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СЕКЦІЯ 1 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

СПЕЦИФІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ  

ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

Дмітрієва Н.С., 

студентка 4-го курсу групи ФР-61 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет  

імені академіка Юрія Бугая» 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. завідувача кафедри міжнародної 

економіки, обліку та фінансів Наторіна А.О. 

 

Сьогодні, в умовах активного реформування сфери охорони здоров’я України, 

підвищення ролі громадських організацій та змін функцій органів виконавчої влади, нагальним 

питанням залишається забезпечення та підвищення ефективності діяльності оздоровчо-

реабілітаційних організацій. Одним з напрямків вирішення зазначеної проблеми передбачає 

планування та реалізацію маркетингової цінової політики оздоровчо-реабілітаційної організації 

відповідно до запитів і потреб споживачів послуг. 

Дослідження ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг присвячені праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких К. Бадещенкова, Т. Бурма, Д. Ковалевський, О. Стасюк [4]. Різні 

аспекти ціноутворення на ринку висвітлено у працях А. Наторіної [1], А. Горобець [2], 

А. Залеської, А. Кузьменко [3], В. Харченко [3], Г. Римара [4]. Недостатнє висвітлення 

зазначеного питання у наукових працях обумовлює актуальність обраної теми. 

Метою роботи є дослідження специфіки ціноутворення на ринку, визначення основних 

підходів до встановлення ціни на прикладі оздоровчо-реабілітаційних організацій. 

За ринкової економічної системи господарювання, яка притаманна більшості сучасних 

країн та світовій економіці загалом, ціна справляє великий вплив на національну та світову 

економіку. Ціна є складною економічною категорією, яка відіграє важливу роль для 

підприємства, оскільки саме від неї залежить прибутковість того чи іншого суб’єкта 

господарювання [3, c. 547]. 

Сучасні проблеми ціноутворення на вітчизняному ринку оздоровчо-реабілітаційних 

послуг є найбільш важкими внаслідок стійких традицій. Так, сфера оздоровчо-реабілітаційних 

послуг надто довго відносилася до бюджетної сфери і фінансувалися за рахунок податківців. 

Питання ціни для більшості населення не існувало взагалі. Єдиним продавцем та покупцем цих 

послуг була держава в особі органів управління даною сферою. Саме ця обставина 

заперечувала встановлення ціни на оздоровчо-реабілітаційні послуги. Наразі відомі й інші 

способи конкурентної боротьби у сфері збуту послуг [2; 4-5]: 

- конкуренція на основі асортименту; 

- характеристики і якості оздоровчо-реабілітаційних послуг; 

- супутніх і додаткових послуг; 

- конкуренція на основі виявлення і найбільш повного задоволення клієнтів; 

- використання елементів стимулювання збуту і комунікативної практики.  

Ціна важлива при взаємодії персоналу оздоровчо-реабілітаційних організації та 

споживача, тому займає головне місце у маркетинг-мікс. За результатами дослідження 

встановлено, що найбільш розповсюдженими методами ціноутворення, що використовують на 

практиці оздоровчо-реабілітаційні організації, є:  

1) метод заснований на витратах;  

2) метод, заснований на цінах конкурентів (рис.).  

Графічне відображення сутності методік, їх головна переваги серед інших методів та 

недоліки відображено на рис. 

Згідно рис., метод «витрати плюс тверда норма прибутку» – це наочний прояв не 

маркетингової, а виробничо-збутової орієнтації реабілітаційного закладу, де пропонуються ті 

послуги, які легше і зручніше пропонувати оздоровчо-реабілітаційним організаціям. Цей метод 
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передбачає встановлення на послуги максимально можливої ціни, що позитивно буде 

сприйматися споживачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Переваги та недоліки поширених методів ціноутворення оздоровчо-

реабілітаційних організацій (на основі [1-5]) 

 

Отже, за результатами дослідження встановлено сутність найпоширених методів 

ціноутворення на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг та визначено їх переваги та 

недоліки. Також проведене дослідження дозволило зробити висновок, що при встановлені ціни 

на оздоровчо-реабілітаційні послуги, до сьогодні, широкого застосування на практиці набув 

підхід, що передбачає встановлення «ціни продажу». Разом з цим, «ціна споживання», що не 

достатньо використовується при формуванні цінової політики оздоровчо-реабілітаційних 

організацій, може значно перевищувати ціну послуг та позитивно сприйматися її споживачами. 

Тому важливим є врахування ціни споживання у процесі формування ціни на оздоровчо-

реабілітаційні послуги з одночасною орієнтацією маркетингової діяльності організації у 

напрямку зниження сукупних витрат споживача. Однак у повному обсязі це можливо лише за 

участі держави – за рахунок диференціації податкових відрахувань, державних субсидій, 

кредитів, замовлень, закупок, а також за рахунок політики дискримінації цін. 
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Методи ціноутворення 

оздоровчо-реабілітаційних організацій 

Сутність: передбачає «витрати плюс 

тверда норма прибутку»; найбільш 

популярний у сфері оздоровчо-

реабілітаційних послуг 

Сутність: реалізується за принципом  

«як у інших» 

Головна перевага – відносна процедурна 

простота у формуванні ціни та її контролі 

Недоліки: 

- не враховує інтереси споживачів і 

попит, тому не сприяє дотриманню 

балансу між попитом і пропозицією;  

- визначення норми прибутку часто 

відбувається без попереднього 

дослідження і розрахунків, за примхами 

виробника, який у цій ситуації має 

абсолютну владу над споживачем 

Головна перевага – визначення 

конкурентоспроможних цін на послуги 

Недоліки: 

- орієнтація на ціни прибуткових 

організацій, які у даному випадку 

отримують можливість 

волюнтаристського завищення цін з 

метою збільшення прибутку; 

- практично не враховує реальну 

величину попиту на оздоровчо-

реабілітаційні послуги і не відображує 

дійсну ціну запропонованих послуг 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА РАХУНОК 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ 

Акименко О.Ю., к.е.н., доцент 

Демотя М.О., магістр 

ПВНЗ «Міжнародний науово-технічний університет імені академіка Ю. Бугая» 

Андарак В.С., аспірант 

Чернігівський національний технологічний університет 

В умовах євроінтеграції вітчизняні підприємства орієнтують свою діяльність 

напідвищення конкурентоспроможності продукції, посилення ринкових позицій за 

рахунокінвестиційно-інноваційного напрямку економічного розвитку. Відповідно 

зростаєінтерес до управління процесом формування прибутків та використання 

інвестиційнихресурсів в напрямку реалізації інвестиційно-інноваційних проектів та програм,які 

є основним джерелом фінансового благополуччя й подальшого розвитку 

суб’єктівгосподарювання [1]. Разом з тим висуваються нові вимоги до інформації, шляхів 

їїотримання, враховуючи орієнтацію нашої держави на цифровізацію.  

Вивчення проблем пов’язаних із визначення конкурентоспроможності продукціїпостійно 

в центрі уваги науковців. Так, значний внесок у дослідження теоретико-методичних 

засадконкурентоспроможності здійснили такі зарубіжні і вітчизнянівчені, як:Ансофф, 

С.Брю,Ф.Котлер, Д. Кейнс, Д.Кембел, К.Макконел, К.Маркс, А.Маршалл,М.Портер, Д.Рікардо, 

Дж.Робінсон, А.Сміт, Ф.Хайєк, Й.Шумпетер, В.Безугла, 

О.Васильєва,А.Воронкова,П.Бєлєнький,, В.Геець, Б.Губський, О.Дубовик, Ю.Іванов, Т.Ігнатова, 

О.Кузьмін, Ю.Макогон, Н.Мікула, Н.Чухрай, В.Шевчук та багатьох інших. Але, не зважаючи на 

глибину дослідження конкурентних переваг, умов і факторів, що обумовлюють 

конкурентоспроможність регіону, недостатньо дослідженим залишається інструментарій її 

формування. Тому, вважаємо тему дослідження актуальною і своєчасною. Переваги 

конкурентоспроможності як комплексної категорії остаточно реалізуються в торгівлі, але базис 

конкурентних переваг створюється у всіх ланках суспільного виробництва. 

Конкурентоспроможність прийнято трактувати як зумовлене економічними, соціальними і 

політичними факторами стійке становище країни та здатність країни (підприємства) 

протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і ринках «третіх країн». 

Встановлено, що розвиток теорії конкурентоспроможності підприємства відбувався у 

чотири етапи: 

 перший етап - характеризувався ототожненням конкурентоспроможності 

підприємства із конкурентоспроможністю продукції та визначенням ціни як основного фактора 

конкурентних позицій господарюючого суб’єкта (теорії цінової конкуренції); 

 на другому етапі цінові чинники доповнено неціновими, що дало змогу суттєво 

розширити інструментарій формування конкурентних переваг (теорії ефективного управління).  

 представники третього етапу довели, що управління конкурентоспроможністю 

має носити стратегічний характер та орієнтуватись на майбутній стійкий результат (теорії 

стратегічного управління); 

 четвертий етап - враховує інтеграційні та глобалізаційні процеси і розглядає 

підприємство як елемент зовнішнього середовища, у межах якого воно функціонує та із яким 

взаємодіє (теорії співконкуренції) [2]. 

Після ґрунтовного аналізу наукових праць Р.Фатхутдінова, А.Кіпермана, І. Фамінського, 

М.Портера та інших, стосовно теорії конкурентоспроможності, вважаємо найбільш конкретним 

визначення даної категорії запропоноване В.Тараном. На думку Тарана В.А. під 

конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти як реальну, так і потенційну здатність 

підприємства проектувати, виробляти і здобувати у тих чи інших умовах товари, які 

користуються пріоритетним попитом у споживачів за комплексом цінових та нецінових 

характеристик, ніж товари конкурентів [3]. Систематизація методів оцінки 

конкурентоспроможності запропонована в табл. 1  



Таблиця 1. – Систематизація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства [4] 

Ознаки 

угрупування 
Групи методів Перелік методів та моделей 

Рівень 

прийняття 

управлінського 

рішення 

методи оцінки для прийняття рішень на 

оперативному рівні управління 

модель багатокутника конкурентоспроможності підприємства, метод 

оцінки товару/послуги 

методи оцінки для прийняття рішень на 

тактичному рівні управління 
модель LOTS, фінансово-економічний метод 

методи оцінки для прийняття рішень на 

стратегічному рівні управління 

модель конкурентних сил М. Портера, модель А. Градова, модель БКГ, 

метод «Мак-Кінзі»,модель Shell/DPM, метод побудови піраміди 

конкурентоспроможності, модель PIMS 

Аналітичні 

можливості 

методи оцінки для позиціонування 

підприємства у конкурентній групі 

модель БКГ, метод картування стратегічних груп, метод оцінки 

товару/послуги 

методи оцінки для визначеняя динаміки 

позиції підприємства у конкурентній групі 
модель LOTS, фінансово-економічний метод 

методи оцінки для визначення конкурентних 

переваг та «вузьких місць» 

модель багатокутника конкурентоспроможності підприємства, 

фінансово-економічний метод 

Теоретичні 

засади 

методи оцінки, що грунтуються на теорії 

споживчої цінності 

модель багатокутника конкурентоспроможності підприємства, метод 

картування стратегічних груп, метод оцінки товару/послуги 

методи оцінки, що грунтуються на теорії 

ефективної конкуренції 
фінансово-економічний метод 

методи оцінки, що грунтуються на теорії 

ключових факторів успіху 

модель конкурентних сил М. Портера, модель А.Градова, модель БКГ, 

метод «Мак-Кінзі» 

методи оцінки, що грунтуються на теорії 

вартості бізнесу 

метод дисконтування грошових потоків, метод порівняльних продажів, 

метод валового рентного мультиплікатора 

Спосіб оцінки 

використання методів кількісної оцінки модель БКГ, модель LOTS, модель PIMS, фінансово-економічний метод 

використання методів експертної оцінки метод «Мак-Кінзі»,  

комбінування методів кількісної та експертної 

оцінки 
модель Shell/DPM, метод інтегральної оцінки 

Спосіб 

представлення 

результату 

Графічний  
модель багатокутника конкурентоспроможності підприємства, метод 

побудови піраміди конкурентоспроможності 

Табличний 
модель LOTS, SWOT - аналіз, метод оцінки товару/послуги, фінансово-

економічний метод 

Матричний 
метод «Мак-Кінзі», модель Shell/DPM, метод картування стратегічних 

груп 
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Загальновідомо, що розвиток економіки залежить від рівня інвестиційної діяльності, 

активізація якої є однією з головних складових всієї економічної політики країни, шляхом 

подолання загальноекономічної кризи і здійснення структурної перебудови економіки 

країни. Ефективно діючий інвестиційний механізм сприяє розширенню питань 

макроекономічної стабілізації, що сприяє виведенню національної економіки на шлях 

стабільного економічного зростання [5].  

Не є винятком і Чернігівський регіон. Так, за даними Головного управління 

статистики у Чернігівській області у 2018 році в економіку регіону іноземними інвесторами 

вкладено 444999,2 тис.дол. США, в тому числі з країн ЄС - 419825,6 тис.дол.США. 

Зменшення капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації, за даними 

статуправління за цей період становить 872,5 тис.дол.США ( у т. ч. за рахунок курсової 

різниці – 326,3 тис.дол США). 

Інвестиції надійшли більше ніж з 13 країн світу. Станом на 31.12.2018 р. до десятки 

основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83,0% загального обсягу прямих 

інвестицій, входять: Велика Британія – 372363,0 тис.дол США, Кіпр – 5175,7 тис.дол., 

Нідерланди – 7250,8 млн.дол., Німеччина – 83,1 тис.дол., Російська Федерація – 20,5 

тис.дол., Швейцарія – 4570,0 тис.дол., Латвія -2925,5 тис.дол., Туреччина – 2816,8 тис.дол 

США, Італія – 1801,2 тис.дол. 

За підсумками січня-грудня 2018 року підприємства та організації області за рахунок 

усіх джерел фінансування освоїли 8,3 млрд. грн. капітальних інвестицій, що в порівняних 

цінах на 17,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 р. 

Область за темпом росту посіла 6 місце, питома вага освоєних капітальних інвестицій у 

загальному обсязі по Україні складає 1,6% (15 місце серед регіонів України) [6]. 

Найбільше інвестицій освоєно у сільському, лісовому та рибному господарстві – 

3703,2 млн грн (44,8% від загального обсягу) та промисловості – 2026,4 млн грн (24,5%), 

переважна більшість у цій сфері припадала на підприємства переробної промисловості – 

1672,1 млн грн (20,2%), у будівництві – 621,1 млн грн (7,5%), у державному управлінні й 

обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 986,4 млн грн (11,9%), в охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги – 261,9 млн грн (3,2%), у в оптовій та роздрібній 

торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 205,0 млн грн (2,5%), у 

транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 181,4млн грн 

(2,2%), в операції з нерухомим майном – 116,3 млн грн (1,4%) [6]. 

З метою актуалізації та налагодження ефективної роботи щодо залучення інвестицій, 

забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку регіону шляхом 

створення умов для підвищення конкурентоспроможності в області, затверджено Програму 

розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставковоярмаркової діяльності 

Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» 

[7]. В рамках виконання заходів Програми та з метою поліпшення інвестиційного клімату, 

підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про можливості залучення 

інвестицій в економіку регіону, у т.ч. іноземних, проводилась робота з формування іміджу 

області як привабливого партнера для бізнесу на внутрішньому та міжнародному рівнях. 

Так, 26.02.2018 року було проведено Чернігівський Регіональний Форум «Органік Інвест»; 

16.05.2018 року було проведено масштабний публічний захід – міжнародний ІІІ Форум 

інвестицій та експорту Чернігівщини; 24-25 жовтня 2018 року в м. Гомель Республіки 

Білорусь відбувся Перший форум регіонів України та Республіки Білорусь, в якому взяла 

участь делегація від Чернігівської області і був презентований економічний та 
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інвестиційний потенціал і продукція підприємств Чернігівської області, зацікавлених у 

виході на ринок Білорусі або посиленні на ньому своєї присутності [7].  

Також відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, Конституції 

України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну 

діяльність» ті інших нормативних актів, зокрема - Програми розвитку інвестиційної, 

зовнішньоекономічної та виставково – ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 

– 2020 роки «Чернігівщина конкурентоспроможний регіон», Стратегії розвитку міста 

Чернігова на період до 2020 року, міська рада Чернігова затвердила Програму розвитку 

міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2018 - 2019 

роки. Отже, створено умови для формування сприятливого інвестиційного середовища та 

позитивного іміджу області. 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ 

 

Зубок М.В. 

магістр  

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені  академіка Ю. Бугая» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Бондар В.В. 

 

Формування системи фінансових органів та інституцій в Україні сьогодні є 

надзвичайно актуальним, оскільки від правильності вирішення цього питання залежить як 

ефективність функціонування державних органів, так і стабільність розвитку економіки 

країни, загалом. Тому важливим є питання вдосконалення системи фінансів України, яка все 

ще перебуває на стадії становлення і потребує контролю з боку органів управління країною. 

Крім того, правильна фінансова модель не лише стимулюватиме виробника, а й забезпечить 

ефективність фінансових відносин у суспільстві. 

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення 

злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Цього 

досягають чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та 

інституціями [1]. Схему управління фінансовою системою, а також напрями діяльності 

органів та інституцій фінансового управління характеризує інформація, наведена у таблиці. 

 

https://chernigiv-rada.gov.ua/poekty-rishen-sesiy/sid-11/id-9677
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Таблиця 1. Управління фінансовою системою, її сферами і ланками 

 
Джерело: складено за матеріалами [3] 

 

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій іншій державі, 

займає Міністерство фінансів. Саме на нього покладено завдання загального керівництва 

всією фінансовою системою країни. Найважливішими його функціями є: вироблення основ і 

напрямів фінансової політики держави та розроблення заходів щодо їхньої реалізації; 

організація бюджетного процесу, складання проекту Державного бюджету та його виконання 

після затвердження Верховною Радою України; здійснення заходів з мобілізації коштів через 

систему державного кредиту та управління державним боргом; організаційне регулювання 

фінансової діяльності суб'єктів господарювання через встановлення правил здійснення 

фінансових операцій, форм фінансових документів, порядку і стандартів ведення 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності; організація функціонування ринку цінних 

паперів; забезпечення фінансових відносин держави з іншими країнами, міжнародними 

організаціями і фінансовими інституціями; організація та здійснення фінансового контролю 

в країні. У періодичній літературі фінансову систему іноді ототожнюють з фінансовим 

апаратом. Необхідно розрізняти ці поняття, оскільки правильне визначення фінансової 

системи сприяє формуванню ефективної фінансової політики, націленої на економічне 

зростання та фінансову стабілізацію. Фінансову систему розглядають з двох сторін: за 

внутрішньою будовою фінансова система – це сукупність відносно відокремлених 

взаємопов’язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи 

розподілу й перерозподілу ВВП; за організаційною будовою фінансова система – це 

сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками. Склад 

органів та інституцій фінансової системи України відображено на рис. 1. 
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Рис.3. Склад органів та інституцій фінансової системи України Джерело: [2] 

 

Зважаючи на розуміння розподілу повноважень фінансових органів та інституцій, 

основну увагу в системі управління зосереджують на бюджеті держави [3]. Це цілком 

природно, оскільки саме в ньому концентруються фінансові потоки та зв’язки. 

Ефективність функціонування фінансової системи істотно залежить від оптимальності 

розподілу та перерозподілу, що має базуватися на відповідності отриманих кожним 

суб’єктом доходів його вкладу у виробництво ВВП. Над реалізацією цього завдання повинні 

працювати усі сфери та ланки фінансової системи. Одним з основних завдань органів 

управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих 

сфер і ланок фінансових відносин. Цього досягають чітким розмежуванням функцій і 

повноважень між фінансовими органами та інституціями. Водночас, потрібно враховувати 

ймовірні ризики, що пов’язані з посиленням залежності вітчизняної фінансової системи від 

коливань світових фінансових ринків, зростанням додаткового тиску на валютний ринок, 

можливим витісненням українських фінансових установ із відповідних ринків. 

 

Список використаних джерел: 

1. Опарін В.М. Фінанси / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.  

2. Романенко О.Р., Огородник С.Я. Фінанси [Електронний ресурс] – Режим доступу: – // 

http://studentbooks.com.ua/ 

3. Худолій Л.М. Теорія фінансів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – // 

http://finexy.com/archives/ 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Каменський О. П., 

студент 4-го курсу групи ФР-61 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет  імені академіка Юрія Бугая» 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. завідувача кафедри міжнародної 

економіки, обліку та фінансів Наторіна А. О. 

 

Одним з ключових ринкових інструментів, що справляють вплив на процеси 

виробництва, обміну та споживання, є ціна. Від ефективної розробки та управління ціновою 

http://studentbooks.com.ua/
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політикою підприємства залежить рівень цін на товари, що в кінцевому підсумку визначає 

основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Тому питання ринкового 

механізму формування цін і цінової політики, яка досягається втіленням продуманої цінової 

стратегії і тактики ціноутворення має великий економічний інтерес для всіх учасників ринку 

й на рівні держави. Однак на підприємствах проблемам управління процесами ціноутворення 

приділяють недостатньо уваги. 

Теоретичні аспекти ціноутворення та специфіку формування цінової політики на рівні 

підприємства досліджували такі науковці, як: Власюк В. [2], Олексієвець О. [2], 

Олішкевич К. [2], Кудренко Н. [3], Кулик Ю. [4], Муравська Т. [3], Наторіна А. [1], Редзюк Т. 

[3], Чорна Н. [4]. Проте зазначене питання залишається недостатньо вивченим. 

Тому мета роботи полягає у дослідженні та аналізі теоретичних засад політики 

ціноутворення підприємства на ринку. 

Політика ціноутворення є головним елементом маркетингової діяльності 

підприємства. Однак серед усіх складових елементів маркетингу ціна має дві важливі 

переваги [3, с. 212]: 

1. Зміна ціни відбувається швидше і легше, ніж, наприклад, розроблення нового 

товару або проведення рекламної кампанії, або знаходження нових, більш ефективних 

способів розповсюдження продукції. 

2. Цінова політика, що проводиться фірмою, миттєво позначається на бізнесі і на 

його фінансово-господарських результатах. Непродумана фінансова політика може 

позначитися негативно на динаміці продажів і рентабельності підприємства. 

Політика ціноутворення підприємства – це поняття багатопланове. Будь-яке 

підприємство встановлює ціни на свою продукцію, створює свою систему ціноутворення, яка 

охоплює весь асортимент продукції, що випускається. Враховуються відмінності у витратах 

виробництва і збуту для окремих категорій споживачів, для різних географічних регіонів, 

враховується також сезонність споживання товарів. 

Політика ціноутворення поєднує в собі стратегічні і тактичні аспекти. Стратегічні 

аспекти політики ціноутворення включають договірні заходи щодо встановлення і змінення 

цін, які спрямовані на врегулювання діяльності всієї виробничої і товаропровідної мережі 

підприємства, і підтримку конкурентоздатності продукції і послуг у співвідношенні з цілями 

та задачами загальної стратегії підприємства. Тактичні аспекти політики ціноутворення 

включають заходи короткострокового і разового характеру, спрямовані на виправлення 

деформації в діяльності виробничих підрозділів і збутової мережі, яка виникає внаслідок 

непередбачених змін цін на ринках чи поведінки конкурентів, помилок управлінського 

персоналу. Тактичні аспекти політики ціноутворення можуть іноді йти всупереч 

стратегічним цілям підприємства [2, с. 522]. 

Під час розроблення політики ціноутворення вирішуються такі питання [3, с. 212]: 

– в яких ситуаціях необхідно використовувати цінову політику; 

– коли необхідно відреагувати за допомогою ціни на ринкову політику 

конкурентів; 

– якими заходами цінової політики має супроводжуватися введення на ринок 

нового продукту; 

– на які товари з продаваного асортименту необхідно змінити ціни; 

– на яких ринках треба проводити активну цінову політику, змінити цінову 

стратегію; 

– як розподілити в часі певні цінові зміни; 

– якими ціновими заходами можна посилити ефективність збуту; 

– як врахувати в ціновій політиці наявні внутрішні і зовнішні обмеження 

підприємницької діяльності, тощо. 

Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати 

різні цінові стратегії виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення. Розрізняють 

стратегії, які ґрунтуються на [2, с. 522]:  

 збуті (вони полягають в орієнтації на збільшення обсягів реалізації та 

максимізації своєї частки ринку в боротьбі з конкурентами);  
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 прибутку (вони полягають в орієнтації на отримання підприємством цільової 

норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються);  

 ринковій ситуації, яка склалася.  

Типову структуру ціни наведено на рисунку нижче. 

 

Собівартість Прибуток 
Акцизний 

збір 

Податок на 

додану 

вартість 

Націнка 

посередника 

Торговельна  

надбавка 

Ціна підприємства Відпускна ціна 

виробника 

  

 

Відпускна ціна посередника 

Роздрібна ціна 

Рисунок – Структура ціни [4, c. 55] 

 

Згідно рис. ціна містить витрати, що виникають на всіх етапах виробництва й 

реалізації товарів, всю додану вартість, створену виробничими та підприємствами сфери 

товарного обміну, включаючи торгівлю, акцизний збір (якщо товар є підакцизним) і податок 

на всю додану вартість. Політика ціноутворення здійснюється на основі єдиного 

методичного підходу до формування цін на всіх стадіях товарного обміну, який передбачає 

можливість та необхідність відшкодування витрат та отримання прибутку будь-яким 

суб’єктом ринкових відносин при виробництві та реалізації товарів.  

Таким чином, у роботі визначено сутність політики ціноутворення підприємства, 

досліджено її стратегічні і тактичні аспекти. Проаналізовано структуру ціни та встановлено 

ключову роль політики ціноутворення для підприємства, з огляду на те, що її формування та 

реалізація є запорукою довгострокової прибуткової діяльності для підприємства. 

 

Список використаних джерел: 

1. Natorina A. The adaptive management system of marketing commodity policy. 

Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 1. 131–136 pp. DOI: 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-131-136 

2. Власюк В. Є., Олексієвець О. О., Олішкевич К. В. Проблеми формування 

цінової політики підприємств. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 521-524. 

3. Кудренко Н. В., Редзюк Т. Ю., Муравська Т. М. Обґрунтування цінової 

політики підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 210-214. 

4. Чорна Н. Ю., Кулик Ю. Л. Формування ефективної конкурентоспроможної 

цінової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 52-56. 

 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Корж С.П., Масюков М.С., 

магістри 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Акименко О.Ю. 

 

В Україні вже неодноразово робились спроби запровадити систему оцінювання стану 

розвитку територій задля вибору оптимальної, ефективної, унікальної моделі регіонального 

розвитку, формування якої стало стратегічним завданням всіх інститутів влади. Майже всі 

спроби робились на рівні держави із переважним врахуванням особливостей 

централізованого управління соціально-економічним розвитком регіонів. Проблемам 

модернізації економічного розвитку регіонів у контексті впровадження його моделей 
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присвячені праці провідних науковців, зокрема: М. Антоновського, С. Білої, В. Гейця, А. 

Гранберга, Я. Жаліло, Н. Костіна, А. Мазаракі, Г. Мітчелата, В. Науменка, М. Некрасова та 

ін. Однак, не зважаючи на глибину досліджень, особливої уваги вимагає виявлення підходів 

до розробки моделей розвитку регіонів з урахуванням пріоритетних стратегічних напрямів 

регіонального розвитку. Моделі регіонального розвитку відображають функціональний 

взаємозв’язок між агрегованими факторами, які впливають на систему ―регіон‖. В 

економічній науці сформувалися різні підходи до моделювання процесів регіонального 

розвитку, найпоширенішим серед яких є еколого-економічний на основі методів 

міжгалузевого балансу [2]. Моделі регіонального розвитку та їх компоненти наведені в 

таблиці 1. 

 

Таблиція 1. Моделі регіонального розвитку та їх компоненти [2] 

 

Типи 

моделей 

розвитку 

регіонів 

Компоненти (внутрішні ресурси) 

Еколого-

економічна 

Природні ресурси, міжгалузеві зв’язки матеріального виробництва 

(модель міжгалузевих балансів), виробництво забруднювальних речовин 

Інноваційн

о-інвестиційна 

Науково-технічний потенціал, інвестиційний клімат, 

конкурентоспроможність регіонів, рівень і джерела фінансування 

інноваційних проектів, ефективні господарські структури, орієнтовані на 

інтенсифікацію науково-технічного і технологічного потенціалу 

Інноваційн

а 

Науково-технічний потенціал, каталізатори і мультиплікатори 

інноваційного розвитку матеріального виробництва, кооперація науково-

технічних відносин суб’єктів господарювання й органів регіонального та 

місцевого управління 

Кластерна Територіально-галузева близькість, науково-дослідні центри, доступ 

до знань, інформації, технологій і нововведень, інвестиційна 

привабливість, рівень державно-приватного партнерства, замкненість 

виробничого циклу 

Мобілізаці

йно-

інноваційна 

Сукупний регіональний потенціал, інноваційний потенціал, рівень 

впровадження науковотехнічних розробок, територіальна 

інфраструктура, інвестиційна привабливість, освітньоінтелектуальний і 

людський капітал 

Сталий 

розвиток 

Соціалізація, державне регулювання, суспільна відповідальність, 

екологічність, безпека, інформатизація, власність, корпоративна система, 

ринкове регулювання, інтелектуалізація, транснаціоналізація 

Вважаємо, що саме інноваційно-інвестиційно-орієнтована модель регіонального розвитку 

(рис.1) здатна задіяти всі механізми використання інвестиційного потенціалу (внутрішнього 

та сукупного) задля забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля, соціальної комфортності 

проживання населення на відповідній території. І будуватися вона повинна на основі 

наступних складових:  

1) детермінованість у часі зі стратегією розвитку, визначеність побудови та 

функціонування;  

2) системний підхід у взаємозв’язку з простотою та керованістю; 

3) націленість на комплексність та сталий розвиток регіону; 

4) вимірювання взаємозв’язків між елементами моделі;  

5) прогнозованість та коректність взаємодії всіх елементів та механізмів; 

6) перетворення інвестицій у каталізатор позитивних інноваційно-струкурних зрушень; 

7) задіяння всіх наявних механізмів і інституцій використання інвестиційного 

потенціалу (внутрішнього та сукупного) задля прискорення темпів соціально-економічного 

розвитку регіону [3]. 
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Рисунок 1. - Структура інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку [3] 
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 принципу субсидіарності - передбачає, що управління здійснюється на можливо 

низькому рівні, тобто владні повноваження делегуються на той рівень управління, на якому 

вони можуть бути виконані найбільш ефективним чином; 

 принципу врахування інтересів місцевих громад - ефективна регіональна політика 

включає елемент обов'язкового моніторингу стану місцевих еліт, інтересів місцевих громад і 

включення інтересів місцевих громад в процес вироблення та реалізації стратегічних рішень 

в регіоні; 

 принципу узгодженості і синхронізації дій усіх рівнів влади і управління - передбачає 

вибудовування державних пріоритетів розвитку країни, підготовку регіональних стратегій 

розвитку з урахуванням державних пріоритетів, розробку стратегій розвитку окремих 

громад, що враховують як загальнонаціоналні пріоритети, так і стратегічні напрямки 

розвитку регіонів та ін. [4] 

Отже, потребує розробки інституційно-економічний механізм, що передбачає 

впровадження державно-громадських і державно-підприємницьких ініціатив щодо 

ефективного використання фінансово-економічних важелів державної регіональної політики. 

Такі ініціативи мають реалізовуватися на принципах синхронізації дій, субсидіарності та 

партнерства, що дозволить забезпечити ефективне використання наявного потенціалу та 

досягнути позитивних структурних зрушень в економіці регіональних господарських систем. 
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Практично мале підприємництво є найвагомішою складовою бізнесу в Україні і світі. 

Які ж підприємства відносяться до малого бізнесу, за якими критеріями вони обирають 

форму бухгалтерського обліку і які фактори впливають на організацію їх обліку?  

Для вирішення цих питань звертаємось до чинного законодавства України. Отже, до 

суб’єктів малого підприємництва належать:  

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 

не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; 

 юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drep_2013_1_17
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перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України [1].  

Згідно норм Податкового кодексу України суб’єкти малого бізнесу можуть 

застосовувати два варіанти оподаткування: загальну та спрощену систему [5]. Спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності передбачає особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного 

податку, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Загальна система 

оподаткування, обліку та звітності, що має складну систему ведення бізнесу з точки зору 

обліку та звітності, дозволяє займатися будь-яким видом діяльності та не має інших 

обмежень, що притаманні спрощеній системі оподаткування.  

За нормами Податкового кодексу України виокремлено 4 групи платників єдиного 

податку [5]: 

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, 

виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що 

протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 

одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та 

юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; 

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75%. 

Враховуючи, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, суб’єкти малого 

підприємництва не є винятком.  

Отже, особливості організації системи бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах залежать від наявності наступних варіацій: 

– вибору системи оподаткування (згідно із законодавством підприємства, незалежно 

від розмірів та форм господарювання, можуть обирати як загальну систему оподаткування, 

так і спрощену систему, якщо відповідатимуть відповідним критеріям); 

– вибору форми організації бухгалтерського обліку (відповідно до законодавства існує 

чотири варіанти вибору суб’єктів ведення бухгалтерського обліку, кожен з яких може бути 

обраний власником); 

– вибору системи бухгалтерського обліку (залежно від обсягів здійснюваної 

діяльності та вимог законодавства, суб’єкти малого підприємництва можуть обирати 

загальну, спрощену та просту форми бухгалтерського обліку); 

– використання плану рахунків (загального або спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку); 

– можливості ведення бухгалтерського обліку без використання плану рахунків та 

принципу подвійного запису (є характерним для суб’єктів мікропідприємництва) [3, 209]. 

Форма бухгалтерського обліку суб’єкта малого підприємництва визначається 

побудовою облікових регістрів, способом і технологією облікових записів у них, з 

врахуванням особливостей діяльності. Вибір їх залежить від того, які вимоги поставлені 

перед обліком у системі управління підприємницькою діяльністю.  

Варто зазначити, що для з’ясування питання щодо правильності заповнення регістрів   

суб’єктам малого підприємництва необхідно скористатися нормативними документами, а 

саме: Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 

малими підприємствами №422, Методичними рекомендаціями із застосування регістрів 
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бухгалтерського обліку малими підприємствами №720, Методичними рекомендаціями по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку №356. 

Таким чином, суб’єкти малого підприємництва на загальній системі оподаткування 

застосовують Загальний план рахунків відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 

№291 та можуть використовувати: одночасно рахунки 8 і 9 класу; тільки рахунки 9 класу; 

тільки рахунки 8 класу. Суб’єкти малого підприємництва на спрощеній системі 

оподаткування можуть застосовувати Спрощений план рахунків або вести облік без 

застосування плану рахунків та подвійного запису. Отже, юридичні особи – суб’єкти малого 

підприємництва обирають одну з наведених форм бухгалтерського обліку: 

 – журнальну чи журнально-ордерну; 

 – просту форма бухгалтерського обліку; 

 – спрощену форму бухгалтерського обліку ( із застосуванням регістрів відповідно до 

Наказу МФУ №422; із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ №720 (без 

подвійного запису); 

– автоматизовану форму бухгалтерського обліку (комп’ютерна бухгалтерська 

програма, яка передбачає формування регістрів обліку). 

Журнальна чи журнально-ордерна фора обліку передбачає формування інформації у 

журналах та відомостях до них на підставі первинних документів під час надходження їх до 

бухгалтерії або за підсумками за місяць. Дана форма обліку використовується, якщо суб’єкт 

малого підприємництва здійснює складне виробництво та воно є матеріалозатратним, що 

зумовлює відображення великої кількості господарських операцій та розрахунків 

(наприклад, у сільському господарстві). 

Просту форму бухгалтерського обліку рекомендується застосовувати на 

підприємствах, де виконується невеликий обсяг робіт та незначний документообіг 

(наприклад: сфера обслуговування, надання послуг тощо). Але обов’язково господарські 

операції відображаються з використанням методу подвійного запису. 

Спрощена форма обліку застосовується, якщо неможна використати просту форму 

обліку або за власним вибором суб’єкта малого бізнесу. Спрощена форма обліку дозволяє 

відображати господарські операції двома способами: без застосування подвійного запису або 

ж з його використанням. 

Впровадження в обліковий процес автоматизованої форми бухгалтерського обліку 

пов’язано із заміною паперових носіїв інформації на електронні з наданням їм юридичної 

сили, відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.  

Автоматизована (комп’ютерна) форма бухгалтерського обліку ґрунтується на 

комплексному використанні швидкодіючих електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), які 

забезпечують автоматизований процес збирання, реєстрації й опрацювання облікової 

інформації, необхідної для контролю й управління.  

На основі проведеного аналізу форм бухгалтерського обліку під обліково-

аналітичним забезпеченням розуміємо комплексну систему формування, збору, аналітико-

синтетичної обробки, накопичення та передачі обліково-аналітичної інформації (з 

урахуванням принципу релевантності), яка була сформована з використанням методів 

бухгалтерського обліку й економічного аналізу для прийняття управлінських рішень та 

сприяння сталому розвитку суб’єкта малого підприємництва.  

Отже, одним із найважливіших організаційних питань бухгалтерського обліку 

суб’єктів малого підприємництва є вибір форми бухгалтерського обліку, адже кожна форма 

обліку передбачає поєднання різних видів облікових регістрів, які повинні забезпечити 

оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність узагальнення у 

бухгалтерському обліку всіх здійснюваних господарських операцій, які відбувались у 

суб’єкта господарювання.  
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СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ 

Петровська А.С., 

викладач 

Городничий А.Л., 

магістр 

ПВНЗ Міжнародний наукво-технічний університет імені академіка Ю. Бугая 

 

Рік у рік світ дедалі глибше усвідомлює, що ліси та стале лісоуправління — один із 

ключових чинників екологічної стабільності. Тому, охорона людиною лісових багатств 

повинна полягати не лише у їх консервації, а й в ефективному та раціональному їх 

використанні.  

Зважаючи на клімат та родючість землі, розвиток лісового господарства в Україні не 

мав би бути проблемою для влади та суспільства. Однак, незаконна рубка лісів та збут 

деревини, розкрадання і контрабанда лісоматеріалів стали для України серйозною 

проблемою. Сьогодні реальний обсяг незаконних рубок, в сотні разів перевищує офіційно 

зафіксований, який, за оцінкою Держлісагентства, становить 2, 6 куб. метрів на 1000 га 

земель, а відношення обсягів незаконних рубок до обсягу ліквідованої деревини, 

заготовленої в лісах Держлісагенства (16,5 млн.куб.м) склало 0,1% [1]. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2424-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran256#n256
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy/accounting-and-auditing/3196-valkova-hb-danlkova-alo
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy/accounting-and-auditing/3196-valkova-hb-danlkova-alo
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Рисунок 1. – Кількість і обсяги незаконних рубок за період 2010-2018 рр. 

 

Це ще одне свідчення неефективного регулювання галузі, що призводить до злочинно 

нераціонального використання цього природного ресурсу. 

Отже, Україні потрібен закон, який би визначав позицію держави щодо всіх питань 

пов'язаних із лісом - розподілу власності на ліси, ролі держави в лісоуправлінні, напрямків та 

цілей на загальнодержавному й регіональному рівнях. Про це під час круглого столу «Лісова 

політика України: першочергові завдання» наголосив заступник голови Державного 

агентства лісових ресурсів Володимир Бондар, узагальнивши наступне: «..в Україні до цього 

часу не має документа лісової політики як закону України, який би визначав бачення 

держави щодо основоположних питань, пов’язаних з лісом. Зокрема, розподілу власності на 

ліси, ролі держави у збалансованому лісоуправлінні, напрямків та цілей розвитку лісового 

господарства як на національному, так і на регіональному рівнях. І тільки визначившись з 

цими питаннями можна переходити до системної реформи як організаційної структури 

державного лісового господарства, так і системи ведення лісового господарства з огляду на 

врахування принципів адаптації лісового господарства до змін клімату та ширшого 

застосування природоохоронних технологій» [1]. 

Крім того, особливу увагу буде приділено проектам законів про фонд розвитку і 

фінансування лісового господарства; проектам законів України щодо посилення охорони 

лісів та негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із лісовими пожежами; 

проектам законів України щодо проведення національної інвентаризації лісів та звільнення 

від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб; проектам 

законів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалась у зв’язку із 

незаконним полюванням та щодо охорони тваринного світу; проекту Концепції розвитку 

мисливського господарства на 2020-2021 роки; законопроекту про ринок деревини; 

законопроекту про Національну лісову політику (група науковців Національного 

лісотехнічного університету України (м. Львів) та Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) розробили концепцію проекту закону, який враховує 

окремі пропозиції Українсько-Шведського проекту, Програми FLEG та аналізу програм 

країн ЄС). 

І перші кроки на шляху реалізації вже є, і вони стосуються саме Карпатського регіону 

- найбільш лісистого регіону України. Так, 30.10.2019 р. Верховна Рада України прийняла 

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони суцільних 
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рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» [3]. Також Законом 

внесено зміни до законів України «Про природно-заповідний фонд України» та «Про 

мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах 

Карпатського регіону» [3]. Зокрема, Законом встановлюватиметься заборона на проведення 

суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного 

користування та будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах у 

лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в 

Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також 

пошкоджених хворобами і шкідниками насаджень. Також змінами передбачено, що на 

стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону дозволятимуться 

лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та 

оздоровлення лісів. На пологих і спадистих схилах у гірських ялицево-букових деревостанах 

проводитимуться лише поступові і вибіркові рубки. 

Окрім того, у Законі йдеться про необхідність розміщення лісосік з урахуванням 

розташування наявних шляхів транспорту та рельєфно-гідрологічних умов території. 

Прийнятим Законом передбачається, що заготівля та вивезення деревини в гірських 

лісах Карпатського регіону проводитиметься переважно з використанням 

природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують 

допустимий вплив на довкілля, а також із збереженням наявних вузькоколійних лісовозних 

залізниць та оптимізацією мережі лісових автодоріг. Також заплановано розширення до 2030 

року мережі лісових автодоріг з твердим покриттям у лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 

гектарів. 

Також президент В. Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року 

ввести обов’язковий облік деревини, а також розробити законопроект про порядок її 

реалізації за конкурсом.  
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У продовж всього періоду існування людства особливу увагу переважної частини 

суспільства займало питання відновлення та збереження здоров’я як ключового фактору його 

подальшого існування та розвитку. Належне функціонування сфери охорони здоров’я будь 

якої держави світу залежить від її належного фінансового забезпечення, сформованого не 

лише на рівні надання відповідних послуг, але і на рівні формування належних умов 

підготовки медичних працівників.  

На даний час, провідні країни світу мають різні підходи до організації процесу медичного 

обслуговування. Країни в яких основними показниками здоров’я є середня тривалість життя, 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=118945&cat_id=118944
https://www.ukrinform.ua/tag-derzlisagentstvo
https://www.rada.gov.ua/fsview/183597.html
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яка включає в себе дитячу смертність, а також низку інших критеріїв пов’язаних зі здоров’ям 

людини вважаються найрозвинутішими. До провідних країн світу за основними показниками 

охорони здоров’я на сьогодні відносять Німеччину. 

 Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я в Німеччині, вирізняється тим, що саме 

там уперше було запроваджено обов’язкове соціальне медичне страхування, яке, за оцінками 

європейських дослідників, відповідає найвищим міжнародним стандартам якості. На даний 

час у Німеччині одним із головних принципів державного устрою й системи охорони 

здоров’я є розподіл повноважень між землями, федеральним урядом і створеними в 

законному порядку організаціями громадянського суспільства. У сфері охорони здоров’я 

органи влади передають повноваження самоврядним організаціям платників і виробників 

послуг, тим, які безпосередньо зацікавлені та мають відповідний рівень професійних знань у 

цій сфері. Насамперед це лікарняні каси, об’єднання лікарів лікарняних кас, які є 

державними організаціями й мають органи управління, що здійснюють управління 

фінансуванням, надання послуг в обсязі, гарантованому Законом про обов’язкове медичне 

страхування. Правове регулювання всієї системи соціального страхування Німеччини 

здійснюється в основному на підставі Соціального кодексу, книга п’ята якого присвячена 

безпосередньо державному медичному страхуванню. Відповідно до федерального 

законодавства, відповідальність за планування медичної допомоги закріплена за землями. 

Кожна земля повинна забезпечувати стабільне фінансове забезпечення лікарень, гарантувати 

забезпечення потреб населення в медичній допомозі. Тому землі розробляють своє 

законодавство у сфері охорони здоров’я з урахуванням специфіки регіону, його соціально-

економічного розвитку, а це призводить до значної різниці в характері, межах і методах 

планування медичних програм [1]. 

Фінансування сфери охорони здоров’я здійснюється переважно за рахунок коштів 

обов’язкового державного медичного страхування, яким охоплюється близько 90 відсотків 

населення, інша частина громадян або має приватну страховку, або підпадає під інші 

спеціальні державні програми, наприклад, військовослужбовці, поліцейські, одержувачі 

соціальних виплат та ін.  

Близько 10 відсотків надходить від інших джерел державної страхової системи, це кошти 

пенсійного страхування, страхування на випадок виробничого травматизму, страхування на 

випадок необхідності довготривалого медичного догляду. Інші кошти надходять від 

приватних страховиків, а це приблизно 8 відсотків від безпосередніх особистих платежів 

населення, це становить 12 відсотків. Отже, головним джерелом фінансового забезпечення 

сфери охорони здоров’я Німеччини є самоврядні регіональні та федеральні лікарняні каси, 

які збирають внески й забезпечують фінансування медичних послуг на рівні соціальних 

гарантій держави. Усі лікарняні каси є некомерційними організаціями, які зобов’язані 

збирати членські внески й мають право встановлювати ставку внеску, що необхідна для 

покриття витрат. Позитивною особливістю системи обов’язкового медичного страхування 

Німеччини є те, що внески працівників забезпечують страхування як його самого, так і 

членів його сім’ї, які не працюють, без будь-яких доплат. Внески стягуються із заробітної 

плати, пенсій, допомоги на випадок безробіття, при цьому встановлюється максимальний 

рівень доходу, з якого утримуються внески [2].  

Серед переваг німецької системи охорони здоров’я, варто зарахувати високий якісний 

рівень надання медичної допомоги, оснащеність медичним обладнанням лікувально-

профілактичних установ, кваліфікацію медичних працівників і, найголовніше, доступність 

медичного обслуговування для всіх. Система медичного страхування забезпечує населення 

широким спектром безоплатних послуг, включаючи амбулаторне і стаціонарне лікування, 

рецептурні лікарські засоби, медичні устаткування, оплату проїзду до медичного закладу 

тощо. Певний інтерес становить система оплати праці лікарів, яка дає змогу переважно 

виключати можливість зловживань з боку медичних працівників у контексті призначень 

зайвих медичних процедур, обстежень тощо [3].  

Страхова модель фінансування (модель Бісмарка), вона гарантує фінансування сфери за 

рахунок обов’язкового соціального страхування на випадок хвороби. Ця модель була 

запроваджена ще у 1881р. в Німеччині Отто фон Бісмарком і була перша державна система 
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охорони здоров’я. Система служила зміцненню здоров’я простих робітників, які 

розглядались як потенціальні військовослужбовці. Згодом і  виокремились лікарняні каси. 

Систему охорони здоров'я ще називають німецькою моделлю або континентальною 

моделлю. За системою Бісмарка лікарі є вільними суб’єктами, які пропонують свої послуги 

на ринку медичних послуг. Держава законодавчим шляхом зобов’язує працедавців брати 

участь в оплаті медичної допомоги працівникам через лікарняні каси. Працедавці оплачують 

тільки частину вартості медичної допомоги, що була надана працівникам, а другу частину 

вартості медичної допомоги сплачують самі працівники. За системою Бісмарка страхові 

компанії та структури, які є суб’єктами ринку медичних послуг, зобов’язані всі зібрані кошти 

використовувати тільки на оплату медичної допомоги. Характерною рисою системи 

Бісмарка є існування незалежних страхових фондів, які керуються через державні або 

приватні страхові компанії, їх діяльність строго регламентує держава. 

Досвід Німеччини із розвинутою системою охорони здоров’я доводить той факт, що 

медична галузь може ефективно та якісно функціонувати лише за умови належного 

фінансового забезпечення, найбільш реалістичне формування якого можливо здійснити за 

рахунок існування медичного страхування. 
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Економіка Україна перебуває у перманентній фінансовій кризі, тому перед 

фінансовим менеджментом підприємств постає завдання ефективного управління 

фінансовими ресурсами та пошук найоптимальнішого джерела фінансування. Діяльність 

підприємства в умовах ринкової економіки (будь-якої форми власності, організаційно-

правового статусу і галузевої спрямованості) безпосередньо залежить від фінансового 

капіталу, обсяг і структура якого визначаються рядом факторів. 

Кожне підприємство у процесі власної діяльності та формуванні активів використовує 

не тільки власний, але й позиковий капітал. Структура капіталу підприємства основним 

чином визначає аспекти операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

В економічній науці уже тривалий час ведуться дискусії щодо оптимальної структури 

капіталу та його впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Актуальним 

теоретичним і практичним питанням оптимізації фінансової структури капіталу присвячені 

роботи таких науковців, як Бланк І. В., Брейлі Р., Ван ХорнДж., Клименко С.М., Нужна О.А., 

Поддєрьогін А.М. Усучасних умовах фук цінування підприємств теорія оптимізації капіталу 

підприємства потребує подальшого дослідження особливості формування оптимальної 

структури капіталу підприємства, економіко-математичне моделювання структури капіталу 

підприємства, розробка інструментарію по забезпеченню її оптимальності. 

Домінуючою теорією визначення оптимальної структури капіталу в сучасних умовах 

вважається нобелівська теорія Міллера– Модильяні. Її головна ідея полягає в тім, що на 
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досконалих ринках структура капіталу не має вирішального значення з огляду на ринкову 

вартість корпорацій. Недосконалість же ринків, зокрема система оподаткування, 

спричинюють до іншого тлумачення структури капіталу – боргове фінансування вважається 

в цілому прийнятнішим [3, с. 78]. 

З позицій фінансового менеджменту капітал підприємства характеризує загальну 

вартість коштів в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі, інвестованих в 

формування його активів. 

Капітал підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною сутністю, 

але і різноманіттям форм, у яких він виступає. Під загальним поняттям ―капітал 

підприємства" розуміються різноманітні його види, що характеризуються в даний час 

декількома десятками термінів. Все це потребує визначеної систематизації використовуваних 

термінів[4].  

Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову 

стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку 

(тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у 

періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту 

прибутку на вкладений капітал. 

Структура капіталу, використовуваного підприємством, визначає аспекти не тільки 

фінансової, але також операційної й інвестиційної його діяльності, робить вплив на кінцеві 

результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного 

капіталу (тобто на рівень економічної і фінансової рентабельності підприємства), визначає 

систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних 

фінансових ризиків) і в кінцевому рахунку формує співвідношення прибутковості і ризику в 

процесі розвитку підприємства.Формування структури капіталу пов'язано з врахуванням 

особливостей кожної із його складових частин.  

Метою політики управління капіталом є оптимізація його структури. В Україні 

більшість підприємств нехтують науковими підходами до цього питання, що є помилкою, 

оскільки від співвідношення між власним і позиковим капіталом залежить результат 

діяльності підприємства та його стан у майбутньому. Тому підприємству потрібно чітко 

визначити, за рахунок яких фінансових ресурсів буде сформовано його капітал [5]. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виокремлює три методи 

оптимізації структури капіталу:  

 оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 

фінансової рентабельності;  

 оптимізація структури капіталу за мінімізації її вартості;  

 оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. 

На сьогодні не має однозначного підходу до оптимізації структури капіталу, 

застосовуючи який підприємство, за різних умов економічного розвитку та галузей 

діяльності, визначило б оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом [3, 

с. 78]. 

На думку І.О. Бланка, оптимальна структура капіталу становить таке співвідношення 

використання власних і позикових коштів, за умови якого забезпечується ефективна 

пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності (коефіцієнтом власного 

капіталу) та коефіцієнтом стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова 

вартість [1, с. 213]. 

Отже, більшість економістів під оптимальною структурою капіталу розуміють певне 

співвідношення власних і позикових коштів у структурі сукупного капіталу. Проте, науковці 

по різному трактують ознаки оптимального співвідношення джерел капіталу[3, с. 79]. 

Метод оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 

фінансової рентабельності передбачає використання механізму фінансового лівериджу [2, с. 

81]. 

Процес оптимізації за допомогою методу оптимізації структури капіталу за критерієм 

мінімізації її вартості засновано на попередній оцінці вартості власного і позикового 
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капіталу за різних умов його залучення та здійснення багатоваріантних розрахунків 

середньозваженої вартості капіталу.  

Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 

фінансової рентабельності. Цей метод ґрунтується на розрахунках рівня рентабельності 

власного капіталу при різній структурі капіталу. Доцільність і обсяги залучення позикового 

капіталу обґрунтовуються і обмежуються позитивним значенням ефекту фінансового важеля 

[3, с. 79]. 

На практиці, визначення оптимальної структури капіталу не обмежується 

досягненням оптимального співвідношення між позиковим і власним капіталом. Велике 

практичне значення має термін залучення капіталу, оскільки фінансування довгострокових 

активів неможливе за рахунок короткострокових джерел. Золоте правило фінансування 

стверджує, що фінансовий капітал має бути мобілізований на строк, не менший від того, на 

який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства. 

Визначення оптимального співвідношення між позиковим і власним капіталом слід 

визначати з урахуванням у структурі активів частки активів, які потребують довгострокових 

джерел. Подальше дослідження питання оптимізації структури капіталу можливе в напрямку 

визначення єдиного критерію оптимальної структури капіталу в довгостроковій перспективі 

з використанням розглянутих методів. У процесі оптимізації структури капіталу необхідно 

враховувати кінцевий результат діяльності підприємства, тобто фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування. Також слід враховувати золоте правило 

фінансування: довгострокові активи можуть бути профінансовані за рахунок довгострокових 

джерел, тобто за рахунок власного капіталу та довгострокових позикових джерел [3, с. 92]. 

Отже, встановлення оптимального співвідношення між власним та позичковим 

капіталом, формування інструментарію визначення такого співвідношення, своєчасне та 

ефективне реагування на зміну зовнішніх факторів є необхідною умовою ефективного 

функціонування акціонерного товариства. Правильне співвідношення між власними і 

позиченими джерелами формування капіталу відіграє важливу роль у зміцненні фінансового 

стану підприємства. 
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Оскільки всі підприємства та організації повинні обов'язково зберігати свої грошові 

кошти на рахунках у банках, то на практиці їх взаємовідносин мають використовуватися 

певні форми платіжних документів, що заповнюються підприємством і є для банку 

розпорядженням по списанню чи переведенню грошових засобів на рахунок підприємства. 

Використання певної форми платіжних документів не залежить від банку, 

визначається договором між платником і одержувачем коштів і враховує безліч факторів, а 
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саме: місце знаходження платника та покупця, швидкість обігу грошових коштів, можливість 

взаємного контролю, джерела коштів для платежу, гарантію сплати і ін. [4]. 

Безготівкові розрахунки, що являють собою перерахування певної суми з рахунків 

платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням 

підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки 

отримувачів коштів, як правило, здійснюються у безготівковій формі через банк [6]. 

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях чи в електронному вигляді. Підприємства вільно обирають форми 

розрахунків, закріплюють їх в договорах, угодах чи окремих домовленостях [2]. 

Згідно з Інструкцією Національного банку України «Про безготівкові розрахунки в 

Україні», безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за такими формами розрахункових 

документів: платіжні доручення; платіжні вимоги-доручення; чеки; акредитиви; векселі; 

інкасові доручення (розпорядження) [6]. 

Найбільш поширені розрахунки платіжними дорученнями. Платіжне доручення - 

розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку 

про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок 

отримувача. Платіжне доручення виписує платник для перерахування визначеної суми зі 

свого рахунку на рахунок одержувача. Платник подає платіжне доручення в банк, який його 

обслуговує. Воно приймається до виконання протягом 10 днів з дати заповнення тільки в 

сумі, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку або за рахунок кредиту [2]. 

Перевагами такого способу розрахунків є: відносно простий і швидкий 

документообіг, прискорення руху коштів та можливість використання цієї форми 

розрахунків за нетоварних платежів . 

Платіжні вимоги-доручення — це комбінований розрахунковий документ, який 

складається з двох частин. Верхня частина — вимога підприємства-постачальника до 

підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина — 

доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати 

належну суму коштів з його рахунка на рахунок постачальника. Цей розрахунковий 

документ заповнює постачальник і направляє покупцеві. Покупець, у разі згоди оплатити 

товар, заповнює нижню частину цього документа і направляє його у свій банк для переказу 

акцептованої суми на розрахунковий рахунок постачальника [1]. 

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовуються переважно в 

міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності. 

Переваги: прискорює оформлення розрахункових документів, платежі здійснюються 

за згодою платника після попередньої перевірки розрахункових і товаротранспортних 

документів постачальника. 

Розрахунки чеками здійснюють між юридичними особами, а також фізичними та 

юридичними особами. Розрахунковий чек є письмовим розпорядженням чекодавця банкові, 

який веде його рахунок, оплатити чекотримачу вказану у чеку суму. 

Чекові книжки з бланками чеків банки видають юридичним та фізичним особам, яким 

відкрито рахунки у банках. Строк дії чекової книжки - один рік, а розрахункового чека, який 

видається для разового розрахунку фізичній особі, - три місяці. Чек із чекової книжки 

пред'являється до оплати в банк чекодержателя (підприємство, яке є отримувачем коштів за 

чеком) протягом десяти календарних днів. 

Розрахунки чеками також прискорюють оборот грошових коштів, вони зручні для 

розрахунків за дрібні партії товарів, при закупівлях в магазинах дрібного опту [3]. 

Акредитив - це розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи 

іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товаротранспортних 

документів за відвантажений товар. 

Фактично акредитив є грошовим зобов'язанням банку, яке видається ним за 

дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, за яким банк, що відкрив 

акредитив, може здійснити постачальникові платежі або надати повноваження іншому банку 

здійснювати такі платежі на умовах пред'явлення документів, передбачених в акредитиві [2]. 
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Вексель - це складене по встановленій законом формі безумовне письмове боргове 

грошове зобов'язання, видане однією стороною (векселедавцем) боці (векселедержателю) і 

оплачений гербовим збором [1]. 

Векселі можуть бути простими і переказними. Простий вексель являє собою 

письмовий документ, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця 

(боржника) про сплату певної суми грошей у певний термін і в певному місці 

векселедержателю або іншій особі за його наказом. 

Переказний вексель (тратта) - це письмовий документ, що містить безумовний наказ 

векселедавця платнику про сплату певної суми грошей у певний термін і в певному місці 

одержувачу або іншій особі за його наказом. На відміну від простого в перекладному векселі 

беруть участь три особи: векселедавець (трасант), видає вексель; перший покупець (або 

векселедержатель), одержує разом із векселем право вимагати платіж за ним; платник 

(трасат), якому векселетримач пропонує зробити платіж [3]. 

Векселі на основі взаємної довіри суб'єктів ринкових відносин функціонують в обігу 

як розрахунковий засіб, боргове зобов'язання та як різновид цінних паперів, що має значні 

переваги над паперовими грошима. Векселі не знецінюються, в обігу перебувають 

визначений договором час, скорочують потреби в готівці, зменшують витрати грошового 

обороту і прискорюють його. Предметом вексельного зобов'язання можуть бути тільки гроші 

[1]. 

Інкасове доручення – документ, відповідно до якого банк (банк-емітент) за 

дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та  

акцепту платежу [5]. 

Форма розрахунків "інкасо" більш вигідна покупцю, який оплачує товар та одночасно 

його одержує. Для продавця є ризик невикупу товарних документів після відправлення 

товарів імпортеру. 

Інкасове доручення (розпорядження) застосовується у випадках стягнення в 

безспірному порядку сум фінансових санкцій, дефіциту бюджету із податків, штрафів, 

нарахованих державними податковими органами [1]. 

Враховуючи поступове звуженням сфери використання готівки та паперових 

платіжних документів, перехід до нових платіжних інструментів і сучасних технологій 

платежів, використання безготівкових розрахунків призводить до економії витрат на їх 

здійснення, прискорення здійснення розрахункових операцій та руху грошових коштів. 

Відповідно, від цього залежать стан грошового обігу, ціноутворення, кредитні відносини, 

фінансовий стан підприємств і, як підсумок, соціальний стан населення.  
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА : 

ТЕОРЕТИЧНА КОНКРЕТИЗАЦІЯ 

Чаус О.Д., 

Магістр 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая» 

Науковий керівник к.е.н., доцент Акименко О.Ю. 

 

В сучасних умовах господарювання та переходу економіки країни на нові ринкові 

умови, спричинені імплементацією Угоди України з ЄС, практично всі без винятку 

підприємства зіштовхнулись з новою проблемою - побудовою абсолютно нової системи 

управління з надзвичайно високим рівнем відповідальності за прийняті рішення. 

Підприємства формують доцільні методи найбільш ефективного досягнення поставлених 

цілей за наявності обмежених ресурсів за допомогою гнучкого планування й управління 

діяльністю. 

Незважаючи на глибокі дослідження питань фінансового планування українськими та 

зарубіжними вченими, такими як І.Бланк, В. Борисова, Г. Висоцький, О. Кнейслер, О. 

Квасовський, О. Ніпіаліді, В. Костецький, В. Опарін, О. Орлов, О. Терещенко, В. Тропіна, М. 

Алексєєв, В. Бочаров та ін., слід зауважити, що окремі аспекти фінансового планування 

діяльності підприємств потребують глибшого аналізу та вивчення. Враховуючи, що обраний 

напрямок дослідження є актуальним і своєчасним, метою статті є вивчення теоретичної 

концептуалізації досліджуваної категорії та обґрунтування основних напрямків 

удосконалення фінансового планування на підприємстві. 

Отже, що науковці розуміють під терміном «фінансове планування» в широкому та 

вузькому його розумінні. А. Робсон фінансове планування сприймає як засіб, який сприяє 

оптимальному вибору між альтернативними варіантами під час прийняття рішень [1]; 

Д. Хассі під фінансовим плануванням розуміє орієнтований у майбутнє, постійний процес 

управління, який здійснюється в певних узгоджених межах та на різних рівнях управління 

[2]. На думку В. Марцина фінансове планування сприймається як процес забезпечення 

стійкості орієнтації в одержанні оптимальних доходів на самофінансування виробничо-

технічної діяльності для досягнення внутрішньої збалансованості і динамічної рівноваги, 

спрямованої на забезпечення рентабельності виробничої діяльності [3].  

Ф. Ченг і Дж. Фіннерті розуміють під фінансовим плануванням процес аналізу 

дивідендної, фінансової, інвестиційної політики, прогнозування їх результатів і впливу на 

економічне оточення компанії та прийняття рішень щодо допустимого рівня ризику під час 

оптимального вибору проектів [4]; О. Ліхачова – як процес аналізу фінансової та 

інвестиційної політики, прогнозування їх результатів і впливу на економічне середовище 

комерційної організації і прийняття рішень про допустимий рівень ризику і вибір остаточних 

варіантів фінансових планів [5].  

Вважаємо, що сьогодні фінансове планування має охоплювати три горизонти 

планування: стратегічний, тактичний та оперативний рівні, збалансовані та узгоджені між 

собою задля реалізації основних функцій фінансів підприємств – розподільчої, регулюючої, 

контрольної. Отже, фінансове планування це не тільки необхідний елемент фінансового 

менеджменту, але й суттєвий засіб реалізації останнього. Під час планування враховуються 

вимоги чинного законодавства та зарубіжний досвід розвинутих країн. Зокрема, варто 

відзначити, що в зарубіжній практиці використовують такі види планів:  

1) Corporate Charter (статут) - задає фундаментальні цілі підприємства і корпоративні 

стандарти, орієнтацію на ринки, структуру власності, позиціонування підприємства і 

відносин з власниками і співробітниками;  

2) Strategic Business Plan (стратегічний бізнесплан) - формується на п’ять-десять років 

і визначає стратегії фінансування і випуску продукції, зростання обсягу продажів, частки 

ринку;  

3) система операційних бюджетів, що складаються на квартал, місяць, тиждень, до 

яких відносять: – Business Plan (бізнес-план), що формується на один-три роки (часто з 
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розбиттям по кварталах) і уточнює джерела інвестицій, задає напрями розвитку виробничих 

потужностей, вимоги до персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів; включає 

укрупнений план продажів в грошовому виразі; – Sales and Operation Plan (план збуту і 

виробництва – портфель продукції), що формується на рік-два, уточнює бізнес-плани [6, 7]. 

Бюджетування нерозрозривно пов’язане з фінансовим плануванням діяльності 

підприємства та перспективою виходу на зовнішні ринки [8]. За нашої точкою зору, 

бюджетування можна представити у вигляді економічних, аналітичних та фінансових блоків 

які об`єднують заходи, що необхідні для ефективної діяльності підприємств (рис. 1). 

  

 

СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ 
 

  Інвестиційне  Фінансове   Операційне   

  бюджетування  бюджетування   бюджетування   

          

 Фінансова  Аналіз економіч-  Аналіз   Управління  

 діагностика  ного потенціалу  беззбитковості   витратами  

     

  Система фінансового обліку  Система управлінського обліку  
            

     Бізнес-процеси / Бізнес-одиниці      
                

 
 

Рисунок 1. - Система фінансового планування діяльності підприємства  
 

Роль та місце бюджетування в загальній системі фінансового планування, досить 

повно розкривається при розгляді його функцій. На підставі аналізу різних точок зору 

відносно функцій бюджетування, науковцями пропонуються до використання наступні: 

 прогнозування та планування (в бюджетах формалізуються перспективні цілі, 

за різних умов, саме у вигляді песимістичного, середнього та оптимістичного розвитку 

обставин); 

 координації (комунікація і координація різних підрозділів підприємства і видів 

діяльності, що передбачають узгодження інтересів окремих працівників та груп в цілому по 

підприємству, для досягнення поставлених стратегічних цілей. 

Безумовно, бюджетування повинно базуватись на наступних основних принципах: 

єдності та цілеузгодження; безперервності; гнучкості; участі; відповідальності; 

пріоритетності; декомпозиції; ефективності. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що стійкий розвиток підприємства 

неможливий без налагодженої системи управління, важливим елементом якого є планування, 

яке створює передумови нової реальності, яка сама по собі є вбудованим організаційним 

знанням певної соціально-економічної системи. Чільне місце в системі планування займає 

складання фінансових бюджетів підприємства як основи внутрішнього господарського 

оперативного планування витрат і результатів, що охоплює: систему бюджетного 

планування структурних підрозділів підприємства; систему зведеного (комплексного) 

бюджетного планування господарської діяльності підприємства.  

Отже, фінансове планування на підприємстві є багатогранним явищем, котре можна 

охарактеризувати як стан та систему заходів, які мають бути реалізовані в майбутньому та 

мають забезпечити необхідні кондиції фінансового потенціалу підприємства. 
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СЕКЦІЯ 2 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
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Науковий керівник: к.е.н., в.о. завідувача кафедри міжнародної 

економіки, обліку та фінансів Наторіна А. О. 

 

В умовах сьогодення кожне підприємство намагається максимізувати свої прибутки 

та сприяти ефективній маркетинговій діяльності, з огляду на що є дуже важливим вибір 

маркетингової стратегії, що визначає вектор руху підприємства у напрямку покращання 

збуту продукції та надання послуг як на вітчизняних, так і закордонних ринках з 

врахуванням перспективних планів та принципів, а також інтересів стейкхолдерів. 

Теоретичні аспекти змістовних характеристик та етапів формування маркетингової 

стратегії підприємств висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: 

Войтович С. [3], Карачиної Н. [2], Котлера Ф., Ламбена Ж., Левченко К. [4], Наторіної А. [1], 

Хассі Д. Недостатнє вивчення питання обумовлює актуальність проведення досліджень у 

цьому напрямі. 

Мета роботи полягає у дослідженні сутності поняття «маркетингова стратегія 

підприємства» та визначенні особливостей її розробки і реалізації на ринку. 

У процесі формування стратегії управління підприємством створюється підсистема 

функціональних стратегій, які розробляються щодо визначальних напрямків діяльності 

підприємства. До основних функціональних стратегій, що розробляються як окремі блоки в 

рамках головної стратегічної концепції, належать фінансова, маркетингова, виробнича, 

стратегія управління персоналом та ін. Реалізація функціональної маркетингової стратегії 

спрямована на створення комплексу конкурентних переваг та ефективне використання 

підприємством можливостей з боку ринку для досягнення його стратегічної мети.  

Важливе місце у маркетинговому стратегічному управлінні діяльністю підприємства 

посідає його маркетингова стратегія, яка формує ринкові стратегічні орієнтири. Наявність 

значної кількості підходів до визначення маркетингової стратегії обумовлене глибиною 

терміну «стратегія» та масштабами його використання. В економічній літературі [1-4] 

відсутня єдність поглядів щодо сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства [2, 

с. 1-3]. Узагальнення основних підходів до визначення маркетингової стратегії відображено 

на рис 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сутність підходів до визначення поняття «маркетингова стратегія 

підприємства» [2, с. 3]. 
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На думку, маркетингова стратегія – це стратегічний напрямок діяльності 

підприємства,  який  забезпечує  приведення  можливостей підприємства у відповідність до 

ситуації на ринку і  складається  зі  спеціальних  середньо або довгострокових рішень щодо 

цільових сегментів, комплексу маркетингу, рівня маркетингових витрат. 

Характерні риси маркетингової стратегії підприємства проявляються у тому, що вона 

[3, с. 80]: 

 є довгостроково-орієнтованою і засобом реалізації маркетингових цілей 

підприємства;  

 базується на результатах маркетингового стратегічного аналізу;  

 має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства;  

 визначає ринкове спрямування діяльності підприємства;  

 є складовою частиною процесу формування стратегії розвитку підприємства, 

який передбачає певну логічність, послідовність і циклічність.  

Маркетингова стратегія передбачає комплекс заходів, спрямованих на формування та 

підтримання стійких конкурентних переваг підприємства на ринку, обґрунтовуючи 

оптимальний варіант забезпечення досягнення цілей розвитку підприємства. В цьому 

контексті, саме маркетингова стратегія є найважливішим синтетичним інструментом 

стратегічного управління, роль якого полягає у забезпеченні збалансованості та синергії 

інструментарію розвитку у довгостроковій перспективі, зважаючи на внутрішні та зовнішні 

умови досягнення передбачуваного ринкового ефекту.  

Вирішальне значення на етапі розробки маркетингової стратегії має оцінка 

можливостей реалізації стратегії в умовах динамічних ринкових змін. Визначення мети та 

базових передумов створення стратегії передбачає, окрім власне формування мети та завдань 

стратегії створення творчої команди та визначення відповідального за формування стратегії 

менеджера, а також встановлення обмежувальних умов (вартість розробки, терміни, обсяги 

тощо) стосовно процесу формування стратегії. Найбільш доцільна для реалізації стратегія 

повинна відповідати характеру змін зовнішнього середовища і можливостям самого 

підприємства пізнавати і усвідомлювати зміст цих змін. Узагальнюючою характеристикою 

цих умов виступає здатність керівництва та власників підприємства розуміти причини і 

передбачати зміни, які відбуваються в середовищі. Саме тому маркетингова стратегія 

підприємства має бути адекватною певному рівню прогнозування цим підприємством 

майбутніх змін в її зовнішньому середовищі [4, с. 114-115]. 

Таким чином, у роботі визначено сутність поняття «маркетингова стратегія 

підприємства» за результатами дослідження існуючих підходів та встановлено характерні 

риси маркетингової стратегії підприємства. Виявлено особливості розробки і реалізації 

маркетингової стратегії підприємства на ринку. 
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Сучасний стан національної економіки підбурює підприємства до детальних 

досліджень ринкової ситуації. Нині необхідною умовою успішного економічного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на національному та 

регіональних ринках є ефективна маркетингова політика, спрямована на всебічне і найбільш 

повне задоволення потреб і запитів кінцевих споживачів. Забезпечення стабільно високої 

ефективності функціонування підприємств можливе лише на основі постійного моніторингу 

та аналізу ринкової ситуації, кон’юнктурних змін, динаміки попиту, формування 

конкурентних переваг, утримання ринкових сегментів і створення нових, підвищення 

репутації для споживачів і партнерів. Успіх підприємств передусім залежить від їх 

маркетингової діяльності, оцінка ефективності якої є основною функцією маркетингового 

управління.  

Жорстка конкуренція вимагає від підприємств нових підходів до ведення бізнесу та 

здатність вміло застосовувати інструменти впливу на вибір споживачів. Сучасний маркетинг 

уособлює в собі систему організації всієї діяльності підприємства для розробки, 

провадження й збуту товарів з урахуванням комплексного вивчення ринку і запитів покупців 

для одержання максимального прибутку. Маркетингова діяльність забезпечує здатність 

підприємства адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, ухвалення 

обґрунтованих рішень щодо вибору перспективної стратегії розвитку, що підтверджує 

значущість маркетингу та необхідність забезпечення ефективного маркетингового 

комплексу. Тому тема статті є  актуальною, а поняття маркетингового комплексу та 

основних його елементів неодмінно потребує подальшого вдосконалення і розвитку. 

Сучасному підприємству необхідно сформувати інструментарій, тобто сукупність 

способів, методів, за допомогою яких можна було б впливати на покупців та інших суб’єктів 

маркетингу для досягнення поставлених перед бізнесом цілей. Ефективний інструментарій 

маркетингової діяльності отримав назву «комплекс маркетингу», або «маркетинг-мікс». 

Комплекс маркетингу продовжує еволюціонувати відповідно до потреб суспільства, що 

говорить про його важливість. Комплекс маркетингу потрібен компанії для досягнення 

поставлених цілей за обмеженості ресурсів, але найбільш актуальною проблемою, що постає 

перед маркетологами сьогодні, є адаптація маркетингового комплексу до сфери діяльності 

підприємства, ефективне використання кожного маркетингового інструменту та досягнення 

ефекту синергії [1]. 

Комплекс маркетингу підприємства є основою всієї системи маркетингу, а управління 

комплексом маркетингу стає головним завданням досягнення успішності на ринку. Але 

система управління комплексом маркетингу не є універсальною для всіх підприємств, тому 

для випередження конкурентів необхідно шукати нові, оптимальніші підходи до 

аналізування та вдосконалення комплексу маркетингу підприємства. 

Класичне визначення маркетинг-міксу з «чотирма P»: товар (product), ціна (price), 

місце або розподіл (place), просування (promotion), запропоноване відомим маркетологом 

Джеромом МакКарті стало загальноприйнятим та найчастіше використовується в процесі 

управління маркетингом [2]. Відповідно до цієї концепції організації в межах маркетингової 

діяльності розробляють і реалізують товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику. Ця 

класифікація Дж. Маккарті стала загальноприйнятою та найчастіше використовується в 

процесі управління маркетингом. Маркетинг-мікс, згідно з його визначенням, є комбінацією 

його інструментів, яка використовується у певний момент часу підприємством та спрямована 

на цільові сегменти ринку на оперативному рівні [3]. 
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Оптимальний маркетинговий комплекс являє собою таку комбінацію маркетингових 

інструментів, завдяки якій забезпечується досягнення поставлених цілей за раціонального 

витрачання наявних засобів бюджету маркетингу. Відносна значимість кожного окремо 

взятого інструмента маркетинг-мікс залежить від різних факторів, таких, як тип організації, 

вид продукції і поведінка покупців. Отже, до складу класичної моделі входять ―product‖ 

(продукт), ―price‖ (ціна), ―place‖ (розподіл), ―promotion‖ (просування).  

―Product‖ (продукт) є таким інструментом маркетингу, який спрямований на надання 

виробленим товарам такої якості та таких властивостей, що максимально відповідають 

потребам споживачів і вимогам ринку. До складу цього елементу входять асортимент, якість, 

дизайн, упаковка, сервіс, технічне обслуговування, гарантійне обслуговування, якість 

обслуговування, торгова марка. 

―Price‖ (ціна) є інструментом маркетингу, що формує ціну продукції для кінцевого 

споживача. До цього елементу належать ціни для кінцевого споживача, для оптовика, 

позиціонування, знижки й умови платежу, умови видачі кредиту, прайс-лист. 

―Place‖ (розподіл) є інструментом маркетингу, спрямованим на формування способів 

раціонального переміщення товарів від виробника до безпосереднього споживача продукції. 

До елементу включають канали збуту, охоплення ринку, дилерську підтримку, щільність 

мережі збуту, час від оформлення до постачання, товарні запаси, транспорт. 

―Promotion‖ (просування) є інструментом маркетингу, що спрямований на 

стимулювання попиту. До елементу включають торговий персонал, рекламу, стимулювання, 

персональний продаж, виставки, політику щодо торгової марки [4]. 

Поява цієї моделі стала своєрідною реакцією на поширення в економіці ситуацій 

ненадійності й ризику, за якої неможливо запропонувати однозначний алгоритм правильного 

рішення, оскільки кількість можливих комбінацій факторів є досить великою, а результат 

діяльності за цих умов неможливо точно розрахувати.  

Сьогодні пропонується значна кількість комплексів маркетингу, але їм, як і 

класичному міксу «4Р», притаманна певна обмеженість і неузгодженість, які полягають у 

тому, що: 

– «4С», «4А» і модель «SIVA» логічніше розглядати як комплекс споживача; 

– комплекс «4D» відображає лише певні функції, різновиди маркетингу, деталізує ті, 

що вже є, але не створює нових інструментів маркетингу; 

– концепція «4Е» охоплює лише гуманістичний складник маркетингу та може 

доповнювати «4Р», але не заміняти; 

– комплекс «2P + 2C + 3S» може застосовуватись лише у сфері електронного 

маркетингу [5, с. 74–75]. 

Сучасна маркетингова діяльність повинна бути гнучкою, реагувати та адаптуватися до 

постійних змін ринкового середовища. Саме тому, еволюція класичної концепції «4Р» є 

невід’ємним напрямком розвитку сучасного маркетингу. Розвиток концепцій зумовлений 

необхідністю та пошуком такого збалансованого переліку інструментів маркетингу, який би 

забезпечив конкурентну перевагу підприємству, цінність та унікальність для споживача у 

довгостроковій перспективі. Слід зазначити, що універсальним переліком елементів 

маркетингового комплексу є максимальне поєднання всіх здобутків еволюційно-

трансформаційних перетворень класичної концепції «4Р». При цьому процес їх застосування 

має враховувати галузеві особливості суб’єкту підприємницької діяльності. Саме тому 

подальші наукові дослідження будуть спрямовані на визначення оптимально-збалансованого 

комплексу маркетингу [6]. 

Отже, забезпечення ефективності маркетингової діяльності сучасних національних 

підприємств є досить складним процесом, проте цю складність можна подолати за умови 

використання оптимального маркетингового комплексу, дотримання певних принципів, 

чіткого визначення цілей, планування, організації, реалізації та контролю. Все це сприятиме 

досягненню загальних цілей підприємства, його стійкому функціонуванню та розвитку в 

жорстких умовах сучасних економічних відносин. 
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Позиції молоді на ринку праці не тільки в Україні, але й в більшості країн світу 

погіршилися через світову фінансово-економічну кризу. Задовільний рівень зайнятості 

молоді в даний час виступає одним із пріоритетних цілей розвитку нашої держави, адже саме 

молодь є найактивнішою та перспективною частиною працездатного населення. Молодь 

визначає масштаби та темпи соціально-технічного прогресу, визначає політичне, економічне 

та соціальне майбутнє країни, впливає на стійкий розвиток людства. Через несвоєчасне 

працевлаштування безробітна молодь втрачає свої набуті професійні навички, здобуту 

кваліфікацію, що з часом все більше ускладнює процес ефективного пошуку роботи і, як 

наслідок, вимушене безробіття впливає на фізичне та психологічне здоров’я молодої 

людини. Отже, вирішення проблеми зайнятості молоді в сучасних умовах розвитку 

економіки України набуває важливого значення, а тема дослідження є актуальною. 

Проблема молодіжного безробіття тією чи іншою мірою неодноразово ставала 

предметом вивчення для багатьох вчених. Серед вітчизняних науковців великий вклад у 

дослідження ринку праці й зайнятості сьогодення зробили С. Бандур, Д. Богиня, С. 

Вовканич, О. Вишняк, Є. Головаха, М. Головатий, М. Долішній, С. Злупко, В. Куценко, Ю. 

Краснов, Е. Лібанова, І.Лукінов, С. Макєєв, C. Писаренко, У. Садова, М. Шаленко, О. 

Яременко та інші.  

Метою дослідження є аналіз та оцінка сучасного стану безробіття в Україні, особливо 

молодіжного та визначення шляхів його зниження. 

Ситуація в Україні на ринку праці неоднозначна: хоча рівень безробіття за останні 

чотири роки скоротився на 0,3%, однак наша держава й досі залишається серед країн-лідерів 

за цим показником і в ЄС, і в світі. Україна входить до десятки європейських країн із 

найвищим рівнем безробіття на рівні 9,6%. Щоправда, лідирують у рейтингу перед нашою 

країною сім європейських держав: Греція (21%), Іспанія (17,2%), Італія (10,9%), Кіпр 

(10,3%), Хорватія (10,2%), Фінляндія (9,9%). Можна довго сперечатися щодо некритичних 

показників безробіття в Україні, втім, у цьому питанні ще варто зважати на такі важливі 

критерії, як кількість населення, демографічні показники, функціонування системи 

соціального забезпечення [1]. 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/2_07_uk/15.pdf
http://b2blogger.com/articles/21.html
http://www.marketopedia.ru/
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Згідно із щойно оприлюдненими статистичними даними, у І кварталі 2018 року в 

Україні рівень безробіття серед економічного активного населення (розрахований за 

методологією МОП) становив 9,7%, або знизився на 0,4 відсоткових пункти порівняно з І 

кварталом минулого року. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і 

складає 10,0%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення − 1713 тис. 

осіб, серед яких 55% (938 тис. осіб) − чоловіки. Понад 65% (1116 тис. осіб) безробітних 

проживають у міських поселенях [2, 3]. 

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, із зрозумілих причин, 

зафіксований у Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще у 15 регіонах рівень 

безробіття перевищував середній показник по Україні. Найменше від безробіття потерпало 

працездатне населення Харківської та Київської областей, де  його рівень не підійнявся вище 

7%.  

У І кварталі ц. р. у країнах ЄС-28 безробітних серед економічно активного населення 

налічувалося 18,3 млн. осіб. Рівень безробіття склав 7,4%, або знизився на 0,9 в. п. порівняно 

з І кварталом минулого року. Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28 зафіксовано у 

Греції (21,2%), найнижчий − у Чехії (2,4%).  [3] 

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня 2019 року. За статтю: у 

загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 151 тис. осіб (або 

44%), жінки – 190 тис. осіб (або 56%).  За віковими групами: 30% зареєстрованих 

безробітних були у віці до 35 років; 28% – у віці від 35 до 45 років; 42% – у віці понад 45 

років. За освітою: 44% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,  37% – професійно-

технічну, 19% – загальну середню освіту [2].  

Соціально-економічна нестабільність у країні призвела до того, що молоді люди, які 

формують її майбутній потенціал, сьогодні складають найбільш уразливу групу, яка має 

значні труднощі в процесі переходу від освіти до самостійного трудового життя. Високий 

рівень безробіття населення у віці 15 – 24 роки зумовлений тим, що значна частина молодих 

людей в такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, що 

відповідають вимогам роботодавців. 

В Україні серед молодих людей у віці 15 – 24 роки переважає частка економічно 

неактивної молоді (у 2017 році – майже 65,6%), оскільки більшість молодих людей в такому 

віці вчиться (майже 85% неактивного населення у віці 15 – 24 роки становили учні і 

студенти). За даними Держстату, в 2017 році кількість безробітної молоді у віці 15 – 24 роки 

становила понад 15% всього безробітного населення України і 18,9% економічно активного 

населення відповідного віку. Чисельність безробітного населення (за методологією МОП) за 

2018 рік, у порівнянні з 2017 роком, скоротилася на 119 тис. осіб та становила 1,6 млн осіб.  

За віковими групами: серед безробітних 29% становили особи віком від 15 до 29 років, 31% – 

особи у віці від 30 до 39 років, 23% – у віці  від 40 до 49 років [2]. 

Саме молодь більше піддається  зовнішнім і внутрішнім чинникам щодо ситуації із 

забезпеченням її зайнятості як продуктивнішої частини населення. Спостерігається така 

ситуація, що в умовах нестабільності молоді робітничі кадри можуть бути скороченими з 

підприємств через брак відповідного досвіду (до 10-20%), працівники фінансових установ – 

через зменшення обсягу операцій та зниження рівня доходу (до 9-12%), менеджери середньої 

ланки – через оптимізацію організаційних структур суб’єктів господарювання, що пов’язано 

із уповільненням темпів ділової активності (до 8-10%), працівники держапарату – через 

проголошення Президентом України скорочення чисельності держапарату, в тому числі по 

Секретаріату на 20% тощо [4, с.51]. 

Молодь, яка мотивована до пошуку роботи та об’єктивно оцінює власні професійні 

можливості, може швидше працевлаштуватися. Основними ж причинами молодіжного 

безробіття є відсутність досвіду роботи, завищені вимоги молоді до місця роботи, невірно 

обрана спеціальність. Сучасні вимоги працевлаштування ставлять перед молодою людиною 

непрості завдання: знайти своє місце у нових умовах ринкових відносин, виявити 

високопрофесійні якості, обізнаність інформаційного простору, гнучкість до технологічних 

змін, бути соціально адаптованою людиною [5]. 
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У процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається із певними психологічними 

труднощами. Їхньою причиною є відсутність в особи внутрішньої готовності до активних 

дій, невміння змінити попередні установки, мотивація поведінки в нових ринкових умовах 

[6, с.30]. Невирішені та невраховані проблеми працевлаштування молоді призводять до 

зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство), 

нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки; 

спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату 

мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної 

зайнятості). 

Оцінюючи якісні характеристики зайнятої молоді, можна відмітити низку позитивних 

моментів, а саме: більше половини (56,4 %) отримують високий рівень доходу; 64,5 % 

молоді має стабільну зайнятість; 78,3 % молоді задоволена своєю трудовою діяльністю. 

Негативними моментами є те, що біля 60 % молоді працює в неформальному секторі 

економіки або в режимі неповної та часткової зайнятості, у тому числі кожен п’ятий 

зайнятий в неформальному секторі (працюють на незареєстрованих підприємствах) і 80 % 

працюють на неформальних робочих місцях у формальному секторі. Крім того, негативним 

боком неформальної зайнятості саме для молоді є те, що вона позбавляється права на 

соціальний захист. Без соціального страхування залишається 30 % зайнятої молоді. 

Лише 67 % такої молоді мають щорічну оплачувану відпустку і лікарняні. Біля 50 % 

зайнятих молодих працівників охоплені пенсійним страхуванням та соціальними гарантіями 

щодо відпустки із пологами та доглядом за дитиною. Однією із форм неформальної 

зайнятості є практика вільного найму — фріланс (тобто без укладання трудових контрактів) 

та відокремлене робоче місце . 

З метою розв’язання проблем безробіття серед молодіжного населення, підвищення її 

конкурентоспроможності в Україні створена спеціальна організаційна структура – Державна 

служба зайнятості – сукупність державних органів, діяльність яких спрямована на реалізацію 

політики зайнятості, надання  і визначених послуг населенню та роботодавцям. Основною 

ланкою, яка безпосередньо працює з населенням і роботодавцями є центр зайнятості 

базового рівня, а саме районний, міськрайоний, міський [9]. Діяльність центру спрямована на 

реалізацію заходів соціального захисту населення від безробіття, сприяння громадянам у 

підборі підходящої роботи, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, 

професійної орієнтації, надання послуг роботодавцям щодо добору працівників та 

інформаційно-консультаційних послуг та інше. 

Центр зайнятості сприяє працевлаштуванню молоді за допомогою певних форм та 

методів, а саме: – формування мотивації до праці; – профорієнтація; – семінари з техніки 

пошуку роботи; – професійне навчання; – бронювання робочих місць на підприємствах, в 

організаціях та установах для працевлаштування молоді; – працевлаштування молоді 

шляхом надання дотацій роботодавцям; – тимчасові, громадські, сезонні роботи; – 

самозайнятість та підприємництво [9]. 

Враховуючи сучасні демографічні, соціально-економічні та військові загрози для 

подальшого сталого розвитку України, можна впевнено стверджувати, що найціннішим 

ресурсом на ринку праці та для функціонування економіки є саме молодь. Ігнорування 

проблеми зайнятості молоді створює і в подальшому буде лише загострювати не тільки такі 

важливі проблеми у суспільстві, як, зокрема, зниження темпів економічного розвитку, 

поглиблення бідності молодих сімей, але й призведе до збільшення випадків скоєння 

економічних і кримінальних злочинів, поширення алкоголізму та наркоманії, розпусти, 

соціальних захворювань, що призводить до скорочення тривалості життя, збільшення 

кількості розлучень, абортів, безпритульних і покинутих дітей, дітей-сиріт, зниження рівня 

народжуваності, збільшення рівня смертності громадян і, що найстрашніше, молоді. А це 

прямі втрати для економіки, втрати трудового і людського капіталу України [10]. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що з розвитком ринкових 

відносин у суспільстві проблема зайнятості молоді набуває нових особливостей, це 

пояснюється тим, що молодь охоплює значний відсоток населення, який є не однорідним за 
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своєю структурою. Виходячи з наявності такої складної ситуацій, на наш погляд, необхідно 

проводити активну державну політику у сфері працевлаштування молоді. 
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Ефективное функционирование любого предприятия на рынке обеспечивается 

маркетинговыми действиями. Именно благодаря реализации комплекса маркетинга, клиенты 

узнают о товаре, его ценовых предложениях, способах и местах продажи, а также о бренде, 

имидже самой компании. В настоящее время большинство предприятий, настроенных 

работать и развиваться, заинтересованных в получении прибыли и привлечении клиентов 

осознают важность и необходимость в грамотном управлении маркетинговыми 

коммуникациями. 

Маркетологи, общаясь с потенциальными покупателями, формируют вкусы, мнения, 

диктуют моду. Без маркетинговых коммуникаций предприятие не может обеспечить спрос 

на товары и/или услуги, создать бренд, обеспечить защиту своих позиций на рынке. В этих 

условиях не будет выглядеть слишком смелым заявление о том, что современный мир в 

значительной степени сформирован маркетинговыми коммуникациями. Сегодня 

маркетинговые коммуникации стали одним из основных инструментов в конкурентной 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-v-ukrayini-ta-sviti-i-kvartal-2018-roku
http://www.epravda.com.ua/
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борьбе предприятий, ключевыми факторами успеха любой организации, именно поэтому, мы 

считаем, что тема данных тезисов сейчас очень актуальна.  

Целью данной статьи является понимание применимости понятий маркетинговых 

коммуникаций на предприятии, успешности их работы, достижения конечной цели. 

Основной акцент в маркетинге делается на определение и удовлетворение нужд 

потребителя. Для определения нужд потребителя и реализации маркетинговых стратегий и 

программ, нацеленных на их удовлетворение, маркетологам необходима информация. 

Завоевание рынка немыслимо без связей, контактов и отношений как внутри, так и извне 

компании, то есть без осуществления маркетинговых коммуникаций и создания своего 

специфического маркетингового пространства. Хаотичное применение различных 

инструментов маркетинговых коммуникаций: рекламы, спонсорства, стимулирования сбыта, 

PR-мероприятий – малоэффективно для компании. Достижение оптимального влияния на 

потребителя обеспечивается с помощью комплексного охвата маркетинговыми 

коммуникациями целевой аудитории компании. [1]. 

В условиях насыщенного рынка недостаточно разработать новый качественный товар, 

установить на него оптимальную цену и выбрать эффективные каналы распределения. Все 

больший вес в управлении предприятием приобретает такая составляющая комплекса 

маркетинга, как методы продвижения товара, под которыми понимают совокупность 

маркетинговых решений. Система маркетинговых коммуникаций фирмы направлена на 

информирование, убеждение, напоминание потребителям о ее товаре, поддержке его сбыта, а 

также создании позитивного имиджа фирмы. [2] 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи целевой 

аудитории информации о продукте целевой аудитории, являясь элементом маркетинга-микс, 

наряду с товаром, ценой, торговой маркой, каналами распределения и т.п. В маркетинговые 

коммуникации включают пять основных средств коммуникации: реклама, стимулирование 

сбыта, Public Relations (PR), личные продажи, прямой маркетинг.  

Но, несмотря на обилие элементов маркетинга, практика маркетинговой деятельности 

показывает, что эффективная коммуникация возможна исключительно при комплексном 

подходе и самыми важными из всех элементов являются первые три компонента комплекса 

коммуникаций – это реклама, стимулирования сбыта и связь с общественностью. Эти три 

компонента являются неотъемлемыми и взаимосвязанными, а так же дополняющими друг 

друга [3]. 

Для того чтобы сделать мероприятия более эффективными, следует рассматривать 

маркетинговые коммуникации, как управление процессом движения товара на всех этапах — 

перед продажей, в момент продажи, во время потребления и после потребления. При 

этом коммуникационные программы должны разрабатываться специально для каждого 

сегмента, рыночной ниши и даже отдельных клиентов. Осваивая новые электронные 

технологии, компании должны спрашивать себя не только о том, как они вступят в контакт 

со своими клиентами, но и о том, как их клиенты вступят в контакт с компанией [4]. Чтобы 

маркетинговые коммуникации стали эффективным инструментом компании, необходимо 

рассматривать их как ключевой элемент системы управления процессом движения товара от 

производителя до потребителя.  

Коммуникативная деятельность предприятий ведется на основе планов, реализация 

которых должна содействовать достижению корпоративных и маркетинговых целей. 

Продвижение товаров и услуг требует крупных затрат. Управление маркетинговыми 

коммуникациями предполагает выбор наиболее эффективного комплекса средств, способных 

решить маркетинговые задачи при приемлемых для предприятия затратах. 

Выбор комплекса продвижения зависит от ряда факторов и условий. 

1. Цели маркетинга и коммуникативные задачи. Так, если главная задача состоит в 

увеличении уровня осведомленности потребителей о товаре, то приоритет будут иметь 

реклама и PR.  

2. Целевая группа, на которую направлены коммуникации. Например, если 

коммуникации решено направить, прежде всего, на лидеров мнений, то предприятие может 

выбрать в качестве одного из основных средств статьи в специализированных изданиях. При 

https://center-yf.ru/data/stat/uspeh.php
https://economy-ru.info/info/15890
https://economy-ru.info/info/21174
https://economy-ru.info/info/47691
https://economy-ru.info/info/22955
https://economy-ru.info/info/16017
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обращении к массовой аудитории потенциальных пользователей может быть выбрана 

телевизионная реклама, реклама в газетах или на радио. 

3. Тип рынка (промышленный или потребительский). На потребительских рынках 

часто доминирующим средством выступает реклама, на промышленных рынках приоритет 

получают личные продажи. 

4. Характеристика потребителей. Средства коммуникации выбираются в 

соответствии с предпочтениями целевых сегментов. Так, для рекламы, адресованной 

молодежной аудитории могут подойти одни телевизионные каналы и программы (например, 

«Муз-ТВ»), а для домохозяек — каналы, транслирующие сериалы. 

5. Жизненный цикл продукта. На этапе выведения нового товара приоритетом 

пользуется реклама, PR, средства стимулирования пробных покупок (например, раздача 

бесплатных образцов). В фазе зрелости меняется характер рекламы (напоминающая, акцент 

на отличительные особенности бренда), важное значение имеют меры по стимулированию 

продаж. 

6. Тип стратегии распределения. Обычно в коротких каналах акцент делается на 

стимулировании сбыта, а в длинных — на рекламу. 

7. Размер средств на продвижение. При небольшом общем бюджете на продвижение 

практически отпадает возможность использования относительно дорогостоящих средств, и 

прежде всего телевизионной рекламы. [5] 

При выборе комплекса средств продвижения для большинства предприятий основная 

задача сводится к правильному распределению средств между рекламой и персональными 

продажами. Такой выбор определяется прежде всего тем, насколько будут эффективны 

контакты, каков охват аудитории, каковы затраты и др. При этом следует учитывать сильные 

и слабые стороны этих средств, которые и определяют условия их применения. 

Маркетинговые коммуникации могут создать положительные эмоции, которые смогут 

удовлетворить покупателей и придадут продукции компании дополнительную ценность в глазах 

потребителей. Однако никакая грамотно построенная кампания в сфере маркетинговых 

коммуникаций ни за что не поможет, если фирма выпускает продукцию низкого качества. Задача 

маркетинговых коммуникаций заключается в том, чтобы выявить потребности потребителей и 

максимально эффективно использовать эту информацию в своей маркетинговой стратегии. 

Высоко конкурентная маркетинговая среда и постоянно растущая цена ошибок, также требуют, 

чтобы маркетинговые исследования предоставляли высококачественную информацию. 

Важно отметить, что маркетинговые коммуникации способствуют выявлению и контролю 

динамики потребительских предпочтений, с тем, чтобы для каждой целевой аудитории 

сформировать определенное предложение по интересам.. Анализ маркетинговых коммуникаций 

способствует выявлению и контролю динамики потребительских ожиданий, с тем чтобы для 

каждой целевой группы сформировать наилучшее предложение. Ведь умение слушать и 

понимать своего клиента становится залогом успеха интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
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СЕКЦІЯ 3 

 

 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ 

 

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТ. 255 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

Біба Андрій 

магістр,  

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая» 

 

Створення злочинної організації як самостійний склад злочину, включений у розділ ІХ 

Особливої частини КК України «Злочини проти громадської безпеки». Таким є громадська 

безпека як система соціальних цінностей, на які посягає певна група злочинів. В.П.Тихий, 

аналізуючи злочини проти громадської безпеки, зазначав, що родовим об’єктом цих злочинів 

є громадська (загальна) безпека – стан захищеності людей та інших соціальних цінностей від 

джерел підвищених небезпек (злочинних організацій, терористів, зброї та інших 

смертоносних предметів), за якого забезпечується запобігання загроз заподіяння ними 

шкоди.  

Основний безпосередній об’єкт завжди лежить у площині родового об’єкта. Стосовно 

питання про основний безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, 

науковцями висловлені різні міркування та аргументи. Більшість вітчизняних дослідників 

вважають, що безпосереднім об’єктом цього злочину є громадська безпека.  

У диспозиції ч. 1 ст. 255 КК України не визначено предмет злочину, а тому для складу 

цього злочину він є нейтральним.  

Діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину, встановленого ч. 1 ст. 255 КК 

України, становить конкретний акт поведінки особи спрямований на: створення злочинної 

організації; керівництво злочинною організацією; участь у злочинній організації; участь у 

злочинах, вчинених злочинною організацією; організацію, керівництво зустріччю (сходкою) 

представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов 

спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи 

координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп; сприяння такій 

зустрічі (сходці). 

У Постанові Пленуму Верховного суду України зазначається, що утворення 

(створення) злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, 

заснування) стійкого злочинного об’єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії 

полягають у підборі співучасників, об’єднанні їхніх зусиль, детальному розподілі між ними 

обов’язків, складенні плану, визначенні способів його виконання. З цього роз’яснення 

випливає, що «створення злочинної організації», як сукупність ознак об’єктивної сторони 

складу злочину, що визначені в диспозиції ч. 1 ст. 255 КК України, вміщує такі ознаки, як 

«керівництво процесом створення злочинної організації», оскільки утворення організації 

неможливо, на нашу думку, уявити та реалізувати без сукупності цілеспрямованого впливу 

на членів організації та забезпечення єдиного порядку. 

Для розмежування злочинів, встановлених ст. 255 КК України і 256 КК України 

необхідно врахувати, що ст. 255 КК України встановлює відповідальність заздалегідь 

обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій, а не навпаки. На нашу думку, сприяння 

зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп, як форма 

об’єктивної сторони злочину, що аналізується, потребує відповіді на питання про 

співвідношення цієї форми зі співучасті у формі пособництва. Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК 

України пособником є особа, яка сприяла вчиненню злочину. Дії пособника кваліфікуються, 

як правило за статтею, за якою кваліфіковано злочин виконавця з посиланням на частину 5 

ст. 27 КК України.[1]  
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Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, загальний, тобто цей злочин, 

незалежно від форми діяння може вчинити фізична осудна особа, якій до моменту вчинення 

певного діяння виповнилося 16 років. У літературі зазначається, що особа віком від 14 до 16 

років може нести відповідальність лише за окремі злочини, вчинені у складі такої організації 

(наприклад, за грабіж, заподіяння тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження). КК 

України 2001 р. збільшив кількість складів злочинів (з 34 до 47), за вчинення яких настає 

кримінальна відповідальність із 14 років. Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК 

України виправдано визначений щодо осудної особи, якій до моменту вчинення певного 

діяння виповнилося 16 років. 

Відповідно до ч. 2 ст. 43 КК України спеціальним суб’єктом злочину, передбаченого ч. 

1 ст. 255 КК України є особа, яка відповідно до закону хоча і виконувала спеціальне 

завдання, беручи участь в злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх 

злочинної діяльності, проте вчинила у складі злочинної організації особливо тяжкий злочин 

умисно і поєднаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і 

пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням 

інших тяжких або особливо тяжких наслідків.  

У ст. 255 КК України не встановлено спеціальних ознак злочину за критерієм 

посадового чи службового становища винної особи. Однак ця обставина не виключає, що 

суб’єктом злочину, передбаченому ч. 1 ст. 255 КК України, може бути службова особа 

комерційного банку, кредитної спілки, інвестиційного фонду, що є керівником, членом 

злочинної організації створеної з метою вчинення незаконних фінансових операцій тощо [2]. 

Безперечно, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 255, вчиняється умисно, проте виникає 

питання щодо визначення виду умислу та щодо можливості вчинення цього злочину з 

непрямим умислом.  

Отже, характерною ознакою прямого умислу для кожної з розглянутих форм злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України є бажання вчинення певної злочинної дії. Через 

призму бажання виявляється вольова ознака умислу і відмежовує його від іншого виду 

умислу. 

Основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого 

об’єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв’язку між діями 

всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин. Видається, що 

вищенаведена мета організатора злочинної організації не є обов’язковою ознакою цього 

складу злочину, оскільки вона (мета організатора на етапі процесу створення організації) 

прямо не передбачена у диспозиції кримінального закону[3]. 

    Висновки. Участь у злочинах, вчинених злочинною організацією, як окрема форма 

злочину не містить обов’язкові ознаки складу злочину – мети вчинення тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину. У п. 1 Постанови звертається увага судів на необхідність дослідження 

доказів щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи 

злочинною організацією, - щодо виду об’єднання, мети його створення і плану злочинної 

діяльності тощо. При цьому не наголошується на необхідності встановлення мети при 

вчиненні злочинною організацією злочинів. В цьому контексті у п. 15 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 вказується, що злочини, вчинені у 

складі злочинної організації, належить самостійно кваліфікувати за відповідними нормами за 

сукупністю з нормою, яка передбачає відповідальність за створення такої організації, участь 

у ній чи у вчинюваних нею злочинах (ч. 1 ст. 255 КК України). 

Це не означає, що нормативно визначена мета – створення злочинної організації для 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину втрачає значення для інших форм цього 

злочину. У будь-якому випадку процес доказування вчинення розглянутих форм злочину має 

відбуватися на досудовому слідстві чи в суді через призму встановлення факту 

функціонування злочинної організації, в т.ч. через нормативно визначену мету цієї 

організації. Організація зустрічі (сходки), так само як і керування нею має на меті дещо інші 

завдання, а саме: розроблення планів та умов спільного вчинення злочинів, матеріальне 

забезпечення злочинної діяльності чи координація дій, об’єднань злочинних організацій або 

організованих груп.  
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З огляду на підвищену небезпеку такої форми злочину як створення злочинної 

організації, а також керівництво такою організацією, наприклад, у порівнянні зі вступом до 

злочинної організації, видається доцільним мету створення злочинної організації, як окремої 

форми злочину, визнати обов’язковою кваліфікуючою ознакою тільки для таких форм 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації, а також 

керівництво такою організацією. 
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З юридичної точки зору правовий статус є ключовою категорією, яка формує 

фундамент для будь-яких правовідносин. Саме тому правовий статус з необхідністю 

визначається для всіх суб’єктів правовідносин. Особливо важливим це є для визначення 

правового статусу засудженого, оскільки його становище суттєво обмежується тими 

покараннями, які застосовуються за вироком суду. В кінцевому підсумку сутність покарання 

і полягає в зміні та обмеженні правового статусу особи. Отже, правовий статус є тим 

виміром, який визначає спочатку загальний правовий стан особи, а після винесення вироку – 

зміну цього стану, його перетворення в інший правовий стан, що є значно вужчим [1, с. 48]. 

Правовий статус є важливим ще й тому, що саме він дає змогу зрозуміти 

спрямованість пенітенціарної політики тієї чи іншої держави, її доктринальні положення, 

орієнтацію на дотримання прав людини або їх ігнорування, а також можливості і стан 

забезпечення цього статусу [2, с. 65]. 

Правова наука визначає правовий статус як юридично закріплене положення особи в 

державі і суспільстві. Це визначення можна назвати родовим, оскільки воно окреслює 

найбільш загальні риси правового статусу будь-якої особи. Правовий статус можна поділяти 

на різновиди, які залежать від обсягу конкретизації кола прав та обов’язків особи в межах 

конкретних правовідносин. Вважається, що правовий статус засуджених відноситься до 

спеціального статусу особи. В подальшому цей статус отримує своє уточнення залежно від 

виду покарання, яке призначено особі [3, с. 20]. 

Атрибутивними ознаками правового статусу є:  

1. Певний стан (положення), який залежить від виду правовідносин, в межах яких він 

складається. Йдеться про те, яке місце в структурі правовідносин займає той чи інший 

суб’єкт, зокрема, засуджений. 
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2. Урегульованість стану за допомогою юридичних норм. Статус лише тоді набуває 

ознак «правового», коли він визначається нормами права. Крім того, можливості та 

обмеження будь-якого суб’єкта визначаються лише нормативно-правовими актами.  

3. Зміст стану, який визначається загальною доктриною права та конкретизується 

залежно від виду покарання [4, с. 93]. 

Виходячи з вказаних ознак, можна навести таке визначення правового статусу 

засудженого: правовий статус засудженого – це стан засудженої до відповідного виду 

покарання особи, змістом якого є права, обов’язки, а також обмеження, що випливають з 

конкретного виду покарання і визначаються правовими нормами. 

Стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу України визначає основи правового 

статусу засудженого, а також згадує з-поміж інших його елементів про законні інтереси [5]. 

Статус засудженого є різновидом спеціального правового статусу. Отже, цей статус, 

як слідує з визначення, певним чином обмежує загальний правовий статус. Важливим є те, 

що статус визначає правове положення суб’єктів, які є учасниками певних правовідносин і 

саме він окреслює ту межу, яка відокремлює особу від інших правовідносин. Тож важливою 

є ця межа, яка в нашому випадку встановлюється за допомогою прав та обов’язків, наявність 

яких і робить зрозумілим, що особа дійсно є засудженою, тобто учасником кримінально-

виконавчих правовідносин. Це, у свою чергу, повинно вказувати на специфічне коло прав та 

обов’язків особи. Тому про наявність статусу засудженого можна вести мову лише у зв’язку 

зі специфічними правами та обов’язками особи [6, с. 50].  

Стає зрозумілим, якщо ми говоримо про статус засудженого, необхідно вести мову 

лише про «статусоутворюючі» права та обов’язки. Іншими словами, законні інтереси у 

засудженого беззаперечно є, але вони виходять за межі його статусу і стосуються його лише 

у зв’язку зі специфікою реалізації, досягнення цих інтересів особою, яка на певний проміжок 

часу є засудженою. 

Основи правового статусу засуджених – це найбільш загальні та фундаментальні 

положення, на яких базується інститут правового положення засудженої особи в Україні. 

Отже, закон визначає підвалини статусу засудженої особи, властиві всім покаранням. На них 

ґрунтується діяльність з виконання покарань і формулюються більш конкретні положення, 

які визначають правове положення засуджених до конкретних видів покарань. 

Основи правового статусу засуджених законодавець визначає за допомогою положень 

про те, що держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, 

забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову 

захищеність та їх особисту безпеку. 

Тут законодавець окреслює зміст правового статусу засудженого, а також обов’язок 

держави піклуватися про особу під час відбування нею покарання. 

Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими 

Конституцією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-виконавчим 

кодексом України, законами України і встановлених вироком суду. 

Наведене положення є дуже важливим, оскільки формулює фундаментальний 

принцип, відповідно до якого засуджена особа повинна бути позбавлена лише тих благ та 

зазнати лише тих обмежень, які безпосередньо випливають з обсягу конкретного покарання 

та зумовлені фактом засудження особи. З точки зору кримінально-виконавчого права це 

означає, що особа, яка, наприклад, позбавлена волі, повинна бути обмежена лише в тих 

правах, які безпосередньо випливають з права на свободу пересування, вибору виду та місця 

діяльності, розпорядження власним часом тощо.  

Законодавець згадує і про статус засуджених іноземців і осіб без громадянства. 

Правовий статус цих осіб визначається законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Зокрема, йдеться перш за все про Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773, яким визначено правове положення іноземців. Але 

більшої деталізації спілкування іноземців з представниками консульських установ цей 

нормативний акт не містить [7]. 
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Кримінально-виконавчий кодекс України забороняє дискримінацію засуджених за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. 

Особи, які відбувають покарання, як громадяни України володіють правами і 

свободами, які згідно із ст. 3 Конституції визнаються найвищою соціальною цінністю.  

Правовий статус засуджених являє собою різновид спеціального правового статусу, 

який поділяється на правові статуси осіб, які відбувають різні види покарань (арешт, 

обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі тощо) та 

базується на загальному правовому статусі громадян України.  

У кримінально-виконавчому законодавстві визначено правовий статус засуджених із 

закріпленням таких понять:  

– держава поважає і охороняє права, свободи й законні інтереси засуджених, 

забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову 

захищеність та їх особисту безпеку; 

– засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком 

обмежень, які визначені кримінально-виконавчим законодавством України і встановлені 

вироком суду;  

– обмеження загальних прав засуджених являє собою деталізацію прав, свобод і 

обов’язків громадян в умовах відбування покарання. 

Таким чином, правовий статус засуджених — це закріплене нормами різних галузей 

права і виражене через сукупність прав, законних інтересів і обов’язків становище осіб під 

час відбування покарання того чи іншого виду. 
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Вітчизняне кримінально-виконавче законодавство (ч. 1 ст. 93 КВК України) вимагає, 

щоб засуджений до позбавлення волі відбував увесь строк покарання в одній виправній чи 
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виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до 

його місця проживання до засудження або місця постійного проживання родичів 

засудженого [1]. 

Варто наголосити, що багаторічна практика підтвердила доцільність цієї вимоги. 

Адміністрація установи виконання покарань має можливість усебічно вивчати особу 

злочинця, застосовувати до нього індивідуальну програму виховного впливу [2, с. 301]. 

Як справедливо зазначається у спеціальній юридичній літературі, перебування 

засудженого протягом усього строку покарання в одній виправній колонії створює необхідні 

умови для глибокого вивчення його особистості, дає змогу ефективно здійснювати карально-

виправний вплив [3, с. 35]. 

У зв’язку з цим, у сучасній пенітенціарній науці навіть сформована позиція про 

існування такого принципу кримінально-виконавчого права як принципу комплексного та 

системного (безперервного) впливу на особу засудженого та його тісний зв’язок із 

принципом індивідуалізації виконання покарання [4, с. 56, 66–67]. 

Із установленого загального правила в законі передбачено винятки. Так, із-поміж 

інших підстав, переведення засуджених до позбавлення волі на певний строк з однієї 

виправної колонії до іншої, але іншого рівня безпеки, також передбачено законом (ст. 100, 

101 КВК України). 

Доцільність існування інституту зміни умов тримання у кримінально-виконавчому 

законодавстві України давно визнано як ученими, так і практиками, і не викликає сумнівів. 

Дійсно, наявність норм цього інституту, з одного боку, стимулює законослухняну поведінку 

засуджених та застерігає їх від порушень порядку відбування покарання, а з іншого – надає 

відповідні важелі адміністрації колонії для вжиття заходів реагування щодо злісних 

порушників установленого порядку відбування покарання та сприяє запобіганню 

правопорушенням та злочинам у місцях позбавлення волі [5, с. 100]. 

Зарубіжна правова наука також підкреслює важливість цього інституту. Так, 

О. С. Єпіфанов, автор дисертаційного дослідження, присвяченого проблемам правового 

регулювання у механізмі впливу на засуджених до позбавлення волі чоловіків, також дійшов 

до аналогічного висновку, стверджуючи, що «зміна умов відбування покарання у кращий або 

в гірший бік... об’єктивно спонукає засудженого до зміни своєї поведінки у кращий 

бік» [6, с. 144]. 

У науковій літературі під зміною умов тримання засуджених до позбавлення волі 

розуміють зміну правового становища засудженого на відносно тривалий час, надання йому 

можливості користуватися низкою пільг або позбавлення таких пільг. Спеціальними цілями 

зміни умов тримання є: 1) створення оптимальних умов для виправлення засуджених шляхом 

приведення карально-виправного впливу у відповідність до змін ступеня суспільної 

небезпечності особистості засудженого, що виражаються у його поведінці у процесі 

відбування покарання; 2) стимулювання виправлення засуджених шляхом гальмування 

негативних мотивів і мотивації позитивної поведінки у період відбування покарання; 

3) поступова підготовка їх до умов життя на волі. 

Правові норми, що регламентують підстави і порядок зміни умов тримання 

засуджених до позбавлення волі на певний строк, мають певну специфіку. Вона обумовлена 

тим, що ступінь ізоляції та різні умови відбування покарання визначаються залежно від 

характеристики засудженого – характеру та ступеня суспільної небезпечності вчиненого 

злочину, його поведінки під час відбування покарання. З урахуванням викладеного можна 

стверджувати, що тримання засуджених в одних і тих самих умовах не завжди доцільно, що 

виражається у переведенні їх у необхідних випадках до інших умов відбування покарання. 

Таким чином, інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі на певний 

строк виступає своєрідним механізмом регулювання обсягу реалізації кари. 

Значення цього інституту є особливо позитивним у тому розумінні, що засуджені 

тримаються у виправних колоніях примусово, отже, які-небудь гарантії добровільного 

виконання ними вимог режиму відсутні. Інститут зміни умов тримання засуджених до 

позбавлення волі на певний строк забезпечує якісне виконання засудженими своїх 

обов’язків, а також нейтралізацію негативної поведінки засуджених. 
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Поряд із цим, велике значення цього інституту визначається, на думку 

С. Я. Фаренюка, передусім тим, що під час його застосування одночасно реалізуються як 

правові принципи виконання і відбування покарань, передбачені ст. 5 КВК України, так і 

принципи педагогіки і соціальної психології. Зміна умов відбування покарання засуджених 

створює необхідні передумови для ефективного застосування основних засобів виправлення 

і ресоціалізації засуджених, передбачених ч. 3 ст. 6 КВК України [7, с. 634–635]. 

Як висновок, варто зауважити, що для успішного виконання завдань, що стоять перед 

інститутом зміни умов тримання засуджених, необхідно, щоб норми, які забезпечують його 

реалізацію, містили конкретні стимули позитивної діяльності засуджених, формували 

суспільно корисні інтереси, потреби і мотиви їх поведінки. У зв’язку з цим нормативне 

закріплення моральних і матеріальних стимулів позитивної поведінки засуджених являє 

собою серцевину інституту зміни умов тримання. 
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Проведений нами порівняльно-правовий (компаративний) аналіз кримінального 

законодавства сучасних розвинених зарубіжних країн показує, що в ньому присутня значна 

кількість правових норм, які передбачають покарання за злочини проти життя та здоров’я 

особи. Тому цьому питанню і приділено відповідну публікацію. 

Невипадково, наприклад, що найбільш небезпечними посяганнями на особу в Англії, 

так само, як і в Україні, визнаються злочини проти життя та здоров’я [1, с. 81–99]. 

До видання в Англії у 1957 р. Закону про вбивство єдиним покаранням за тяжке 

вбивство була смертна кара. Оскільки цей Закон установив відмінність між окремими 

видами тяжкого вбивства, з його прийняттям суди отримали можливість використовувати 

диференційований підхід при призначенні покарання [2, с. 19–34] за тяжке вбивство. З цього 

моменту смертна кара могла застосовуватися лише за вбивство, вчинене в ході крадіжки, 
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заподіяне під час стрілянини або вибуху, при спробі уникнути або перешкодити здійсненню 

законного арешту, а також за вбивство співробітника поліції, який виконував свої обов’язки. 

Решта видів тяжкого вбивства каралися довічним позбавленням волі. Смертна кара за 

вбивство була скасована Законом про вбивство (скасування смертної кари) 1965 р., а єдино 

можливим покаранням за подібний злочин стало довічне позбавлення волі [3, с. 12]. За 

умисне просте вбивство (яким виступає будь-яке протиправне позбавлення життя іншої 

людини, що не є тяжким вбивством в силу наявності пом’якшувальних обставин) 

встановлюється покарання у виді позбавлення волі на певний строк та довічного 

позбавлення волі [3, с. 17]. 

У порівняльному відношенні варто звернути увагу, що в Україні, наприклад, 

найсуворішою мірою покарання, у тому числі за вчинення умисного вбивства, є довічне 

позбавлення волі. Водночас у контексті зазначеного в Україні, порівняно з Англією, наявні 

такі відмінності: 

– в Англії за кваліфіковане (з обтяжуючими обставинами) вбивство призначається 

покарання у виді довічного позбавлення волі в безальтернативному порядку, при тому, що в 

Україні, згідно з ч. 2 ст. 115 КК України міститься відповідна альтернатива – позбавлення 

волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Принагідно звернемо увагу, що всі статті 

КК України (ч. 3 ст. 110, ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 321-1, ст. 348, ст. 348-1, 379, 

400, ч. 4 ст. 404, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 439, ч. 1 ст. 442, ст. 443), що передбачають покарання у 

виді довічного позбавлення волі, містять аналогічну альтернативу; 

– в Україні, на відміну від Англії, за просте (некваліфіковане) вбивство (ч. 1 ст. 115 

КК України) взагалі не передбачена можливість призначення покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

У кримінальному законодавстві деяких держав, так само, як і в ч. 1 ст. 115 

КК України, вбивство також обґрунтовано визначається як умисне протиправне заподіяння 

смерті іншій людині (ч. 1 ст. 96 КК Казахстану, ст. 116 КЗ Латвії), умисне протиправне 

позбавлення життя іншої людини (ч. 1 ст. 139 КК Білорусі), за яке передбачається 

позбавлення волі на строк: від 6 до 15 років за КК Білорусі та КК Казахстану 1997 р., від 5 до 

15 років і контроль поліції на термін до 3 років або без такого за КЗ Латвії. Нагадаємо, що 

відповідно до КК України за умисне вбивство передбачається позбавлення волі на строк від 

7 до 15 років. 

Чому ми звернули увагу на важливість вищенаведених конструкцій. А тому, що, 

наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 105 КК РФ вбивством є умисне заподіяння смерті іншій 

людині. За таких обставин вважаємо законодавче визначення вбивства, наведене в ч. 1 ст. 

105 КК РФ, неповним, оскільки співробітники правоохоронних органів, рятуючи в ході 

спеціальної або антитерористичної операції життя захоплених заручників, теж змушені 

умисно позбавляти життя терористів чи інших злочинців, які чинять збройний опір. 

Разом із тим, не зовсім вдалим є поняття вбивства, наведене в ч. 1 ст. 115 КК України, 

яка, до речі, має назву «Умисне вбивство». 

Тобто колізія полягає в тому, що в статті під назвою «Умисне вбивство» дається 

загальне поняття «вбивство» безвідносно до форми вини – умисел або необережність. Проте 

саме визначення містить ознаку умисності, адже в ч. 1 ст. 115 КК України однозначно 

вказується, що вбивство – це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині [4]. 

Водночас у КК України є і ст. 119 «Вбивство через необережність», яка, втім, не містить 

схожого визначення. 

Тому з урахуванням позитивного досвіду як вітчизняного, так і зазначених 

зарубіжних країн, під вбивством слід розуміти кримінально каране (протиправне) винне 

(умисне або з необережності) позбавлення життя іншої людини. 

Таким чином, проведений нами порівняльно-правовий (компаративний) аналіз 

кримінального законодавства сучасних розвинених зарубіжних країн показує, що в ньому 

присутня значна кількість правових норм, які передбачають покарання за злочини проти 

життя та здоров’я особи. 
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На сьогодні реформа пенітенціарної служби має дуалістичний вплив на соціально-

правові аспекти діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) 

України. З одного боку, приділяється пильна увага до процесів добору кадрів, підготовки й 

підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу, про що свідчить реформування закладів 

вищої освіти Міністерства юстиції України, з іншого боку, наявні суперечності, пов’язані зі 

зміщенням уваги більше на гарантування прав засуджених у світлі приведення їх правового 

статусу до європейських стандартів, «плинністю кадрів», їхнім скороченням, окремими 

недоліками соціально-правового захисту персоналу ДКВС України тощо. 

Зокрема, проблема скорочення пенітенціарного персоналу зумовлена змінами в 

кількісному складі засуджених до позбавлення волі та ув’язнених, зокрема зменшенням їх 

чисельності. А оскільки Закон України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої 

служби України» у ст. 2 установлює, що загальна чисельність персоналу, який забезпечує 

діяльність установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, визначається в розмірі 

33 відсотків кількості осіб, які в них утримуються [1], то й логічно, що зменшення 

чисельності останніх ставить на порядок денний проблему щодо зменшення чисельності 

перших. 

На цій проблемі наголошується і в Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної 

системи України (схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. 

№ 654-р) [2], в якій зазначається наступне. 

Зокрема, серед проблем, які потребують розв’язання (розділ III Концепції) 

відмічається, що результати проведення аналізу наповненості установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів свідчать, що протягом тільки 2015 року – I кварталу 2017 р. чисельність 

осіб, які відбували покарання в установах виконання покарань, зменшилася в 1,4 раза (з 

57396 до 41800 осіб), а чисельність осіб, які трималися у слідчих ізоляторах, навпаки 

збільшилася з 16035 до 18821 особи, або в 1,2 раза. 

Внаслідок зменшення чисельності засуджених, яке відбулося протягом останнього 

часу, установи виконання покарань стали напівпорожніми (станом на 1 квітня 2017 р. 

планова наповненість становила 88807 осіб, фактична – 41800 осіб, або 47,1 відсотка), а деякі 
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з них майже порожніми. 

Водночас при суттєвому зменшенні кількості засуджених чисельність персоналу 

колоній практично не змінилася, а в деяких з них стала перевищувати кількість осіб, які в 

них утримуються. 

Так, протягом 2016 року – I кварталу 2017 р. чисельність засуджених, що відбували 

покарання у восьми установах виконання покарань Вінницької області, зменшилася на 452 

особи (з 3631 до 3179), а штатна чисельність персоналу залишилася незмінною (1815 осіб). 

За таких обставин на одного штатного працівника колонії у середньому припадало 1,75 

відсотка засуджених [2]. 

Наступна проблема, що потребує розв’язання на сучасному етапі реформування 

(розвитку) пенітенціарної системи України, – це плинність кадрів. 

Варто виділити такі причини цього негативного внутрішньосистемного явища 

(оскільки плинність кадрів негативно впливає на ефективність виконання завдань, 

покладених на ДКВС України, в силу зміни організаційно-штатної структури кримінально-

виконавчих установ та слідчих ізоляторів), а саме: 

– низька заробітна плата персоналу органів і установ виконання покарань; 

– низький рівень соціального захисту персоналу та пенсіонерів ДКВС України. 

У підсумку, зазначені детермінанти роблять професію пенітенціарного працівника 

непрестижною і створює умови для виникнення корупційних ризиків. 

Так, протягом 2017 року персоналом ДКВС України було вчинено 30 кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з виконанням покладених на них службових обов’язків, 

характерною рисою яких було отримання матеріальної вигоди за вчинення певних дій, серед 

яких привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (ст. 191 КК України), незаконний збут наркотичних засобів (ст. 307 

КК України), прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК України), зловживання впливом (ст. 369-2 КК України), 

тощо [2]. 

Або ж, якщо не вести мову про корупційні ризики, а інші негативні наслідки 

перебування на службі, то особи змушені звільнятися зі служби, переводитися до інших 

правоохоронних структур, Збройних Сил України тощо, що зумовлює відтік 

високопрофесійного ядра працівників, котре в підсумку негативно позначається на стані 

правопорядку, оперативній обстановці в органах і установах виконання покарань. 

Водночас на сьогодні відчувається потреба саме в досвідчених професіоналах, адже 

складний криміногенний склад засуджених та осіб, узятих під варту, вимагає проведення 

комплексу заходів оперативно-профілактичного характеру, спрямованих на документування 

їх протиправної поведінки та нейтралізацію негативного впливу на стан оперативної 

обстановки в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. 

Матеріально-технічний напрям забезпечення роботи персоналу ДКВС України на 

сучасному етапі також потребує свого поліпшення, оскільки неналежним залишається 

забезпечення спеціальним одягом осіб рядового і начальницького складу воєнізованих 

формувань ДКВС України, оскільки останнє забезпечення речовим майном зазначених 

підрозділів здійснювалося у 2010 році. При цьому слід враховувати, що строк носіння 

предметів спеціального одягу становить від двох до п’яти років. 

А це дуже важливо, оскільки саме зазначена категорія персоналу «стоїть на варті» 

правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Також у нині діючій Концепції відмічається низький рівень технічної оснащеності 

установ виконання покарань та слідчих ізоляторів засобами охорони (понад 90 відсотків 

наявних комплексів технічних засобів охорони периметрів та 33 відсотки інших типів 

інженерно-технічних засобів охорони та нагляду установ виконання покарань і слідчих 

ізоляторів перебувають у незадовільному технічному стані внаслідок багатократного 

перевищення граничного строку експлуатації, морального і фізичного зношення). Це змушує 

керівників установ приділяти більшу увагу організації фізичної охорони із залученням 

значної кількості персоналу, а не застосуванню сучасних інженерно-технічних засобів 
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охорони і нагляду, охоронних, інформаційних та телекомунікаційних систем [2]. 

Отже, бачимо, що в наявності комплексна соціально-правова і матеріально-технічна 

проблема забезпечення ефективності діяльності персоналу ДКВС України на сучасному 

етапі реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, від ефективності 

розв’язання якої залежить виконання таких стратегічних і тактичних завдань: 

– приведення до міжнародних стандартів соціально-правового захисту 

пенітенціарного персоналу, а не лише засуджених; 

– реалізація пенітенціарним персоналом принципу гуманізму по відношенню до 

засуджених при належному забезпеченні першого; 

– стабілізація стані правопорядку, оперативної обстановки в органах і установах 

виконання покарань, запобігання пенітенціарній злочинності. 
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 Однією із сучасних тенденцій кримінальної політики багатьох розвинених країн світу 

є активне застосування покарань, не повʼязаних з ізоляцією засудженого від суспільства.  

 Одним з таких видів кримінальних покарань нашої країни є обмеження волі – цей вид 

кримінального покарання з’явився у Кримінальному кодексі України в вересня 2001 року. 

 Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п’яти років. 

 Відповідно до ст. 56 Кримінально-виконавчого кодексу України покарання у виді 

обмеження волі відбувається засудженим у виправних центрах, як правило, у межах 

адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх місця проживання до засудження 

[1].  

 За офіційними даними на травень 2017 року в віданні Міністерства юстиції України 

перебувало лише 26 виправних центрів по всій території України, для тримання осіб 

чоловічої так і жіночої статі [2]. На сьогоднішній день офіційних даних щодо кількості 

виправних центрів відсутні але відомо, що виправні центри існували не в кожній області, у 

зв’язку з оптимізацією діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та 

підприємств установ виконання покарань, їх кількість, ще було зменшено.  

 За Кримінальним кодексом України покарання у виді обмеження волі полягає у 

триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від 

суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до 

праці. [3]. Саме ч. 1 ст. 61 КК України, передбачає обов’язкове залучення засуджених до 

обмеження волі до праці, тобто примусову працю. На перший погляд, така редакція норми не 

суперечить національному законодавству, оскільки ст. 43 Конституції України, яка 

проголошує заборону використання примусової праці, одночасно визначає, що не вважається 

примусовою праця, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду. Проте в 

національному законодавстві не відображено відповідних міжнародних правил та стандартів, 

які були ратифіковані Україною, а містяться норми іншого змісту. Мова йде про Конвенцію 

про захист прав людини та основоположних свобод, яка була підписана Україною (з 

відповідними протоколами) та ратифікована Верховною Радою України у 1997 р. [4]. 

Зокрема, ст. 4-1 Конвенції проголошує заборону рабства та примусової праці, у ній 
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зазначається, що «примусова або обов’язкова праця» не поширюється на будь-яку роботу, 

виконання якої звичайно вимагається під час тримання під вартою, призначеного згідно з 

положеннями ст. 5-1 Конвенції, або під час умовного звільнення з-під варти. У свою чергу, у 

ст. 5-1 Конвенції роз’яснюється, що під триманням під вартою (стосовно виконання 

покарання) необхідно розуміти законне ув’язнення особи після її засудження компетентним 

судом, тобто позбавлення волі. Таким чином, ст. 4- 109 1 Конвенції передбачає лише два 

випадки, коли праця (у сфері виконання покарань) не вважається примусовою – під час 

позбавлення волі (арешту) або умовного звільнення з ув’язнення. Отже, існуюча редакція 

змісту покарання у виді обмеження волі, передбачаючи обов’язкове залучення засуджених 

до праці, прямо порушує вимоги ст. 4-1 Конвенції, що є неприпустимим [5]. 

 Підсумовуючи зазначене вище, слід зазначити, що вимога ст. 61 КК України про 

обов’язкове залучення до праці осіб, засуджених до обмеження волі, суперечить ст. 4-1 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 
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Сьогодні одним із пріоритетів у зовнішній політиці Україна задекларувала вступ до 

Європейського Союзу, тому у нормотворчій діяльності держави з’явився такий напрям, як 

адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. На 

сучасному етапі оновлення національної пенітенціарної системи перед законодавцем постає 

складне завдання вдосконалення чинного кримінально-виконавчого законодавства з метою 

забезпечення ефективної діяльності органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів 

й узгодження стану захисту прав осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, та 

ув’язнених із міжнародними стандартами і правилами. Проте, на сьогодні недостатньо 

розробленим залишається питання ізоляції засуджених відповідно до міжнародних 

стандартів поводження з ув’язненими. 

Проведений нами аналіз показав, що у правовій науці міжнародні стандарти захисту 

прав засуджених [1, с. 61] розглядаються як сукупність прийнятих на міжнародному рівні 
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відповідних принципів, конвенцій, рекомендацій та норм, стандартів організації різних сфер 

діяльності установ виконання покарань. 

Їх підґрунтям є Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права (1966 р.), Декларація про захист всіх осіб від катувань та 

інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання (1975 р.), Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.), Європейська конвенція з 

прав людини – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (з 

протоколами), Європейська конвенція про запобігання катування чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню (1987 р.), Мінімальні стандартні 

правила поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели, 2015 р.) (не мають 

обов’язкового статусу в міжнародному праві), Звід принципів захисту всіх осіб, затриманих 

чи ув’язнених у будь-якій формі (1988 р.), Європейські пенітенціарні правила (2006 р.), 

Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку (1979 р.), Принципи медичної 

етики (1982 р.), Мінімальні стандартні правила ООН, які стосуються відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.) та ін. 

Із метою класифікації міжнародних стандартів, відповідно до їх змісту, науковцями 

здійснено низку спроб поділити їх за певними критеріями. Так, наприклад, авторський 

колектив навчального посібника «Кримінально-виконавче право України» (за загальною 

редакцією професорів В. І. Олефіра та О. Г. Колба) В.І. Олефір із співавторами [1, с. 62] 

використали класифікацію міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених, 

розроблену П. Г. Пономарьовим [2, с. 26], який поділив міжнародні стандарти у сфері 

захисту прав засуджених на дві групи за масштабом дії: універсальні (стандарти, які 

встановлені ООН) і регіональні (стандарти, встановлені Радою Європи або іншими 

регіональними об’єднаннями); на дві за спеціалізацією: загального характеру, що не містять 

спеціальних норм і регламентують поводження із засудженими (у них наявні стандарти 

стосовно прав людини взагалі і, які стосуються й засуджених) та спеціального характеру – 

безпосередньо регламентують стандарти поводження із засудженими. За ступенем 

обов’язковості для держав учасниць міжнародні стандарти у сфері захисту прав засуджених 

поділяються, за П. Г. Пономарьовим, на акти, які є обов’язковими для застосування 

національними системами виконання покарань та акти, які мають рекомендаційний характер. 

Інший зарубіжний учений-пенітенціарист В. О. Уткін вважає, що додатковими критеріями 

поділу міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених на певні групи є джерела їх 

походження. В теорії права, крім цього, дискутуються питання щодо співвідношення 

національного та міжнародного права [3, с. 375], які можуть бути теж, на нашу думку, 

додатковими критеріями класифікації міжнародних стандартів: перша група розглядається як 

дві рівноправні та самостійні системи права, де міжнародне право є правом значно вищого 

порядку, і друга – визначаюча абсолютну перевагу внутрішнього державного права. 

Не можна оминути ще один, на нашу думку, важливий класифікаційний поділ 

міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених, який враховує їх фізичну та 

духовну ізоляцію [4, с. 135]. 

Особливо хочеться наголосити, що неабияку увагу міжнародно-правові стандарти 

звертають на духовну ізоляцію. Так, Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими запровадили основну суть ізоляції засудженого, яка проявляється в тому, що 

позбавляють його свободи. Тому, окрім випадків, коли сегрегація (відокремлення) видається 

виправданою або коли цього вимагає дисципліна, в’язнична система не повинна 

поглиблювати страждань, що випливають з такого становища. Зокрема, щодо контактів із 

зовнішнім світом, засуджені можуть спілкуватися під наглядом через регулярні проміжки 

часу з їхніми сім’ями або друзями, що мають бездоганну репутацію, в тому числі, й шляхом 

листування. До відома в’язнів слід регулярно доводити найважливіші новини через газети, 

журнали або особливі в’язничні видання, радіо та лекції, або інші засоби, що контролюються 

органами адміністрації. 

У свою чергу, Європейські пенітенціарні правила віддають центральне місце в системі 

виховного впливу саме зв’язкам із зовнішнім світом: задля повернення засуджених до життя 
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в суспільстві при кожній пенітенціарній установі необхідно мати соціального працівника, 

залучати до співпраці громадськість, підтримувати зв’язок із сім’ями засуджених; слід 

вживати заходів до того, щоб засуджені могли зберегти максимум сумісних із законом і 

умовами вироку прав у галузі їхніх громадянських інтересів, соціального забезпечення і 

соціальних пільг. 

Щодо другого напряму – забезпечення фізичної ізоляції – то він також висвітлюється 

в міжнародно-правових актах поводження із засудженими. Безперечно, кожна держава 

самостійно обирає способи забезпечення ізоляції засуджених, проте окремі вихідні 

положення ізоляції закріплені у нормах світової спільноти. Фізична ізоляція засуджених 

полягає в їх триманні в установах виконання покарань. Оскільки тюрми є інститутами 

примусу і вимагають належного рівня керівництва і безпеки, Мінімальні стандартні правила 

ООН встановлюють, що «дисципліну та порядок слід підтримувати твердо, вводячи, однак, 

лише ті обмеження, які необхідні для забезпечення надійності нагляду та виконання 

належних правил спільного життя в установі». Зокрема, вони рекомендують окреме 

розміщення ув’язнених, щодо чого в Європейських пенітенціарних правилах допускаються 

відступи від вимог про таке роздільне утримання. Встановлено, що життя в місцях 

позбавлення волі повинно бути, наскільки це можливо, наближене до позитивних аспектів 

життя у суспільстві. Відповідно до Резолюції 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 

14.12.1990 року «Основні принципи поводження з в’язнями», слід докладати і заохочувати 

зусилля для скасування одиночного утримання як покарання і обмеження його застосування. 

Міжнародні норми багато уваги приділяють організації побуту засуджених, 

визначаючи ті мінімальні потреби, які повинна забезпечувати держава при триманні 

засуджених в умовах ізоляції. Аналізуючи міжнародно-правові норми, можна зробити 

висновок, що процес забезпечення фізичної ізоляції має ґрунтуватися на таких принципах: 

небажаність одиночного утримання засудженого, а також забезпечення роздільного 

тримання різних категорій засуджених. 

Таким чином, міжнародні стандарти поводження із засудженими не дають визначення 

досліджуваному поняттю, залишаючи державі право за собою наповнювати його тим 

переліком правообмежень, які вона вважає за доцільним. Водночас міжнародні нормативно-

правові акти встановлюють межі правообмежень, які складають та складатимуть поняття 

ізоляції засудженого. 
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Як зазначає Л. В. Сітовська, сучасні підходи до кадрового забезпечення Державної 

кримінально-виконавчої служби України потребують якісного оновлення професійної 

підготовки майбутніх юристів, здатних ефективно працювати у вітчизняній пенітенціарній 

системі. Особливості формування кадрів для пенітенціарної системи зумовлені специфікою 

роботи та принциповою відмінністю від інших професій юридичної галузі [2, с. 6]. 

На професійний портрет співробітника виправної колонії основним впливом є 

безпосередній контакт із особами, які відбувають покарання. Цей «безпосередній контакт» 

діє по такому принципу – «хто нічого не робить, той не здійснює помилок; ті, хто більше 

роблять – більше піддаються впливу». 

Але ж чому саме особи, які мають «голову на плечах», яким надали допуск до такої 

роботи, які працюють не тільки для відмітки «виконано», а й для майбутнього, то піддаються 

впливу? На нашу думку, можна назвати такі причини: низький рівень культури та 

недостатній досвід. Засуджені, які у виправних колоніях відбувають покарання не перший 

раз, або ж засуджені вперше, мають вплив від інших і цим вони користуються, що деякі 

співробітники мають неналежний досвід у цій сфері. 

Співробітників виправних колоній можна поділити на дві групи: 1) ті, які піддаються 

впливу; 2) ті, хто не має впливу з боку засуджених. 

До першої категорії ми можемо віднести молодший начальницький склад. Ця 

категорія осіб найбільше контактує із засудженими під час професійної діяльності. Саме 

молодший начальницький склад перебуває в безпосередньому контакті із засудженими 

цілодобово, вони в силу свої посад не мають певного статусу перед засудженими (не всі), 

мають невеликий досвід роботи у кримінально-виконавчій системі. 

Іноді особи з числа молодшого начальницького складу (ті з них, що володіють 

низькими морально-психологічними якостями) піддаються впливу тюремної субкультури, 

наслідують окремі вияви поведінки спецконтингенту, що може підвищити їх 

віктимологічний потенціал і створити загрозу для особистої безпеки. Отже, ми бачимо, що 

такий тісний контакт персоналу із засудженими позитивного результату не дає. 

 Особливу увагу слід звернути на фактори суб’єктивного характеру, які пов’язані з 

особистісними та індивідуально-психологічними характеристиками персоналу виправних 

колоній України, а саме: недостатня морально-вольова надійність (здатність дотримуватися 

офіційних вимог діяльності в умовах психологічного впливу з боку осіб, зацікавлених у її 

порушенні); низька психологічна стійкість і витривалість (спроможність зберігати чи 

підвищувати працездатність у психологічно несприятливих ситуаціях службової діяльності); 

недостатня соціально-психологічна культура та підготовленість; неадекватна професійна 

мотивація (розчарування, зневіра, байдужість, втрата професійної перспективи та ін.); 

схильність до неконтрольованого вживання алкоголю, зловживання ним; нездатність 

переключитися на інші види діяльності; неефективне проведення дозвілля тощо. 

До категорії персоналу, який не піддається насильницькому впливу, на нашу думку, 

можна віднести, в першу чергу, начальника установи та його заступників, особи середнього і 

старшого начальницького складу відділу нагляду і безпеки та оперативного відділу. Останні, 

в свою чергу, забезпечують безпеку і соціально-правову захищеність засуджених, 

встановлений в установі порядок, здійснюють профілактичну роботу з попередження 

правопорушень з боку засуджених, здійснюють нагляд за ними, попереджають недозволені 

зв’язки і злочини, забезпечують дотримання правил поведінки в колонії; здійснюють 

оперативну роботу, боротьбу з корупцією та незаконним обігом наркотиків. 
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Також, до цієї категорії можна віднести неатестований склад персоналу. Але ж тут 

зрозуміло, що вони майже не мають ніякого контакту зі спецконтингентом. 

Ефективність здійснення педагогічного управління формуванням колективу 

засуджених залежить від скоординованості стимулів і цілей, правильного вибору 

оптимальних засобів, методів і форм педагогічного впливу. 

Діяльність персоналу повинна починатися з вивчення колективу засуджених і 

включати повсякденне накопичення інформації про рівні його розвитку, актив, про наявність 

у ньому малих груп тощо.  

Важлива роль відводиться прогностичному вивченню засуджених. Його мета – 

передбачити можливі зміни в стані і поведінці членів колективу.  

Вивчення колективу часто набуває діагностичного характеру, сутність якого – 

виявлення причин негативної поведінки, різних подій (досягнень, невдач, дисциплінарних 

проступків тощо).  

На основі початкових даних дослідження особистості і колективу засуджених 

складається програма соціально-виховної та психологічної роботи, метою якої є об’єднання 

зусиль усіх суб’єктів виправлення засуджених [1, с. 127]. 

Колектив співробітників виправної колонії наділений владними повноваженнями по 

відношенню до засуджених. Представникам колективу співробітників законом надані великі 

права по регламентації життя, праці, навчання і спілкування засуджених, якими вони повинні 

уміти користуватися. Разом із тим, співробітники повинні враховувати, що ізоляція 

засуджених від суспільства, брак контактів підсилюють потребу останніх у спілкуванні з 

ними.  

Практична діяльність виправних колоній свідчить про те, що колектив співробітників 

не завжди є колективом вихователів, хоча його основною функцією є виховна. Пов’язано це 

з тим, що оцінка діяльності відділів і служб, що склалася, різна і важко співвідноситься: на 

виробництві – виконання плану, у професійно-технічному училищі – навчання спеціальності, 

у відділенні соціально-психологічної служби – порядок і дисципліна, у загальноосвітньому 

навчальному закладі – успішність тощо. Така оцінка їх діяльності призводить до 

нівелювання основної мети діяльності колонії – виправлення засуджених. Досягнення цієї 

мети посильне тільки колективу однодумців, що спрямовує свої зусилля на виховання 

кожного засудженого.  

Щоб колектив співробітників став колективом вихователів, необхідна систематична, 

постійна, копітка робота адміністрації по його формуванню й об’єднанню, яка припускає: 

формування морально-психологічного клімату в колективі співробітників; вироблення 

єдиної для всіх співробітників ціннісної орієнтації з приводу основних питань діяльності 

установи, що витікає з принципів кримінально-виконавчої політики; формування у 

співробітників професійної спрямованості; вироблення і введення в дію чітко продуманої 

системи соціально-виховної роботи із засудженими.  

Морально-психологічний клімат у колективі виражається у вигляді групових 

відчуттів, переживань, взаємин між людьми. У виправних колоніях, у яких стабільно 

зберігаються високі результати у соціально-виховній роботі із засудженими, як правило, 

створений колектив співробітників зі здоровим морально-психологічним кліматом. У ньому 

переважає атмосфера взаємного розуміння, товариського ставлення один до одного, що 

поєднується з дисципліною, принциповістю і відповідальністю за результати діяльності. 

Вироблення єдиної системи ціннісних орієнтації здійснює адміністрація. У даному 

випадку основна увага приділяється науковому розумінню характеру і значенню боротьби зі 

злочинністю, чіткій оцінці ролі виправних колоній в системі правоохоронних органів. Ці 

уявлення, відносини і оцінки перетворяться на ціннісну орієнтацію співробітників, якщо 

будуть спиратися на знання особи, правового становища засудженого і дійсних причин 

злочинів, на етичні норми суспільства. 

Професійно-педагогічна спрямованість виражається: в усвідомленні персоналом 

соціальної значущості своєї праці, глибокому переконанні у необхідності виконуваної 

роботи; чуйному, щирому, справедливому і вимогливому ставленні до засуджених, що 
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виключає формалізм, а проявляє оптимістичний підхід до особи засудженого; прагненні 

персоналу до вдосконалення педагогічної, професійної майстерності. 

У передових установах країни особлива увага приділяється службовій адаптації 

молодих співробітників, що прийшли на роботу до установи з навчальних закладів, їх 

професійному становленню як вихователів. Дієвим засобом вирішення цієї проблеми є 

наставництво.  

Підвищення узгодженості виховної діяльності всього персоналу колонії багато в чому 

залежить від постійного вдосконалення його професійної майстерності, розширення сфери 

знань з педагогіки, психології, права, від оволодіння передовим досвідом. Тільки в результаті 

цілеспрямованої систематичної роботи колектив співробітників може перетворитися на 

колектив вихователів. Це по суті справи – колектив однодумців. Основна мета його 

діяльності – виправлення засуджених. Такий колектив в достатній мірі володіє професійною 

майстерністю, єдиною методикою виховної роботи, реалізує практично єдині режимно-

педагогічні вимоги. Для такого колективу властиве зацікавлене ставлення до загальних 

результатів роботи [1, с. 151–153]. 

Отже, з огляду на вищевикладене, вважаємо, що необхідно й надалі здійснювати 

наукове дослідження професійного портрету персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби України загалом і виправних колоній зокрема, з метою отримання однієї цілої 

картини та для запобігання неправомірним діям з боку як засуджених по відношенню до 

персоналу, так і навпаки. Потребує також спеціального вивчення проблема безпеки 

персоналу виправних колоній, яка має важливий вплив на досягнення як мети виправлення 

засуджених, так і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. 
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Для виконання покарань чи альтернативних їм заходів у Швеції створена Служба 

тюрем і пробації, яка підзвітна і підконтрольна Міністерству юстиції Швеції. У своїй 

структурі Служба тюрем і пробації має 36 регіональних управлінь. На території кожного 

управління знаходяться, як правило, 1–2 тюрми, слідчий ізолятор та служба пробації. У 

цілому в Швеції 55 тюрем, 43 підрозділи пробації та близько 20 слідчих ізоляторів. Кількість 

місць для розміщення затриманих у слідчих ізоляторах коливається від 30 (у найменших) до 

300 (у найбільшому слідчому ізоляторі Кроноберг у Стокгольмі), а середня тюрма 

розрахована на 45–80 засуджених. Хоча є й кілька великих (за шведськими вимірами) тюрем, 

у яких можливе розміщення до 300 засуджених (переважно це – засуджені за тяжкі злочини і 

на значний строк). 

Невелика максимальна наповненість тюрем обумовлюється тим, що щорічно у 

тюрмах знаходиться не більше 5 тис. осіб, хоча до тюремного ув’язнення засуджуються 

близько 14 тис. осіб. У цілому кількість засуджених у Швеції на 100 тис. громадян – 65 осіб. 

Це пояснюється широким застосуванням заходів, альтернативних покаранню, а також 
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практикою призначення невеликих строків позбавлення волі з обов’язковим умовно-

достроковим звільненням після відбуття 2/3 строку покарання. 

За загальним правилом, мінімальний строк тюремного ув’язнення – 14 днів, 

максимальний – 10 років. Але в деяких випадках, наприклад при сукупності злочинів, 

мінімальний строк позбавлення волі – вже 4 роки, а при вчиненні тяжких злочинів, а також 

стосовно окремих категорій рецидивістів, максимальний строк позбавлення волі може бути 

подовжений і до 18 років. За вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема за вбивство, тяжкі 

тілесні ушкодження, державну зраду, можливе призначення довічного позбавлення волі. Але 

таких засуджених у шведських тюрмах трохи більше ніж 100 осіб. Ця категорія засуджених 

має право на помилування, і якщо таке їм буде надано – то довічне позбавлення волі 

замінюється позбавленням волі на певний строк, і вони мають можливість з урахуванням 

вищезазначених положень шведського законодавства відбути строк покарання вже через 12–

15 років. 

Можна стверджувати, що тюрми Швеції різняться між собою хіба що ступенем 

охорони засуджених (так званими «рівнями безпеки»). Це виявляється, у першу чергу, в 

наявності різних технічних засобів у зовнішній охороні (металева сітка чи залізобетонна 

стіна як огорожа тюрми або їх поєднання, різна кількість і різне розміщення відеонаглядових 

пристроїв по периметру тюрми) та частково у внутрішній охороні засуджених у відділеннях, 

де вони проживають (різне блокування дверей камер та виходу з відділення, різна 

сигналізація на вікнах камер, різна система відеонагляду у відділеннях). При цьому тюрми 

Швеції не мають ні воєнізованої охорони, ні спеціальних воєнізованих формувань для 

угамування засуджених. А співробітники тюрем, хоч і називаються офіцерами чи 

контролерами, є звичайними цивільними особами, які, у нашому розумінні, перебувають на 

державній службі. Жоден співробітник тюрми не має вогнепальної зброї. Для припинення 

заворушень чи безчинств з боку засуджених створені тільки мобільні групи захоплення (одна 

– на 2–3 тюрми) із спеціально навчених офіцерів, які мають при собі лише наручники та 

гумові кийки. Головна мета таких груп – припинити заворушення за можливості без 

насильства над засудженими. Лише у крайніх, найбільш небезпечних для персоналу тюрми і 

засуджених, випадках на допомогу групі захоплення може бути викликана поліція. 

Зупинімося лише на деяких аспектах відбування покарання у швецьких тюрмах. По-

перше, кожен засуджений має належним чином умебльовану камеру (ліжко, стіл, крісло, 

шафа, телевізор, вентилятор) з відокремленим туалетом і умивальником. Лише в деяких 

тюрмах, збудованих ще за старими проектами, можливе розміщення по двоє засуджених у 

камері. В камері можна тримати певний інструмент та знаряддя для роботи за інтересами. 

Взагалі перелік предметів, які дозволяється мати засудженому при собі чи в камері, значно 

ширший, ніж в установах виконання покарань України. Засудженим, зокрема, дозволяється 

грати в карти, носити золоті та інші дорогоцінні прикраси, мати будь-яку зачіску, носити 

бороду чи вуса. У тюрмі засуджені носять одяг встановленого зразка. Проте це не тюремна 

уніформа, в загальному розумінні, а звичайні футболки, шорти, штани чи інший одяг 

відповідно до сезону, визначених кольорів із невеликою вишитою на верхньому одязі 

емблемою кримінально-виконавчої системи Швеції. Камера замикається тільки на ніч, в 

інший час засуджені можуть вільно пересуватися по відділенню, спілкуватися між собою, 

займатися за своїми інтересами. Для непередбачених ситуацій, які можуть виникнути вночі, 

камери обладнані переговорними пристроями з черговим по тюрмі. У холі відділення – 

невелика кухня з сучасними побутовими приладами (на випадок, коли їжа подається у 

вигляді напівфабрикатів), невелика бібліотека, більярд, телевізор із відеомагнітофоном. 

Перелік телеканалів, телепрограм чи книг встановлюються відповідно до угоди між 

засудженими й адміністрацією тюрми і не є нормованими. У кожному відділенні окремо 

розташовані душові кімнати з сауною. Залежно від виду тюрми відділення розраховані на 

перебування 10–20 засуджених. У холі відділення знаходиться і телефон для засуджених. 

Попередньо засуджений подає заяву, в якій вказує перелік осіб, з якими він бажає 

спілкуватися по телефону. Після перевірки особи, що включені до такого списку і бажають 

поговорити по телефону із засудженим, передають своє прохання адміністрації через 

комутатор тюрми, й у вільний час засуджений завжди може з ними зв’язатися. 
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Засуджені мають право на побачення, при цьому законодавством не регулюються 

періодичність і тривалість побачень. Рішення про надання побачення у кожному 

конкретному випадку приймає адміністрація тюрми. Разом із тим, адміністрація може 

відмовити у наданні побачення, коли воно загрожуватиме стану безпеки у тюрмі, 

реінтеграції засудженого в суспільство після звільнення чи шкодитиме родичам засудженого 

або іншим особам. Для підтримання внутрішньої безпеки у тюрмі адміністрація має право 

проводити так звані «контрольовані» побачення, тобто коли за побаченням здійснює нагляд 

представник адміністрації. 

Також із міркувань підтримання безпеки в деяких випадках побачення може бути 

надане за умови, що особа, яка прибула на побачення, погодиться на огляд її речей, одягу та 

тіла. Побачення засудженого з адвокатом теж можуть контролюватися, але за умови, що 

хтось із цих осіб повідомить про необхідність такого контролю. Рішення ж про відмову в 

побаченні засуджений може оскаржити до Служби тюрем і пробації. Засуджені у Швеції 

також можуть отримувати короткострокові відпустки за межі тюрми. Дозвіл залишити 

тюрму може бути наданий засудженому для полегшення його повернення в суспільство за 

умови, що це не сприятиме продовженню злочинної діяльності чи іншої протиправної 

поведінки. Тобто це – право, а не обов’язок адміністрації тюрми, і від самого засудженого 

залежить, коли і скільки відпусток він отримає. Як правило, перші дві відпустки – кілька 

годин за межами території тюрми під наглядом контролерів тюрми, третя – на цілий день без 

нагляду, четверта – три доби за умови, що засуджений і при попередніх відпустках мав 

зразкову поведінку. Факт належної поведінки у відпустках є передумовою переведення таких 

засуджених до установ більш відкритого типу. 

Усі тюрми в Швеції призначені для розміщення засуджених чоловіків. Є тільки одна 

жіноча тюрма, де утримується близько 90 засуджених жінок. Щорічно ж у Швеції до 

тюремного ув’язнення засуджується близько 150 жінок, і певна частина з них відбуває 

покарання у тюрмах для чоловіків в окремо розташованих відділеннях. Не існує у Швеції і 

тюрем для неповнолітніх. Але переважна частина неповнолітніх з 1999 р. за учинення 

злочинів розміщується у спеціальних виховних центрах по поводженню з молоддю на строк 

від 14 діб до 4 років. Це – установи, які вже не знаходяться у віданні Служби тюрем і 

пробації, а підпорядковані місцевим органам муніципальної влади. В таких установах 

розміщуються неповнолітні, яким виповнилося 14 років. Залежно від строку, який визначено 

судом, неповнолітні можуть знаходитися у таких центрах і до досягнення 22 років. У центрі 

є відділення як закритого, так і відкритого типу. Зокрема, вихованці з відділень відкритого 

типу мають можливість вільного пересування не тільки по території центру, а й за його 

межами: відвідувати прилеглі селища чи містечка або ж навіть продовжувати навчання у 

школі, яка найближче розташована до центру. Цьому, безумовно, передує зразкова поведінка 

у відділенні закритого типу, належне виконання усіх вимог вихователів та іншого персоналу 

центру, прагнення до навчання тощо. Для порівняння зазначимо, що умови тримання 

неповнолітніх у таких центрах набагато кращі, ніж умови відпочинку української молоді у 

колишніх піонерських таборах. Хотілося б лише підкреслити, що кожен неповнолітній у 

своїй кімнаті має персональний комп’ютер.  

Як висновок, слід погодитися з тим, що ця система дійсно є пенітенціарною. 

Системою, в якій не принижуються честь і гідність, не калічаться людські душі, персонал не 

зловживає службовим становищем, а робить все для того, щоб злочинець після відбуття 

покарання став законослухняним громадянином і приносив користь не тільки собі, а й 

суспільству та державі. Системою, в якій виконуються вимоги Загальної декларації прав 

людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Мінімальних 

стандартних правил поводження з ув’язненими, Європейських пенітенціарних правил та 

інших, не менш важливих, міжнародно-правових документів. 
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Проводячи аналіз генезису інституту виконання покарання у виді позбавлення волі 

стосовно засуджених неповнолітніх, варто зазначити, що виконання покарань у політичний 

період переходить на політичний ґрунт [1, с. 40] і розглядається як елемент соціальної 

політики держави. Характерним для цього періоду є створення різних тюремних систем та 

моделей закладів для малолітніх і неповнолітніх правопорушників та злочинців. 

З огляду на те, що в політичний період система виконання покарань найбільшою 

мірою, порівняно з іншими періодами, була піддана змінам, в галузевій юридичній науці цей 

період умовно поділяється на три етапи, які відображають пріоритети виконання 

позбавлення волі, а саме: 1) пенітенціарний; 2) виправно-трудовий; 3) кримінально-

виконавчий [1, с. 40]. 

Так, пенітенціарний етап політичного періоду пов’язують із початком міжнародного 

співробітництва в пенітенціарній сфері і діяльністю міжнародних тюремних конгресів, 

перший з яких відбувся в німецькому місті Франкфурті-на-Майні у 1846 р. [2, с. 107]. Варто 

зазначити, що на конгресах функціонувала секція з вирішення проблем злочинності 

неповнолітніх, де вирішувалося питання про особливі форми судочинства і покарання 

неповнолітніх, і пізніше рішення конгресів знайшли своє відображення у Мінімальних 

стандартних правилах поводження з в’язнями ООН, Європейських пенітенціарних правилах 

Ради Європи [3, с. 7]. Водночас питання виконання покарання стосовно неповнолітніх були 

предметом пильної уваги не лише на міжнародному, а й на національному рівні. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. вже склалася 

практика виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно неповнолітніх, яка нині 

закріплена у ст. 148 КВК України. 

Так, в аналізований історичний період тримання неповнолітніх у притулку 

здійснювалося виключно до досягнення дитиною 18 років або протягом визначеного строку. 

Осіб, які досягли 18 років, але не відбули строк покарання, пропонувалося направляти до 

тюрми, проте ця пропозиція була відхилена. Закон від 20 травня 1892 року надав можливість 

керівництву виправних закладів визначати строк тримання залежно від ступеня їх 

виправлення. 

Виправно-трудовий етап політичного періоду поділяється на період першої й період 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_032/print1320310946859960
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другої кодифікації виправно-трудового законодавства. 

Початком періоду першої кодифікації стало затвердження 23 жовтня 1925 р. 

постановою другої сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Української 

Соціалістичної Радянської Республіки ІХ скликання першого Виправно-трудового кодексу 

(далі – ВТК) Української Соціалістичної Радянської Республіки, який набрав чинності з 

1 листопада 1925 р. 

Наступний період – другої кодифікації – бере свій початок із 23 грудня 1970 р., коли 

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР) було 

прийнято ВТК УРСР [4], який набрав чинності з 1 червня 1971 р. 

Відповідно до ст. 12 Кодексу, виправно-трудовими установами, які виконували 

покарання у виді позбавлення волі, були: виправно-трудові колонії, тюрми і виховно-трудові 

колонії. Повнолітні особи, засуджені до позбавлення волі, відбували покарання у виправно-

трудовій колонії або в тюрмі, а неповнолітні віком до вісімнадцяти років – у виховно-

трудовій колонії [4, с. 10]. 

Правову регламентацію виконання покарання стосовно неповнолітніх з часів другої 

кодифікації не можна розглядати однозначно. Вона має дуалістичну природу, яка 

пояснюється такими обставинами: 

– з одного боку, із прийняттям ВТК УРСР 1970 р. більше уваги приділялося трудовим 

показникам. Форми і методи роботи з неповнолітніми були такі, як і з дорослими 

засудженими, тому колонії для неповнолітніх правопорушників стали більше схожими на 

колонії для дорослих, аніж на спеціальні виправно-виховні заклади для неповнолітніх 

правопорушників; 

– з іншого – ВТК 1970 р. можна визнати одним із найбільш систематизованих 

нормативно-правових актів, що регулював виконання і відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. Ним було закріплено загонову систему організації 

життєдіяльності неповнолітніх, правовий статус засуджених, основні засоби виправлення і 

перевиховання, форми виховної роботи, внутрішній розпорядок, розпорядок дня, систему 

заохочень та стягнень [4]. Конкретизував норми ВТК наказ Державного департаменту 

України з питань виконання покарань «Про затвердження та введення в дію Правил 

внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ» від 05.06.2000 р. № 110 [5]. 

Характеризуючи кримінально-виконавчий етап політичного періоду, ми 

погоджуємося з М. С. Пузирьовим у тому, що чинний КВК України від 11 липня 2003 р. 

(набрав чинності з 1 січня 2004 р.) увібрав у себе багато прогресивних ідей, заснованих на 

позитивному вітчизняному та зарубіжному досвіді виконання покарань, реалізація яких 

надасть можливість наблизити порядок виконання і умови відбування покарань до вимог 

міжнародних стандартів щодо діяльності пенітенціарних установ та поводження із 

засудженими [6, с. 55]. 

Не є виключенням в аспекті викладеного і правова регламентація кримінально-

виконавчим законодавством порядку виконання й умов відбування покарання у виді 

позбавлення волі стосовно неповнолітніх. Так, сучасний законодавець передбачив у межах 

самостійної Глави 21 «Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми» спеціальні статті, присвячені таким аспектам 

правового регулювання: особливості відбування покарання у виховних колоніях (ст. 143); 

заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх (ст. 144); заходи 

стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх (ст. 145); посадові особи, які 

застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх 

повноважень (ст. 146); переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії 

(ст. 147); залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку 

(ст. 148); участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх 

(ст. 149). 

Викладені в зазначених статтях спеціальні норми в їхньому поєднанні із загальними 

як по відношенню до покарань загалом, так і позбавлення волі зокрема, забезпечують на 

належному рівні не лише кримінально-виконавчі засади диференціації, а й гарантування 

безпеки засуджених неповнолітніх під час тримання у виховних колоніях, котрі займають 



63 

особливе місце в системі установ виконання покарань, визначене ст. 11, 19 КВК України. 

Таким чином, з історико-правової позиції виконання покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк щодо неповнолітніх нерозривно повʼязано з особливостями організації 

та функціонування установ, у яких воно виконувалось, на різних етапах розвитку системи 

виконання покарань та галузевого законодавства. Зазначено, що вони були різноманітними 

за назвою, цілями та формами діяльності, методами впливу та структурою. 

Наведений у цій публікації генезис кримінально-виконавчої системи та галузевого 

законодавства як загалом, так і стосовно засуджених неповнолітніх зокрема дає підстави для 

висновку, що процес виникнення і розвитку виконання покарання у виді позбавлення волі 

стосовно неповнолітніх має свої закономірності і характеризується спрямованістю 

нормативно-правових актів і кримінально-виконавчої практики на удосконалення і 

гуманізацію процесу виправлення та ресоціалізації цієї категорії засуджених. 
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ У 

ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ 
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Академії Державної пенітенціарної служби 
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д. ю. н., професор кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

Ураховуючи ту обставину, що інститут права засуджених на особисту безпеку є 

одним із наймолодших у галузі національного права з питань виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі (адже його не було у ВТК 1970 р. і вперше було 

запроваджено на рівні КВК України 2003 р.), стан його розробки галузевою правовою 

наукою також вирізняється відповідною специфікою. 

Важливо відмітити, що незважаючи на ряд недоліків радянської системи виконання 

покарань, науковий супровід законодавчих новацій перебував на належному рівні. Про це 

свідчить та обставина, що в науці виправно-трудової (а згодом – пенітенціарної) 

кримінології розроблялися аспекти, пов’язані із забезпеченням віктимологічної безпеки 
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засуджених до позбавлення волі, насамперед від злочинних посягань на їх життя та здоров’я. 

Згодом питання наукового супроводу забезпечення особистої безпеки засуджених до 

позбавлення волі перейшло із кримінологічної сфери у галузеву правову. Як наголошує 

І. О. Колб, категорію «безпека особи» як напрям дослідження в науці виправно-трудового 

права та кримінально-виконавчого права вивчають нещодавно. Потреба в таких 

дослідженнях виникла наприкінці 80-х – початку 90-х рр. минулого століття, адже зміни, що 

відбулися в суспільстві, примусили по-новому поглянути на проблему правового 

регулювання безпеки людини, у тому числі й людини, яка потрапила у сферу кримінального 

переслідування [1, с. 7]. 

Саме зазначені тенденції в умовах незалежності були відображені у ст. 3 Конституції 

України, ст. 10 КВК України, а правові гарантії відповідного права – у законах України «Про 

попереднє ув’язнення», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», оновленому КПК України 2012 р. та в підзаконних нормативно-правових актах 

спочатку ДДУПВП, а згодом ДПтС України й Міністерства юстиції України (це насамперед 

Правила внутрішнього розпорядку УВП та СІЗО ДКВС України). 

Проведене дослідження стану наукової розробки проблем забезпечення особистої 

безпеки засуджених до позбавлення волі до можливість виокремити такі бібліографічні 

джерела відображення предмета дослідження: 1) дисертаційні розробки та монографічні 

праці; 2) навчально-методичні видання; 3) публікації рівня наукових статей та матеріалів 

науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо. 

Зазначені групи наукових робіт складають методологічне підґрунтя при дослідженні 

кримінально-виконавчих, кримінологічних та інших галузевих засад реалізації права 

засуджених на особисту безпеку у виправних колоніях України. 

Також, вивчивши наявні на сьогодні наукові розробки та зважаючи на те, що 

діяльність щодо реалізації права засуджених на особисту безпеку у виправних колоніях 

України передбачає правильне поєднання і вирішення низки кримінально-виконавчих, 

кримінологічних, психологічних, педагогічних, соціологічних, організаційних і 

управлінських завдань, а також що виправні колонії посідають особливе місце в системі 

установ і органів виконання покарань та зважаючи на криміногенний склад засуджених, які 

відбувають покарання в зазначених інституціях, актуальними варто вважати такі напрями 

наукового супроводу, як: 

– формулювання визначення поняття права засуджених на особисту безпеку у 

виправних колоніях України; 

– з’ясування правової основи реалізації права засуджених на особисту безпеку у 

виправних колоніях України; 

– аналіз кримінально-виконавчих заходів забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виправних колоніях України; 

– характеристика кримінальних процесуальних та гласних оперативно-розшукових 

заходів забезпечення особистої безпеки засуджених у виправних колоніях України; 

– міжнародно-правовий та компаративний аналіз забезпечення особистої безпеки 

засуджених до позбавлення волі з метою визначення можливості запровадження окремих 

позитивних аспектів в Україні; 

– формулювання основних напрямів удосконалення правового регулювання та 

практики забезпечення особистої безпеки засуджених у виправних колоніях України. 
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Протягом тривалого історичного періоду проблема трудової зайнятості засуджених у 

місцях позбавлення волі не була предметом глибокого і всебічного аналізу в юридичній 

науці. Це обумовлювалося, по-перше, тим, що однією з домінуючих тенденцій у сфері праці 

України було стійке перевищення попиту на робочу силу над її пропозицією, по-друге, 

можливістю, у більшості випадків, використовувати засуджених на низькооплачуваній, 

примітивній роботі як дешеву робочу силу. 

В сучасних умовах прагнення України до стандартів гуманізації та закріплення 

демократичних поглядів постає проблема з реалізацією права на працю осіб, які відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі. Питання реалізації права на працю засуджених мають 

вагоме значення в умовах євроінтеграції нашої країни. Обраний державою курс на 

європейську ітеграцію розповсюджує вимоги Європейських пенітенціарних правил на 

кримінально-виконавчу систему України, хоча і правила носять рекомендаційний характер. 

Так у 2014 році було внесено зміни до кримінально-виконавчого законодавства щодо 

врегулювання трудової діяльності засуджених [1]. 

Кримінально-виконавчий кодекс (далі – КВК) України містить низку положень щодо 

праці засуджених, у яких є деякі суперечності та непослідовність. 

Щодо суперечностей зі змісту законодавства не можна зробити однозначний висновок 

про правову сутність залучення засуджених до праці: право або обов’язок засудженого? По-

перше, якщо це обов’язок, то може виникнути питання про невідповідність такого обов’язку 

міжнародним актам, які забороняють покарання працею. Так, згідно зі ч. 3 ст. 6 КВК України 

основними із засобів виправлення і ресоціалізації засуджених є суспільно корисна праця, про 

яку іде мова у ст. 118 КВК України, де зазначено, що засуджені до позбавлення волі мають 

право працювати. По-друге, якщо це право засудженого, то тоді незрозуміло, чому згідно з ч. 

2 ст. 118 КВК України, засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за 

виконавчими документами, зобов’язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються 

адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості. 

Також варто звернути увагу на ч. 5 ст. 118 КВК України, згідно з якою засуджені 

залучаються без оплати праці до робіт з благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а 

також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із 

забезпечення колоній продовольством [2]. 

Отже, на рахунок питання права чи обов’язку праці засуджених до позбавлення волі 

можна сказати наступне, що праця є як правом, так і обов’язком засуджених – у визначених 

законом випадках. Доречно було б погодитись із думкою вітчизняних дослідників на 

рахунок того, що варто внести зміни до національного законодавства України, а саме ч. 2 ст. 

118 доповнити наступними словами: «За рішенням суду засуджені до позбавлення волі, які 

мають заборгованість за виконавчими документами, зобов’язані працювати в місцях і на 

роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості з 

обов’язковим укладанням договору цивільно-правого характеру або трудового договору», а 

також ч. 3 ст. 107 КВК України доповнити таким пунктом: «За рішенням суду засуджені 

зобов’язані працювати у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 118 цього Кодексу», тоді буде чітке 

розмежування права та обовязку праці, а також ці норми будуть відповідати Конвенції 

Міжнародної організації праці та частково конституційним нормам [3]. 

Перевагу праці засуджених до позбавлення волі умовно можна розділити на два 

чинники: соціальна та правова необхідність праці. 
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На нашу думку, соціальна необхідність праці засуджених до позбавлення волі 

проявляється в тому, що за допомогою праці та набуття певної трудової кваліфікації 

засуджений отримує необхідну підготовку до нормального самостійного життя після 

звільнення. Адже необхідно, щоб, звільнившись з установи виконання покарань, особа мала 

певні навички та вміння, які дозволять їй знайти «законні» засоби для існування. Залучення 

до праці спрямоване, насамперед, на прагненням прищепити засудженим звички ставитися 

до праці як до позитивної та необхідної складової їх життя, у тому числі й подальшого життя 

на волі. Під час праці формується особистість людини і зокрема такі її якості, як колективізм, 

дисципліна, повага до інших, почуття особистої гідності, що є немаловажним для нормальної 

взаємодії особи з іншими соціальними інститутами. 

Варто було б процитувати відомого письменника Ф. М. Достоєвського, який писав у 

своєму творі: «Без труда человек обращается в зверя… без работы арестанты поели бы друг 

друга как пауки в склянке». Також доречно навести слова вітчизняного педагога в 

пенітенціарній сфері А. С. Макаренка: «Незанятой человек – неуправляем». 

Правова необхідність праці засуджених до позбавлення волі є досить важливою, адже 

вона виступає важливим засобом виправлення і ресоціалізації засуджених. За допомогою 

праці засуджені зможуть виплатити усі свої заборгованості перед державою та потерпілим. 

Також слід зазначити, що праця засуджених є складовою загальної праці, яка створює 

матеріальні цінності – засуджені працюють на себе та суспільство. 

Необхідно виділити той факт, що нині праця засуджених до позбавлення волі є 

низькомотивованою. Станом на 01.01.2019 року в установах виконання покарань 

утримується 55 078, із них працездатних осіб – 22 904, а працевлаштованих – лише 8 113, що 

у відсотковому відношенні складає: працездатних від загальної кількості – 35,4%, а від 

працевлаштованих – 14,7%. 

Отже, враховуючи вищевикладене, на нашу думку, засуджені до позбавлення волі 

повинні працювати, адже це домоможе їм виправитись та ресоціалізуватися після звільнення 

з установи відбування покарання, пришвидшить адаптування у суспільстві, могли б бути 

кокурентноспроможними на ринку праці, а також держава отримуватиме перевагу із праці 

засуджених на прикладі сплати податку на доходи фізичних осіб. До того ж, слід звернути 

увагу на те, що засуджені до позбавлення волі повинні працювати на роботах із 

самообслуговування. 
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Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю є одним із видів кримінального покарання, передбаченого ст.ст. 51, 52, 55 

Кримінального Закону України. 

Згідно ч. 3 ст. 52 Кримінального кодексу України позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю відноситься до кримінальних покарань, що можуть 

бути застосовані  як основне, так і додаткове [1]. 

Порядок призначення даного виду кримінального покарання зазначений у ст. 55 КК 

України, проте не тільки цими нормами, при призначенні покарання, керується суд. 

Питання призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю врегульовані також Постановою Верховного Суду України 

«Про практику призначення судами кримінального покарання» (далі ‒ Постанова) від 

24.10.2003 року №7, якою керуються судді при визначенні міри покарання. Останні зміни до 

якої внесені від 06.11.2009. 

Пунктами 17, 18 Постанови розʼяснено судам, що відповідно до ст. 55 КК 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується 

як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було повʼязане з 

посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. 

Це покарання призначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією 

частини статті) КК, за якою підсудний визнаний винним, а якщо воно нею не передбачене, ‒ 

в межах, встановлених ст. 55 КК. Та обставина, що до постановлення вироку підсудний вже 

не обіймав посаду або не займався діяльністю, з якими було повʼязане вчинення злочину, не 

є перешкодою для застосування цього покарання [2]. 

Рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю має бути чітко сформульоване в резолютивній частині вироку, для того, щоб не 

виникло жодних сумнівів під час виконання останнього. Якщо в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини КК зазначено характер посад або вид діяльності 

(наприклад, статті 286, 287), рішення про призначення додаткового покарання, наведене в 

резолютивній частині вироку, повинне відповідати змісту цієї санкції. 

Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обовʼязковим, то 

воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими 

було повʼязано вчинення злочину. До інших осіб, які були співучасниками злочину, не 

повʼязаного з їх діяльністю чи займаною посадою, додаткове покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не застосовується з 

наведенням у вироку відповідних мотивів. У такому випадку посилатися на статтю 69 КК не 

потрібно [2]. 

Обмеження у виді позбавлення права керувати транспортними засобами може бути 

призначене судом як додаткове покарання незалежно від того, що особа вже позбавлена 

такого права в порядку адміністративного стягнення. Однак суд не вправі призначити це 

покарання особі, яка не має права керувати транспортними засобами. 

Абзацом 4 п. 22 вказаної Постанови визначено, що при призначенні остаточного 

покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна 

покарань провадиться за правилами, передбаченими ст. 72 КК. Коли за злочини, що 
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утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні 

(штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд 

може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або 

призначити кожне з них до самостійного виконання. 

З огляду на вищевикладене, варто відзначити, що позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю є досить специфічним видом кримінальних 

покарань, оскільки може бути призначене і як основне, так і додаткове. З останнього, власне 

кажучи, і випливає потреба у тлумаченні судам правил призначення даного виду покарання, 

проте одне залишається непохитним ‒ даний вид покаранння, як і будь-який інший, 

повʼязаний з певним колом правобмежень, що, так чи інакше, залишають свій відбиток у 

житті засудженого. 
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СЕКЦІЯ 4 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 

 

ДИФУЗІЙНО-ЛОГІСТИЧНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ГРУНТУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЦИЛІНДРИЧНОГО ПРИСТРОЮ З БІОСОРБЕНТОМ «ЕКОНАДІН» 

Сємака О.М 

аспирант 

Чернігівський національний технологічний університет,  

. Клінцов Л.М. 

к.т.н., ,доцент 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю. Бугая. 

 

На основі дослідження ефективності очищення грунту від забруднення 

нафтопродуктами за допомогою запатентованого перфорованого пристрою циліндричної 

форми, приведеного у статті [1], розроблено нову, більш точну,   модель механізму 

знешкодження бензину бактеріями. В основу нової моделі також покладено механізм 

поширення бактерій шляхом дифузії, але який поєднується з логістичною моделлю 

Ферхюльста - Пірла. Для отримання параметрів моделі використовувався явний метод 

кінцевих різниць. Адекватна математична модель дасть можливість для  кількісних 

розрахунків динаміки очищення грунтів і розробки на її основі практичних рекомендацій 

щодо очищення глибинних шарів грунту при застосуванні розробленого пристрою з 

біосорбентом. Матеріали і методи досліджень приведені в попередній роботі [1]   

Концентрацію бактерій у пристрої – С0, r – константа власної швидкості росту 

популяції, K – ємкість середовища та D – коефіцієнт дифузії бактерій «Еконадіну». Вказані 

параметри, після операції підбору є постійними протягом процесу моделювання. Значення 

цих показників підбирались за допомогою функції «Пошук рішення» електронних таблиць 

Microsoft Excel. Для підбору використовувався метод мінімізації середньоквадратичного 

відхилення між експериментально отриманим зменшенням концентрації забруднювача (Ciп–

Cik) та відповідною концентрацією, розрахованою за допомогою кінцево-різницевої моделі. 

Результат порівняння приведено на рис 1 
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Рис 1 Ряд1- розрахункові данні , ряд 2- фактичні данні 

Для оцінки адекватності моделі проведено аналіз залишків. Проведено аналіз дослідних 

даних на відсутність викидів. Підтверджено нормальний розподіл залишків по методу 

Шапіро-Уілкі [2]. Перевірка припущення про нормальний розподіл дозволяє об’єктивно 

оцінити, чи забезпечує прийнята модель достатньо точний опис спостерігаємих даних. 

Критерій Шапіро-Уілкі заснований на оптимальній лінійній незміщеній оцінці 

дисперсії до її звичайної оцінки методом максимальної правдоподібності. Адекватність 

моделі була визначена по критерію Фішера. Експериментальне дослідження проводилось на 

протязі 35 діб. Динаміка зменшення  концентрації бензину під дією бактерій показана на рис 
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2. З рис 2 видно, що головний внесок у збільшення концентрації бактерій на початку процесу 

робить процес дифузії. З часом, та збільшенням радіусу кілець, вплив дифузії зменшується, а 

вплив фактора r – константи власної швидкості росту популяції збільшується. Угнуті криві 

характерні для процесу дифузії розпрямляються, а потім вигинаються в інший бік. З часом 

головну роль починає відігравати константа К, як ємність середовища, і швидкість зростання 

популяції між 30 тою та 35 тою добою різко зменшується. 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25

Радіус кілець см.

З
м

е
н

ш
е
н

н
я

 к
о

н
ц

е
н

тр
а
ц

ії
 м

к
г/

с
м

3

5діб

10діб

15діб

20діб

25діб

30діб

35діб

 
Рис2. Залежність зменшення концентрації бензину від часу та радіусу поширення 

бактерій. 

Розроблена математична модель на основі моделі Ферхюльста поєднаної з процесом дифузії, 

пояснює  механізм знешкодження бензину бактеріями, що розмножуються та мігрують з 

пристрою у грунт,  Для заданих умов отримані параметри моделі:  

Ємкість середовища K = 65,5658 мкг/см
3
 

Коефіцієнт дифузії бактерій «Еконадіну» D = 0,029213 см
2
/добу. 

Концентрація у циліндрі С0, = 91,61964 мкг/см
3
. 

Константа власної швидкості росту популяції r=0,001836. 

Показано влив діаметра пристрою з єконадіном на відсоток знешкодженого бензину при 

діаметрі 20мм дорівнює 41,4% при діаметрі 40мм дорівнює 44,8%, а при діаметрі 80мм 

47,8%.   

Результати дослідження показують, що для досягнення більшого ступеня очищення слід 

працювати в області переважаючої дифузії, використовуючи пристрої  малого діаметра з 

більш щільним їх розташуванням. 

Для інших грунтів та забруднювачів запропонований вказаний комбінований метод, 

який включає метод Ферхюльста поєднаний з процесом дифузії що може бути застосований 

після експериментального визначення параметрів К, r, D та C0. 
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