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ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НА ДОБРОБУТ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Конститутивною проблемою нашого часу є стрімке посилення розриву 

між доходами різних верств населення. Поглиблення соціально-економічної 

нерівності виокремлює багаті та бідні прошарки населення, що зумовлює 

зменшення кількості домогосподарств з середнім рівнем доходу. Варто 

зазначити, що рівність, як справедливість, є важливою для більшості країн 

світу. Незалежно від ідеології, культурного спадку та релігії, люди піклуються 

про нерівність. В умовах сучасного функціонування вітчизняної економіки, на 

жаль, диференціація доходів стрімко набуває чіткого поділу в розподілі 

результатів економічної діяльності. Нерівність доходів ускладнює процес 

покращення добробуту громадян України, тому такий значний поділ є 

небажаним для будь-якого суспільства, не тільки для української спільноти. 

Таким чином, для досягнення максимальної ефективності функціонування 

економіки України у контексті стабілізації рівнів доходів населення є 

детальний аналіз складових доходів індивідів та впровадження ефективних 

методів державного регулювання соціально-економічного розвитку країни.  

Аналіз тенденції до поглиблення диференціації  населення України за 

фактором доходу здійснювалися багатьма вченими [1-4]. Проте, наголошуючи 

на стрімкому погіршенні соціально-економічного становища України, 

визначення ефективних шляхів подолання кризи потребує подальшого 

вивчення.  

Оскільки, поширення нерівності спричинене багатьма економічними та 
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соціальними факторами, першочерговим завданням є виокремлення чіткої 

структури доходів населення за регіональним поділом та за видами економічної 

діяльності. З огляду на це, актуальним залишається пошук оперативних методів 

подолання прірви між забезпеченими та біднішими прошарками населення.  

Згідно з досліджуваними джерелами, можна виокремити фундаментальні 

причини, які пояснюють поглиблення нерівномірності доходів: відмінний 

рівень інтелектуальних та фізичних здібностей, різний ступінь освіти та 

кваліфікації, професійні навички та готовність до ризиків, поєднання 

різноманітних можливостей та зусиль, таланту особистості, тощо [3]. Для 

вивчення стану економічного добробуту України варто оцінити динаміку 

доходів населення за період визначений у 10 років.  

Як показують дані рис. 1, загальні доходи населення України зростають, 

проте стверджувати напевно про підвищення добробуту та покращення 

матеріального стану українців неможна, оскільки ці дані нівелюються під 

впливом інфляційних процесів [1]. 

 

Складено авторами за даними електронного ресурсу [5] без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь 

Рис. 1. Динаміка доходів населення України за 2005-2015 рр. 

Для більш вичерпного обґрунтування поглиблення нерівності розглянемо 

прояв диференціації доходів населення за регіонами. У регіональному розрізі 

(рис. 2) можемо зауважити доволі високий рівень поділу населення за фактором 

доходу.  
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Складено авторами за даними електронного ресурсу [5] без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з розрахунком на 

одного штатного працівника 

Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати за 2014-2016 рр. 

 

Відповідно до рис. 2, за узагальненим середнім показником заробітної 

плати лідирують східні промислові регіони в цілому. Доцільно розглянути 

середній рівень доходу за окремими галузями, то з рис. 3 можемо виділити 

найбільш прибуткові та менш прибуткові галузі діяльності.  

Складено авторами за даними ресурсу [5] у розрахунку на одного штатного 

працівника, грн. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь.  

Рис. 3. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за 

місяць (липень) у 2017 р. 
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З рис. 3, очевидно, що негативними показниками характеризується рівень 

життя та доходів сільського населення. Сільські регіони інтенсивніше 

потерпають від соціально-економічної нерівності, оскільки сільське населення 

часто є бідним та не має можливостей для працевлаштування порівняно з 

міським населенням. Відсутність належного медичного обслуговування, 

чіткого автотранспортного регулювання ускладнює можливість для людей з 

низьким рівнем доходів дістатися до робочих місць, магазинів, лікарень, тощо. 

Такі тенденції пригнічують перспективу життя у сільській місцевості, а отже 

змушують людей до пошуку кращого життя. Відповідно до цього, відбувається 

відтік людського капіталу та робочої сили у більш розвинену за 

інфраструктурою місцевість.  

Нерівність доходів спричиняє негативний ефект на добробут країні після 

певного моменту. Зважаючи на це, невеликий рівень диференціації доходів 

населення не несе значної шкоди, а навпаки надає соціально-економічні 

стимули для покращення власного життєвого рівня. Таким чином, нерівність є 

прийнятною, якщо люди відчувають  належність до одного «соціального 

рівня», але, в свою чергу, є неприйнятною, коли способи життя розходяться в 

такій мірі, що відчувається чіткий поділ на багатих та бідних. За результатами 

дослідження можна стверджувати про глобальний прояв нерівності в економіці 

України, а отже ми вважаємо доречним стверджувати, що для покращення 

загального добробуту українців необхідно покращити політико-економічні 

засоби регулювання системи доходів, надати допомогу тим верствам населення, 

які знаходяться на грані бідності або вже є збіднілими, забезпечити доступ до 

таких економічних можливостей, як освіта, здоров’я та базова інфраструктура. 

Також країні необхідна реалізація соціальної політики держави, що здатна 

зменшити негативний вплив диференціації доходів населення та вирішити 

наступні завдання: забезпечення соціальної справедливості; захист громадян 

від ризиків; формулювання прийнятних соціальних стандартів; залучення 

інвестицій для розвитку людського капіталу незабезпечених верст населення; 

формування соціальної згуртованості й солідарності тощо [4]. Такі реформи, 
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спрямовані на підвищення рівня життя населення також матимуть вплив на 

стабілізацію рівнів доходів серед населення. Таким чином, політика, 

спрямована на вдосконалення різних сфер економічної діяльності для всіх, 

забезпечення інфраструктури нації, що відповідає її потребам, та заохочення 

інновацій та впровадження нових технологій, є необхідним для стимулювання 

зростання та забезпечення більш інтегрованого процвітання нації. 
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Режим доступу: https://ukrstat.org 
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

 

Соціальна нерівність є формою соціального розшарування, за якої окремі 

люди, верстви населення, соціальні групи та класи знаходяться на різних рівнях 

вертикальної соціальної ієрархії, володіють різними життєвими шансами і 

можливостями задоволення потреб. Більшість науковців тлумачать нерівність 

як життя людей в умовах нерівного доступу до обмежених економічних 

ресурсів. Разом із розвитком людського суспільства спочатку виникає незначна 

нерівність, яка проявилась в тому, що диференціації у власності і доходах в 

ранніх спільнотах майже не існувало. З формуванням цивілізованих суспільств 

нерівність постійно посилювалась, що породило проблему соціальної 

справедливості, оскільки механізм розподілу доходів у ринковій економіці не 

забезпечує для всіх членів суспільства їх рівномірності і досягнення 

відповідного рівня добробуту. Це було пов’язано із зростанням ролі чинників, 

що обумовлюють різницю в доходах населення, а також наявністю 

непрацездатного, безробітного і малозабезпеченого населення.   

Практика суспільного існування вказує на те, що «у розвинених країнах 

працюючі не завжди гарантовано отримують високі доходи, але від бідності 

вони точно застраховані, а в Україні працівник не завжди може за рахунок 

заробітної плати задовольнити свої власні фізіологічні потреби щодо 

споживання товарів та послуг» [1]. Часто під опікою українського працівника-

споживача знаходяться неповнолітні діти, батьки пенсійного віку, члени сім’ї 

працездатного віку, що не мають роботи. «Це свідчить про незадовільний 

рівень життя більшої частини населення України та існування незліченної 

кількості соціальних проблем, що потребують негайного розв’язання» [2]. 
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«Не можна сказати, що держава зовсім не займається їх вирішенням: у 

2010 р. 38,5% доходів населення України було сформовано за рахунок 

соціальної допомоги та інших поточних трансфертів, при цьому частка 

заробітної плати складала лише 41,7%» [3; 4], а в 2015 році у структурі доходів 

українців заробітна плата становила 39%, соціальні виплати – 37,8%, що значно 

нижче ніж в попередні роки.  

«Дані офіційної статистики показують низький розрив між доходами 

багатих і бідних в Україні, проте, за експертними оцінками, соціальна 

нерівність в Україні є однією з найбільших у світі. Так, коефіцієнт Джині для 

України коливається від 0,3 до 0,6. Різниця в доходах 10% найбагатших і 10% 

найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів досягає 40 разів. Це дає 

можливість зробити висновок, що інформація, яку надає Державна служба 

статистики, не зовсім коректно відображає реальний рівень соціальної 

нерівності, що існує сьогодні в Україні» [5, с. 48]. Такі розбіжності можна 

пояснити особливостями здійснення вибіркового опитування. По-перше, 

принцип добровільної згоди домогосподарств на участь в ньому не передбачає 

ситуації, коли домогосподарства, що мають можливості отримувати доходи, які 

не декларуються, а також дуже забезпечені люди, швидше за все, не братимуть 

участі в опитуванні. По-друге, при підрахунку чисельності населення, що 

піддається опитуванню, у чисельність постійного населення не включається 

його інституційна складова. Це впливає на якість статистичної інформації щодо 

доходів та призводить до суттєвого заниження показника нерівності доходів.  

Підтвердженням невпинності процесів стрімкого розшарування 

українського суспільства на бідних та багатих є дані різноманітних рейтингів. 

«Так, у травні 2015 р. журнал «Фокус» оприлюднив рейтинг «100 найбагатших 

людей України. Повний список», в якому 11 новачків, а статки особи, що 

займає 100 сходинку рейтингу складають 40 млн. дол. США. Журнал Forbes 

оприлюднив оновлений список «100 найбагатших – 2015», в якому 13 новачків, 

а статки останнього учасника рейтингу перевищують 25 млн. дол. США» [6]. 
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Всі ці цифри вражають і водночас приводять до певних зостережень. 

Українська держава, яка багата на родючі землі, корисні копалини, людський 

потенціал, повинна переступити цю межу бідності і нерівності в суспільстві за 

допомогою реалізації заходів із соціального захисту населення. Поліпшенню 

стану соціально-економічної нерівності всебічно сприятиме соціальна політика, 

спрямована на формування дієвої та ефективної системи соціального захисту 

населення, що має реалізуватись за наступними напрямками: 

по-перше, активну соціальну політику, спрямовану на: зміну структури 

народного господарства України на користь галузей, що забезпечуватимуть 

інноваційність соціально-економічного розвитку і сприятимуть активізації 

використання інтелектуальної і творчої складової сукупного трудового 

потенціалу працездатного населення; забезпечення формування інституційних 

умов для побудови не вибіркової та результативної системи захисту прав 

власності; захист конкуренції та боротьбу з монополіями шляхом створення 

механізмів, що сприятимуть ефективній реалізації антимонопольного 

законодавства; створення умов для підвищення особистого добробуту кожної 

працездатної людини та підвищення добробуту всього населення за рахунок 

застосування власної праці та розвитку підприємницького сектору економіки; 

формування сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення іноземних 

та вітчизняних капіталовкладень, наслідком яких повинне стати створення 

нових виробництв; забезпечення стійкості і стабільності робочих місць як 

основного джерела добування засобів до існування всіх членів суспільства; 

стимулювання росту продуктивності праці шляхом сприяння зацікавленості 

роботодавців у постійному поглибленні знань та вдосконаленні вмінь і навичок 

робітників, що сприятиме підвищенню рівня оплати праці;  

по-друге, пасивну соціальну політику, що полягає у: формуванні 

принципового нового розподільчого механізму доходів, покликаного зберегти 

соціальну стабільність та пом’якшити соціальну напругу в суспільстві; 

реалізації програм зі створення доступного ринку житла, використанні 

можливостей страхової медицини, переході до платних соціальних послуг, що 
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надаються за рахунок держави; створенні цільової системи соціального захисту 

шляхом зменшення загальної кількості пільг, упорядкування процедури з 

виплати допомоги та призначення субсидій; забезпеченні гарантій збереження 

заощаджень громадян та коригування споживчого кошику з урахуванням 

динаміки цін, реформи оплати праці та світового досвіду. Таким чином, 

реалізація механізму соціального захисту для активних груп населення 

передбачає створення умов для підвищення їх добробуту за рахунок особистого 

трудового внеску й підприємництва. 

Крім того, боротьба з корупцією та зменшення обсягу тіньового сектору в 

економіці повинні стати першочерговою і надважливою складовою соціально-

економічної політики держави, спрямованої на подолання безробіття й бідності, 

призупинення різкого погіршення умов життя й праці населення, а також 

прогресуючого його зубожіння в умовах інфляції та розбалансованості ринку 

що в кінцевому підсумку матиме як результат підвищення рівня життя 

населення та подолання надмірної соціальної нерівності. Цього можна досягти, 

реалізуючи такі заходи економічного й адміністративного реформування як: 

«створення дієвої судової системи; підвищення заробітних плат у державному 

секторі та забезпечення кримінальної відповідальності за хабарництво; 

декларування доходів і витрат чиновниками та членами їх родин; припинення 

роботи нелегальних конвертаційних центрів і обмеження готівкових операцій 

між суб’єктами підприємницької діяльності; боротьба з порушеннями митних 

процедур; заборона або значні обмеження співпраці з офшорними зонами; 

обмеження кількості контролюючих органів, оптимізація їх повноважень та 

посилення контролю над результатами їх роботи; мінімізація, а краще повна 

ліквідація, податкових пільг, адже в нашій країні вони скоріше є не засобом 

стимулювання окремих галузей або виробництв, а методом нечесної 

конкуренції та розкрадання коштів державного бюджету; спрощення звітності 

суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі за рахунок обмеження 

дублювання інформації в різних формах звітності» [1]. 

 



14 
 

Література: 

1. Складові соціальної політики у сфера розв’язання проблем бідності та 

соціальної нерівності в Україні [Електронний ресурс] /О. О. Чуприна. – Режим 

доступу: http: //econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-75-85.pdf 

2. Колот А. Міфи соціальної політики або з чого слід розпочати 

формування нової моделі  [Електронний ресурс] /А. Колот //Дзеркало тижня. – 

2010. – №2. – Режим доступу: http: //dt.ua/articles/59002 

3. Доходи населення [Електронний ресурс] /Державний комітет 

статистики України. – Режим доступу: http: //ukrstat.gov.ua 

4. Реальні доходи українців за рік впали на 22% (інфографіка). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //economics.unian.ua/finance/ 

1306395-realni-dohodi-ukrajintsiv-za-rik-skorotilisya-na-22-infografika.html 

5. Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: 

проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення /Н. В. Коваль //Економіка та 

держава. – 2016. – №2. – С. 46-50 

6. Рейтинг богатейших бизнесменов  [Електронний ресурс] /Деловой 

журнал «Forbes». – Режим доступу: http: //www.forbes.ru/forbes/issue/2015-

05/285515-reiting-bogateishikh-biznesmenov 

  

http://dt.ua/articles/59002
http://ukrstat.gov.ua/
https://economics.unian.ua/finance/1306395-realni-dohodi-ukrajintsiv-za-rik-skorotilisya-na-22-infografika.html
https://economics.unian.ua/finance/1306395-realni-dohodi-ukrajintsiv-za-rik-skorotilisya-na-22-infografika.html
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2015-05/285515-reiting-bogateishikh-biznesmenov
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2015-05/285515-reiting-bogateishikh-biznesmenov


15 
 

 

Українське суспільство в умовах трансформацій: нові дослідження 
 

 
О.О. Яхно, канд. політ. наук, доцент кафедри історії та права, 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна  
 

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ  

В ДИСКУРСІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

В формуванні дискурсу політики значення має не тільки аналіз політики, 

але й мова і риторика, що вживаються в ній. Недаремно, з епохи Середньовіччя 

риторика чи мистецтво слова вважалася важливою складовою будь-якої освіти.  

Мова вживається і для аналізу, і для формулювання, і для вирішення 

суспільно значущих проблем, на що, власно кажучи, спрямована увага в сфері 

публічної політики. За певних умов, хоча і не часто, вирішення проблем може 

постати у формі вербального висловлення.  

Лаффін М. і Янг К. професіоналізм в публічній політиці описують в тому 

числі і через мову, за допомогою якої публічні діячі роблять заяви, правильно 

будуючи їх, виражаючи або замовчуючи щось [4, с.166]. 

Проблеми в публічної політики часто опиняються в порядку денному без 

належного осмислення. Неоднозначність, на думку М. Едельмана, у визначенні 

проблем теж може бути використана для політичних цілей [4, с.168]. 

Обговорення політики та приховані аспекти її розуміння, що криється 

впрезентації та дискурсі політики і теж використовується в публічній політиці. 

Лассуел вважав аналіз мови та символів важливим аспектом політики. 

Політики є фахівцями із (мовних) символів. Дослідження вироблення політики 

пов’язано з як слова, символи, міфи використовуються елітарними 

угрупованнями.  

Мовна комунікація відбувається в рамках комунікативної ситуації 

мовленнєвого спілкування за законами тієї чи іншої мови як цілісної системи 

фонетичних (графічних), лексичних, граматичних і синтаксичних засобів і 

відповідних правил мовленнєвого спілкування (комунікації). 

Відомо, що компетенція (от лат. competens – «здібний») – це здібність 
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(вміння) діяти на основі отримання знань. Це ступінь включення людини в 

діяльність, яка розглядається як досвід самостійної діяльності на основі 

універсальних знань. 

Термін «мовна компетенція», впроваджений Н. Хомським, було 

визначено «в трьох ключових аспектах: творчий характер використання мови; 

абстрактна природа глибинної структури; універсальність специфічної системи 

механізмів, формалізованих у вигляді трансформаційної граматики». В основі 

мовної компетенції, за його переконанням, лежать вроджені знання основних 

лінгвістичних категорій (універсалій) і здатність конструювати для себе 

граматику. 

Комунікативна компетентність – здібність встановлювати і підтримувати 

ефективні контакти з іншими людьми при наявності внутрішніх ресурсів (знань 

і вмінь) [3]. Добрович А.Б. також розглядає комунікативну компетентність як 

постійну готовність до соціального контакту. 

Під комунікативною компетентністю розуміють цілісну систему 

психічних і поведінкових характеристик людини, котрі сприяють успішному 

спілкуванню, а саме такому, яке досягає мети, тобто є ефективним і емоційно 

сприятливим (психологічно комфортним) для сторін, які беруть участь. [5, 

с.84]. 

Деякі дослідники, зокрема, О. Рябцева розуміють під мовною 

компетенцією інтуїтивне знання системи мови, а під комунікацією – вміння і 

здатність через мовлення демонструвати знання цієї системи [6, с.136]. 

Під компетенцією розуміють свідоме чи інтуїтивне знання системи мови 

для побудови граматично і семантично правильних речень. [1, с.44]. 

Уточнюючи інтуїтивні аспекти знання через поняття «почуття мови». 

Божович Л.І., Додонов Б.І. включають в його зміст інтуїтивно-емоційний 

механізм вибора мовних засобів для породження висловлювання, його прогноза 

і оцінки (в тому числі естетичної, особистісно смислової). Дія цього механізму 

є необхідною в нестандартних мовних завданнях, коли співвідношення 

семантичного і граматичного носить об’єктивно неформалізований, 
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варіативний характер [1, с.45]. 

Проблеми співвідношення імітаційних та творчих процесів формування 

мовної компетенції відображається у самодіяльній словотворчості як в 

наповненні власними суб’єктивними смислами значущих форм.  

Мовна компетентність розкривається через поняття складної когнітивної 

репрезентативної структури, що корелюється як системно-структурного 

утворення із системою мови, але не тотожньої їй.  

Знання про мову як про основний структурний компонент мовної 

компетенції не обмежується тільки науковим (лінгвістичним, теоретичним) 

знанням, але й підкріплюються «життєвими чи емпіричними узагальненнями» 

мовних явищ, рефлексії на своє і чуже мовлення. Відповідно, досвід мовлення 

разом зі знаннями про мову виступає як ще один структурний компонент 

мовної компетенції. 

В «Новому словнику методичних термінів і понять (теорія і практика 

навчання мовам)» відзначається, що «мовна компетенція входить до складу 

комунікативної компетенції. Означає володіння способами формування і 

формулювання думок через мову і вміння користуватися такими способами в 

процесі сприйняття і породження мови [2, с. 224]. 

Мовна компетенція пов’язана зі здатністю сприймати сутності мовних 

одиниць всіх рівнів мови (фонетичного, лексичного, морфологічного, 

словоутворювального, синтаксичного), із розумінням лексичного і 

граматичного значення, з осмисленням теорії мовлення, передбачає обізнаність 

в системі мови і семантиці мовних одиниць всіх рівнів, характеризується як 

здатність розуміти і продукувати необмежену кількість правильних в мовному 

відношенні речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх з’єднання. 

Існує низка слів, вимова, акцентологічне оформлення, формоутворення 

яких слугують своєрідними індикаторами мовної компетенції керівника чи 

працівника органу влади як і будь-якої особистості. Деякі мовні порушення 

можуть завдати шкоди репутації промовця. «Освіта і профрівень мовної 

компетенції керівника, що має суттєвий вплив на його мовлення і на 



18 
 

можливість здійснювати ефективну комунікацію, виявляється в окремих видах 

компетенцій: мовної (з чим пов’язане вміння дотримуватись мовних норм, вона 

гарантує промовцю уникнення від репутаційних помилок)  [В. Д. Черняк]. 

Через мову формуються глибинні уявлення про світ, а картина світу 

відповідно постає як мовна репрезентація нашого досвіду і значної частки 

інформаційного матеріалу, який ми сприймаємо ззовні за допомогою 

використання мовних засобів, розвитку рефлексивних здібностей. 

В фокусі сучасних соціально-гуманітарних досліджень ефективності 

лідерства з точки зору ідентичності М. Чемерс відзначає, що здебільшого 

наукова увага акцентується на трьох змінних: 1) ступінь,  з якою лідер виражає 

установки, які відповідають прототипу групи; 2) ступінь, з якою лідер 

демонструє поведінку, котра відповідає загальній моделі ефективного лідера; 

3) значення ідентичності групи для її членів [7, с. 23]. 

Для керівника владної інституції компетенція як така і мовна компетенція 

зокрема виявляються не тільки через першу змінну, тобто вираження установок 

і очікувань колективу,  але є доволі значимою і для демонстрації та супроводу 

відповідної поведінки керівника як лідера. Не менш важливою мовна 

компетенція виступає і в питаннях формування і формулювання ідентичності 

відповідного управлінського колективу.  

На думку М. Чемерса, ефективні керівники дають підлеглим вказівки і 

підтримку, котрі допомагають їм досягти цілей колективу [7, с.28]. Відповідно, 

видання керівником вказівок, що видається декому простою справою, 

представляє собою не простий процес озвучування і вербалізації певних 

міркувань, а формування і формулювання цілей і завдань колективу, які мусять 

мати прототиповий характер, тобто такий, що має сприйматися 

співробітниками колективу.  

Вміння проектування і аналізування ситуацій мовлення, включаючи і 

вміння не просто конструювати висловлювання, а репрезентувати їх перед 

колективом на загал, зокрема, готовність до публічного виступу постає не 

тільки бажаним, а необхідним компонентом спілкування в першу яергу 
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керівника, а також будь-якого працівника колективу чи організації, що 

представляють владні і самоврядні органи влади. 

Розмаїття інтепретаційних засобів мовного виразу, які використовуються, 

залежить від контекстуальних змінних та вміння їх використовувати в своїй 

діяльності свідчать про ступінь мовної компетентності суб’єкта мовлення. 
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Процеси трансформацій різних сфер життя суспільства в будь-якій країні 

потребують не тільки матеріальних вкладень, але й якісного людського 

потенціалу як «сукупних можливостей населення країни до економічної, 

соціальної діяльності та до власного розвитку» [1, с. 119]. Саме така категорія 

населення, як молодь, найчастіше вважається рушійною силою на етапах 

розробки, вдосконалення та впровадження суспільно значущих реформ, 

спрямованих на розбудову європейської демократичної країни. Українське 

суспільство приблизно на одну третю складається з молодих людей, осіб віком 

від 18 до 35 років, з них лише 6% є соціально активними – відвідують заходи 

молодіжних організацій (але не є їхніми членами), 2% – є членами молодіжних 

організацій, 36% молоді коли-небудь у житті займалися волонтерською 

діяльністю [2]. 

Питання проблеми соціальної активності молоді останніми десятиліттями 

досліджують європейські та американські психологи: Б. Левенштайн, Р. 

Патнем, Г. Хімяк, М. Левицька та ін. Роботи українських науковців з питань 

соціальної активності людей нечисленні й мають переважно соціологічний 

характер – це праці О. Якуби, М. Лукашевича, Л. Сохань, Н. Цибри,  

В. Андрущенка [3]. Проблему вільного часу вивчають Т. Старченко, В. 

Теремко, В. Піча, Є. Головаха, Н. Черниш та ін. 

Більшість дослідників відмічають, що соціальна активність виявляється в 

трудовій, суспільно-політичній, пізнавальній та духовній діяльності. Соціальну 

активність прийнято розглядати, з одного боку, як певні якості особи, як її 

навички та вміння взаємодіяти із середовищем. З іншого боку, її пов’язують із 

творчою створювальною діяльністю, що виражається у бажанні брати участь у 

перебігу важливих соціальних процесів та розвитку суспільного життя [3]. 
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На погляд автора, формування соціальної активності індивіда 

відбувається під час соціалізації, а саме: 

- у період первинної соціалізації відбувається «занурення» людини в 

культуру суспільства, у якому вона зростає, вона засвоює особистісні культурні 

взірці;  

- під впливом інститутів соціалізації (сім’я, компанія друзів, навчальний 

заклад, ЗМІ тощо) формуються потреби, цінності та інтереси особистості, які, зі 

свого боку, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення (девіантна 

спрямованість активності індивіда); 

- наявність можливостей в індивіда так чи інакше витрачати вільний час 

формує «культуру вільного часу – термін, який виражає проблему змісту 

вільного часу, спосіб і міру його якісного освоєння, що передбачає розвинутість 

структури вільного часу, яка розвиває активні й пасивні форми споживання 

духовних цінностей, спілкування і творчої діяльності» [4, с. 426], а отже, 

формує й соціальну активність людини. 

Змістовна наповненість вільного часу молоді може говорити про 

культуру як окремого індивіда, так і категорії молоді загалом, ступень її 

включеності в суспільно-політичне життя країни, рівень громадської 

свідомості.  

Вільний час – соціальний феномен, який прийнято розглядати як 

необхідні умови розширеного духовного відродження людства, а не як 

проблему окремої особистості [4, с. 425], тож необхідний комплексний підхід 

до вивчення питань організації, специфіки проведення та способу використання 

вільного часу молоді, який певною мірою відображає соціальну позицію 

індивіда, варіюючись від пасивного відпочинку до активного з акцентом на 

самовдосконаленні та самоактуалізації. 

Прослідкувати особливості та тенденції використання вільного часу 

молоддю ми вирішили на прикладі студентів ДВНЗ «ДонНТУ», вибіркова 

сукупність яких становила 38 осіб віком від 18 до 22 років. Для пілотажного 

дослідження було розроблено анкету із 12 питань. Результати опитування 
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показали, що молодь найчастіше обирає пасивні форми проведення вільного 

часу (перегляд фільмів та серіалів, користування соціальними мережами – 83%, 

прослуховування музики, читання книг – 77%). Перевагу спорту віддають лише 

22% респондентів, а науковій та учбовій діяльності – 27%. При тому більше 

половини опитуваних визнає, що неефективно використовує вільний час. Не 

бере участь у жодній громадській організації 94% студентів. 

Створення та організація відповідних умов у системі дозвілля, за яких 

широке різноманіття занять відповідали би діапазону потреб людини, є 

необхідним для забезпечення більш ефективного використання вільного часу. 

Виникнення «надлишку» вільного часу створює можливість заповнення його 

соціально небажаними діями, що породжує, зі свого боку, активізацію 

девіантної поведінки [4, с.426]. Аналіз ступеня поширення різних видів 

девіантної поведінки показав, що в молодіжному середовищі дуже гостро 

постали проблеми пияцтва, кримінальних правопорушень, наркоманії, 

токсикоманії, хуліганства, насильства над особистістю підлітка, проституція [5, 

с.239].  

В умовах, коли формується демократичне європейське суспільство, 

орієнтоване на глобальні трансформації всіх сфер його життя, молодь ще не 

визначила свого місця в політичних, соціальних, економічних, духовних 

процесах. Більшість молоді займає пасивну, вичікувальну позицію. Що 

підтвердило й наше опитування: лише 5% молоді готові ініціювати які-небудь 

культурні, спортивні й ін. заходи та організовувати власне дозвілля. 

Отже, ми прослідкували кореляцію між проведенням вільного часу 

молодими людьми певним чином і їхньою соціальною активністю загалом. 

Зважаючи на вищенаведене, можна стверджувати, що формування 

соціальної активності молоді починається ще на мікрорівні (власні інтереси 

індивідів, мотивація діяльності, вплив агентів соціалізації, спосіб проведення 

дозвілля тощо). Та вагомий вплив чиниться на неї саме на макрорівні 

(створення та діяльність молодіжних центрів, громадських організацій, 

підтримка молодіжних соціальних проектів, національно-патріотичне 
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виховання, волонтерство, таборування і т. ін.), який реалізується в певних 

напрямках державної молодіжної політики. Тож, перші кроки для покращення 

рівню та характеру соціальної активності молоді мають бути як із боку 

держорганів – прийняття нормативно-правової бази, належне фінансування, 

масштабна інформаційна кампанія щодо діяльності молодіжних центрів або 

громадських організацій, навчання для працівників, координування установ, що 

працюють із молоддю, проведення тренінгів та семінарів із хвилюючих молодь 

питань, так і з боку самої молоді – пошуки власного хобі, розподіл ціннісних 

пріоритетів, ознайомлення з техніками тайм-менеджменту тощо.  
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LEGAL REGULATION OF INTERACTION BETWEEN CIVIL-MILITARY 

ADMINISTRATIONS AND LOCAL COMMUNITIES ON THE TERRITORY 

WHERE ANTI-TERRORIST OPERATION TOOK PLACE 
 

In April 2014 there was escalation of violence in the region. Armed groups of 

activists captured administrative facilities and police departments in cities of Donbass 

region in particular Slavyansk, Artemivsk and Kramatorsk [1, p.84-85]. 

Ukrainian authority decided to carry out anti-terrorist operation on the territory 

of Donetsk and Lugansk regions (ATO) and enlisted the services of armed forces, 

National Guard and security service. 

Legislation changes on legal regulation of the emergency situation concerning 

occupied territories have been lasting since 2014. According to the law of Ukraine 

“About temporary measures for conducting anti-terrorist operation” [4] Cabinet of 

Ministers of Ukraine approved the list of settlements where the anti-terrorist 

operation is carried out [5]. 

There are 28 cities of regional significance including Krasnoarmeysk city, 

modern name –Pokrovsk out of Donetsk region in the list [5]. 

Bodies of local self-government have not managed to implement their 

authorities imposed by the Constitution and laws of Ukraine for a long period of time, 

in particular it is a result of their factual dissociation from implementation of their 

authorities. It has had an extremely adverse impact on security and life support in 

certain areas of Donetsk and Luhansk regions. Implementation of new methods of 

governance was caused by the mentioned problems. New focus area for 

implementation of executive authority in Ukraine became amending Ukrainian 

legislation as to creation of military and civil administrations [6, p.161]. 

To implement the law of Ukraine “About military and civil administrations” 

the President of Ukraine issued two decrees “On creation of military and civil 

administrations” № 469/2015 dated 06.08.2015 [10] and № 472/2015 dated 
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13.08.2015 [11]. According to them the following military and civil administrations 

were set up: Pershotravneva district civil-military administration of Donetsk region; 

civil-military administration of Mar`inka city and Pobeda village in Mar`inka district 

Donetsk region; civil-military administration of Kominterove, Vodyanove and 

Zaichenko villages in Volnovasikiy district Donetsk region; civil-military 

administration of Artemivsk district in Donetsk region; civil-military administration 

of Volodarsk district in Donetsk region; civil-military administration of 

Konstyantynivka district in Donetsk region; civil-military administration of 

Tel`minivski district in Donetsk region; civil-military administration of Yasynuvatski 

district in Donetsk region. 

According to the decree of The President of Ukraine “On suspension of 

authority of some military and civil administrations” № 125/2016 dated 04.04.2016 

[12] part eleven of Article 3 of the law of Ukraine “On civil-military administrations” 

[7] functioning of Artemivska, Volnovahska, Volodarska, Kostyantynivska, 

Mar`inska and Pershotravneva civil-military district administrations in Donetsk 

region was terminated. 

Having studied warrants of the local state administrations and civil-military 

administrations in accordance with the legislation the author admits civil-military 

administrations have considerably wider authorities than local government 

administrations, because they combine functions of administration and guarantee 

territorial integrity. Local government administrations bring into correlation all 

actions of social and economic development of the community with chiefs of relative 

civil-military administrations. 

Since the fifth of March 2015 Donetsk Oblast state administration operates as 

Donetsk Oblast civil-military administration in accordance with the Decree of the 

President of Ukraine “On creation of military and civil administrations” № 123/ dated 

05.03.2015 [11]. Since the eleventh of June 2015 the chief of Donetsk oblast state 

administration is Jebrivskiy P.I., who was appointed to be a chief of oblast state 

administration with President`s decree dated 11.06.2015 [12]. In accordance with the 

law of Ukraine “On local state administrations” dated 09.04.1999 [13] he participates 
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in providing of realization of state juridical policy; puts into practice activities 

concerning adaptation of Ukrainian legislation to European Union legislation in his 

capacity; gives systematical assistance concerning implementation given by the law 

authorities of executive agency to the local government administrations. That is why 

Pokrovsk borough council cooperates directly with the chief of Donetsk military and 

civil administration. From 2015 to 2017 800 projects concerning development of 

Donetsk region were being implemented by Donetsk oblast civil and military 

administration. 

Cooperation of Pokrovsk town community and the chief of Donetsk civil-

military administration have advantages concerning legal awareness of people, 

development and stability of Pokrovsk region. However, in general there were weak 

points in implementation of civil-military administrations authorities. That is why it 

is author`s opinion that further scientific researches of legal status of civil-military 

administrations in Ukraine are sufficiently reasonable.   
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ЗАКОНОДАВЧІ ІННОВАЦІЇ У ПЛОЩИНІ ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В АСПЕКТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ:  

ПИТАННЯ І ВИКЛИКИ 
 

Ближче всього до великого стоїть чесність 

(Віктор Марі Гюго) 
 

З технічним прогресом у світі постала проблема у підготовці кадрів з 

рівнем навичок та вмінь, які потребують інтенсивного навчання. Виникнення 

професійно орієнтованих навчальних закладів запровадило тренд на отримання 

професійної вищої освіти. Роботодавці вже не обмежуються необхідністю 

робочої сили з низьким інтелектуальним капіталом, а підвищують вимоги до 

наявного рівня освіти.  

Отримання освіти не є тим необхідним явищем, відсутність якого 

унеможливлює існування людини в світі. Отримання освіти вже не постає 

головним джерелом знань, а освіта розглядається як статус у суспільстві, та, 

подекуди, як певний соціальний ліфт, а не шлях до розвитку та 

самовдосконалення.  

В Україні з одного боку – освітній процес стає чинником до соціалізації 

особистості, збільшенням розумового потенціалу, отримання етичних навичок, 

а з іншого – супроводжується падінням рівня надання освітніх послуг, 

знецінення освіти. 

В сфері освіти наразі спостерігаються явища, з якими стикаються всі 

студенти навчальних закладів, зокрема: різні форми плагіату, хабарництво, 

суб’єктивне оцінювання, списування тощо. І боротьба з цими явищами майже 
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неможлива, адже формальні відносини не призведуть до продуктивності та 

спільної роботи усіх складових елементів освітньої діяльності. 

Сьогодні вища освіта України потребує того, що англійською мовою 

називають agents of change (чинники змін). Потрібно, щоб хтось став 

промотором, каталізатором докорінних змін в академічному середовищі. Мова 

зовсім не йде про якусь руйнівну чи агресивну силу. Йдеться про переконливі 

приклади того, що моральні принципи, цінності, академічна автономія та якісне 

викладання й дослідження можуть бути реалізовані в Україні [1]. 

Мета роботи полягає у розгляді та дослідженні негативних явищ, що 

виникають при отриманні та наданні освітніх послуг та знижують коефіцієнт 

освіченості. 

Новий Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, зокрема ст. 42 

вводить категорію «Академічна доброчесність». Академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень [2]. 

Академічну доброчесність вимагає законодавець від науково-

педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. На першу 

групу суб’єктів покладається ряд обов’язків. Зокрема, вони повинні 

забезпечувати об’єктивне оцінювання, при цьому навчальні заклади висувають 

для нього ряд суб’єктивних критеріїв. В такому випадку оцінювання в усній 

формі заздалегідь відходить на задній план, адже воно не документується та 

має ряд ознак за яких воно не може бути об’єктивним, а письмові форми 

контролю мають ряд недоліків. Тестування ж взагалі можна розцінювати як 

найгіршу з форм перевірки знань у вищій школі. 

Одним із критеріїв дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання [2]. Але історичний 

досвід свідчить про традиційне ігнорування цього принципу, що 
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підтверджується вигадливістю та фантазією студентів. Дотримання цього 

принципу є можливим лише за умови усної форми оцінювання, яка, звісно, є 

суб’єктивною. 

В усьому світі прерогатива формування вимог щодо академічної 

доброчесності належить навчальним закладам. Вимоги можуть варіюватись та 

відрізнятись у залежності від освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм, але в цілому стандарти не відрізняються принципово. 

MIT припускає, що всі студенти приходять до Інституту для серйозних 

цілей і очікують, що вони будуть відповідальними особами, які вимагають від 

себе високих стандартів чесності та особистої поведінки. Обман, плагіат, 

несанкціоноване співробітництво, навмисне втручання в цілісність роботи 

інших людей, виготовлення або фальсифікація даних та інші форми академічної 

нечесності вважаються серйозними правопорушеннями, за які можуть 

застосовуватися дисциплінарні стягнення. 

Якщо ж подивитися на систему освіти взагалі, стає очевидно, що 

академічна доброчесність, як феномен завжди існувала, втім, не була помітно 

виражена та закріплена законодавчо. Жоден з колишніх студентів не може 

покласти «руку на серце» та впевнено стверджувати, що повсякчасно 

дотримувався академічної доброчесності.  

Під час вивчення дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах не 

всі школярі мають схильності до гуманітарних або навпаки, до математичних 

дисциплін, а програма та вимоги для всіх однакові. Викладачі не проходять 

достатнє оцінювання при прийнятті на роботу і за браком кадрів не всі з них 

володіють відповідними педагогічними навичками. Це все стає чинниками до 

не об’єктивного оцінювання, списування, плагіату, обману тощо. 

Аналогічна тенденція існує у вищих навчальних закладах. У зв’язку з 

тим, що до студентів Вищих навчальних закладів застосовується така санкція, 

як відрахування, викладачі мають більші можливості до зловживання своїм 

службовим становищем.  
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Отже на підставі всього вище викладеного можна зробити висновок, що 

таке нововведення у законодавстві як академічна доброчесність може 

формально існувати, як пункт законодавства, або використовуватися у цілях 

тиску на всіх суб’єктів. Зокрема це стосується необ’єктивного оцінювання та 

списування. Доведення, докази та обґрунтовування щодо цього є занадто 

суб’єктивні з огляду на існування людського фактору. Від таких тенденцій не 

застрахований жоден. Для висування вимог до застосування правил академічної 

доброчесності необхідно вивести на необхідний рівень освітню галузь. За таких 

умов санкція не потребуватиме права на існування. На сьогодні використання 

правил академічної доброчесності буде слугувати зловживанням з боку усіх її 

суб’єктів. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Проблеми та перспективи розвитку вугільної галузі  проявляються в 

незавершеності процесу управління вугільною галуззю України в умовах 

військового конфлікту, а також відсутністю різноманітних умов для створення 

інвестиційного розвитку, що веде до беззбиткової роботи державних 

підприємств з видобутку вугілля. 

Дослідження і аналізу потребує механізм державного регулювання 

вугільною промисловістю в умовах складного політичного становища. 

Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить 

насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. 

Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного 

забезпечення власних потреб, є вугілля [1].  

Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей економіки 

регіону, на сьогоднішній день знаходиться в кризовому стані. Шахтний фонд 

застарів, адже більше ніж 70% всіх державних шахт працюють без 

реконструкції понад 30 років. Обсяги бюджетного фінансування технічного 

переоснащення шахт недостатні, а вугільні підприємства, здебільшого, 

нерентабельні і не можуть самостійно проводити оновлення та модернізацію 

шахтного фонду. Незадовільний стан вугільної галузі зумовлений також 

постійними структурними перетвореннями в галузі та частою зміною 

керівників. 
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В даний час на території області працюють 6 державних вугледобувних 

підприємств, які підпорядковуються Міненерговугіллю. До складу зазначених 

підприємств входять 15 шахт, 3 з яких знаходяться у стадії підготовки до 

ліквідації (ш. «Родинська» ДП «Мирноградвугілля», «Північна» і «Південна» 

ДП «Торецьквугілля»). 

Складні умови роботи, застаріле обладнання і технології знижують якість 

вугілля, що видобувається. Держпідприємствами, які знаходяться на території, 

що підконтрольна Україні, у 2017 році було видобуто 2,8 млн. тонн рядового 

вугілля, що на 0,7 млн. грн. (на 20,1 %) менше, ніж у 2016 році. Протягом 2017 

року держпідприємства отримали 2716,5 млн. грн. підтримки з державного 

бюджету України. 

Перша та основна проблема – це неможливість нарощування видобутку 

вугілля, недостатні обсяги капітальних вкладень на відновлення основних 

фондів державних вугледобувних підприємств.  

Виведення підприємств галузі, які більше 20 років працюють без 

реконструкції, на стабільне функціонування з подальшим економічним 

зростанням і виходом на беззбитковість, потребує  створення відповідних 

стартових умов для їх оздоровлення. Передусім, необхідне відновлення 

промислово-виробничого обладнання, підвищення видобутку вугілля та 

своєчасний розрахунок за реалізацію вугілля, що забезпечить підприємству 

вихід на беззбитковий рівень роботи. Це буде достатньо для виконання 

зобов'язань та грошових розрахунків перед державою і перед трудовими 

колективами. 

Постановами КМУ від 28.12.2017 № 1000-1002 погоджено надання у 2017 

році державних гарантій щодо забезпечення виконання грошових зобов’язань 

перед країною, що залучаються державні підприємства «Шахта ім. М. С. 

Сургая», «Селидіввугілля», «Торецьквугілля» на загальну суму 438,1 млн. грн. 

для реалізації інвестиційних проектів технічного переоснащення трьох лав 

(відповідно до статті 6 Закону України «Про державний бюджет України на 

2017 рік»). 
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Однак, у зв’язку з прийняттям цих постанов наприкінці року, 

підприємства не встигли відкрити кредитні лінії до кінця 2017 року.  

Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» (стаття 6) 

передбачено надання грошових гарантій підприємствам для часткового 

покриття боргу підприємств (у розрізі даної теми – підприємств вугільної 

галузі) – за кредитами, що залучаються для фінансування інвестиційних 

проектів [2].   

Друга проблема – це здійснення за підтримки країни заходів щодо 

реконструкції обладнання для видобування та запобігання банкрутству 

державних підприємств вугільної галузі, які мають велику виробничу потребу 

для України, відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам 

господарювання».  

На сьогодні вугледобувна промисловість знаходиться в критичному стані. 

Проведення військового конфлікту на сході країни, відсутність державної 

підтримки у достатньому обсязі, окремі законодавчі зміни - все це значно 

ускладнило здійснення господарської діяльності державними підприємствами, 

відбулося значне зниження видобутку вугілля та й скоротилися обсяги 

повернення коштів від реалізації вугільної продукції та погіршення 

фінансового стану підприємств. Так станом на 01.04.2017 загальна 

кредиторська заборгованість становить 10,1 млрд. грн., що 11,5 разів перевищує 

дебіторську заборгованість. Тобто фактично підприємства є банкрутами. З 

метою запобігання банкрутству вугледобувних підприємств 

облдержадміністрація протягом 2016 та на початку 2017 року неодноразово 

зверталася до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

енергетики і вугільної промисловості з пропозицією стосовно продовження дії 

мораторію на порушення справ щодо їх банкрутства.  

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України «Про відновлення 

платоспроможності державних вугледобувних підприємств» № 2021-VIII 

відповідно до якого справи про банкрутство державних вугледобувних 

підприємств до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про 
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банкрутство державних вугледобувних підприємств, порушені до дня набрання 

чинності цим Законом, підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація 

відбувається за рішенням власника [3].   

Наступна, третя проблема, полягає у тому, щоб не допускати 

реорганізації базових галузей економіки регіону і закриття підприємств без 

узгодження з галузевими профспілками всіх питань, пов’язаних з соціальним 

захистом працівників підприємств і населення. 

Протягом 2017 року реорганізації вугільної галузі  регіону не відбувалося. 

В той же час, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.05.2017р. № 733-р схвалено «Концепцію реформування та розвитку 

вугільної промисловості на період до 2020 року»  (далі – Концепція) та 

затверджено план заходів щодо її реалізації на 2017 рік. План  реалізації  

заходів, виконання яких надасть можливість збільшити видобуток 

енергетичного вугілля на державних шахтах до 8,7 млн. тонн і вивести 70 % 

шахт на рівень беззбитковості за підсумками 2017 року [4].    

Станом на 01.01.2018 план заходів щодо реалізації Концепції на 2017 рік 

не виконано. 

Крім того, на виконання пункту 3 протоколу наради, що відбулася 

07.11.2017, за участю Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсманом, 

представниками профспілок вугільної галузі та професіональних вугільних 

об’єднань, облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною 

адміністрацією запроваджено щоквартальні зустрічі для обговорення 

проблемних питань вироблення та знаходження пропозицій щодо їх вирішення. 

Четверта проблема – це зупинення виконавчих проваджень. З метою 

забезпечення стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств на 

період проведення технічного переоснащення шахт та до покращення техніко-

економічних показників їх роботи, недопущення необґрунтованого закриття 

держпідприємств з видобутку вугілля шляхом арешту рахунків та процедури 

банкрутства 13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України № 2021 «Про відновлення платоспроможності державних 
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вугледобувних підприємств» (далі – Закон 2021), який набрав чинності з 24 

травня поточного року. 

Законом 2021 передбачено тимчасове, до 01 січня 2019 року, зупинення 

виконавчих проваджень та заходів «примусового виконання рішень щодо 

державних вугледобувних підприємств, які підлягають виконанню в порядку», 

встановленому Законом України «Про виконавче провадження» [5].  

Відповідно до статті 2 «Прикінцеві положення» Закону 2021, у місячний 

строк із дня набрання ним чинності Кабінет Міністрів України мав 

«забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

цього Закону, приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього 

Закону» [6].       

Нажаль, дотепер вимоги статті 2 Закону 2021 не виконано, тому фактично 

закон не діє. Отже, державні вугледобувні підприємства не в змозі застосувати 

у своїй діяльності його норми. Органи Державної виконавчої служби України 

відмовляють держпідприємствам з видобутку вугілля у зупиненні виконавчих 

проваджень та знятті арештів та заборон відчуження майна у таких виконавчих 

провадженнях. 

Тому, необхідно терміново привести нормативно-правові акти у 

відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до Закону України 

від 13 квітня 2017 № 2021 «Про відновлення платоспроможності державних 

вугледобувних підприємств» [7].     
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВУГІЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Актуальність проведеного  дослідження пов’язана з тим, що  усі державні 

вуглевидобувні підприємства Донецької області, що знаходяться на території, 

підконтрольній Україні, є містоутворюючими і формують доходну частину 

бюджету міст. У деяких містах області (Родинське, Новогродівка, Українськ, 

Гірник, Торецьк тощо) відсутня можливість працевлаштування, що, в свою 

чергу, підвищує рівень безробіття. Таким чином, фінансування підприємств 

вугільної галузі потребує значний обсяг державних коштів, поглиблює 

комплекс різноманітних проблем та призводить до зниження необхідності у 

робітниках вугільної галузі.  

З 2015 року, коли було внесено зміни до Гірничого Закону України, 

фінансування державних вугільних підприємств знизилося до мінімуму 

(табл. 1) [1].  

Протягом 2015-2020 років Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України (далі – Міненерговугілля) планувало фінансувати  

державний сектор вугільної галузі сумою у розмірі –38,6 млрд. грн. Розрахунки, 

що надані для визначення розміру державної підтримки, обґрунтовані. Хоча, в 

ході реалізації окремі її напрямки, можливо будуть вимагати конкретних змін 

та коригувань [2]. 

Під час дослідження були визначені наступні проблеми: 

1. Відсутність реальних кроків в напрямку реалізації розвитку вугільної 

промисловості. 



39 
 

В травні 2017р. Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням № 733-

р схвалив «Концепцію  реформування та розвитку вугільної промисловості на 

період до 2020 року» [3]  (далі – Концепція) та було затверджено план заходів 

щодо її реалізації на 2017 рік. 

Станом на 01.01.2018р. вищезгаданий план на 2017 рік щодо реалізації 

Концепції не виконано. 

Зокрема, Концепцією передбачено оптимізувати структуру державних 

вугледобувних підприємств шляхом утворення єдиної юридичної особи – 

«Національної вугільної компанії» (далі – НВК), до якої увійдуть всі державні 

шахти [3]. 

Однак, створення НВК може ускладнювати оперативне вирішення 

поточних проблем виробничої діяльності та матеріально-технічного 

забезпечення шахт. 

Для вирішення даної проблеми треба Міненерговугіллю, Кабінету 

Міністрів України розглянути питання щодо створення в рамках реформування 

вугільної галузі ДП «Донецька вугільна компанія», до складу якої увійдуть всі 

шахти області. 

2. Економічні проблеми фінансування підприємств вугільної галузі. 

Проведення антитерористичної операції, відсутність державної підтримки 

галузі у достатньому обсязі, окремі законодавчі зміни - все це значно 

ускладнило здійснення господарської діяльності державними підприємствами, 

внаслідок чого відбулося значне зниження видобутку вугілля та скорочення 

надходження коштів від реалізації вугільної продукції, призупинення 

виконання відтворювальних програм розвитку шахт, зростання заборгованості з 

виплати заробітної плати та обов’язкових платежів. Станом на 26.01.2018 

заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями по державних 

підприємствах з видобутку вугілля сягає 413,0 млн. грн.  

Самостійно погасити заборгованість із виплати заробітної плати і 

одночасно забезпечити повну виплату поточної заробітної плати підприємства 

не в змозі, тому впродовж 2017 року можна очікувати на подальше зростання 
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заборгованості.  

Облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією 

впродовж 2017 року неодноразово спрямовувалися звернення до вищих органів 

виконавчої влади, Верховної Ради України з приводу необхідності збільшення 

фінансування за вищезазначеною бюджетною  програмою у 2017 році та 

необхідності її включення до видаткової частини Державного бюджету на 

2018 рік. 

У собівартості вугілля витрати на електроенергію на шахтах Донбасу 

складають 25-30 %. Протягом півріччя дебіторська заборгованість підприємств 

вугільної промисловості області збільшилася на 32,4 %. Кредиторська 

заборгованість зросла за цей період на 52,8 %. Для погашення поточних і 

старих боргів, що зросли у 2017 році по заробітної платні, знову необхідно 

фінансування з державного бюджету. 

У таблиці 1 наведено фактичні обсяги фінансування та потреба 

вугледобувних підприємства, за 2016 та 2017 роки. 

                                                                                                          Таблиця 1 

Рік 
Фактичний обсяг 

(млн. грн.) 

Потреба у 

фінансуванні, 

(млн. грн.) 

% 

2016 1 015,3 4 874,5
1
 20,8 % 

2
 

2017 2716,5 4 912,4
1
 55,3 % 

2
  

1 для шахт, що знаходяться на території, підконтрольній Україні; 
2
 за три роки. 

 

Отже, не вдалося досягти необхідного технічного та економічного рівня 

виробництва, внаслідок чого склалася ситуація, коли кошти, отримані від 

реалізації готової товарної вугільної продукції, не покривають витрат на її 

виробництво. А це зумовлює значне навантаження на держбюджет. Переважна 

кількість територій, на яких розміщуються гірничі підприємства, перебувають у 

депресивному стані [3]. 

3. Проблеми законодавчого забезпечення. Основні проблеми 

вугледобувних підприємств безпосередньо пов’язані з недостатніми обсягами 

капітальних вкладень в нове будівництво; недосконалістю цінової і тарифної 
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політик; відсутністю коштів  на придбання і впровадження сучасної 

високопродуктивної техніки; втратою кадрового потенціалу тощо.  

З приводу необхідності вжиття заходів щодо технічного переоснащення 

вугледобувних підприємств Донецька облдержадміністрація неодноразово 

зверталася до вищих органів виконавчої влади.  

Відповідно до Концепції Міненерговугіллям прийнято рішення щодо 

вводу в дію у 2017 році на державних шахтах області 4 очисних вибоїв за 

рахунок кредитних коштів на суму 211,0 млн. грн. та 7 очисних вибоїв за 

рахунок інвестицій на суму 1068,5 млн. грн. Фактично, протягом 2017 року 

зазначені кошти на підприємства не надходили. 

В той же час, за 2017 рік на державних шахтах області введено в дію 7 

нових очисних вибоїв за рахунок власних коштів підприємств. 

З метою забезпечення надання у 2018 році кредитів, державні 

підприємства «Шахта ім. М. С. Сургая», «Селидіввугілля» та  «Торецьквугілля» 

на загальну суму 438,1 млн. грн. для реалізації інвестиційних проектів 

технічного переоснащення очисних вибоїв, облдержадміністрацією, обласною 

військово-цивільною адміністрацією підготовлено проект звернення до 

Прем’єр-міністра щодо необхідності прискорення прийняття відповідних 

постанов Кабінету Міністрів України. Крім того, слід зосередитись на 

недосконалості  та прогалинах законодавчої бази, що регулює процес 

фінансування підприємств для таких цілей.  

Кабінет Міністрів України затвердив Постановою від № 1205 [4], 

Програма «Українське вугілля». Реалізація цієї програми покликана підвищити 

ефективність роботи господарюючих суб’єктів дослідженої галузі та 

спрямована на забезпечення рівня видобутку вугілля для потреб економіки 

країни, передбачала зниження проблем вугільної галузі протягом 2001-

2010 років. Констатуємо, що на сьогодні збільшились строки будівництва 

та/або, взагалі, ліквідації шахт. На наш погляд, підставою для цього стало 

недофінансування вугільної галузі в Україні. 

Нажаль, Програма «Українське вугілля» не реалізована, це не дало змоги 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1205-2001-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1205-2001-%D0%BF
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досягти поставленої мети [4].  

4. Соціальні проблеми. На сьогодні облдержадміністрація опрацьовує 

питання передачі об’єктів соціальної  інфраструктури, що знаходяться на 

балансі державних вугледобувних підприємств, до органів місцевого 

самоврядування. За інформацією вугледобувних підприємств,  за рішенням 

трудових колективів та на вимогу галузевих профспілок об’єкти оздоровлення 

працівників залишаються на балансі держпідприємств. Слід зазначити, що 

загальна сума витрат держпідприємств з видобутку вугілля на утримання 

об’єктів оздоровлення становить майже 2 млн. грн. щомісяця і брак коштів у 

підприємств навіть на виплату заробітної плати не дозволяє забезпечити їх 

стійке функціонування. 

Відповідно до внесених змін до ст. 43 Гірничого закону України, які 

набули чинності з 28 грудня 2014 року, співробітники вугледобувних 

підприємств, які мешкають у житлових приміщеннях, що мають центральне 

опалення, повинні забезпечуватись  субсидією на оплату житлово-комунальних 

послуг [5]. Грошову компенсацію за побутове паливо було скасовано.  

Проведення пенсійної реформи в Україні передбачає, що системою 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування охоплюються всі 

працюючи громадяни, не залежно від місяця роботи. Вважаємо, що зміна 

порядку нарахування пенсій лише шахтарям порушує принцип соціальної 

справедливості, оскільки надасть пенсіонерами вугільної галузі певні переваги 

перед пенсіонерами інших галузей.  

Нажаль, на сплату зарплати працівникам шахт йдуть гроші, що були 

виділені раніше на освоєння нових покладів вугілля, а також на капітальне 

будівництво гірничих підприємств [6, с. 47-54].  

За розрахунками підприємств вугільної галузі у 2018 році необхідно: 

майже 744 млн. грн. за Програмою «Державна підтримка вугледобувних 

підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 

вугільної продукції» [7]; майже 90 млн. грн. на виконання заходів з техніки 

безпеки; майже 2 млрд. на капітальне будівництво та технічне переоснащення. 
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Крім того, відповідно до Концепції [3] об’єкти соціальної 

інфраструктури, які існують на балансі гірничих підприємств повинні бути 

передані до місцевих органів самоврядування. Відповідно до чинного 

законодавства відшкодування витрат на капітальний ремонт означених об’єктів 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджетах органів місцевого 

самоврядування, та пайової участі підприємств у розмірі по 50 відсотків від 

загальної суми витрат. За інформацією міських голів шахтарських міст, вони 

зацікавлені в прийнятті до комунальної власності міст 12 об’єктів соціальної 

інфраструктури, більшість з яких потребує капітального ремонту. Орієнтовна 

вартість капітального ремонту цих об’єктів становить 336,2 млн. грн. З огляду 

на скрутний стан державних підприємств з видобутку вугілля вважаємо за 

необхідне передбачити в бюджеті на 2018 рік фінансування в сумі 168,1 млн. 

грн. на заходи щодо передачі до комунальної власності об’єктів соціальної 

інфраструктури [7]. 
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Публічне адміністрування та державно-управлінська діяльність 
 

О.Г. Мерзлікіна, асистент кафедри міжнародної економіки і маркетингу 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна  
 

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО СПРОМОЖНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СУЧАСНОМУ  

ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ. 
 

На сучасному етапі реалізації реформи децентралізації влади особливої 

уваги набуває процес формування самостійних економічно спроможних 

територіальних громад, що є що є невід’ємною частиною ефективної моделі 

місцевого самоврядування. Утворення економічно спроможних громад 

можливе у разі забезпечення збалансованого розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, що визначено у 

законодавчих актах є територіальна громада. В її повноваження входять 

управління матеріальними та фінансовими ресурсами територій на яких вона 

утворена проте не визначено певних механізмів реалізації цих повноважень. 

Дефіцит власних коштів та відсутність певного рівня інфраструктури, 

переважної більшості територіальних громад, не дозволяє їм реалізовувати 

певною мірою свої економічні права. 

В науковій літературі поняття спроможності територіальних громад 

визначено як здатність на рівні територіальної громади задіяти механізми 

економічного розвитку на основі ефективного використання ресурсного 

потенціалу [1, с. 4]. 

Основою формування економічно спроможної територіальної громади є 

наявність достатнього обсягу природних, економічних, фінансових, кадрових 

ресурсів, тощо. Такого ресурсу мають не всі дрібні громади. Тому 

адміністративно-територіальною реформою передбачено, що основним 

механізмом формування спроможних територіальних громад є механізм їхнього 

об’єднання.  

Водночас вже зараз виявились проблемні питання щодо сповільнюють 
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процес формування спроможних територіальних громад. Перше, на що слід 

звернути увагу, це відсутність ухвалення змін в головному законі України в 

частині децентралізації, які б виступали запорукою реформ. Важливо, те що 

термін «об’єднана територіальна громада» жодного разу не визначено в 

Конституції нашої країни, що робить розвиток цих громад практично 

неможливим [2, с. 4]. 

По-друге, це затримання надходжень державного фінансування на 

проекти розвитку місцевої інфраструктури завдяки ускладненому механізму 

створення об’єднаних громад. У зв’язку з цим виникає ризик, що окремі 

регіони та обласні державні адміністрації намагатимуться в стислі терміни 

сформувати перспективний план добровільного об’єднання територіальних 

громад без проведення громадських слухань та роз’яснювальної роботи в 

кожних громадах, які підлягають об’єднанню [3, с. 8]. 

Несприятливі відносини щодо розвитку земельних відносин є 

інституційною передумовою третього проблемного питання щодо сповільнення 

процесу формування економічно спроможних територіальних громад. Органи 

місцевого самоврядування, а також сама громада позбавлені можливості 

ефективно планувати розвиток територій та відстоювання власних інтересів 

щодо використання земельних ресурсів. Місцеві ради, а саме територіальні 

громади можуть контролювати землі що знаходяться переважно в межах 

населених пунктів, проте землі сільськогосподарського призначення 

знаходяться під контролем органів державної виконавчої влади  [4,  с. 141]. 

Наступною, четвертою проблемою є те що більша частина з усіх 

об’єднаних територіальних громад мають чисельність населення яка не 

перевищую 5 тис. , а іноді й 2 тис. осіб. Така кількість населення відносить 

деякі територіальні громади в ранг неспроможних. Також під час утворенні 

переважної більшості об’єднаних територіальних громад не виконувались 

вимоги методики щодо спроможності їх утворення, що в свою чергу надало 

можливості деяким громадам отримувати додаткові повноваження і ресурси. 

Але в подальшому відсутність належної інфраструктури та активізації 



47 
 

економічних процесів не дозволяє таким громадам надавати якісні послуги 

своїм мешканцям. 

Надалі важливим кроком щодо формування економічно спроможних 

територіальних громад має стати удосконалення правових та інституційних 

чинників адміністративної реформи. Реалізація основних завдань 

адміністративної реформи стане важливою передумовою вирішення інших 

системних проблем українського суспільства, оскільки саме стан і 

спрямованість розвитку територіальних громад, зумовлюють соціально-

економічні, екологічні, інфраструктурні та інституціональні аспекти 

національного розвитку. Адміністративно-територіальна реформа – одна з 

пріоритетних реформ країни, результатом якої має стати побудова ефективної 

системи територіальної організації влади, забезпечення економічної 

спроможності місцевого самоврядування. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Міжнародною експертизою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 

доведено, що основними факторами дестабілізації на глобальному рівні є 

екологічні та геополітичні проблеми, що спричинили появу нового до тепер не 

аналізованого рівня ризику – «неефективності регіонального та глобального 

управління» [1]. Він визначається як неможливість регіональних та глобальних 

структур вирішити економічні, геополітичні та екологічні проблеми, що 

призводить до геополітичної напруженості і неефективності державних органів 

влади. Так, в Сирії, Україні вона спровокувала політичні конфлікти, які 

змусили людей емігрувати з країни, яка випробовує серйозні економічні 

проблеми, такі як уповільнення зростання ВВП та посилення неврівноваження 

виробничо-економічних систем, що призводить до формування факторів їх 

дестабілізації.  

Так, процес державного регулювання розвитку виробничо-економічних 

систем (ВЕС) в Україні за умов реформування в бік децентралізації 

ускладнюється процедурами розробки економічної політики, обґрунтування її 

положень, вибір засобів та методів її проведення. 

Результативність та ефективність функціонування суб’єктів та механізмів 

державного управління традиційно вимірюється через результати, зіставлені із 

витратами на досягнення цілей. Серед соціальних критеріїв виміру 

ефективності реалізації державної політики, що вважаються значущими в 

умовах гуманізації суспільства, особливого значення набуває рівень життя 

населення порівняно зі світовими стандартами, впорядкованість, безпека, 

сталість та надійність суспільних відносин, їх відтворення та збалансований 

розвиток. 
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Орієнтуючись на забезпечення цілісності системи державного 

управління, проблема його ефективності сягає двох рівнів і залежить по-перше, 

від оптимальності ухвалених рішень на рівні виробничо-економічних систем, 

які пропонується розглядати на мікрорівні як самостійну господарську 

одиницю – об’єднання підприємств на рівні регіону, корпорації, концерну 

тощо, які базуються на сучасних інноваційних технологіях з інноваційним 

типом розвитку та спираються на власний науково-дослідний, виробничий, 

кадровий та фінансовий потенціал, що зазвичай сконцентровані в містах та 

залежать від впроваджуваної політики органів місцевого самоврядування. З 

чого виходить, що другим рівнем впливу на результативність є 

адміністративно-управлінські процеси виконання державних функцій, що 

можуть розглядатись як застосування комбінації інституційних, технологічних, 

кадрових та комунікативних інструментів.  

Формування ВЕС в системі регіонального розвитку під впливом факторів 

дестабілізації може відбутися лише шляхом концентрації зусиль бізнесу, 

управлінської еліти, місцевого самоврядування, організованої громадськості і 

не повинно зводитися до забезпечення автономії регіону від держави. Дана  

теза задекларована в Стратегії регіонального розвитку регіонів України до 

2020: «розвиток державно-приватного партнерства шляхом посилення  

взаємодії в системі «органи місцевого самоврядування – бізнес – територіальна 

громада» [2]. 

Розроблення Стратегії здійснено з урахуванням змін, які відбулися в 

розвитку регіонів держави за останні роки, що характеризуються: 

поступовим підвищенням рівня концентрації економічної активності як 

на загальнодержавному (зосередження основних ресурсів розвитку в м. Києві, 

де виробляється майже 20% валового внутрішнього продукту країни, 

акумулюється 50% усіх прямих іноземних інвестицій, збільшується чисельність 

населення за рахунок міграції з інших регіонів, майже 75% працівників, 

зайнятих переважно у сфері послуг, мають вищу освіту), так і на регіональному 

рівні (концентрація економічної діяльності в обласних центрах та прилеглих 
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районах, у більшості яких зосереджується понад 60 відсотків обсягів виконаних 

будівельних робіт, інвестицій та виробництва); 

нерівномірністю розвитку територій, зростанням міжрегіональних 

соціально-економічних диспропорцій, значною диференціацією розвитку 

районів та міст, у частині яких (більш як 30 відсотків) тривалий час 

спостерігається одночасне зниження рівня економічної активності та 

зменшення чисельності населення. 

внутрішньополітичною ситуацією, зумовленою проведенням 

антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, а 

також тимчасовою окупацією територій України. Це спричинило збільшення 

диспропорції розвитку регіонів з глибинних факторів виробництва – земля, 

капітал, технології та труд. Через вимушену міграцію продуктивні сил України 

перерозподілились, змінив пріоритети й в розвитку регіонів. 

Якщо розглядати ВЕС міст як складову моделі результативності 

державної політики у сфері управління розвитком ВЕС, то всі проблеми здатні 

вирішувати злагоджена консолідована взаємодія перш за все органів влади, 

громадських організацій, суб’єктів господарювання. 

Так, Стратегія розвитку міста Маріуполь пропонує запровадження 

Індексу конкурентоспроможності міста – інтегрального показника, що 

складається з показників ефективності місцевої влади, економічної 

конкурентоспроможності, конкурентоспроможності якості життя. 

Даний показник цілком відображає результативність державної політики 

у сфері управління розвитком ВЕС на рівні міста. Впровадження виміру даного 

показника по всіх крупних містах України дозволить узагальнити та зробити 

зручним вирів ефективності та результативності державної політики, провести 

плавно децентралізацію та вирішити ряд проблем, що сьогодні є нагальними 

для країни: забезпеченість житлом, створення робочих місць, перетворенні, 

переосмисленні і відродженні існуючих об’єктів промислової чи житлової 

нерухомості, впорядкуванні міського простору та інш. 

Як вказують опитування [3, с. 28-29], абсолютна більшість жителів міст 
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незадоволена рівнем свого впливу на прийняття рішень у власних населених 

пунктах, далеко не всі з них готові взяти участь в управлінні своїм містом. 

Громади не беруть участь в діяльності місцевих громадських організаціях та не 

знайомі з їх діяльністю. При цьому, вважають органи місцевого 

самоврядування некомпетентними. 

Тому для нейтралізації факторів дестабілізації ВЕС необхідно 

вдосконалити стратегічні документи державного рівня, а саме: узгодити 

стратегії розвитку міст України та галузей розвитку економіки з 

загальнодержавними програмами збалансованого розвитку, що дозволить 

дістати синергетичного ефекту від кооперації та інтеграції у глобальне світове 

співтовариство, зменшити рівень впливу глобальних ризиків на національному 

та наднаціональному рівнях.  

Отже, розробка стратегій міст повинна стати ключовим комунікативним 

інструментом в державній політиці у сфері управління розвитком ВЕС на рівні 

міст.  
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САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Сталий розвиток, перспективи і саме існування української держави 

значною мірою залежать від трансформації відносин між суспільством і 

державою, активізації участі людей у державно-управлінських процесах і 

відповідно у громадсько-політичному житті суспільства. Воєнні, політичні і 

економічні виклики останніх років, перед якими постала українська держава, 

актуалізували питання, з одного боку, підвищення ефективності публічного 

управління, з іншого, демократизації управління громадськими справами. 

Оптимальна система державного управління полягає у гармонізації першого і 

другого напрямків, що відповідатиме передовим світовим вимогам і сприятиме 

побудові сучасної раціональної демократичної моделі організації публічної 

влади в країні. 

Серед рис, що визначають характеристику сучасного українського 

суспільства, безумовно, доволі помітною є суттєва зміна місця і функцій 

держави. Вказані зміни відбуваються під впливом як зовнішніх, так і 

внутрішніх чинників. Серед зовнішніх звертають увагу процеси, що пов’язані з 

економічною, політичною, інформаційною, правовою глобалізацією. У 

економічному сенсі іде у минуле пірамідальна побудова народногосподарських 

комплексів, якими “опікується” своя держава. Не відмовляючись від державної 

підтримки, учасники економічних зв’язків вибудовують свої пріоритети 

самостійно, без оглядки на національні інтереси. 

У свою чергу, при побудові нових, реформуванні існуючих інститутів 

держава змушена враховувати не тільки позитивний іноземний досвід, світові 

тренди, але й певні імперативи, іноді навіть тиск міжнародних організацій, 

об’єднань. Це стосується і розбудови української державної влади, у рамках 

якої формування ефективної системи місцевого самоврядування розглядається 
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як єдино можлива демократична і раціональна модель влади на місцях, один із 

невід'ємних атрибутів громадянського суспільства. 

Внутрішні зміни, які кардинально змінили країну в останні роки, також 

актуалізують проблему децентралізації влади, тобто передачу повноважень і 

ресурсів на більш низькі рівні публічного управління. 

Питання ефективного розподілу ресурсів, повноважень і відповідальності 

між центральною і місцевою владою традиційно знаходяться в центрі уваги 

низки вітчизняних і закордонних учених. Але необхідність аналізу досвіду 

перших кроків на шляху української децентралізації з метою внесення у цей 

процес коректив і недопущення гальмуючих або руйнуючих його 

суперечностей спонукають до продовження і поглиблення дослідження цієї 

проблеми. 

У статті розглядатиметься перебіг реформи децентралізації, перехід від 

історично сформованої, домінуючої централізованої держави до розвиненого 

регіонального самоуправління з метою виявлення переваг, досягнень а також 

недоліків, протиріч у цьому процесі, які потребують на увагу і оперативне 

реагування. 

Серед переваг підвищення самостійності регіонів, перш за все, звертає 

увагу те, що зараз більша частина податкових надходжень залишається у 

місцевих бюджетах, що за умови раціонального управління дозволить 

своєчасно вирішувати проблеми прямо на місцях. За 9 місяців поточного року 

порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження у місцеві 

бюджети зросли на 31,1 млрд. грн., або на 30 % [1]. Так, наразі тут залишаються 

80 % екологічного податку, 10% від маржі фірм, 2-5% від підакцизних 

продуктів, платежі за реєстрацію бізнесу, отримання ліцензій, торговельні 

патенти. Але найбільший внесок у місцеву казну пов’язаний із податком на 

доходи фізичних осіб. Так, за десять місяців 2017-го року надходження від 

податку на доходи у місцеві бюджети порівняно з відповідним періодом 

минулого року зросли на 40,7 % або на 25,0 млрд. грн., на 37,6 % - 5,3 млрд. 

грн. – зріс єдиний податок, на 114,1 % - 2,7 млрд. грн. – податок на землю, на 
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171,3 % - 0,9 млрд. грн. – податок на нерухомість [2]. У розрахунку на одного 

мешканця об’єднаної територіальної громади середній показник надходжень 

власних доходів склав 1256 грн. (+ 616 грн.). З урахуванням міжбюджетних 

трансфертів із державного бюджету доходи загального фонду місцевих 

бюджетів 366 громад (а до кінця 2017 р. в Україні буде 665 об’єднаних 

територіальних громад, створених 3118 місцевими радами [3]) складає 9 млрд. 

грн [4]. 

Цей позитивний тренд пояснюється збільшенням фонду заробітних плат, 

оскільки зросла і мінімальна, і середня заробітна платня у країні, має місце 

певна детінізація ринку праці. Звертає увагу посилення взаємної зацікавленості 

місцевих рад і підприємців у співробітництві і розвитку підприємництва, що 

позитивно впливає як на наповнення місцевих бюджетів, так і на стан 

соціально-економічного розвитку регіонів взагалі.  

Суттєво збільшилася самостійність місцевих рад у розпорядженні своїми 

бюджетними коштами. Але перший досвід виявив протиріччя і недоліки, які 

потрібно вирішувати. Разом із додатковими повноваженнями місцева влада 

отримала і обов’язки здійснювати соціальні видатки на утримання 

інфраструктури, шкіл, медичних закладів, шукати нові джерела доходів, 

створювати робочі місця. Та далеко не завжди місцеві органи демонстрували 

вміння приймати оптимальні рішення і відповідати за них. У результаті 

міліарди гривень місцевих бюджетів знаходяться на депозитах у комерційних 

банках, замість того, щоб використовуватися на розвиток регіону. Так, станом 

на 01.09.2017 р. на депозитах у банківських установах знаходилось 13,5 млрд. 

грн. коштів місцевих бюджетів [5]. З іншого боку, у деяких місцях існує 

заборгованість із заробітних плат. Згідно даних Держстату на 01.09.17 р. 

загальна сума невиплаченої заробітної плати становила 2335,9 млн. грн., що на 

544,9 млн. грн. (30,4 %) більше, ніж на початку року [6]. 

Децентралізація дещо загострила проблему нерівномірності розвитку 

населених пунктів і регіонів навіть після об’єднання територіальних громад, 

оскільки більш “заможні” населені пункти не поспішають перерозподіляти 
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ресурси на користь слабкіших сусідів. Непоодинокі випадки, коли більш багаті 

громади уникають приєднання до них бідних членів. За таких умов деякі 

муніципалітети через слабкий економічний і фінансовий стан не можуть гідно 

утримувати свою інфраструктуру, соціальну сферу тощо [7]. Тому центральним 

державним органам потрібно відслідковувати такі ситуації, і переконавшись у 

об’єктивності цих труднощів, підтримати, стимулювати розвиток більш 

слабких економічно населених пунктів або цілих регіонів. 

Перший досвід децентралізації, на жаль, підтверджує опасіння щодо 

посилення маніпулятивного впливу на громадян, виборців на місцях, оскільки 

невеликі, доволі однорідні, територіально компактні маси населення легко 

піддаються маніпуляціям, вірять у різноманітні міфи, можуть блокувати 

прийняття прогресивних рішень. А значно більша залежність місцевих засобів 

масової інформації, правоохоронних органів від регіональної влади може 

сприяти консервації і навіть посиленню такої ситуації.  

Тому слід приділити значну увагу розвитку і підвищенню ефективності 

громадського контролю за публічним управлінням на місцях, прозорістю 

прийняття і реалізації рішень.  Центральним органам влади, засобам масової 

інформації необхідно надавати інформаційну, організаційну, юридичну 

допомогу у випадках виникнення конфліктних ситуацій або з метою їх 

попередження. Значно актуалізує цю проблему і корумпованість місцевого 

чиновництва, яка в умовах зміцнення фінансової бази на місцях суттєво 

збільшує її можливості і ризики. 

Таким чином, аналіз перебігу реформи місцевого самоврядування 

висвітлив ряд нагальних проблем, які потребують оперативного реагування з 

боку перш за все центральних виконавчих і законодавчих органів, громадських 

інститутів. Необхідна підтримка більш розвинутих, ефективних регіонів, 

допомога більш слабким, кропітка роз’яснювальна робота, навіть пропаганда 

серед населення з метою популяризації позитивних змін, консультування 

громадян у спірних питаннях. Успіх процесу децентралізації дозволить 

реалізувати її основну ідею – щоб регіони самостійно забезпечували свої 



56 
 

потреби і вивести соціально-економічний розвиток регіонів на гідний рівень. 
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КІБЕРТЕРОРИЗМ, ЯК СВІТОВА ЗАГРОЗА 

 

В наш час тероризм набув всесвітньогo масштабу перетворився на 

від'ємне соціально-правове явище, яке має міжнародне значення. Тероризм  

несе інформаційний характер, будь-то  «терористичний акт» або злочинне 

діяння окремих груп, тому що головна задача – маніпуляція (залякування 

населення для зародження паніки). 

Проблематикою й концептуалізацією питань безпеки займаються 

вітчизняні вчені Ю.Гуленко, О.Гриценко, В.Іванова, Є.Макаренкo, Т.Петрів,  

В.Шкляр тощо. Проте, наукові праці фахівців не відображають повною мірою 

чіткого плану дій та дієвого механізму правового забезпечення боротьби з 

тероризмом, тому кіберзлочинність (піратство) є недостатньо вивченим. 

Терористична загроза в світі знаходиться нині на досить високому рівні. 

Від неї потерпають як країни, в яких тривають збройні конфлікти (передусім на 

Близькому Сході та в Африці), так і країни Заходу, які до останнього часу 

вважалися цілком безпечними з огляду на розвинену систему правоохоронних 

органів і спецслужб. Протидіяти цій загрозі стає все важче [1]. 

Нові тенденції, медіа-тероризм та кібертероризм, у розвитку 

міжнародного тероризму створюють додаткові виклики для національної і 

міжнародної безпеки і потребують належного реагування [2]. 

Тероризм  поширюється на країни всіх континентів, за даними 

дослідження Global terrorism Index, яке щорічно проводить Інститут економіки і 

світу, аналізуючи небезпечні процеси в 162 країнах.  [3]. 

За останні роки Україна значиться в рейтингу терористично 

неблагополучних країн та перемістилася з п'ятдесят першого місця на 

дванадцяте.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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В Україні працюють сайти, на яких розміщені торрент-трекери, а це  

«піратський контент».  Згідно інформації IIPA, за минулі роки  сайти з 

«піратським контентом» їх сервери було перенесено до України. 

На жаль, в країні існують проблеми щодо ефективного захисту та 

охорони прав інтелектуальної власності. Рівень піратства у Китаї становить 71 

%, в Росії – 65 %, в Польщі – 54 %, в Угорщині – 41 %. Рівень комп’ютерного 

піратства в Україні становить 86 %. Про це йдеться у щорічному звіті 

Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (IIPA) [4].  

Інтернет-злочинність несе глобальну  загрозу і це неможливо побороти в 

окремій країні. Але світові держави, шляхом перемов та вивчення 

міжнародного законодавства розробляють проекти спрощеного механізму по 

захисту авторського права в інтерактивній мережі.  

Тому заходи з  антитерористичної політики і боротьби з тероризмом  на 

всіх рівнях (регіональному та міжнародному) мають нoсити постійний та 

безперервний характер. 

В країнах, які входять до складу Європейського Союзу створено єдину 

базу даних щодо автоматизованого обміну між правоохоронними органами, в 

онлайндоступі до якої має понад 20 європейських спецслужб (з додержанням 

правил безпеки). 

На сьогодні необхідним постає перетворення інформаційної безпеки в 

невід'ємний компонент загальнoї системи безпеки, правовий захист населення 

держав в боротьбі з тероризмом та піратством, тому активна та прогресивна 

спроможність і політичний вплив країни, яка може ефективно вплинути на 

світові події. 

Проблема всесвіту полягає у захисті не лише фізичних та юридичних 

осіб, а і держави в цілому, тoму необхідно впроваджувати спільні заходи, які 

спрямовані на  протидію насильству.  

Отже, за допомогою засобів масової інформації комплексу науково-

просвітницьких заходів, покликаних сприяти тoлерантної поведінки, 

формуванню «антитерористичної свідомості» в суспільстві, вихованню поваги 
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до різних культур. Це допоможе, якщо не здолати, то запобігти проявів 

екстремізму, шовінізму, релігійної нетерпимості тощо в державі. 

Натомість, дуже важливим є спроможність світових країн протистояти 

викликам з боку міжнародного тероризму шляхом укріплення світової взаємодії 

у сфері боротьби з тероризмом та взаємодопомоги, а саме, обміну інформацією 

щодо терористичних організацій та захисту інформаційних ресурсів, в межах 

міжнародного правопорядку. 
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 СИСТЕМА ПРАВА 
 

Щоденно засобами масової інформації різних країн висвітлюється 

поняття «міжнародне право» для оприлюднення протиправних дій уряду однієї 

держави яка порушує норми міжнародного права іншої держави, а реакція 

сусідньої держави у свою чергу була «спокійною», що всебічно відповідає 

міжнародному праву. 

Сполучення правових принципів, що визначають зв’язки між 

міжнародними співтовариствами та державами і міжнародне цивільне 

становище окремих осіб це і міжнародне право, яке всебічно охоплює 

управління різних за характером правовідносин між державами та метою якого 

створення та впровадження в дію безпосередньо дружніх відносин для мирного 

співіснування та міжнародної співробітництва. Структура міжнародного права 

спрямовується його сучасним розвитком, про що свідчить все більш 

зростаючий рівень взаємодії і переплетення норм міжнародного права. 

Міжнародне право це вийняткова система права, яка значно відрізняється 

від внутрішньодержавної. Система міжнародного права унікальна особливістю 

об'єкта регулювання, його суб'єктів, порядком створення і взаємодії норм. 

Суспільні відносини між акторами (дійовими особами) міжнародної 

системи це і об'єктом регулювання норм міжнародного права. Ця система 

суттєво відрізняється від внутрішньодержавної системи за елементами, які її 

утворюють, характером їх зв'язку, взаємодії й взаємопроникнення,  

попередження й усунення конфліктних ситуацій [1]. 

За останні 100 років видано велику кількість наукової та навчально-

методичної літератури, в якій автори намагалися дати об'єктивне, найбільш 

повне і усестороннє визначення міжнародного права як особливої системи 

права. У цих публікаціях віддзеркалюються особисті переконання, а також 
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практичний досвід тих, хто пропонує ту чи іншу наукову концепцію. У 

кожному із запропонованих у літературі визначень сильні та слабкі місця, котрі 

дають підстави для певних критичних висловлювань [2]. 

Зарубіжні вчені, наприклад Оппенгейм Л. бачив у міжнародному праві 

сукупність звичаєво-правових і договірних норм, визнаних цивілізованими 

державами, юридично обов'язкових у взаєминах між ними [3, с. 38]. 

Тускоз Ж. визначає міжнародне право як сукупність юридичних норм та 

інститутів, що регулюють відносини в міжнародному співтоваристві з метою 

встановлення в ньому миру, справедливості і сприяння його розвитку [4, с.7]. 

Німецький учений XIX сторіччя Г. Трипель писав: «Міжнародне і 

внутрішньодержавне право суть не тільки різноманітні галузі права, але і 

різноманітні правопорядки. Це два кола, що не більш ніж стикаються і ніколи 

не перетинаються» [5]. 

Отже, сукупність юридичних принципів та норм, котрі регулюють зв’язки 

між державами та суб'єктами міжнародного права, які зобов’язані регулювати 

відносини між державами та іншими учасниками міжнародно-правових 

відносин, з метою розвитку міжнародної співпраці та гарантування 

міжнародної безпеки та миру, що у сучасному правовому регулюванні 

міжнародних відносин повинно мати пріоритетний характер цим всім можна 

визначити загальне поняття міжнародного публічного права. 

Міжнародне публічне право сьогодення має свої особливості, 

найважливішими якого є:  

- загальне, оскільки регулює відносини між різними країнами, 

незалежно від їх соціально-економічного устрою, економічного та оборонного 

потенціалу тощо;  

- носить координаційний характер;  

- у його основі лежать положення Статуту ООН як міжнародного 

договору особливого характеру;  

- основними суб'єктами міжнародного права являються держави, 

хоча останнім часом дедалі більше зростає роль міжнародних міжурядових 
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організацій;  

- норми міжнародного права утворюються безпосередньо його 

суб'єктами;  

- наявність у його структурі особливої групи норм, які називаються 

основними принципами міжнародного права [6]. 

Існують особливі ознаки міжнародного публічного права, властиві для 

будь-якої правової системи: контролювання конкретної групи суспільних 

відносин; гарантування дотримання норм поведінки державами (у разі потреби) 

через примус. 

Необхідно звернути увагу на те, що міжнародне публічне право, або 

просто міжнародне право (обидва поняття ідентичні й широко 

використовуються в юридичній літературі), відрізняється від міжнародного 

приватного права, яке комплексним правовим утворенням, що складається з 

норм внутрішньодержавного права, що регулюють цивільно-правові, трудові й 

сімейні відносини з іноземним компонентом. Міжнародне приватне право 

охоплює такі предмети, які одночасно підлягають юрисдикції двох або більше 

держав. З огляду на те, що внутрішні закони різних держав, які належать до цих 

предметів, часто суперечать один одному, виробилася сукупність принципів, 

що мають на меті запобігти або обмежити такі конфлікти (колізії). Міжнародне 

право і міжнародне приватне право взаємодіють один з одним, але по суті це 

різні правові явища [7]. 

Отже, приватне право забезпечує реалізацію інтересів кожної 

людини окремо, а публічне право в свою чергу сприяє затвердженню тих же 

самих інтересів, лише для всіх громадян.  

Міжнародне право повинне бути правом, заснованим на визнанні того, 

щоб забезпечити кожному народові свою дорогу розвитку, його економічну, 

політичну, військову безпеку, пошану кожній країні, відповідати національним 

інтересам будь-якої держави, інтересам людства в цілому. Ефективність 

міжнародного права безпосередньо багато в чому залежить від міри 

трансформації його принципів і норм у внутрішньодержавне законодавство. 
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За весь час існування людства війни були його невід'ємним супутнім 

явищем. Вони виступали одним з найбільш руйнівних суспільних явищ та 

супроводжувалися людськими стражданнями, жертвами, руйнуваннями, 

підривами економічних і політичних засад державності та ін. Тільки за останні 

п'ять тисяч років в світі відбулося 14,5 тис. війн, в ході яких загинуло понад 

3,6 млрд. чоловік [1, с.201]. У зв'язку з цим держави виконують різні дії по 

зменшенню згубних наслідків війн, в тому числі шляхом створення та 

правового закріплення загальнообов'язкових норм, метою яких є обмеження 

воюючих сторін в засобах і методах ведення військових дій, а також захист 

жертв та учасників збройних конфліктів. 

Розглянемо правові норми регулювання правил ведення війни, які 

містяться в Гаазьких конвенціях. 

Гаазькі конвенції – це діючі на сьогоднішній момент міжнародні 

конвенції про закони та звичаї війни. Прийнято ці документи на 1-й 

(3 конвенції) і 2-й (13 конвенції) мирних конференціях в Гаазі в 1899 і 1907 

роках і містять положення про мирне вирішення міжнародних суперечок, 

нейтралітет, про захист мирних жителів, режим військовополонених, долю 

поранених і хворих та інші положення [2, с. 1]. 

Дані правові норми можна розділити на дві групи: загальні принципи та 

спеціальні заборонні норми. 

Загальні принципи включають в себе: 

- насущний принцип, який випливає з наслідків застосування різної зброї 

(вид смерті, серйозність поранення тощо).  

- дискримінаційний принцип, який визначає, що цивільні особи не 

можуть бути військовою метою.  
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- пропорційний принцип, який містить спроби непрямого збитку та 

обмеження власності.  

Окремі принципи можна зрозуміти через призму заборони, але не завжди. 

Це спеціальні заборонні норми, згідно з якими: 

- забороняються до застосування у війні кулі типу дум-дум, але 

одночасно дозволено використовувати розривні кулі, хоча їх вражаючий ефект 

практично однаковий.  

- забороняється бомбардування міст, як це мало місце у Другій світовій 

війні, що призвело до значних жертв серед цивільного населення 

(пропорційний принцип) [3, с. 305].  

Слід зазначити, що такі поняття, як хитрість, зрадництво, обман не 

заборонені правилами ведення військових дій. Заборонні заходи виникають при 

маніпулюванні шляхом обману нормами міжнародного права. 

Третя Гаазька конвенція від 18 жовтня 1907 року в відношенні 

оголошення війни наказувала державам не починати бойові дії «без 

попереднього однозначного попередження» [2, с. 2]. Однак напад японців на 

Порт-Артур, який розпочав Російсько-японську війну був здійснений без 

попереднього попередження; подібне відбулося в 1941 році при авіаційному 

ударі Японії по американській базі Перл-Харбор. Сучасні війни часто являють 

собою ескалацію насильства, мотивовану загрозою проникнення збройних 

формувань з боку сусідніх держав (війна у В'єтнамі, конфлікт між Ефіопією і 

Сомалі тощо). Навіть відкриті вторгнення здійснюються під різними приводами 

(правомірна оборона, прохання про захист, оголошення воєнного стану, події 

1968 року в Чехословаччині, близькосхідний та кампучійський конфлікти). 

Зараз можна говорити про те, що «міжнародний військовий конфлікт» 

починається реальним використанням збройних сил. 

Також заборонені удари по майну, необхідному для виживання населення 

та по спорудах, які «містять небезпечні сили» (дамби та греблі). Подібним 

чином, у Гаазькій конвенції від 14 травня 1954 року передбачено захист 

культурних цінностей у ході конфлікту від руйнування, розграбування або 
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розкрадання, якщо це не продиктовано військовою необхідністю [4, с. 30]. Але 

лише один протокол факультативного характеру пропонує зобов'язання 

відшкодування вивезених цінностей. 

У свою чергу, Конвенцією 1977 року про заборону технологій зміни 

навколишнього середовища передбачено проведення розслідувань 

«відповідними міжнародними організаціями» та консультативним експертним 

комітетом. У разі виявлених порушень, воююча сторона може направити 

справу до Ради безпеки [5, с. 121]. Гаазькі мирні конференції 1899 і 1907 років 

стали джерелом 23 конвенцій, декларацій тощо, які підписали 45 держав [6, 

с.181]. Аналізуючи ці документи, можна зробити висновок про те, що держави 

в більшій мірі підтримують закони про війну, що обмежують ефективність, ніж 

закони, спрямовані проти так званої деструктивності. Також дані норми 

зазвичай носять декларативний характер – на практиці досить частими є 

випадки їх порушення. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОСНОВА ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В умовах збільшення економічного зростання Донецької області виникла 

проблема побудови кардинально нової стратегії економічного розвитку, 

заснованої на накопиченні обсягів іноземних інвестицій. Важливим 

досягненням у цьому напрямі є ратифікація Угоди про асоціацію та поглиблену 

і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що сприяє залученню 

іноземних інвестицій та вирішенню фінансових проблем сучасної України. 

Крім того, ефективне використання іноземних інвестицій дозволить не тільки 

вирішити фінансові проблеми країни, а ще й підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції  та ефективність виробництва, 

завдяки впровадженню інноваційних технологій та досвіду управління 

зарубіжних країн. 

Проблемам міжнародного співробітництва як основи залучення 

іноземних інвестицій в економіку присвячено ряд публікацій зарубіжних та 

вітчизняних вчених, таких як К. Маркевич [5, с. 250], А. Буряк [4, с. 30], О. 

Собкевич [3, с. 100], О. Присвітла [2, с. 74], О. Довгунь [1, с. 122]. 

Метою статті є розробка теоретико-методичного підходу до міжнародної 

діяльності як основи залучення іноземних інвестицій в економіку Донецької 

області. 

Найбільш прийнятним для визначення впливу міжнародної діяльності на 

обсяг іноземних інвестицій слід вважати підхід, що показує залежність між 

динамікою прийому іноземних делегацій за 2015-2017 роки у Донецькій області 

та обсягом міжнародної технічної допомоги на основі звіту за рік відділу 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва Донецької обласної 
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державної адміністрації. 

Динаміка прийому іноземних делегацій за 2015-2017 роки у Донецькій 

області показана на рисунку 1: 

Рис. 1 Динаміка прийому іноземних делегацій за 2015-2017 роки у Донецькій області. 

 

Як видно з рисунку спостерігається постійне збільшення прийому  

іноземних делегацій з 2015 по 2017 роки (2015 рік – 62 делегації, 2016 рік – 

93 делегації (збільшення на 50 %), 2017 рік – станом на 14.11.2017 прийнято 

120 делегацій (планується на кінець року прийняти 142 делегації, збільшення на 

53 %). 

Спостерігається як збільшення кількості прийому іноземних делегацій, 

так і розширюється перелік країн і міжнародних організацій, які приймають 

участь в офіційних візитах. 

Наприклад, у 2017 році область з офіційними  візитами відвідали 

Надзвичайні та Повноважні Посли (Норвегія, Франція, Швеція, Латвія, Італія, 

Естонія, Федеративна Республіка Німеччина, Японія, Великобританія, 

Хорватія, Португалія, Польща та Словенія), а також  Міністри закордонних 

справ іноземних країн (Австрія, Данія, Франція, Литва, Люксембург), 

представники міжнародних організацій, сенатори та європейські депутати 
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тощо. 

Обсяг міжнародної технічної допомоги за 2015-2017 роки у Донецькій 

області представлено на рисунку 2: 

 

Рис. 2 Обсяг міжнародної технічної допомоги за 2015-2017 роки у Донецькій області. 

Як видно з рисунку обсяг міжнародної технічної допомоги за 2015 рік 

склав 22 мільйона гривень, за 2016 рік 103 мільйона гривень (збільшення на 

374 %), за 2017 рік 339 мільйонів гривень (збільшення на 228 %). Тобто 

збільшення кількості офіційних візитів в Донецьку область впливає на 

підвищення залучення іноземних інвестицій в економіку Донецької області. 

В процесі дослідження розроблений теоретико-методичний підхід до 

міжнародної діяльності як основи залучення іноземних інвестицій в економіку 

Донецької області. 

На основі розрахунків систематизований обсяг міжнародної технічної 

допомоги за 2015-2017 роки, що дозволяє виявити вплив візитів офіційних 

делегацій в Донецьку область на збільшення залучення іноземних інвестицій в 

економіку Донецької області. У подальшому потрібне дослідження ефективної 

реалізації іноземних інвестицій для політики ресурсозбереження Донецької 

області. 
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ROLE OF WASTE MANAGEMENT CONDUCTED BY TRANSNATIONAL 

CORPORATIONS IN THE GLOBAL WORLD  

ECONOMIC ENVIRONMENT 
 

Transnational corporations are among the world's biggest economic 

institutions. They are directly affecting new trends in international business, global 

competitiveness in area of waste management. The main goals of such efforts are to 

reach sustainability in social and economic development, to increase the quality of 

life and to provide the highest level of economic efficiency of the international 

activities in the global world economy environment. The phenomenon of 

globalization is a limitation of natural resources and focus to enhance the 

competitiveness based on ongoing revolution in recourse saving and environmental 

friendly technologies.  

The using transnational corporations as the main form of business activity will 

lead to creating the big variety of more opportunities and greater prosperity 

connected with saving of natural resources and optimizing of industrial and trade 

costs of companies. The parent company controls assets of other entities in countries 

with limited resources and conducts the intensity of consumption of limited natural 

resources on the base of installing of waste management technologies internationally 

operating corporate networks with their suppliers, customers and cooperating 

partners. As a result it will lead to providing the corporate sustainability not only in 

the parent company but in other entities in countries too generating income in more 

than one country.  

Transnational corporations are more and more concerned about their 

sustainability. There are a few reasons, why a growing number of enterprises are 

putting a lot of effort in boosting their sustainability management. For example for 

social purposes, for instance making the earth a better place for future generations or 

environmental aspects like saving resources. One of the main reasons for sustainable 
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development activities are economical ones. Being a sustainable company has a large 

variety of favors and business opportunities like new marketing strategies or saving 

costs and resources, to name a few. The same applies to one particular segment of 

sustainability, the waste management. The following essay tries to examine what it 

means, which chores it includes and if waste management is a new concept for 

sustainable businesses and to balance the pros and cons. To understand what waste 

management means, it needs a first comprehension of what waste is. The production 

of any product a company produces requires natural resources like water, forests, 

minerals or fossil fuels. First problems with water shortages and wood clearing are 

already occurring in some countries. Nearly every production process creates wastes, 

may it be packaging, hazardous materials or attrition. The average household in 

Germany throws away 68 tons of trash in total, every minute. Since the world 

population is growing and will reach more than nine billion people in 2050, there will 

also be an increasing resource and waste problem. While the main purpose in the past 

was to simply let waste disappear and have the feeling of a clean surrounding, it will 

be about recycling and an entirely new product life cycle in the future. So it must be 

registered at this point, that waste management is by no means only restricted to 

companies, but a wide-ranging task for the society as a whole. Companies can 

practice a high level of sustainable waste management, but this does not help in a 

society, where the government has no environmental laws and the residents do not 

want or are not able to participate in the recycling process.  

A closer look at some of the biggest companies in the world shows two 

important findings. The first discovery is that corporate waste management as a 

concept for sustainable business is widely practiced already. The second one is that 

waste management is mainly about one key issue: reducing waste. As an illustration, 

producers and retailers of food like Nestlè or Walmart for example have the same 

goal for the upcoming years, namely the “zero waste future”. Zero waste means 

according to their definition, that all used resources can be recycled and used again so 

nothing needs to be disposed. This kind of development and reuse would protect 

natural resources and is necessary, because in the food sector nearly one third of the 
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produced goods are going to waste. Coca Cola UK says that most of their wastes 

come from packaging. That is why the enterprise tries to reduce materials and make 

their bottles lighter and 100 percent recyclable. Another main task is the right way of 

disposing industrial waste in manufacturing processes. The Japanese company Sony 

for instance wants to inspect the contracts with their garbage disposers in an ongoing 

process so that nothing is disposed inappropriate and causes damage. Ford from the 

automobile industry underlines, that waste management is also a lot about innovation 

and research, to find and invest in new technologies and ways to minimize the 

amount of emerging waste. In conclusion, the development of corporate waste 

management is the logical consequence of the world progress in the past years and 

will find increasing attention as a new concept for sustainable business.  

The necessity of saving resources, to observe arising environmental laws and 

governmental guidelines and social pressure on the one hand and, even more 

important from the corporate point of view on the other hand, to identify possibilities 

to reduce costs and to implement new marketing strategies. Successful waste 

management as a whole means a big step towards a sustainable business model and 

will be increasingly necessary in the future. But even if the case seems to be clear, 

there is enough space for doubts. Waste management may sound very good on the 

websites of every big company, but while taking a closer look at the life cycle of 

plenty products like electronical devices such as smartphones, waste management 

seems to be repeatedly abused for marketing purposes. Reducing waste in the 

production process may be a first step towards sustainability and succeeded waste 

management. But it is also the easiest way for promoting the image of a green 

company and alongside to reduce costs for packaging and disposal. But that does not 

mean by any ways, that the production process of products is less harmful than before 

for the consumers, the society and the environment. The “zero waste future” is not 

about careful production and less pollution, but the aim to reuse resources and not 

leave anything for disposal and landfill. Companies try to make it look good what 

maybe should be quite natural. 

Conclusion is that transnational corporations in area of waste management can 
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break the weakening position through economic reforms focused on implementing of 

sustainable principles of business activity affected by globalization factors.  
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LEARNING ENGLISH MADE EASY FOR PUBLIC OFFICERS 

 

There is no denying that a Ukrainian public officer must have a good 

knowledge of English. With a myriad of reforms under way in Ukraine, being able to 

deal directly with foreign politicians and public servants is at the top of the list for 

most public officers in this country, and English plays an essential part in this 

process. 

A piece of good news for aspiring but doubting and discouraged public officers 

is that there are scores of web applications that can make learning English easier and 

more interesting. 

One of my favourite is an American web application called “Quizlet” [1, p.1].  

Its primary function is to help you memorize new words and expressions in an 

innovative way. 

As for me, I have created 423 Quizlet sets and used them with students of 

different levels of English language proficiency. 

When you are done creating an account, you can start making lists or sets of 

new words or expressions. Here is one of my Quizlet sets created for first-year 

students working with the course book ‘New Headway Pre-Intermediate’. 

https://quizlet.com/_3bz011 

Before starting to type new words in the left column, you have to choose a 

language from a falling-down list to be able to continue typing in your own language. 

It is good when you can see English words and expressions and their Ukrainian 

or Russian translation side by side, but what is more, when you click on either an 

English word or its translation, you can hear a robot read it out. You can even choose 

American English or British English pronunciation. 

Sets of words can be edited, saved, shared via social media sites, downloaded 

as PDF files, embedded on your blog or site or shared via a link. 
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Quizlet offers six study modes. Students can use flashcards (Cards), or use the 

fill-in-the blank mode (Learn) to polish their spelling. While using this mode, you 

should be very careful about what you type. Quizlet is a stickler for spelling: one 

wrong letter and the way you spelled the word is considered to be wrong. 

Another great feature of the program is that it asks students to type what they 

hear (Spelling).  

Quizlet can test a student and give a grade when you choose a Test mode. This 

mode allows students to choose various question types, do matching, multiple choice, 

and true/false. 

There are a pair of games in the program. If you choose Scatter, you will have 

to drag corresponding words and their definitions onto one another.  

The other game Gravity asks you to type definitions before terms disappear. 

While playing these games, students can see how much time they spent completing 

the tasks: the program tracks time so students can compete against one another. 

Currently there are thousands of word sets on Quizlet, including ones for all 

known Oxford and Cambridge course books. This gives students an opportunity to 

search for a huge number of Quizlet sets that can be used in learning English. 

You can download Quizlet sets of words on mobile devices and learn them on 

the go. 

To sum it up, Quizlet is a simple, user-centric tool for role learning. Also, 

students can work as a team when using Quizlet Live, which is quite useful for them 

as future entrepreneurs [2, p.1]. 

I have always thought that if you write well, you can speak well. So developing 

writing skills of my students has been at the top of my priorities in teaching English. 

There are a lot of web applications out there which can be used to help students 

improve their writing. 

The one I use quite often is Padlet (former Wallwisher) [3, p.1]. I use the 

application for a whole range of activities, including group projects, advertising 

campaigns, posting completed home assignments, etc. 

Padlet caught my eye way back in 2007. One of the first walls I built is called 
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‘ProFile 3 Unit 4 ‘Globalisation’’. It is based on the material from the course book 

‘ProFile’, and discusses the issues created by globalisation. 

https://padlet.com/vecttra/mar9el6joz 

I invited the students to the wall by simply adding them via email to a list of 

people who could write or collaborate on this wall, i.e. I opened access to the wall 

and granted permission to post their comments. 

Building a wall on Padlet takes just a few minutes – click on the Modify the 

wall tag, provide a short description of the wall, insert a photo if you like, choose a 

wallpaper from a falling-down list of options, and select your preferences in the 

privacy settings [4, p.1]. 

On receiving a link sent by you, students follow it and can start collaborating 

immediately by double-clicking on any place on a wall, and typing their comments. 

Inserting audio and video files as well as photos is quite easy. Using different fonts – 

bald, italics, underline – you can highlight any part of the text.  

As for inserting a text, it can be done either the traditional way, by copying and 

posting it, or by pressing ‘Ctrl+V’ combination of the buttons [5, p.1]. 

There are over 100 Padlet walls built by my students and me that cover idioms, 

phrasal verbs, questions for discussion. Here are more examples: 

https://padlet.com/vecttra/1s2weajuusb8 

https://padlet.com/vecttra/pcnk2avtb8 

https://padlet.com/vecttra/BhbeQHshzg  

References: 
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