залеж-

ності від рівня відповідності дилера ДС, що визначають якість виконання диле-

ром своїх функцій та обов’язків.  

У ДС виділено сім розділів: реалізація автомобілів; гарантійне та сервісне 

обслуговування; реалізація запасних частин; персонал; розвиток підприємства; 

виконавча дисципліна; інформаційні технології. 

Кожен з цих розділів має відповідну питому вагу у складовій маржі 

«Якість», вона встановлена оцінювальним методом відповідно до важливості 

(пріоритетності) стандартів цього розділу для дистриб’ютора та виробника і до 
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того, як ці стандарти впливають на обсяг продаж та задоволеність споживачів. 

Ці розділи на основі дилерських стандартів можна розбити детальніше на окре-

мі підрозділи з їх відповідною питомою вагою. 

Кожен дилер, використовуючи електронну версію стандартів, може готу-

вати звіт, який демонструє скільки маржі і за невідповідність яким дилерським 

стандартам він втрачає. 

Отже, розроблений новий метод розрахунку маржі для стимулювання ди-

лерів, який сприятиме розвитку дилерів, покращить якість надання послуг, сти-

мулюватиме дилерів до відповідності стандартам, повніше задовольнятиме по-

треби споживачів, збільшить обсяги продажу товарів та надання послуг, збіль-

шить прибуток  дилерів, дистриб’юторів і виробників. 
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Українська економіка, попри важку політичну ситуацію, поступово праг-

не досягнути європейського рівня.  В цьому важливу роль відіграє обсяг прису-

тності іноземного капіталу в нашій економіці. Зростання іноземного капіталу не 

тільки дає змогу наблизити нас до статусу члена європейського союзу, а  й до-

помагає в подоланні наслідків економічної кризи, зростанні технічного прогре-

су та підвищені життєво важливих показників господарської діяльності. 

На законодавчому рівні в Україні вже сформовано механізм залучення 

іноземних інвестицій та систему регулювання діяльності іноземних інвесторів. 

До таких нормативно-правових актів можна віднести: Закон України «Про інве-

стиційну діяльність» [3]; Закон України «Про режим іноземного інвестування» 

[4];  Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» [1]; Закон 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2] та інші. 

Так, згідно статті 1 Закону України «Про режим іноземного інвестуван-

ня», іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами 

в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з ме-

тою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [4]. 

В Україні, окрім іноземних інвестицій, присутня практика застосування і  

іноземних кредитів. Але іноземні інвестиції включать ряд переваг перед остан-

німи. Наприклад, інвестор сам зацікавлений у покращенні рівня господарюван-

ня та нарощування виробництва, а це, в свою чергу, має величезну користь не 

тільки для конкретного підприємства,  але й для економіки України в цілому. 
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В загальному можна виділити наступні переваги іноземних інвестицій 

для економіки України [5, с.110]: 

1. Збільшення виробничих потужностей. 

2. Стимулює конкуренцію на ринку. 

3. Через збільшення експорту та економії імпорту покращується 

платіжний баланс країни. 

4. З’являється можливість в отриманні досвіду та підвищенні 

кваліфікації. 

5. Зростають податкові надходження. 

Окрім позитивних сторін іноземних інвестицій, виділяють і негативні. Зо-

крема, купівля іноземними інвесторами стратегічно важливих підприємств, що 

є недопустимим, але це може стримувати надходження іноземного капіталу. 

Також наголошують на тому, що продукції підприємств з іноземними інвести-

ціями не стимулюватимуть конкуренцію, а навпаки, встановлять настільки ви-

соку планку, що це призведе до банкрутства місцевих виробників. Можна стве-

рджувати про те, що така «природа» конкуренції – сильні витісняють слабших, 

але виникає проблема в захисті національних інтересів [5,с.113]. 

Ще однією проблемою можна вважати інвестиційну привабливість украї-

нських регіонів. Хибна думка про те , що іноземних інвесторів завжди приваб-

люють лише регіони з найнижчим рівнем оплати праці. Іноземні інвестори го-

тові вкладати кошти в регіонах навіть з найвищим рівнем оплати праці, але як-

що це можна компенсувати, наприклад, високою інфраструктурою, ефективною 

адміністрацією, тощо. 

Отже, можна стверджувати, що попри негативні ефекти, іноземні інвес-

тиції матимуть більше позитивний ефект для української економіки. Але існує 

ряд внутрішніх проблем, котрі необхідно вирішити. Наприклад, однією з таких 

є проблема вирішення якої повинна бути законодавча база: більше обмежую-

чою для іноземних інвесторів чи навпаки більше ліберальною. Таке питання 

постає через політико-економічну нестабільність в нашій країні. Якщо велика 

кількість іноземних інвесторів, наприклад, завдяки зняті законодавчих обме-
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жень, почнуть інвестувати в наші підприємства, але через політичну нестабіль-

ність в один день захочуть вивезти свої інвестиції і прибуток - це стане загро-

зою появи платіжної кризи. Тому Україні необхідно переглянути свої пріорите-

ти і максимально швидко вирішити усі політико-економічні проблеми, що не 

дають ефективно та безпечно залучати іноземний капітал. 
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Abstract : The article deals with the issue of international legal regulation of 

the fight against illegal migration in Ukraine, since this phenomenon has a much 

more conflicting character between the states. At the end of the cold War in 1990, the 

problem of illegal migration had a special nature and relevance, when all continents 

were under the influence of this phenomenon. Nowadays, international migration has 

different forms and are permanent because states have many difficulties to control 

this phenomenon. Illegal migration is one of the problems of international migration 

and is one of the national problem for Ukraine. International cooperation actors 

urgently need to coordinate their interests and efforts to develop more international 

legal rules to fight against illegal migration, which would express the consent of the 

will of all States [48]. In addition to being a national problem for Ukraine, illegal 

migration acts as a provoking factor of conflict in the social, political, economic and 

other fields of the state. At present moment, a process of reform of the Ukrainian 

legal system is continuing. For this reason, an analysis of the main problems posed by 

the international legal repression of illegal migration will contribute to the formation 

and practical application of the concept of a new Ukrainian law and policy on 

migration in general, as well as the adoption of Ukraine's positions on the inter-

?ational scene. 

Key words: Illegal migration, legal regulation, human rights, counteraction to 

illegal migration, universal and regional norms for counteracting illegal migration. 
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Résumé de l'article : l’article traite de la question de réglementation juridique 

internationale de la lutte contre la migration clandestine en Ukraine, ce phénomène 

ayant un caractère beaucoup plus conflictuel entre les États. À la fin de la guerre 

froide dans les annees 1990, le problème de la migration illégale revêtait un caractère 

et une pertinence particulière, alors que tous les continents étaient sous l'influence de 

ce phénomène. Aujourd'hui, la migration internationale se présente sous différentes 

formes et est permanente, car les États ont beaucoup de difficultés à contrôler ce 

phénomène. La migration illégale est l’un des problèmes de la migration inter-

?ationale et est également un problème national pour l’Ukraine. Les acteurs de la 

coopération internationale ont un besoin urgent de coordonner leurs intérêts et leurs 

efforts pour élaborer plus de normes juridiques internationales sur le problème de la 

lutte contre la migration clandestine, chose qui exprimeraient le consentement de la 

volonté de tous les États [48]. La migration illégale en plus d’etre un problème 

national pour l’Ukraine, agit en tant que facteur provocateur de conflit dans le 

domaine social, politique, economique et autres de l'État. À l'heure actuelle, le 

processus de réforme du système juridique ukrainien se poursuit. C'est pourquoi 

l'analyse des principaux problèmes posés par la répression juridique internationale de 

la migration clandestine contribuera à la formation et à la mise en pratique du concept 

d'une nouvelle loi et politique ukrainienne sur la migration en général, ainsi que de 

l'adoption des positions de l'Ukraine sur la scène internationale. 
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Анотація. У статті розглядається питання міжнародно-правового регу-

лювання боротьби з нелегальною міграцією в Україні оскільки це явище має 

набагато більш конфліктний характер між державами. Наприкінці холодної 

війни з кінця 1990-х років проблема нелегальної міграції мала особливий хара-

ктер і актуальність, коли всі континенти перебували під впливом цього явища. 

Сьогодні міжнародні міграції мають різні форми і є постійними, оскільки дер-

жави мають багато труднощів у контролі за цим явищем. Нелегальна міграція є 

однією з проблем міжнародної міграції i є також національною проблемою для 

України. Існує нагальна потреба для суб’єктів міжнародного співробітництва 

узгодити інтереси та скоординувати зусилля у руслі вироблення таких міжна-

родно-правових норм щодо проблеми протидії нелегальній міграції, які б вира-

жали погодженні волі усіх держав, були загальновизнаними та, окрім того, були 

модернізованими та ефективними засобами подолання зростання масштабів 

цього загрозливого явища [48]. Нелегальна міграція є також національною про-

блемою України вона виступає провокативно-конфліктогенним фактором у со-

ціальній, політичній, економiчний та інших сферах у державі. На даний час 

триває процес реформування правової системи України, cаме тому аналіз осно-
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вних проблем міжнародно-правової протидії нелегальній міграції сприятиме 

формуванню та реалізації на практиці концепції нового українського міграцій-

ного законодавства та політики, а також утвердженню позицій України у між-

народній сфері. 

Ключові слова:  Нелегальна міграція, правове регулювання, права люди-

ни, протидія нелегальній міграції, універсальні та регіональні норми з протидії 

нелегальній міграції. 

Постановка проблеми. З огляду на науково-практичну актуальність теми 

на сьогодні основною проблемою є розуміння oднією з існуючих конфлікто-

генних проблем міжнародної міграції є такий її вид як нелегальна міграція. Це 

явище має стійку тенденцію поширення та постійно змінюється й ускладнюєть-

ся. За даними ООН, з 1975 р. чисельність мігрантів у світі збільшилась удвічі, 

та досягла 175 млн чоловік [33]. Кількість нелегальних мігрантів у світі за 

останні 10 років зросла до 70 млн. чоловік. Слід зазначити, що міграція в ціло-

му має свою власну динаміку, була постійною після закінчення холодної війни і 

має різні форми в кожній країні, але нелегальна міграція сьогодні зростає і має 

спільні критерії та показники: механізм причин і наслідків і засоби боротьби, 

які не дуже ефективні. 

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення міжнародних пра-

вових норм, пов'язаних з боротьбою з нелегальною міграцією в Україні, а також 

проблеми застосування міжнародних норм.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним 

підґрунтям статті є дослідження фахівців у галузі мiжнародного права: Ю. Ри-

маренко [1], МП. Леся [2], О.А. Малиновська [3], Алексеев С.С. [4], М.: Дабахов 

[5], Ткачев [6], Димов, Ю.О [7]. Лукашева Е.А [8]. Лукашук И.И[9]. Казимирчук 

В.П [10]. Мухтарова А.К[11]., Іщенко В. С [12], та інших. У своїх працях автори 

розкривали власні погляди на проблему боротьби з нелегальною міграцією та у 

вирішенні проблеми нелегальна мiграцiя. Для ефективної протидії нелегальній 

міграції слід вдосконалювати універсальні міжнародні норми, механізми та 

процедури. Невід’ємно від них мають розвиватися регіональні механізми про-
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тидії, які також відіграють важливу роль у сфері міжнародного співробіт-

ництва. Окрім того, в кожній державі, слід створити власні механізми протидії 

нелегальній міграції.  

Предметом дисертаційного дослідження є міжнародно-правові ме-

ханізми та нацiональнi-правові механізми, що діють у сфері протидії нелегаль-

ній міграції в Україні. 

Мета статті полягає у аналізі сучасних міжнародно-правових відносин, їх 

суб’єктів, процедур, механізмів, які діють у сфері співробітництва з протидії 

нелегальній міграції, а також в оцінці можливостей використання міжнародно-

го досвіду для удосконалення внутрішнього законодавства та національної 

стратегії України. Відповідно до цього, визначена мета зумовила зосередження 

уваги на постановці та розв’язанні наступних задач:  

- розкрити поняття нелегальної міграції та міжнародно-правових ме-

ханізмів протидії даному явищу, історичний розвиток нелегальної міграції та 

норм міжнародного права щодо неї; 

- проаналізувати внутрішньодержавні заходи стосовно за-

побігання та протидії нелегальній міграції; 

- розкрити рівень та недоліки реалізації норм міжнародного 

права у законодавстві та інституційній системі України у сфері про-

тидії нелегальній міграції. 

Виклад основного матеріалу. Нелегальною міграцією є незаконне пе-

реміщення через державний кордон, це може бути при використані підроблених 

документів наприклад візи, паспорти або без документів, самостійно чи за до-

помогою третіх осіб, а також проживання на території країні без належного 

дозволу компетентних державних органів. 

Міжнародно-правові документи визначають певні характерні риси неле-

гальної міграції: наявність посередника, контрабандиста, який організовує пе-

ретин кордону; прибуток отримується з тих коштів, які нелегальний мігрант 

сплачує контрабандисту; боргова кабала майже не практикується. Якщо ж вона 

виникає, з’являються грошові вимоги до нелегального мігранта, які у свою чер-
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гу можуть перетворитися у експлуатацію останнього; контрабанді людей не 

завжди притаманний прямий взаємозв’язок з іншими формами організованої 

злочинності, тим часом як у торгівлі людьми цей взаємозв’язок не підлягає 

сумніву. Слід наголосити, що саме торгівля людьми ніколи не носить доб-

ровільного характеру і має на меті експлуатацію. З позиції ООН, це є два ос-

новних критерії, які відрізняє її від нелегальної міграції [341 – 343]. В доктри-

нах міжнародного права також не існує чіткого визначення міжнародно-

правового механізму протидії нелегальній міграції. На основі існуючих доктри-

нальних розробок.  

Проблему нелегальної міграції слід розглядати у контексті прав людини, 

бо воно є як грубим порушенням прав людини-мігранта, так й порушенням ін-

тересів держави. Універсальні норми міжнародного права відображають 

наступні тенденції розвитку протидії нелегальній міграції у світі: робиться ак-

цент на захисті загальних прав людини-нелегального мігранта; визнається, що 

більш універсальна процедура надання статусу біженця та захист прав легаль-

них трудящих-мігрантів безпосередньо впливає на зменшення нелегальної 

міграції; окрема увага приділяється посиленню міжнародно-правового захисту 

жінок та дітей, що перебувають у статусі нелегальних мігрантів; нелегальне пе-

реправлення мігрантів визнається транснаціональним злочином та посилюється 

відповідальність осіб, які займаються таким переправленням; ініціюється ро-

зробка міжнародних інформаційних програм з запобігання нелегальній міграції. 

У свою чергу, міжнародні регіональні норми РЄ та ЄС у міграційній сфері ма-

ють певні особливості: 

а) вони складаються із загальноприйнятих заходів щодо посилення кон-

тролю за міграційними потоками (у тому числі й шукачів притулку, нелегаль-

них мігрантів), проведення ефективної боротьби з ТНОЗ, застосування превен-

тивних засобів протидії нелегальній міграції; 

б) передбачають заходи, спрямовані на інтеграцію переселенців у країні, 

яка приймає; 

в) об’єднують спільні міжнародні заходи, які проводять країни з метою 
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вдосконалення управління міграційними потоками на двосторонньому або ба-

гатосторонньому рівнях;  

г) спрямовуються, як правило, на поліпшення управління потоками 

мігрантів, чіткіше визначення умов в’їзду та проживання іноземців, перегляд 

законодавства і процедур, пов’язаних з правом на отримання притулку, 

зміцнення систем контролю на кордонах і всередині країні з метою запобігання 

нелегальної міграції [341].  

Але в політиці РЄ та ЄС щодо нелегальної міграції існують й певні 

недоліки: відсутня пан-європейська стратегія між ЄС та РЄ зі спільної протидії 

нелегальній міграції; залишається необхідність розробки пан-європейської 

Програми протидії нелегальній міграції та створення пан-європейських Кон-

венцій щодо боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми, правово-

го врегулювання проблем неповнолітніх нелегальних мігрантів та жінок. Неле-

гальна міграція, як правило, зумовлена такими ж факторами, що й легальна. Ба-

гато урядів визначило, що метод, який вони використовують для розробки своєї 

політики та законодавства щодо регулювання легальної міграції, часто може 

впливати на те, яких неорганізованих форм набирає така міграція. Країни при-

значення не є пасивною стороною, вони сприяють прямо чи опосередковано 

створенню умов для стимулювання міграції, при чому як легальної, так і неле-

гальної. Так, наприклад, неефективна політика уряду з питань легальної мігра-

ції ненавмисно сприяє інтенсифікації нелегальної міграції. До того ж, уряди 

країн-призначення обмежені наступними внутрішніми та зовнішніми фактора-

ми та через це не мають достатньо повноважень для контроля за імміграцією.  

Останнім часом виникла проблема взаємозв’язку між організованою зло-

чинністю та нелегальною міграцією, які мають двобічний характер: вертикаль-

ний та горизонтальний. По-перше, нелегальна міграція складається з низки 

тісно пов’язаних між собою окремих злочинів. По-друге, поміж різними типами 

злочинної діяльності в межах однієї організації існують і горизонтальні зв’язки. 

Таким чином, явища нелегальної міграції є не лише проблемою міграції насе-

лення, але й проблемою організованої злочинності, тому слід зосередити увагу 
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на ліквідації організованих злочинних формувань на рівні їх керівництва [247]. 

Проблема взаємозв’язку нелегальної міграції та міжнародного тероризму при-

вернула увагу національних урядів країн, особливо тих, які є потенційно 

імміграційними:  

Нормативна база України стосовно питання протидії нелегальній міграції 

за останні роки збільшилась, однак продовжує проходити складний та кон-

структивний процес гармонізації з міжнародно-правовими та загальноєвропей-

ськими стандартами у сфері протидії нелегальній міграції. Систематизацію за-

конодавства слід розглядати як один із засобів поліпшення міграційно-

правового регулювання. 

Висновки. У статті узагальнюються результати дисертаційного до-

слідження та визначаються основні проблеми здійснення міжнародного-

правове регулювання протидії нелегальній міграції в Україні. Зокрема, відзна-

чається:  

Міжнародно-правові документи визначають певні характерні риси неле-

гальної міграції: наявність посередника, контрабандиста, який організовує пе-

ретин кордону; прибуток отримується з тих коштів, які нелегальний мігрант 

сплачує контрабандисту. З позиції ООН, це є два основних критерії, які 

відрізняє її від нелегальної міграції. Аналіз становлення міжнародних норм з 

протидії нелегальній міграції крізь призму історії становлення міжнародного 

права загалом та періодів розвитку міграції зокрема. Визначається, що такі ка-

тегорії, як ―нелегальна міграція‖, ―нелегальний мігрант‖ у Давні часи 

замінювались такими поняттями, як ―чужинець‖ або ―ворог‖, а пізніше – ―без-

паспортний‖. Крім того, виникнення паспортної системи у ХV ст. відіграло 

роль стримуючого фактору у запобіганні неурегульованих та незаконних пе-

реміщень населення між країнами. Необмежена міжнародним правом та націо-

нальними законами міграція закінчилася з початком Першої світової війни, ко-

ли запроваджується систематичний імміграційний контроль. Саме у цей період 

виникає явище нелегальної міграції у сучасному розумінні.  
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Жамгарян Артур 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого 

Відповідно до ст. 5 ЗУ "Про міжнародне приватне право", у випадках, пе-

редбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно 

здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відно-

син. Вибір права має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін 

http://zakon.nau.ua/doc/?code
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правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх сукуп-

ності, якщо інше не передбачено законом. 

Даний принцип передбачає, що вибір права може бути здійснений щодо 

правочину в цілому або його окремої частини. У будь-якому разі вибір права 

щодо окремих частин правочину повинен бути явно вираженим. 

Особливістю принципу автономії волі сторін є те, що вибір права або змі-

на раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин у 

будь-який час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях його вико-

нання тощо. Вибір права або зміна раніше обраного права, які зроблені після 

вчинення правочину, мають зворотну дію і є дійсними з моменту вчинення пра-

вочину. Хоча щодо цього є певні застереження: Вибір права або зміна раніше 

обраного права не можуть бути підставою для визнання правочину недійсним у 

зв’язку з недодержанням його форми та обмежити чи порушити права, які на-

були треті особи до моменту вибору права або зміни раніше обраного права. 

Обов'язковою умовою вибору права відповідно до вказаної статті є при-

сутність іноземного елементу у правовідносинах. [1] 

Іноземний елемент - ознака, яка характеризую відносини у міжнародному 

приватному праві. Вона може виявлятися у одному з трьох аспектів: 

1) суб'єкт, який має іноземну належність (у фізичних осіб це може бути 

громадянство чи місце проживання, а у юридичних - місце реєстрації, місце 

провадження діяльності тощо); 

2) об'єкт, який знаходиться на території іноземної держави; 

3) юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном. 

Автономія волі сторін закріплюється у правових системах різних держав 

для регулювання договірно-правових відносин, пов'язаних із іноземним право-

порядком. До визначення її сутності можна використовувати різні підходи. З 

одного боку,  

В даному випадку автономія волі виступає не тільки принципом, а й сво-

єрідним джерелом права, що надає можливість суб'єктам договору обрати не-

типову модель поведінки, при цьому сторони самі визначають конкретний за-
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стосовуваний правопорядок. Однак автономія волі як вибір застосовного права 

сторонами правочину - це, скоріше, не джерело права, а колізійна прив'язка, 

встановлена у договорі самими суб'єктами приватноправових відносин.  

Однак автономія волі не є необмеженою за своєю сутністю. У національ-

ному законодавстві зазвичай прямо встановлюються межі її застосування (подіб-

ні угоди не повинні порушувати імперативні норми національного законодавст-

ва). Закон говорить про можливість обрати застосовуване право, але не дозволяє 

сторонам визначати спосіб, у який застосовуване право має бути встановлено. 

Іншими словами, сторони можуть вказати на застосування правопорядку певної 

держави, загальних принципів права та справедливості, звичаїв ділового обігу 

тощо. Суд має прийняти такий вибір сторін у тих випадках, коли право вибору 

дозволено законодавством. Однак на практиці трапляються випадки встановлен-

ня сторонами "бланкових" правил визначення застосовуваного права. [5] 

Однак при цьому сучасні тенденції розвитку законодавства, судової та 

договірної практики у сфері міжнародного приватного права говорять про роз-

ширення меж застосування принципу автономії волі. Законодавчі норми щодо 

вибору застосовуваного права сторонами стають більш гнучкими і більш дета-

льними. Положення щодо можливості вибору права знаходять відображення у 

міжнародних договорах із питань вирішення колізій. У практиці частіше засто-

совуються положення приватноправових кодифікацій торговельних звичаїв, які 

не мають характеру офіційних правових норм, але набувають чинності в силу 

вибору їх сторонами конкретної справи. Все частіше висловлюються думки про 

основоположний характер начала автономії волі порівняно із допоміжними, су-

бсидіарними колізійними прив'язками. Попри дискусійний характер останнього 

питання, конкуренція між началом автономії волі та класичними формулами 

прикріплення с очевидною. 
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Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

м. Київ, 2019 рік 

Бандитизм як суспільно-небезпечне явище простежуються у світовій іс-

торії вже майже протягом тисячоліття. Перші згадки про бандитизм можна 

знайти в «Руській Правді», яка була офіційним збірником того часу, що мав за-

гальнодержавний характер. За цей проміжок часу - від правління Ярослава Му-

дрого і до наших днів - бандитизм набував інших рис у зв’язку із зміною суспі-

льства, суспільних проблем та потреб. Змін зазнало і саме трактування поняття 

«бандитизм», оскільки  законодавець враховує саме зміни у суспільстві та спо-

соби вчинення вказаного злочину. Проте проблемні питання саме щодо квалі-

фікації такого суспільно-небезпечного явища як бандитизм виникають і сього-

дні. Трапляються непоодинокі випадки неправильної кваліфікації дій учасників 
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учинених злочинів. Ці дії, хоч і мають ознаки складу злочину, передбаченого 

ст.257 КК України, але іноді кваліфікуються органами досудового розслідуван-

ня та судовими органами за іншими статтями Особливої частини Кримінально-

го кодексу України, що призводить до оскарження судових рішень у апеляцій-

ному та касаційному порядку або до досить затяжного судового розгляду спра-

ви, що суперечить принципу кримінального провадження, а саме - забезпечен-

ню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.  

До проблемних питань, які виникають у процесі кваліфікації бандитизму, 

ми вважаємо, можна віднести проблему розмежування бандитизму та розбою, 

вчиненого організованою групою; проблему розмежування банди та злочинної 

організації; проблеми у процесі доказування складових об’єктивної сторони бан-

дитизму. 

Бандитизмом відповідно до чинного Кримінального кодексу України ви-

знається організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, устано-

ви, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у  вчинюва-

ному нею нападі [1, с.131].  

Розглядаючи  проблемні питання кваліфікації бандитизму, слід зазначити, 

що обов’язковою ознакою банди є наявність у хоча б одного з її учасників будь-

якої вогнепальної чи холодної зброї за умови, що інші члени групи знають про 

неї та розуміють, що вона буде застосована під час нападів [2, с.78]. 

Також основними відмінностями бандитизму від розбою, вчиненого ор-

ганізованою групою осіб, є родовий об’єкт вказаних злочинів, мета, ступінь 

стійкості учасників зазначених об’єднань та, як уже зазначалось, озброєність 

учасників банди. 

Законодавець спробував розмежувати вказані види злочинів у Постанові 

Пленуму Верховного Суду № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду 

судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 

об’єднаннями», але чіткого розмежування між бандитизмом та розбоєм в цій 

постанові не простежується [3]. 



54 
 

Однією з найважливіших відмінностей є те, що бандитизм − один із неба-

гатьох злочинів, який має усічений склад, і відповідно, законодавець перено-

сить момент завершення злочину на більш ранню стадію виконання, тому бан-

дитизм вважається вчиненим з моменту організації банди, не залежно від того, 

чи були вчинені збройні напади, чи ні. Розбій же вважається закінченим лише у 

випадку застосування насильства, відповідно вчинення нападу, не зважаючи на 

те, чи мало місце заволодіння майном [4, с.52-53].  

Отже, на нашу думку, при кваліфікації злочину, передбаченого ст.257 КК 

України, у процесі правозастосування слід звернути увагу саме на родовий 

об’єкт бандитизму, враховувати ступінь стійкості банди та її озброєності. 
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Ледь не кожного дня зростають прояви насильства в сім’ї в Україні. Реа-

льну кількість таких проявів виявити майже неможливо, тому що сукупність 

справ за фактами домашнього насильства, повідомлення по телебаченню по 

окремим ситуаціям чи просто почута розповідь – це лише невелика частина всіх 

насильницьких дій в сім’ї, які відбуваються загалом. Всі статистичні данні не 

відображають реальних масштабів домашнього насильства, адже воно часто 

буває прихованим.  

Однак проблема насильства в сім’ї наразі стає однією з найважливіших 

для українського суспільства. Поширення проявів насильства не лише руйну-

ють сім’ю, злагоду та розуміння в ній, стають великою проблемою у суспільстві 

з соціальної, психологічної точки зору, а й з юридичної, виступаючи однією з 

передумов поширення злочинності у суспільстві. Враховуючи це, стає зрозумі-

лим важливість ґрунтовної та дієвою законодавчої бази щодо домашнього на-

сильства, закріплення заходів протидії та попередження насильства в сім’ї то-

що. Окремі такі аспекти передбачені Конституцією України, Кримінальним Ко-

дексом України, але ми поговоримо більше про спеціальне законодавство в цій 

сфері.  

Більше п’ятнадцяти років діяв Закон України «Про попередження насиль-

ства в сім’ї». В ньому передбачалися заходи запобігання та реагування на про-
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яви насильства в сім’ї, повноваження органів державної влади на факти засто-

сування фізичної сили в родинах та інше. Були встановлені такі спеціальні за-

ходи з попередження насильства в сім’ї: офіційне попередження про неприпус-

тимість вчинення насильства в сім’ї, взяття на профілактичний облік та зняття з 

профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, захисний 

припис, стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім’ї у спеціалізо-

ваних установах для жертв насильства в сім’ї [1].  

 Однак фактично приписи закону майже не діяли, постраждалі члени сім’ї 

залишались без допомоги держави, дієвого реагування від відповідних органів 

не було. Все це було результатом недостатньої законодавчої регламентації про-

блеми, страху потерпілих звернутись за допомогою, відсутність реагування з 

боку органів державної влади, загальна недовіра населення до правоохоронних 

органів тощо.  

7 грудня 2017 року був прийнятий новий Закон України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», який, за думкою експертів, повинен зро-

бити значний внесок в подоланні такої проблеми, адже сам текст закону більш 

конкретний та юридично грамотний, передбачає більший захист прав потерпі-

лого та суворіші заходи протидії домашньому насильству тощо. Те, що цей за-

кон набагато кращий за попередній не викликає сумніву, але чи є він таким 

«ідеальним»? Спробуємо розібратися в цьому на основі аналізу спеціальних за-

ходів щодо протидії домашньому насильству, передбачених ним.  

Закон визначає такими заходами: терміновий заборонний припис стосов-

но кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілак-

тичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, направ-

лення кривдника на проходження програми для кривдників [2].  

Терміновий заборонний припис є новелою українського законодавства в 

протидії домашньому насильству. Він полягає в застосуванні до кривдника та-

ких заходів як зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постра-

ждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебуван-

ня) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраж-
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далою особою. Такий припис може виносити за заявою постраждалої особи або 

за ініціативою працівника Національної поліції. Строк дії заборонного припису 

не може перевищувати 10 діб. Поліцією може бути застосоване примусове ви-

селення, якщо особа відмовляється це зробити добровільно. В той же час, вста-

новлюється недопустимість застосування припису залишити житло чи перебу-

вати в одному житлі з постраждалою особою до неповнолітніх.  

В цілому закріплення такого виду заходу є повністю виправданим, адже 

постраждалим небезпечно знаходитися біля кривдників через велику ймовір-

ність продовження його насильницької поведінки й особливо залякувань через 

звернення до правоохоронних органів, тому з метою забезпечення максималь-

ної безпеки постраждалої особи застосування тимчасових заборонних приписів 

є дуже ефективним та зручним заходом. Однак, в законі не деталізовано багато 

моментів, які виникатимуть при практичному застосування правової норми. 

Наприклад, не врегульованим залишається питання місця перебування кривд-

ника, якому заборонено перебувати у спільному із сім’єю житлі.  

Обмежувальний припис застосовується за рішенням суду на підставі зая-

ви від постраждалої особи або її представника, а окремих випадках – від батьків 

дитини, або представників дитини, опікун, орган опіки та піклування. В межах 

обмежувального припису можуть визначатися один або декілька таких заходів:  

заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постражда-

лою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої 

особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближати-

ся на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, 

інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборона особисто і 

через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним ба-

жанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-

який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні перего-

вори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку 

особисто і через третіх осіб.  
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Відповідне рішення про видачу або про відмову у видачі обмежувального 

припису приймається на основі оцінки ризиків. Видається такий припис на 

строк від одного до шести місяців.  

Законодавче закріплення обмежувального припису як спеціального захо-

ду протидії домашньому насильству однозначно має позитивний характер, тому 

що забезпечує безпеку, більше дотримання та (або) відновлення прав постраж-

далої особи і при цьому обмеження деяких прав чи покладення додаткових 

обов’язків на особу-кривдника. Але певні нюанси все ж існують. Так, невідома 

доказова база для застосування обмежувальних приписів, як саме буде оціню-

ватися рівень ризику та інші фактори, необхідні для призначення судом такого 

припису 

Взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профі-

лактичної роботи здійснюється уповноваженим на те підрозділом органу Наці-

ональної поліції з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насиль-

ства. Строк профілактичної роботи встановлюється законодавством, при закін-

ченні такого строку особа-кривдник знімається з профілактичного обліку.  

Такий захід був закріплений і в попередньому Законі України «Про попе-

редження насильства в сім’ї», однак мав дещо інші підстави та процедуру його 

застосування. Визначення такого заходу в новому законі безумовно є потріб-

ним, адже при будь-якій противоправній поведінці з метою її подальшого попе-

редження важливо не тільки покарати винного, але й виховати його. Тому саме 

така профілактична робота покликана здійснювати превентивну функцію для 

кривдників у майбутньому. В той же час, за статистичними даними близько 90 

тис. родин наразі перебувають на такому профілактичному обліку, однак масш-

таби насильства в сім’ях не зменшуються. Тому варто говорити про необхід-

ність підвищення ефективності профілактичної роботи.  

Ще одним спеціальним заходом щодо протидії насильству в сім’ї є вико-

нання програм для кривдників. Відповідальними за організацію, забезпечення 

проходження та виконання програм для кривдників є місцеві державні адмініст-

рації та органи місцевого самоврядування. З метою запобігання повторному вчи-
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ненню домашнього насильства та забезпечення виконання програми для кривд-

ника дитину-кривдника може бути тимчасово влаштовано до родичів, у сім’ю 

патронатного вихователя або до установи для дітей. Направляється кривдник на 

проходження програми судом на строк від трьох місяців до одного року.  

Ми підтримуємо закріплення такого виду заходу щодо протидії домаш-

ньому насильству, адже як і у випадку взяття на профілактичний облік кривд-

ників та проведення з ними профілактичної роботи, яке аналізувалося вище, 

воно відіграє велику роль для попередження подальшої насильницької поведін-

ки у кривдника. Однак, потрібно забезпечити максимальну ефективність такого 

заходу.  

Отже, прийняття Закону України «Про запобігання та протидію домаш-

ньому насильству» від 07.12.2017 стало значним проривом у сфері у сучасному 

українському законодавстві та позитивним моментом в регулюванні проблеми 

домашнього насильства. Зокрема, закріплений в законі перелік спеціальних за-

ходів щодо протидії домашньому насильству є, на нашу думку, правильним та 

доречним. Але в той же час, деякі положення потребують доопрацювання та 

деталізації. Також важливим аспектом є створення умов для ефективної реалі-

зації таких заходів при їх практичному застосуванні.  
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повітряного та космічного права 
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Національного Авіаційного університету 

Зі створення органів Національної поліції України, останнім надано за-

вдання щодо діяльності, які зазнали певних суттєвих змін. Прийнятий Закон 

України «Про Національну поліцію» передбачає, що «завданнями поліції є на-

дання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і по-

рядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держа-

ви; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслі-

док надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (ч. 1 ст. 2) [1]. 

Проте, відповідно до Положення про Національну поліцію, основними за-

вданнями Національної поліції є: 1) реалізація державної політики у сферах за-

безпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; 2) внесення на 

розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних при-

чин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (п.3) [2]. 

На підставі цього, звичайно, виникає певне питання щодо завдань органів 

Національної поліції України та для чого саме створена поліція, - для надання 

поліцейських послуг, як сервісний орган, чи для реалізації державної політики, 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Тобто у сфері правового регулювання поліцейських послуг, можна конста-
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тувати, що вказані положення є схожими, проте мають певні відмінності, як та-

кі, що можуть спотворити ідею створення поліції в Україні. 

Конституція України гарантує, що основним обов’язком держави перед 

своїми громадянами, а також населення в цілому, є безпосередньо захист та 

охорона прав і законних інтересів осіб. Проте це обов’язок держави, а не послу-

га з боку держави чи органів Національної поліції України, як регламентовано 

Законом України «Про Національну поліцію». 

Правоохоронна діяльність органів Національної поліції України представ-

ляю собою певну діяльність, яка спрямована на виконання функцій або завдань 

з охорони правопорядку, розслідувань, запобігань порушень законодавства, за-

хист національної безпеки, підтримання правопорядку задля забезпечення ста-

ну законності, як зазначає В.Т. Маляренко [3]. Виходячи з цього, органи поліції 

– це правоохоронні органи, які і повинні виконувати вказані завдання щодо 

охорони (правоохоронну діяльність), які мають обов'язкові вимоги здійснення: 

1) здійснюються спеціально уповноваженими органами; 2) у специфічній сфері 

охорони, захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи (фізич-

ної чи юридичної), суспільства і держави; 3) у спеціальній формі; 4) за певною 

процедурою; 5) з дотриманням спеціальних правил проведення окремих дій. 

П. 4 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» передбачає надання 

послуг «з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги». Однак, є 

органи, які діють безпосередньо на надзвичайні ситуації, такі як, наприклад, 

служба надзвичайних ситуацій, а не органи поліції. 

Використання в Законі України «Про Національну поліцію» терміну «по-

ліцейська послуга» значно звужує сферу діяльності поліцейських, ступінь зна-

чущості даного органу в державі та суспільстві. Органи Національної поліції 

стали більш сервісним органом, на обов’язок якого покладено надання послуг у 

сфері обслуговування населення, хоча має бути захист і забезпечення їх прав. 

Крім того, законодавець не дає чіткого визначення змісту поняття «поліцейська 

послуга», що це за послуги, та які конкретно послуги входять до їх компетенції. 
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Нове законодавство нашої країни, яке регламентує діяльність органів На-

ціональної поліції України, має бути конкретизовано та приведено у відповід-

ність Конституції України та іншим законодавчим актам. Має бути чітке врегу-

лювання та розмежування завдань, які покладені на органи поліції.  
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ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 

Смешнова А.В., 

головний спеціаліст Пирятинського  

РС УДМС України в Полтавській області 

м.Пирятин Полтавська обл., Україна 

Здобуття Україною незалежності зумовило створення та розвиток держа-

вно-правових інститутів, одним з яких є інститут громадянства. Належність до 

такого інституту підтверджує низка визначених державою документів. Так, від-

повідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство», одним з основних доку-

ментів, що підтверджує громадянство України є паспорт громадян України [1]. 

Наявність паспорта створює умови для реалізації правового статусу гро-

мадян України, здійснення ними конституційних прав і обов'язків. Паспорт - це 

https://zakon.rada.gov.ua/
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офіційний юридичний документ, який видається органами внутрішніх справ, та 

містить у собі демографічні дані громадянина як суб'єкта права. 

Розглядаючи поняття «паспорт» слід звернутися до історії, оскільки в хо-

ді розвитку суспільства це поняття мало різне тлумачення. Професор І.Є. Анд-

рієвський вперше визначив поняття «паспорт» як видане державою підданому, 

який виїздив за кордон, формальне посвідчення особистості у вигляді вардер-

буха, що їх видають німецькі держави виїжджаючим промисловцям, або у ви-

гляді простого посвідчення про те, що продавець є підданим певної держави. 

Паспорт у перекладі з французької означає: passe - прохід, і port - гавань, 

«passeport» - дозвіл на відплиття. Ще здавна, паспорт був як «одно изъ средствъ 

для наблюденія за подозрительными лицами, въ видахъ охраны государствен-

ной безопасности» [2]. 

Історія виникнення паспортної системи та власне паспорта сягає далеко в 

минуле. Як свідчать історико – літературні джерела, паспортна система виникла 

ще в XV ст. 

Запровадження паспортів у Союзі Радянських Соціалістичних Республік 

(далі –СРСР) розпочалося 27 грудня 1932 року постановою «Про встановлення 

єдиної паспортної системи по СРСР і обов'язкової прописки паспортів». Влас-

ники паспортів були зобов'язані прописатися упродовж 24 годин після приїзду 

на нове місце проживання. На відміну від членів радгоспів, колгоспникам вида-

ча паспортів не передбачалася, що перетворювало їх на «радянських кріпос-

них». 

31 грудня 1932 року аналогічний документ був ухвалений в Радянській 

Україні. В УСРР запровадження паспортної системи почалося з Харкова, Києва 

та Одеси. Для покращення ідентифікації особи з жовтня 1937 року в паспорті 

стали вклеювати фото, другий екземпляр якого зберігався в органах міліції. Для 

унеможливлення підробок запроваджувалися спеціальні чорнила для записів у 

бланках паспортів і спецмастика для печаток. У літерно-цифровому номері па-

спорту шифрувалась інформація про відсутність судимості у його власника або 

її характер у разі наявності [3]. 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1422
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=12&Day=27&td=1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1932
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=12&Day=31&td=1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1932
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/mm.pl?Month=10
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1937


64 
 

 «Положення про паспорти» від 10 вересня 1940 року розширювало тери-

торію паспортизації за рахунок райцентрів та населених пунктів, де знаходи-

лись машино-тракторні станції, встановлювало 5-річний термін дії паспорта для 

осіб у віці від 16 до 55 років, безстрокові для нагороджених орденами СРСР та 

старшим 55 років. При зміні місця проживання власник паспорта мусив пропи-

сатися упродовж 24-х годин - проживання без паспорта або прописки каралося 

штрафом до 100 рублів. Замість Харкова, який втратив свій столичний статус, 

особливий паспортний режим з 50-кілометровим радіусом довкола запроваджу-

вався для Києва. Напередодні війни з Німеччиною міграції населення були су-

воро регульованими як за допомогою інституту прописки, так і обмеженням 

свободи вибору робочого місця. 

Нове «Положення про паспорти», затверджене 21 жовтня 1953 року, у за-

гальних рисах підтверджувало існуючу форму «паспортної залежності» радян-

ської людини. Змінювався термін дії нових паспортів. Особам у віці 16-20 років 

видавався 5-річний паспорт, особам від 20-ти до 40 років - десятирічні, стар-

шим 40 років паспорт видавався безстроково. Розширювався перелік місцевос-

тей, населення яких було зобов'язане мати паспорти; зокрема, це прикордонні 

райони СРСР та території республік Балтії. Колгоспникам паспорти видавалися 

лише на період виконання сезонних робіт по договору та у разі проживання у 

«режимній місцевості», більшість же селян не могла залишити місце прожи-

вання на строк понад 30 днів, а короткочасний виїзд був можливий лише зі спе-

ціальною довідкою з сільради [4]. 

Постанова Ради міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року «Про заходи з 

подальшого удосконалення паспортної системи в СРСР» запроваджувала пас-

порт громадянина СРСР, обов'язковий для всіх радянських громадян, які досяг-

ли 16-літнього віку, і вперше за майже півстолітнє існування колгоспної систе-

ми надавав колгоспникам право вільного пересування країною та вибору місця 

проживання. 

Новий паспорт заповнювався російською та мовою союзної республіки чи 

автономної адміністративної одиниці, обов'язково містив фотографію власника, 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=10&td=1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1940
https://www.jnsm.com.ua/h/0720T/
https://www.jnsm.com.ua/h/0624Q/
https://www.jnsm.com.ua/h/0624Q/
https://www.jnsm.com.ua/h/0622N/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=21&td=1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1953
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яку потрібно було оновлювати при досягненні 25-ти і 45-тирічного віку. На пе-

ріод строкової служби в збройних силах, перебування за кордоном, ув'язнення 

тощо паспорти вилучалися. Виїзд в іншу місцевість на термін понад 1,5 місяці 

(окрім відряджень, відпусток, лікування тощо) передбачав виписку. За прожи-

вання без паспорта або прописки чи реєстрації, умисне псування чи втрату пас-

порту встановлювався штраф 10 руб. За порушення правил паспортної системи 

встановлювалася кримінальна відповідальність, яка у 1983 році була замінена 

адміністративним покаранням. Видача та обмін нових документів мали прово-

дитися з 1 січня 1976 по 31 грудня 1981 років [3]. 

У незалежній Україні паспорт громадянина був запроваджений постано-

вою Верховної ради України від 26 червня 1992 року «Про затвердження поло-

жень про паспорт громадян України та свідоцтво про народження». Серед об'є-

ктивних даних про громадянина у ньому була відсутня графа «національність».  

Паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки синього ко-

льору або паспортної картки-листка, заклеєного плівкою з обох боків, видавався 

міськими і районними відділами органів внутрішніх справ кожному громадяни-

нові України після досягнення ним 16-річного віку у місячний термін [2, 31]. 

На сторінки паспорта заносились прізвище, ім'я та по батькові, дата, міс-

це народження, відомість про стать, дата видачі та орган, що видав паспорт, а 

також підписи власника паспорта та посадової особи, відповідальної за його 

видачу; вклеюється фотокартка форматом 45x55 мм (розмір фотовідбитка має 

бути 35x45 мм). У зв'язку з віком передбачено місце для вклеювання фотокар-

ток власника після досягнення 25- і 45-річного віку у 5-денний термін. Паспор-

ти, в яких  були не вклеєні такі фотокартки при досягненні власниками зазначе-

ного віку, вважаються недійсними. Записи у паспорті засвідчувалися гербовою 

мастичною печаткою [5]. 

Окрім відмітки про прописку, в паспортах зазначалися не менш значущі 

відомості, такі як: 1) про реєстрацію/розірвання шлюбу, що забезпечує здійс-

нення подружжям своїх прав і обов'язків; 2) про наявність неповнолітніх дітей, 

що дає право громадянам на пільги щодо податків, грошову допомогу багатоді-

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1983
https://www.jnsm.com.ua/h/0824M/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=06&Day=26&td=1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1992
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тним матерям; 3) про групу крові та резус фактор, які у невідкладних випадках 

можуть врятувати життя людині; 4) відношення до військової служби тощо. 

Постановою кабінету Міністрів від 25 березня №302 «Про затвердження 

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, ви-

дачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним 

та знищення паспорта громадянина України» з 1 січня 2016 року в Україні було 

запроваджено оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтак-

тним електронним носієм, а також паспорта громадянина України, що не міс-

тить безконтактного електронного носія [6].  

Бланк  паспорта  громадянина  України  (далі  -  паспорт)  виготовляється  

у  формі пластикової  картки  типу  ID-1, що  містить  безконтактний  електрон-

ний  носій. Формат  картки становить  54  х  85,6  міліметра  та  може  мати  до-

пустимі  відхилення  відповідно  до  стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

У  паспорт  імплантовано  безконтактний  електронний  носій,  який  від-

повідає  вимогам нормативних документів України  у  сфері  технічного  та  

криптографічного  захисту  інформації. Безконтактний електронний носій від-

повідає вимогам стандарту  ISO/IEC 14443 щодо  запису  і зчитування даних. 

До безконтактного електронного носія вноситься  інформація, яка  зазна-

чена на лицьовому та  зворотному  боці  паспорта,  біометричні  дані,  парамет-

ри  особи  (відцифрований  образ обличчя, відцифрований підпис особи), а та-

кож дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена  на  безконтактний  

електронний  носій,  відповідно  до  вимог  Закону  України  ―Про Єдиний  

державний  демографічний  реєстр  та  документи,  що  підтверджують  грома-

дянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус‖ (далі - Закон).  

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. №199 «Про 

внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 р. №302» врегульовано питання оформлення паспорта громадянина Укра-

їни з використанням бланка у формі картки. Так, урядовим рішенням виключе-

но положення, яке надавало можливість оформлення паспорта громадянина 

України з використанням бланка у формі книжечки. 
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Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний 

отримати паспорт.  Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного 

віку, на чотири роки, а особам,які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років 

Біометричний паспорт має кілька важливих переваг перед звичайними 

паперовими паспортами. Головна перевага такого паспорта це його висока за-

хищеність від підробок, вірніше його практично неможливо підробити, а це в 

свою чергу запобігає шахрайство і злочинні махінації. Користуватися такою ID-

картою зможе тільки власник паспорта. Другим незаперечною перевагою є його 

компактність і зносостійкість.  

У багатьох країнах ЄС і не тільки давно діють біометричні паспорти, а 

двадцять країн вже готові перейти на цей вид документів. Перш за все, це пов'я-

зано із загрозою терористичних атак. Швидко ідентифікувати людину за такою 

ID-картки не складе труднощів і в свою чергу може запобігти злочинові. Таким 

чином, головним у переході на біометричні паспорти є підвищення рівня безпе-

ки в країні і суспільстві в цілому. 

Таким чином, нині паспорт  громадянина України набув вдосконалення та 

розвитку, став засобом здійснення політики правової демократичної держави, 

яка позачергово забезпечує права та інтереси громадян, сприяє зниженню зло-

чинності та підвищенню безпеки як громадян так і держави. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ХУЛІГАНСТВО 

 

Ткаченко Г.М. 

студент Інституту управління і права 

Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

м. Київ, Україна 

Однією з необхідних та обов’язкових умов належного функціонування 

будь-якої держави та суспільства є забезпечення громадського порядку. Сучас-

не українське суспільство стурбоване поширенням деструктивних процесів у 

відносинах між різними групами людей, сформованих за політичними, соціаль-

ними, релігійними, національними, територіальними та іншими ознаками. 

Мабуть що найбільш небезпечним посяганням на громадський порядок, 

що порушує громадський спокій, виступає таке кримінальне правопорушення, 

як хуліганство. 

Питанню кримінальної відповідальності за хуліганство присвячені праці 

М.І. Бажанова, В.Т. Дзюби, І.М. Даньшина, О.П. Ігнатова, І.М. Копотуна, 

М.Л. Накловича, Г.І. Піщенка, Ю.М. Ткачевського, А.П. Тузова, Є.В. Фесенка, 

С.С. Яценка, В.В. Налуцишина та інших. 
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У науці існують різні версії походження терміну «хуліганство». Зокрема 

П. Люблінський стверджує, що вперше про хуліганів («вуличні араби»), загово-

рили в Америці. Під ними розуміли групи молодих людей, які мали суттєву 

ознаку – кидали виклик закону і порядку, свої потреби задовольняли шляхом 

застосування насильства до інших людей. Суб'єктивними якостями цих осіб бу-

ли жорстокість, агресія, озлобленість до всіх і кожного [1, с.38-43] 

Слова «хуліган», «хуліганство», як вважають деякі дослідники цього зло-

чину, походить від російського слова «хула», хулити – тобто, порочити, засу-

джувати, сварити [2, с.767-768]. 

М. Наклович, дослідивши літературні джерела, зокрема англійських авто-

рів, дійшов висновку про те, що «навіть етимологічне походження цього понят-

тя спірне». Проте інші дослідники вважали, що слова «хуліган», «хуліганство» - 

це слова іноземного походження і відстоювали думку, що дані слова є похідни-

ми від прізвища ірландської родини злочинців Hooligan, яка проживала у XVIII 

столітті в Лондоні. Інші – від імені ірландця Holly, що організував декілька 

банд, які тероризували оточуючих [3, c.13]. 

Проведений аналіз літературних джерел звичаєвого права, таких норма-

тивно-правових актів як «Руська правда», церковних статутів, договорів Київ-

ських князів з Візантією, Новгородських і Псковських судних грамот, Литовсь-

ких статутів, Московських Судебників 1497 р. та 1550 р., засвідчує відсутність 

в них норм про хуліганство. Відсутня така норма і в нормативних актах Геть-

манської держави. Можна припустити, що у випадках, коли мало місце пору-

шення спокою, бешкетництво або навіть грубий прояв зневаги до будь-якої 

особи, в разі, коли такі прояви супроводжувалися спричиненням фізичної або 

майнової шкоди, вчинене тягло відповідальність за посягання на здоров'я (жит-

тя в разі вбивства) або власності [4, с.114]. 

 В Соборному Уложенні 1649 р. царя Олексія Михайловича передбача-

лась відповідальність за «озорство». Під ним розумілось групові бійки між жи-

телями населених пунктів, вулиць, брутальна лайка.  
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В Уложенні про покарання кримінальні і виправні 1845 р. за порушення 

благочинства під час священнослужіння в церквах передбачалась відповідаль-

ність за діяння, що засвідчувало неповагу і певним чином каралось [5, с.313]. 

В 1914 р. в Петербурзі відбувся З'їзд руської групи Міжнародного Союзу 

криміналістів, який не сприйняв пропозицію про включення до числа злочинів 

хуліганства як самостійного діяння. З'їзд все таки визнав, що особистий спокій 

людини, безперечно потребує охорони, але на даний час він не охороняється [3, 

с.14]. Така позиція базувалася на тому, що, за словами А.Н. Трайніна, неможливо 

виокремити об'єктивні ознаки хуліганства, тому що воно характеризує не зовні-

шній світ дій і факторів, а світ внутрішніх психічних переживань [1, с. 38-62]. 

В радянському законодавстві вперше про хуліганство згадується в стат-

ті 2 Декрету РНК РРФСР від 4 травня 1918 р. «Про революційні трибунали», 

згідно з яким до відання цих трибуналів були віднесені і «справи по боротьбі з 

погромами, хабарництвом, підлогами, неправомірним використанням радянсь-

ких документів, хуліганством і шпигунством». 

Перша спроба визначити хуліганство як кримінальний злочин, зроблена в 

постанові Касаційного відділу ВЦВК від 6 жовтня 1918 р. «Про підсудність ре-

волюційним трибуналам», згідно з якою винним в хуліганстві вважається той, 

хто виключно з метою внесення дезорганізації в розпорядження Радянської 

влади або образити моральні почуття або політичні переконання оточуючих 

вчинив безчинство [3, с.15]. 

В подальшому бешкетництво, побутові образи, зневага до пересічних 

громадян почали сприйматися вже не як «політичні» або «контрреволюційні» 

прояви. Такі вчинки дістали назву «дрібне хуліганство». 

В першому Кримінальному кодексі РСФСР 1922 р. відповідальність за 

хуліганство була передбачена ст. 176, Глави V «Злочини проти життя, здоров'я, 

свободи і гідності особи», підрозділу 5 «Інші посягання на особу і її гідність». 

КК Української РСР 1922 року перейняв ці положення КК РРФСР «з метою єд-

ності кримінального законодавства радянських республік».  
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В подальшому український законодавець дещо по іншому визначив озна-

ки хуліганства. Постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 25 серпня 1926 р. «Про 

посилення боротьби з хуліганством» ст. 176 КК УРСР була викладена в дещо 

іншій редакції: «Хуліганство, тобто бешкетні, пов'язані з явною неповагою до 

суспільства дії, тягнуть за собою примусові роботи на строк до одного місяця 

або штраф до 50 карбованців. Ті ж самі дії, якщо вони обтяжувалися буйством 

чи безчинством, або наполегливо не припинялися, не дивлячись на попере-

дження органів, що охороняють громадський порядок, - позбавлення  волі на 

строк до трьох років із суворою ізоляцією. Ті ж самі дії, якщо вони пов'язані із 

вбивством, зґвалтуванням, тяжкими тілесними ушкодженнями або з підпалом, - 

позбавлення волі на строк до десяти років зі суворою ізоляцією, з підвищенням, 

при особливо обтяжуючих обставинах, до вищої міри соціального захисту (роз-

стріл)» [6, с.13-14]. 

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що радянська влада, 

забезпечуючи захист державних інтересів, відійшла від захисту інтересів окре-

мих громадян, вбачаючи в хуліганських проявах діяння, що завдає шкоду, в пе-

ршу чергу, державі. Хоча в юридичній літературі того часу панувала точка зору 

про те, що вирішальна роль у боротьбі з хуліганством належить громадськості. 

У воєнний та післявоєнний періоди спостерігалося зменшення злочинних 

хуліганських проявів при зростанні «дрібного» хуліганства. Цьому сприяло 

прийняття Указу Президії ВР СРСР «Про відповідальність за дрібне хуліганст-

во» від 19 грудня 1956 р. [3, с.24]. 

Реформування кримінального законодавства в 50-60 роки XX століття ві-

дбувалось шляхом уніфікації Кримінальних кодексів союзних республік. Хулі-

ганство визнавалась злочином проти громадського порядку і було віднесено до 

глави «Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і народного 

здоров'я».  

Радянські кримінологи в 70-х років XX століття хуліганство визнавали 

«початковою школою злочинності, перш за все насильницької та насильницько-

корисливої» [3, с.27]. 
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До причин вчинення цього злочину відносили, як правило, стан алкого-

льного сп'яніння, що надає їх поведінці розгнузданість, можливість раптово на-

ростаючої небезпеки дій і сприяє заподіянню в ряді випадків шкоди громадсь-

ким або особистим інтересам. Ця думка в постанові Пленуму Верховного Суду 

СРСР від 16 жовтня 1972 р. „Про судову практику по справах про хуліганство‖ 

була сформульована так: хуліганство є найбільш поширеним правопорушен-

ням, на ґрунті якого вчинюються інші, більш тяжкі злочини [7, с.221]. 

Різні підходи щодо кваліфікації діянь, які «грубо порушують громадський 

порядок» і «виражають явну неповагу до суспільства» продовжували і продов-

жують мати місце в слідчій і судовій практиці і сьогодні. 

С.С. Яценко, коментуючи цей закон, відмітив: «Чинний КК декриміналі-

зує дії, які за КК 1960 р. карались як просте хуліганство, яке за змістом не від-

значалось особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Особлива зухва-

лість, як і винятковий цинізм, із кваліфікуючих ознак хуліганства перетвори-

лась у його альтернативні конститутивні (конструктивні), тобто обов'язкові 

ознаки» [8, с. 608-609]. 

Дослідження історії становлення та розвитку законодавства про криміна-

льну відповідальність за хуліганство засвідчило складний шлях його розвитку, 

що обумовлювалось політичними, економічними і соціальними аспектами жит-

тєдіяльності суспільства. 

В.В. Налуцишин, дослідивши історію кримінального законодавства, в 

якому передбачалась відповідальність за хуліганство, запропонував наступну 

періодизацію розвитку: а) 1917-1922 рр. - політико-нормативними документами 

хуліганство визначається як діяння з ознаками контрреволюційного вчинку 

(політичне хуліганство); б) 1922-1927 рр. - хуліганство визнається злочином 

проти особи; в) 1927-1960 рр. – хуліганство визнається злочином проти порядку 

управління, яким завдається шкода громадському порядку; г) 1960-2001 рр. – 

злочин проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоро-

в'я; д) з 2001р. по теперішній час – злочин проти громадського порядку та мо-

ральності [3, с.32]. 
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Хуліганство, як кримінально-каране діяння, залишається поширеним сус-

пільно-небезпечним злочином. Особам, які вчиняють це діяння, притаманні 

безкультурність і аморальність, зверхність і зневага як до будь-якої особи, так і 

до традицій, звичаїв, норм моралі і прав, що породжує агресивність, насильство 

і жорстокість. Норми, якими встановлювалась відповідальність за хуліганство у 

зазначені періоди,  являли собою симбіоз ознак як адміністративного правопо-

рушення, так і кримінально-караного діяння.  
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Ткаченко М.С. 

студентка юридичного факультету 

Чернігівський національний технологічний університет 
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Здобуття вищої юридичної освіти посідає важливе місце в системі освіти 

та вважається престижною, масовою та прибутковою професією. Тому, дуже 

важливо при підготовці висококваліфікованого юриста застосування інновацій-

них методів навчання, що є, в свою чергу, ефективним засобом у підвищенні 

ефективності навчання та опануванні сучасних технологій.  

Метою даної статті є порівняльний аналіз застосування інноваційних ме-

тодівнавчання в Україні та США при підготовці майбутніх юристів.  

При проведенні порівняльного аналізу використовувався досвід застосу-

вання інноваційних методів при викладанні юридичних дисциплін в Чернігів-

ському національному технологічному університеті (далі – ЧНТУ). 

Ефективною та дієвою формою навчання в юридичних навчальних закла-

дах США є практичні заняття з використанням проблемно – пошукового мето-

ду, кейс – методу та «Сократівського» методу. На думку В. Бігуна, кейс – метод 

полягає в опануванні права шляхом вивчення судових справ чи ситуацій. Даний 

метод не являється інноваційним для українського навчання, але саме поєднан-

ня даного методу з «Сократівським» методом робить його особливим та більш 

дієвим [1, с. 47]. 

«Сократівський» метод представляє собою основний дидактичний метод 

викладання права в США. Тобто, «Сократівський» метод – це метод діалогу ви-

кладача та студента шляхом постановки питань і пошуку на них відповідей, 

внаслідок чого відбувається процес народження знань, а не просто їх передачі, 

як це зазвичай відбувається під час лекційних занять. Головна мета сократівсь-
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кого діалогу полягає у тому, щоб не розповісти, а змусити свого слухача здога-

датися, тобто зробити важливе для себе відкриття [5]. 

Основна цінність методики полягає у тому, що поєднання права та фак-

тичних ситуацій сприяє запам’ятовуванню та розвитку вміння аргументації, а 

також сприяє розвитку правового мислення та надає можливість самостійного 

розкриття певних правових принципів, чинників, які стали причиною того чи 

іншого судового рішення. Проблемний метод полягає у тому, що студенти ви-

вчають право шляхом розгляду і розв’язання правових задач [6]. 

Відносно юридичного факультету ЧНТУ, то в основному лекційні заняття 

викладаютьсябез технічних засобів або будь – яких інтерактивних засобів, а се-

мінарськізаняття – в звичайній формі: запитання – відповідь. Але, при викла-

данні деяких юридичних дисциплін застосовуються такі інноваційні методи, як 

«сократівський» метод, ділова сюжетна гра, метод проектів, кейс-метод  та 

PRES – формула. 

Ділова сюжетна гра вважається однією з ефективних методів навчання. 

Вперше вона була використана у 1932 році в м. Ленінграді М. Бірштейном. Ос-

новною метою ділової гри є створення ситуацій, які максимально наближені до 

реальних, в якій студент повинен виконати якісь професійні дії та правильно 

застосувати набуті знання [2, с. 21].  

В свою чергу, в ЧНТУ ділова сюжетна гра застосовується у вигляді моде-

лювання судового засідання в якому розглядається справа адміністративного, 

кримінального, цивільного або господарського характеру.  

Варто зазначити, метод проектів виник у США і його суть полягає у роз-

витку пізнавальних та творчих навичок студентів, умінь самостійно конструю-

вати свої знання, критично мислити [3, с. 15].В ЧНТУ метод проектів здійсню-

ється у вигляді презентацій, рефератів або дискусій.  

PRES – формула спрямовується на розвиток та закріплення навичок ар-

гументування, обґрунтування та захисту власної позиції у дискусії, діалозі, під 

час ділових зустрічей. Дана формула полягає у таких логічно – послідовних ді-

ях: позиція – обґрунтування – приклад – висновок [4]. В ЧНТУ використовуєть-
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ся PRES – формула у вигляді дискусії, де кожен із учасників (студентів) відс-

тоює та обґрунтовує свою позицію шляхом приведення певного прикладу.  

В ЧНТУчасто застосовується «Сократівський» метод на відміну від ви-

щевикладених методів навчання. Також, слід зазначити, що часто використову-

ється й проблемно – пошуковий метод, який полягає у розгляданні та 

розв’язанніситуаційних задач. На мою думку, для кращої підготовки студентів 

– юристів варто запровадити наступні інноваційні методи: метод інтерв’ю та 

метод творчого пошуку. 

Метод інтерв’ю полягає у формулюванні студентами запитань та їх пос-

лідовності під керівництвом викладача, після чого береться інтерв’ю як у сту-

дента, так і викладача. Під кінець заняття, викладач підсумовує результати і 

якість інтерв’ю та звертає увагу на поетапне його проведення. Таким чином, 

моделюючи дану ситуацію, студент вчиться спілкуватися з клієнтом. 

Метод творчого пошуку застосовується, в основному, при виконанні тво-

рчих завдань. Даний метод застосовується для того, щоб підвищити інтерес 

слухачів до предмета, поглибити вивчення окремих опорних питань курсу, які 

викладаються з метою залучення студента до науково – дослідницької роботи. 

В ЧНТУ, на жаль, студенти не досить активно займаються науковою діяльніс-

тю. Тому, на мою думку, варто запровадити даний метод як обов’язковий, оскі-

льки - це не тільки розвиває та поглиблює знання студента, а й за допомогою 

даного методу, студент може навчитися знаходити та фільтрувати потрібну ін-

формацію. 

Також вважаю, що варто проводити частіше тренінги як індивідуальні, 

так і групові. Тренінги являються ефективними для викладання методом, який 

спрямований на засвоєння прийомів практичного використання фахової техно-

логії. Тренінги можуть допомогти студенту у засвоєнні матеріалу, а також, як-

що запрошувати частіше на тренінги кваліфікованих людей (юристів, адвокатів, 

нотаріусів та ін.), то тоді студенти, на мою думку, скоріше зможуть вибрати  

напрям у юриспруденції, в якому вони хотіли б працювати. В ЧНТУ є добра 

традиціязапрошувати випускників, які займаються  юридичною практичною 
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діяльністюна тиждень права, який проводиться  на юридичному факульте-

ті.Таким чином, студенти мають змогу більше дізнатися про ту чи іншу профе-

сію, задати питання та головне – визначитися з майбутньою професією.  

Таким чином, проаналізувавши застосування інноваційних методів в 

Україні (на прикладі ЧНТУ) та США, можна зробити висновок, що юридична 

освіта в США є ефективною за допомогою застосування різних інноваційних 

методів та орієнтованою на високі показники у сфері освіти. В свою чергу, в 

Україні  викладачі ЗВО повинні більше у своїй роботі використовувати іннова-

ційні методи.  Це значно покращить якість навчання і підготує плеяду майбут-

ніх високопрофесійних юристів. 
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