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Менеджмент – це одночасно мистецтво, 
наука і практика, яка вчить  керувати людь-
ми, приймати оптимальні рішення та мак-
симально ефективно використовувати по-
тужності організації. Більшість саме так 
розуміють це поняття і не можливо з ними 
не погодитись, але якщо ти не лідер, то не-
має й сенсу ставати керівником.

З англійської «лідер» означає, той хто йде 
вперед або перший. Якщо  детальніше роз-
глянути, то лідер – це особистість, яка має 
авторитет серед інших людей, які поклада-
ють на нього повноваження приймати від-
повідальні рішення та вести їх до поставле-
ної мети [5].  Найджел Ріснер (британський 
спікер) говорить: «Менеджмент – це управ-
ління процесами, лідерство – це управлін-
ня людьми» [4].  Тобто з вище зазначеного 
обидва поняття  не можуть існувати одне 
без одного. 

Відомо, що лідер завжди прагне бути но-
мером один серед інших, ставить собі цілі 
власноруч і не звітує нікому, але для досяг-
нення своєї мети йому потрібно поділити-
ся нею з іншими та заручитись їхньою під-
тримкою. Кожен керівник має свій власний 
стиль і це стосується не тільки зовнішньо-
го вигляду, ораторського мистецтва, а та-
кож і лідерства.

Стиль лідерства – це сукупність засобів і 
методів психологічного впливу, якими ко-
ристується лідер, щоб керувати іншими 
членами групи [5]. Найпоширеніша класи-
фікація складається з таких стилів лідер-

ства, як: авторитарний, демократичний, лі-
беральний, комбінований і гнучкий. 

Авторитарний стиль характеризується 
диктатурою та єдиноначальністю у при-
йнятті рішень. Керівник, який дотримуєть-
ся цієї позиції не дозволяє нікому втруча-
тися у його справи, оскаржувати прийняті 
ним рішення та змінювати їх. Підлеглі ма-
ють беззаперечно виконувати вказівки, 
тобто бути інструментами та засобами у 
досягненні цілі і не більше.

Демократичний стиль є повною проти-
лежністю авторитарному. Лідер, який ви-
користовує даний стиль зважає на думки 
своїх підопічних, прислухається до них, 
може делегувати частину повноважень ін-
шим членам групи. Демократичним ліде-
рам притаманно бути творчими та ініціа-
тивними.

Ліберальний стиль характеризується 
відсутністю лідера, тобто людина на яку 
покладено обов’язки керівника не виконує 
їх або уникає. Фактично всі важливі рішен-
ня приймаються групою.

Якщо неможливо визначати, який із 
вище наведених стилів використовується 
менеджером тому, що в ньому присутні всі 
три в однаковій пропорції, то однозначно 
це – комбінований стиль лідерства.

Гнучкий стиль схожий на комбінований, 
але його характерна ознака – мінливість 
часу. Тобто в залежності від ситуації керів-
ник може бути і авторитарним, і демокра-
тичним, і ліберальним. Все залежить від се-

Під-секція 10. Управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА 
В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Миргородська Д.
студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харченко Г.А. 
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редовища, в якому перебуває людина, та її 
настрою.

Довгий час велися дебати, який зі стилів 
лідерства ефективніший застосовувати на 
практиці. У кожного стилю знаходились 
прибічники і противники. Проте ствер-
джувати, що саме цей стиль є найкращим 
- нерозумно. В житті всі вони мають при-
клади позитивного і негативного втілення. 
Влучно сказано: «Лідер має вміти вести 
себе по – різному: і авторитарно, і демокра-
тично, і ліберально, і гнучко - тонко відчу-
вати атмосферу, сформовану в групі, і в за-
лежності від цього змінювати свій стиль лі-
дерства» [4]. 

 Справжній лідер беззаперечно має 
вплив на своїх підлеглих, тобто може мані-
пулювати їхніми діями чи психічним ста-
ном. Керівник знаходить до кожного свій 
підхід.  Адже те, що діє на одну людину не 
завжди спрацює з іншою. Менеджмент 
розглядає такі форми впливу на співробіт-
ника: навіювання (авторитет, власний при-
клад), переконання (емоції, дискусії, історії 
з власного досвіду), прохання (вплив через 
слово), погроза (залякування), підкуп 
(будь – які засоби, що зацікавлять особу) 
та наказ (офіційне розпорядження).

З точки зору управління важливим є не 
вплив взагалі, а такий вплив, який забезпе-
чує досягнення цілей організації. Звідси 
можливість впливати на поведінку інших 
людей називають владою.

Влада – це повноваження, якими наділя-
ють керівника щодо розподілу ресурсів, ре-
гулювання взаємовідносин підлеглих за до-
помогою впливу та авторитету. Базою для 
неї слугує субординація між членами гру-
пи. В даному випадку розглядається влада 
посади менеджера. Як би там не було, але 
вона має різні об’єми та залежить від рівня 
довіри вищого керівництва.  Вона може 
бути особиста, формальна та реальна [3].

Особиста влада – це вияв поваги підле-
глих до свого керівника.

Формальна влада – це влада, яку отримає 
менеджер завдяки посаді.

Реальна влада – це влада, яку отримує 
менеджер як по посаді, так і по авторитету.

Керівнику не варто забувати, що підлеглі 
теж мають в деяких аспектах на нього 
вплив. Наприклад, останній залежить від 
них по таких проблемах, як необхідна для 
прийняття рішень інформація, неформаль-
ні контакти з працюючими в інших підроз-
ділах, здатність працівників виконувати 
завдання тощо. В свою чергу підлеглі зале-
жать від менеджера в підвищенні заробіт-
ної плати, задоволеності власних потреб, 
службовому підвищенні тощо [2].

Влада керівника в організації поділяєть-
ся на декілька основних типів: заснована 
на примусі (керівник може звільнити з по-
сади), заснована на винагороді (керівник 
може задовольнити бажання підлеглого), 
еталонна (якщо поведінка керівника є 
зразком наслідування для підлеглого), екс-
пертна (якщо підлеглий не має сумніву у 
достатній кваліфікації керівника) та закон-
на ( якщо підлеглий вірить у законність рі-
шень керівника).

На нашу думку, найкращий спосіб вия-
вити ефективність управлінської ланки ор-
ганізації – це визначити рівень її керівни-
цтва. Кожен має свій стиль роботи, має 
природне чуття до нього.  

Стиль керівництва – це манера поведін-
ки менеджера в основу якого лежать мо-
ральні норми, соціально – етичні та полі-
тичні чинники, сформовані системи відно-
син у колективі, а також характер самого 
керівника [1].

Якщо підлеглі наслідують стиль роботи 
свого керівника, то це може означати лише 
одне – злагоджені стосунки в колективі. Ро-
бота в організації в якій панують такі сто-
сунки взаємодовіри проходить набагато 
ефективніше ніж там, де панує непорозу-
міння. Справжні лідери беруть на себе 100% 
відповідальності. Якщо почати відверто 
розповідати команді, які ризики на себе 
бере керівник, тоді вони наслідуватимуть 
його. Схильність до наслідування певного 
керівництва зумовлена психологічними 
якостями особистості та умовами в яких 
відбулося її професійне становлення.

Отже, як висновок, зазначимо, що мене-
джер зосереджує в собі лідерство, вплив, 
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владу та керівництво одночасно. Дані чин-
ники є ключовими елементами кожного ке-
рівника, вони взаємопов’язані між собою і 
не можуть існувати окремо один від одно-
го. Все ж таки вони несуть в собі не лише 
позитивний характер, а також і негатив-
ний. Напевно, кожен керівник рано чи піз-
но стикається з проблемою під назвою 
«егоїзм» та не кожен може її побороти.  
Вміння давати конкретні відповіді людям 
та чути їх, а не просто слухати – це риса, 
яка відрізняє справжнього лідера від люди-
ни яка хоче ним бути. Якщо ви знаходите-

ся серед людей, то будьте з ними, і тоді ваші 
працівники присвятять всю свою увагу по-
ставленій меті, що підтвердить ваш профе-
сіоналізм управлінця.

Список використаних джерел
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недоліки» 
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В основі моделювання знаходяться інформаційні процеси: створення моделі ґрунтується 
на інформації про реальний об’єкт (даному випадку), що моделюється. В процесі моделюван-
ня отримується нова інформація про підприємство; суттєве місце займає опрацювання та ін-
терпретація отриманої інформації; в процесі реалізації експериментів на моделі вводиться 
керуюча інформація.

Моделювання як науковий метод, заснований на розробці і дослідженні моделей явищ 
різної природи, в теперішній час широко використовується для вирішення багатьох 
науково-технічних задач. Модель як інструмент наукового пізнання повинна зображува-
ти найхарактерніші ознаки ТОВ  «Нейл», що вивчається. Відображатись можуть як за-
гальні господарські процеси процеси ТОВ «Нейл», так і зв’язки між ними. Моделі пред-
ставляються у вигляді графіків, малюнків, формул, макетів, різного роду механічних, 
електричних і програмних пристроїв. 

За допомогою моделювання можна вирішити наступні завдання господарської діяль-
ності ТОВ «Нейл»:

1) визначення факторів, що впливають на обсяги випуску продукції на підприємстві 
чи дохід від реалізації продукції;

2) прогнозування обсягів зміни основних засобів та обсягів випуску продукції на 
п’ять та десять років;

3) визначення найбільш інвестиційно привабливих видів продукції;
4) моделювання можливих ситуацій в господарській діяльності; 
5) отримання відомостей для прийняття та аналізу можливих управлінських рішень, 

узгодження та вирішення конкретних завдань.
Використання моделювання дозволяє краще орієнтуватись в існуючих, створених си-

туаціях, прогнозувати майбутні стани, які можливі при існуванні різних факторів. Про-
гнозування на онові існуючих факторів та впливів не враховуючи можливих змін дасть 
нам приблизні результати розвитку ситуації, щодо господарської діяльності при існую-
чих тенденціях. Прогнозування ж стану збутової чи дохідної діяльності при врахуванні 
чи при прорахування можливих змін обставин та факторів дасть змогу нам побачити 
ефективність застосування тих чи інших механізмів планування та здійснення діяльнос-
ті в визначених напрямках.

Користуючись методами кореляційно-регресійного аналізу, аналітики вимірюють тіс-
ноту зв’язків показників за допомогою коефіцієнта кореляції. При цьому виявляються 
зв’язки, різні по силі (сильні, слабкі, помірні й ін.) і різні по напрямку (прямі, зворотні). 
Якщо зв’язки виявляться істотними, то доцільно буде знайти їхнє математичне виражен-

СЕКЦИЯ 25. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ПОД-СЕКЦИЯ 4. Инновационная экономика.

ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Потапкіна Л. В.
к.пед.н., доцент кафедри вищої математики та інформатики ПВНЗ «Університет 
економіки і підприємництва», м. Хмельницький, Україна

В даній статті пропонується дослідження господарська діяльність ТОВ «Нейл» за до-
помогою економіко-математичного моделювання. Пропонується поетапне представлен-
ня побудови моделі і здійснення на її основі аналізу впливу факторів на прибуток підпри-
ємства.
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ня у вигляді регресійної моделі й оцінити статистичну значимість моделі. В економіці 
значиме рівняння використається, як правило, для прогнозування досліджуваного яви-
ща або показника.

Тому регресійний аналіз називають основним методом сучасної математичної статистики 
для виявлення неявних і завуальованих зв’язків між даними спостережень. Електронної ж та-
блиці роблять такий аналіз легко доступним. З безлічі видів цього аналізу ми розглянемо ті, 
які використаються найбільше часто як універсальні інструменти пізнання дійсності. 

Кореляційно-регресійний аналіз зв’язків між змінними показує, як один набір змінних 
(X) може впливати на інший набір. 

При моделюванні багатьох соціально-економічних явищ та процесів виникає задача 
виявлення та оцінки зв’язку між ними. Одне з них є незалежною змінною (x) , чи факто-
ром; а інше – (y) – залежною змінною, чи результативною ознакою.

У випадку лінійного зв’язку, який часто має місце в економічних дослідженнях, пара-
метри a0 та a1   економетричної моделі   y=a0 + a1x   за такими формулами:

 ,,1,1,,
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Якщо потрібно оцінити вплив декількох чинників одночасно, будують багатофакторну 
модель. Для двох чинників вона має  вид y=a0 + a1 x1 + a2 x2. Її параметри найкраще оціню-
вати за допомогою матричного методу:

A=[ XTX]-1[XTY], де А - вектор параметрів моделі.

Таблиця 1 
Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу діяльності ТОВ «Нейл»  за 2007-2014 рр.

Рік
У Х1 Х2 Х3 Х4
Доход від 
реалізації 
продукції, робіт 
та послуг (без 
ПДВ та акцизу), 
тис грн

Машини та 
обладнання, 
тис  грн.

Затрати на 
виробництво 
тов.прод.(робіт, 
послуг),тис грн.

Середньорічна 
продуктивність 
праці, тис грн / 
особу

Витрати на 
збут,  
тис грн.

2007 49876 7709 11398 207,01 187,22
2008 50987 7654 13498 208,34 176,01
2009 51082 7676 14563 209,54 199,02
2010 52005 7872 14526 210,11 201,35
2011 51840 6387 12987 211,89 198,56
2012 51823 6433 12983 211,52 198,78
2013 50936 6447 11987 227,39 187,32
2014 49483 9371 10987 233,4 185,89

Таблиця 2. 
Кореляційні зв’язки результатів роботи ТОВ «Нейл» та головних чинників господарської діяльності

Х1 Х2 Х3 Х4
Х1 1 -0,2257 0,3303 -0,3125
Х2 -0,2257 1 -0,6100 0,2022
Х3 0,3303 -0,6100 1 -0,2496
Х4 -0,3125 0,2022 -0,2496 1
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Характерною особливістю моделей господарської діяльності ТОВ «Нейл»  є експеримен-
тування на моделі з метою підтвердження гіпотез про залежність доходу від витрат на збут 
та вартості машин і обладнання, середньорічної продуктивності праці та затрат на вироб-
ництво (тобто в більшості випадків моделі, що використовуються, є моделями імітаційно-
го типу). В цьому випадку під експериментом розуміють деяку процедуру організації та 
спостереження зміни обсягів доходів та різного роду затрат підприємства, що здійснюють-
ся в реальних умовах. Звісно, можна отримати і інші набори факторів, різну їх кількість, але 
на нашу думку, залежність доходу від обраних факторів є очевидною та суттєвою та є до-
ступною на основі представленої вище звітності ТОВ «Нейл». Тому, представимо процеду-
ру побудови кореляційно-регресіної моделі господарської діяльності ТОВ «Нейл».

Дохід від реалізації продукції за 8 років наведені у табл. 1.  Перший показник прийме-
мо  результативну ознаку (У), решту – за чинники (Х). За допомогою методів компонент-
ного  аналізу потрібно виявити латентні фактори, що здійснюють вплив на результатив-
ний показник. Таким чином, У – дохід від реалізації продукції  (дані за 2007-2014 рр.); 
Х1– машини та обладнання (тис. грн.); Х2 – затрати на виробництво товарної продукції 
(тис. грн.); Х3 – середньорічна продуктивність праці; Х4 – витрати на збут (тис. грн.).

В результаті кореляційного аналізу отримуємо таблицю кореляційних зв’язків, для ви-
значення впливу акторів один на одного, результати представлено в таблиці 2.

З огляду на запропоновану методику варто відмітити, що в межах дослідження рівень 
тісноти зв’язку між досліджуваними показниками коливається в межах від 0,000 зв’язок 
відсутній, до 1,000 – існує прямий зв’язок. 

Відповідно в аналізі прийнято вважати, що на проміжку: від 0,000 до 0,500, зв’язок від-
сутній; від 0,500 до 0,777 – зв’язок існує; від 0,777 до 0,900 – зв’язок суттєвий; від 0,900 до 
0,9999 - зв’язок найвищий.

Як бачимо із табл.2 існує зв’язок між другим та третім фактором (коефіцієнт кореля-
ції – 0,66), тобто між затратами на виробництво товарної продукції та середньорічною 
продуктивністю праці. Тому, виключимо чинник 3 із дослідження і побудуємо модель на 
основі трьох інших факторів, на основі запропонованої вище методики, використавши 
формулу для знаходження параметрів моделі – A=[ XTX]-1[XTY]. 

Таким чином, модель доходу від реалізації продукції ТОВ «Нейл» має вигляд: У= 
45489,899 – 0,4458*x1 +0,3786*x2 +20,6534*x3 . Фактори, за допомогою яких здійснили по-
будову моделі (нестача фінансування, нестача власних коштів, недостатня інформова-

Рис. 1. Опис регресійною моделлю фактичних 
даних
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ність тощо) впливають на обсяг 
витрат на технологічні інновації 
в різному процентному співвід-
ношенні, але при підстановці но-
вих значень факторів ми можемо 
спостерігати як вони впливати-
муть на зміну обсягу витрат на 
інновації. 

На рис. 1. представлено порів-
няння фактичних даних та даних 
отриманих за допомогою моделі. 
Графік свідчить, що модель до-
сить точно описує представлену 
залежність, хоча похибка обра-
хунку присутня, так як точки не 
співпадають, це може бути через 
недостатню кількість врахованих 
факторів, які більшою мірою 
впливають на залежну величину 
ніж представлено нами.

Рис. 2. Пакет «Аналіз даних»

Рис. 3.

Таблиця 3

Вивід залишку

Спостереження РозрахунковийY Залишки Стандартні залишки 
1 50235,87619 -359,8761856 -1,089459768
2 50823,99873 163,0012716 0,493456735
3 51692,67149 -610,6714881 -1,848696981
4 51639,41416 365,585841 1,106744713
5 51661,03846 178,9615365 0,541773537
6 51643,5624 179,4376049 0,543214748
7 51023,51466 -87,5146629 -0,264934742
8 49311,92392 171,0760826 0,517901758
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Отриманий результат дає нам точність 93,4 % (середнє квадратичне відхилення 8,7) для 
прогнозної сукупності, а для загальної сукупності—90,6% достовірності результату. Що 
свідчить про досить точний прогноз.

Отримана модель дає можливість визначити можливі значення обсягу витрат на техно-
логічні інновації при зміні значення факторів в моделі. Отримані дані дослідник приймає 
з точністю 90,6%. 

Застосування спеціальної технології «Регресія», що пропонує програма Microsoft Excel 
у своєму додатку «Аналіз даних» представимо звітну інформацію (рис. 1, 2).

Достовірність результатів підтверджується значенням коефіцієнта детермінації, що до-
рівнює 0,93. Коефіцієнт детермінації розраховували за формулою 2:
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Результат представлено в табл. 4.
Де, У – дохід від реалізації продукції  (дані за 2007-2014 рр.); Х1– машини та обладнан-

ня (тис. грн.); Х2 – затрати на виробництво товарної продукції (тис. грн.); Х3 – витрати 
на збут (тис. грн.).

Виходячи з отриманого рівняння можна стверджувати, що коефіцієнт регресії показує, 
що в досліджуваній сукупності із зменшенням вартості машин та обладнання на 0,44 тис 

Таблиця 3 
Результат роботи додатка «Регресійна статистика»

Регресійна статистика  Значення
Множинний R 0,9338239
R-квадрат 0,87202707
Нормативний R-квадрат 0,77604737
Стандартна похибка 436,979372
Спостережень 8

Таблиця 4

Дисперсійний 
аналіз

     

 df SS MS F Значимість F
Регресія 4 5204676,115 1301169,029 9,085536603 0,050233781
Залишок 4 763803,8849 190950,9712   
Всього 8 5968480    
      
 Коефіцієнти Стандартня 

похибка
t-статистика P-Значення Нижнє 95%

Y-залежна 45489,899 4294,194 10,593 0,000 33567,304
Змінна X 1 -0,446 0,172 -2,590 0,061 -0,924
Змінна X 2 0,379 0,143 2,655 0,057 -0,017
Змінна X 3 20,653 21,811 0,947 0,397 -39,904



14 

Zbiór artykułów naukowych.

грн., обсяг чистого доходу від реалізації 
продукції на підприємстві зросте приблиз-
но на 1,067 тис грн. Із збільшенням затрат 
на виробництво товарної продукції на 1, 
обсяг чистого доходу від реалізації продук-
ції на підприємстві зросте на 3786 тис грн. 
Параметр 0a , тобто 46489,9 як вільний 

член рівняння має тільки розрахункове 
значення.

Високий рівень достовірності даних, 
розрахованих за допомогою запропонова-
ної моделі, підтверджено коефіцієнтом де-
термінації, F-критерія та оцінки генераль-
ної дисперсії залишків.
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Останні події в морської сфері демон-
струють хиткість, нестабільність націо-
нальної економіці; відсутність мотивації та 
інвестування у цій сегмент для початку 
формування стратегії, спрямованої на на-
вчання яхтингу, на початок яхтобудівни-
цтва, на інвестування даного сегменту згід-
но державних програм, чим самим показу-
ють залежність від внутрішніх і зовнішніх 
економічних чинників, від політичних не-
професійних поглядів уряду на дані важ-
ливі питання. Не вирішені проблеми—на-
віщо та на що вкладати гроші, чи варто 
взагалі займатися яхтингом і шукати спон-
сорів на даний сегмент морської отраслі.

Історія вітрил охоплює тисячелітню іс-
торію з моменту появи першого човна, до 
якого людина причепила шматок трав’яної 
рослини або матеріалу до появи найсучас-
них, наймодернізових та найдорожчих за 
вартістю для трансатлантичного перехіда 
чартер мегаяхт класа «люкс», зроблених з 
тика та алюмінію, мающих в комплектації 
гвинтокрили майданчики, міні підводні 
човни, басейни з прозорим дном, кінотеа-
три та льодові ринги.

На сьогодення світовий яхтинг являє со-
бою потужній флот, який складається з 
найшвидких човнів, обладнаних новійши-
ми навігаційними приладами та пристрія-
ми. Треба чітко розуміти і вміти розділяти 
яхтинг на: вітрильний спорт (змагання 

проходять саме на човнах-яхтах (вітриль-
них, вітрильно-моторних або моторних))—і 
тільки в цьому випадку для найменування 
даного виду змагань використовується 
слово «яхтинг» та на: розкішний відпочи-
нок на чартерних мегаяхтах (MegaYacht), 
суперяхтах (SuperYacht) та траулерах 
(Trawler)—перероблених риболовецьких 
човнах.

За класами по ISAF (International Sailing 
Federation) спортивні яхти поділяються на: 
олімпійські, міжнародні та національні.

У Олімпійських класах беруть участь на-
ступні спортивні яхти: «Neil Pryde RS:X»—
вітрильна дошка (віндсерфінг) (S вітрил 
8,5м²); «Лазер-Стандарт» та «Лазер-Радіал» 
(S вітрил 7,06м²); 470; 49ER; «Зірковий»;

«Інглінг»; «Торнадо»; «Фін»[8]; у Націо-
нальних класах мають право брати участь: 
«Ем-Ка» (грот 15,4м², стаксель 7,1м², генакер 
27м²), «Open-800» [8]; у Міжнародних клас-
сах беруть участь: «Летючий голандець» (S 
грота 10,2м², S генуї 8,4м², S спінакера 21м²); 
«Містраль» (плавник 43-50см); «Дракон» 
(1000-1020кг-баласний кіль, грот 16м², генуя 
11,7м², спінакер 23,6м²); «Снайп» (S вітрил 
10,7м², грот 7,5м², стаксель 3,2м², висота що-
гли 6,5 м); «Мікро» (вага 500-600кг, довжина 
корпуса 5,5м, габаритна ширина не більш 
ніж 2,5м)[8].

Для проходження регати на Кубок Аме-
риці клас катамаранів AC72 повинен мити 

УДК 797.14(100)+629.524.4
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наступні характеристики: загальна до-
вжина 26,2м (86  футів), довжина по 
ватерлінії 22,0м (72,2  фути), променеві 
14.0м (45.9  футів), вага 5900  кг 
(13000  фунтів), максимальний осад 4,4м 
(14 футів), екіпаж 11[7].

Ще один флот вітрильних яхт J-class вра-
жає своєю красою, швидкістю та вкрай до-
рогою вартістю. Ці яхти дійсно «парять» 
над водою. На сьогодення флот яхт J-class 
представлений сіма човнами: ShamrockV 
(1930  р.п.) (довжина 36,58м, верфь 
Camper&Nicholson/Pendennis Shipyard, ма-
теріал корпуса-дерево); Velsheda (1933 р.п.) 
(довжина 39,4м, верфь Camper&Nicholson/
Southampton Yacht Serv., матеріал корпуса-
сталь); Endeavour (1934  р.п.) (довжина 
39,56м, верфь-Camper & Nicholson/Royal 
Huisman, матеріал корпуса-сталь); Ranger 
(оригінал 1937р.п./репліка 2004 р. (довжи-
на 41,6м, верфь-Danish Yachts Skagen, мате-
ріал корпуса-алюміній); Hanuman (оригі-
нал EndeavourII, 1937р.п./репліка 2009  р.
(довжина-42,9м, верфь-Royal Huisman, ма-
теріал корпуса-алюміній); Lionheart (оригі-
нал Enterprise, 1930 р.п./репліка 2010 р. (до-
вжина 39,96м, верфь-Claasen Jachtbouw, ма-
теріал корпуса-алюміній); Rainbow (оригі-
нал 1934  р.п./репліка 2012  р. (довжина 
39,96м, верфь-Holland Jachtbouw, матеріал 
корпуса-алюміній).

Сучасний флот світової яхтової регати 
Rolex Sydney Hobart Race (Ролекс Сідней Хо-
барт Рейс) представлений наступними чов-
нами, такими як: Abracadabra, Adventure of 
Hornet, Allegro, Balance, Black Jack, Calibri, 
Celestial, Challenge, Clipper Ventures5, 
Comanche, Dare Devil, Decadence. Ці човни 
мають різний тип та відрізняються один 
від іншого осадом, довжиною, вагою та 
кількістю екіпажу[13].

Volvo Ocean Race Volvo Ocean (Вольво 
Оушн Рейс)—океанська командна навко-
лосвітня регата на вітрильних човнах класа 
Volvo Ocean 65  та -70—однощоглових од-
нокорпусних вітрильних човнах, макси-
мальна довжина яких 21,5м, осад 4,5м, 
фальшкіль відхиляється від вертикальної 
осі не більш 45 град. Команда-10[8].

У гонці Transpacific Yacht Race (Транспа-
сифік Яхт Рейс) дистанція проходження 
складає 2225 морських міль (4121км). Гон-
ки славляться швидкістю плавання під спі-
накерами. У 1973 р. та 1975 р. першою фіні-
шувала яхта Ragtime. У 2009 р. встановила 
світовий рекорд гонки серед одно корпус-
ників яхта Alfa RomeoII[8].

Регата Clipper Round the World Race (Клі-
пер Раунд Ворлд Рейс) проходить кожні 
2 роки. Спочатку це були вісім чайних клі-
перів: Ariel, Blackadder, Taeping, 
Thermopylaе та інші. На сьогодення флот 
складається з Clipper 60, Clipper 68, Clipper 
70, Clipper 96, Clipper 98 [6].

Регата Global Challenge (Глобал Челенж) 
проводилась кожні 4 роки. Флот складався 
з однією конструкцією сталевих яхт. Ця 
гонка унікальна була ще й тим, що прохо-
дила проти вітрів, які сягають понад 
130 км/год та течій і називалась «wrong way 
route» (невірна дорога, маршрут). Дистан-
ція складала 54000  км. На жаль, у 2006  р. 
флот був проданий за відсутністю спонсо-
ра[14].

Сучасні чартерні мегаяхти теж відрізня-
ються між собою за технічними характе-
ристиками, а саме: довжиною, шириною, 
осадом, кількістю екіпажа, швидкістю. Але 
тут багатії змагаються між собою вже не на 
відомих регатах, а за показниками критері-
їв розкішшю. По показникам відомих мар-
кетингових компаній для світового обзору 
треба виділити цілу низку найбільш феше-
небельних суперяхт (станом на 2015 р.).

*Expedition Motor Charter Yachts (експеди-
ційні моторні чартерні яхти): Alfa Nero (до-
вжина 269м, швидкість 17вуз., верфь-
Oceano); Lady Michelle (довжина 171м, 
швидкість 12 вуз., верфь-Benetti); Polar Star 
(довжина 208м, швидкість 12вуз., верфь-
Lurssen);

*Classic Sailing Charter Yachts (класичні ві-
трильні чартерні яхти): Doriana (довжина 
128м, швидкість 8вуз., верфь-
Frederikssaund); Adornate (довжина 144м, 
швидкість 6  вуз., верфь-Scheeperswerf De 
Industrie); Croce del Sud (довжина 138м, 
швидкість 10вуз., верфь-Martinolich);
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*Classic Charter Yachts (класичні чартерні 
яхти): Nero (довжина 295м, швидкість 
14вуз., верфь-Сorsair Yacht); Christina O 
(довжина 325м, швидкість 14вуз., верфь-
Canadian Vickers); Sherkhan (довжина 229м, 
швидкість 11вуз., верфь-Vuyk);

*Open Charter Yachts (відкрити чартерні 
яхти): Pure One (довжина 152м, швидкість 
17вуз., верфь-Leopard); DB9 довжина 171м, 
швидкість 22вуз., верфь-Palmer Johnson); 
Grey Matters (довжина 150м, швидкість 
22вуз., верфь-Palmer Johnson);

*Luxury Sailing Charter Catamarans (ві-
трильні чартерні катамарани класа «люкс»): 
Hemisphere (довжина 145м, швидкість 
11вуз., верфь-Pendennis); Douce France (до-
вжина 139м, швидкість 9вуз., верфь-
Alumarine); Che (довжина 114м, швидкість 
12вуз., верфь- Sunreef Yachts);

*Luxury Charter Gulet (чартерні гулети 
класа «люкс»): Casa dell Arte II (довжина 
128м, швидкість 9вуз., верфь-АDA Yacht 
Works); Zelda (довжина 133м, швидкість 
10вуз., верфь-Su Marine Yachts); Flecertje 
(довжина 184м, швидкість 11вуз., верфь-De 
Vries Lentsch);

*NEO Classic Charter Yachts (класичні чар-
терні яхти класа НЕО): Windrose of 

Amsterdam (довжина 151м, швидкість 
10  вуз., верфь-Holland Jachtbouw); Lady 
Ellen (довжина 179м, швидкість 7вуз., 
верфь-Kockums); Eleonora (довжина 162м, 
швидкість 8вуз., верфь-Vander Graat);

*Motor Sailing Charter Yachts (моторні ві-
трильні чартерні яхти): Dione Star (довжи-
на 143м, швидкість 9вуз., верфь-Scheps werf 
Friesla); Roxane (довжина 153м, швидкість 
11вуз., верфь-Su Marine Denizalir); Carpe 
Diem IV (довжина 154м, швидкість 11вуз., 
верфь-Carpe Diem).
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At the current stage of the economic crisis 
the urgency of choosing directions and vol-
umes of investment increases. This is primar-
ily conditioned by a significant growth of re-
sponsibility and risk in the process of using 
investment resources. The changes that occur 
during the formation of capital in the modern 
age of information technology should also be 
pointed out. With the dynamic accumulation 
and development of science and technology 
there observed an increase in the proportion 
of fixed capital, improvement of technical 
equipment of labor, growth in the scope of 
instruments of labor and its productivity. As a 
result, the responsibility at choosing objects 
and scope of investment increases.

The economic science faces the problem of 
searching for criteria of selecting the most 
profitable investment projects and the decisive 
criterion is making a maximal profit. Apart 
from direct benefits received immediately, an 
increasing importance is attached to the ex-
pected benefit. In this case a probability of 
superseding competitors from the market is 
evaluated and benefits of “secondary effect” 
are calculated, which provides for production 
development and further investments.

Under market conditions any capital in-
vested in the enterprise is considered as the 
borrowed one. Even if the entrepreneur in-
vests his own capital, he should include into 
his expenses the interest on the capital, not 
less than the interest that could be received in 
case of its granting as a long-term credit. 
However, there are some restrictions to at-
tracting investments. First of all, it is a degree 
of openness of the economy, political restric-

tions, presence of contradictions between the 
interests of the investor and investee, and 
absorbing capacity, i.e., capacity to absorb the 
direct capital flows due to the ability of pay-
ing dividends and earning return on fixed 
capital. It should be noted that absorbing ca-
pacity is restricted by possibility to serve the 
invested capital, as well as economic con-
straints determined by the balance of pay-
ments of the part receiving investments and 
political restrictions imposed by the authori-
ties at the state and local levels [1]. 

IA reflects the opinion of a group of inves-
tors concerning the correlation of the level of 
risk, level of profitability and value of finan-
cial resources in a particular country, region 
or sector, individual company. That is, profit-
ability — is one of the most important struc-
tural criteria determining the priority of in-
vestments. Non-government sources of 
investment are directed primarily towards 
highly profitable sectors with rapid turnover 
of capital.

Evaluating the level of motor transport en-
terprise (MTE) investment attractiveness (IA), 
G. V. Strokovych considers that IA in terms of 
systemic analysis is a complex of factors and 
characteristics that influence the state of eco-
nomic entities, and in terms of economic and 
mathematical analysis is a set of indicators of 
the enterprise effectiveness [2, p. 7-8]. Some 
scientists suggest evaluating IA by means of 
investment analysis. For this purpose 
Ya. M. Mirkin and V. Ya. Mirkin introduce a 
definition of “investment productivity” and 
define it as return on investment measured by 
the ratio of the GDP changes to investments 
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[3]. V.  V.  Tsarev speaks of “investment effi-
ciency” and considers it the end result from 
realization of investments to be used [4, p. 18].

S.  Y.  Vetlugin considers two approaches to 
determining the investee’s IA on the basis of 
the ranking evaluation: indirect and direct 
one. The first approach is based on studying 
the ranking results and their dynamics in re-
cent years as well as the results of national 
rankings of IA by regions and industries. The 
second approach is used when the region in-
dependently participates in international 
rankings of IA [5].

Generalizing the methods for evaluating the 
level of enterprise IA [6] A.  I.  Kredisov con-
cludes that in the economic practice there 
widely used five basic methods for evaluation 
of investment attractiveness of capitl invest-
ments. 

1. The Net Present Value Method (NPV).
2. Internal Rate of Return (IRR). 
3. Return on Investment (ROI).
4. Book-Value Rate of Return (BVRR). 
5. Profitability Index (PI) [7, p.261].

Thus, the most common methods for evalu-
ating investment projects are methods using 
the discounting of cash flow (primarily the net 
present value method) and index of return on 
investment. Thus, the popularity of discount-
ing methods is growing very fast [7, p.261].

At the present moment there is no single 
methodological approach to evaluating the 
level of enterprise IA. Furthermore, the analy-
sis of the investee involves a multitude of fore-
cast estimates and calculations, which is con-
ditioned by both the ability to use a number of 
indicators and absolute expediency of varia-
tion of these parameters.

Considering the methods for evaluation of 
the investees’ IA, it is possible to formulate the 
following disadvantages:

• a primary focus is on portfolio investments;
• not taking into account the time component 

of investment flows (PP and ARR);
• the difference between the Ukrainian and 

western financial reporting used as a basis 
for calculation of the criteria, which 
complicates their evaluation.

Figure 2.2 - Methodological approach to evaluation of the level of MTE IA
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Therefore, the author suggested an alterna-
tive methodological approach to evaluation of 
the level of MTE IA (Fig. 1).  

For evaluation of investment projects a suf-
ficient set of indicators, which give a more 
clear idea of their attractiveness, is required. 
First of all, it is determined by the composi-
tion of the investee itself and the investment 
structure. Given that the main goal of finan-
cial justification is credibility of the invest-
ment project evaluation, the required num-
ber of indicators, each of which makes it 
possible to evaluate the state of the sphere of 
the investee activity. According to the meth-
odological approach to evaluation of MTE IA 
(Fig. 1), the final stage of the corresponding 
evaluation involves determination of the level 
of MTE IA and, consequently, development 
of methodological recommendations on opti-
mization of MTE IA.
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На современном этапе пребывания 
Украины в экономическом кризисе, воз-
растает актуальность вопроса выбора на-
правлений и объемов инвестирования. В 
первую очередь это обусловлено динамич-
ным развитием науки и техники, как след-
ствие, растет удельный вес постоянного 
капитала, повышается техническое воору-
жение труда, увеличиваются масштабы 
средств труда и его производительность. 
Как результат, возрастает ответственность 
при выборе объектов и масштабов инве-
стирования.

Перед экономической наукой остро вста-
ет проблема поиска критериев выбора са-
мых выгодных инвестиционных проектов, 
где наряду с прямой выгодой, получаемой 
сразу, все большее значение придается 
ожидаемой выгоде. 

В рыночных условиях любой капитал, 
вложенный в предприятие, рассматривают, 
как занятый. Даже если предприниматель 
вкладывает собственный капитал, он дол-
жен учитывать в своих издержках процент 
на капитал, не меньший того, который мог 
бы быть получен при условии его предо-
ставления в долгосрочный кредит [1].

В этой связи за последние годы получила 
активное развитие такая, достаточно но-
вая, дефиниция, как инвестиционная при-
влекательность (ИП). Ученые всего мира 
уделяют активное внимание развитию ИП 
страны и ИП региона, но все они говорят о 
том, что и ИП страны, и ИП региона на-
прямую зависят от тех предприятий, кото-
рые действуют на этой территории.

Число отечественных ученых, которые 
изучают данную проблематику, является 
достаточным. Что касается зарубежных, 
их численность достаточно ничтожна. 
Именно поэтому нами принято решение 
уделить внимание именно этой пробле-
матике – определению ИП предприятия.

В этой связи речь идет об оценивании 
того, насколько целесообразным будет 
вкладывать инвестиционные средства в 
объект инвестирования  – насколько он 
является привлекательным для инвесто-
ра. Обобщим подходы ученых и предста-
вим взгляды на эту проблему в табл. 1.

Из анализа определения ИП предприя-
тия можно сделать вывод об неоднознач-
ном подходе ученых к этой проблеме. Одни 
утверждают о важности экономических 
показателей, другие говорят, что у каждого 
потребителя, а соответственно и инвесто-
ра, индивидуальный вкус и понятие о при-
влекательности.

На текущий момент отсутствует единая 
методика определения ИП. Кроме того, 
анализ ИП объекта инвестирования пред-
усматривает большое количество прогноз-
ных оценок.

Рассматривая методы оценки ИП объек-
тов инвестирования, представленные в табл. 
1., можно выделить следующие недостатки:

• ориентация на портфельные инвестиции;
• проведение оценки по количественным 

или качественным показателям отдельно;
• отсутвие едеиного подхода с точки зре-

ния определения на основании эконо-
мических и других показателей.

12. Экономика предприятия и управление производством
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Таблица 1 
Научные подходы к оценке ИП предприятия
Ученый Представление об определении Научный подход
О. Б. Казакова, Н. 
А. Кузьминых, 
Л.С. Валинурова [1]

комплекс факторов и характеристик, влияющих 
на состояние ФХД, а с точки зрения экономико-
математического анализа – совокупность 
показателей, характеризующих эффективность 
работы предприятия

системный анализ

Я.М. Миркин, 
В.Я. Миркин [2]

вводят дефиницию «производительность 
инвестиций» и определяют ее как стоимостную 
отдачу инвестиций, оцененную через 
соотношение изменений ВВП к инвестициям

анализ инвестиций

В.В. Царев [3] говорит о «эффективность инвестиций» 
и считает ее конечным результатом от 
реализации капитальных вложений, 
подлежащих использованию

Т.В. Калинеску [4], Обобщает основные 5 методов оценки ИП, 
а именно: 
1. Метод чистой сегодняшней стоимости  
2. Внутренняя норма рентабельности 
3. Метод периода возврата вложенных 
инвестиций 
4. Балансовая норма рентабельности 
5. Индекс прибыльности

обобщенный вывод 
применение методов 
оценки ИП

Rolik Y. А [5] предполагает количественную оценку 
компонентов инновационной стратегии, а затем 
комплексную оценку с целью объективного 
определения инвестиционной 
привлекательности компании. Предложил 
использовать понятие инновационного 
потенциала для проведения комплексной 
оценки инновационной стратегии.

комплексный подход

Анамари-Беатрис С. 
[6]

предлагает определять эффективность 
и целесообразность инвестирования 
традиционными методами – дисконтирования 
денежных потоков (DCF), а именно чистый 
дисконтированный доход (NPV) и внутренняя 
норма доходности (IRR).

традиционный 
обобщенный подход

Amit Mittala, Deepika 
Jhamb [7]

утверждают, что определение инвестиционной 
привлекательности необходимо проводить на 
основании факторного анализа, так как 
уверены, что у каждого потребителя, а 
соответственно и инвестора, индивидуальный 
вкус и понятие о привлекательности

факторный анализ

Bogdan Rębiasz, 
Andrzej Macioł [8]

утверждают, что для каждой отрасли должна 
быть разработана модель определения уровня 
ИП предприятия на основании прогнозных 
оценок. 

прогнозная оценка
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The modern economy is characterized by 
global processes indicating its crisis state. This 
period is considered the most favorable for re-
structuring the activities, which is connected 
with the systemic factors of influence of invest-
ment activity. Competitiveness of industry and 
the whole country depends on the competitive-
ness of enterprises. Competitiveness is the base 
of the European Union economy. Fluctuations 
in economic activity forced business to change 
traditional methods of organization and man-
agement, and to search for new tools, knowl-
edge, resources and competences in order to 
strengthen its position and to ensure the com-
petitiveness of the enterprises. In this regard, 
scientists pay special attention to a fairly new 
concept - investment attractiveness. The aim is 
to develop the methodological mechanism en-
suring information system of investment attrac-
tiveness of the company. To achieve this goal 
have been used in the following general scien-
tific and special methods: theoretical synthesis, 
analysis and synthesis - to study the theoretical 
foundations of the system of investment attrac-
tiveness; abstract logical - for theoretical gener-
alizations and drawing conclusions.

Let’s start scientific work on this problem by 
considering the concept of “investment attrac-
tiveness”. L.  L.  Igonina considers that condi-
tions of carrying out the investment process in 
the market economy take specific forms, 
which reflects the peculiarities of the interac-
tion of subjects of investing in the system of 
market relations:

• availability of a significant, with a diversi-
fied by forms of ownership, structure of 
investment capital characterized by a pre-
dominance of private investment capital 
compared with the state one;

• availability of an inter-sectoral network of 
financial intermediaries, which facilitate 
realization of investment demand and 
supply;

• availability of a developed market for ob-
jects of investment (investee);

• distribution of investment capital between 
objects of investment according to eco-
nomic criteria for evaluating the invest-
ment attractiveness [1].

As the effectiveness of the investment pro-
cess and the level of investment object IA are 
interconnected, we believe it is important to 
determine the essence of the definition of “en-
terprise investment attractiveness” and related 
categories to identify quantitative and qualita-
tive indicators to be affected in order to build 
a hierarchical system of managing IA. There is 
no unified approach to defining IA in eco-
nomic literature. The detailed analysis of the 
proposed by scientists structure of the IA con-
cept and methods of its evaluation has re-
vealed significant differences. Thus, L.  S. Va-
linurova and O.  B.  Kazakova argue that the 
term of “investment attractiveness” is used 
without contextual and categorical content 
equating it with the investment risk, invest-
ment potential or financial flow. Therefore, the 
authors propose to define IA as “a set of vari-
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ous objective signs, properties, means, capa-
bilities of the economic system determining 
the potential solvent demand for investments”. 
[2] At the same time, scientists consider the 
concepts of IA, investment activity and invest-
ment risk to be related ones. A similar view is 
held by M.  I.  Leshchenko, V.  O.  Demin, 
I. I. Maruschak, which define IA as an integral 
feature, combining:

•  investment capacity — the volume of in-
vestments required to meet the demand, 
which is determined by availability of 
products with specific consumption char-
acteristics and capital investments re-
quired for its production;

• investment favorability — a degree of the 
enterprise ability of a targeted using of in-
vestments and ability of the best possible 
using of their own resources and capabilities;

• investment security — the indicator deter-
mined by the availability and functioning 
for a long time of legal documents regulat-
ing the terms of the enterprise and inves-
tor activity [3].

S. Yu. Nikonov believes that IA is “an inte-
gral characteristic of an individual enterprise, 
sector, region, state in terms of the develop-
ment prospects, profitability of investments 
and level of investment risk”. And, according 
to the scientists, the relevant concept is the 
investment potential — “a quantitative charac-
teristic considering basic macroeconomic in-
dicators, territory saturation by factors of 
production, level of the population income 
and its consumer demand” [4].  A. S. Malov-
ichko has a different view of the definition of 
IA. According to the scientist, IA is “a degree 
of a potential investor’s ability to invest in the 
enterprise at certain characteristics of its eco-
nomic activity corresponding to a pre-defined 
correlation of riskiness and profitability of the 
investment” [5]. I. O. Blank has a similar view 
and defines IA, as “a general characteristics of 
advantages and disadvantages of investing in 
individual spheres and objects from the stand-
point of an individual investor” [6]. E. I. Kry-
lov considers IA an independent economic 
category, which is characterized by stability of 
the enterprise financial status, return on capi-

tal, share prices and level of dividends, and is 
formed due to competitiveness of products 
and client orientation of the enterprise. Ac-
cording to the scientists, the level of innova-
tion activities within the strategic develop-
ment is important for enhancing the enterprise 
IA [7]. In opinion of F. M. - G. Topsakhalova, 
R.  R.  Lepshokova, D.  A.  Khojtchujev, IA 
should be considered in its narrow and broad 
meaning.  On the one hand, IA is an integral 
result of reflecting the dynamics, current and 
projected state of the entity, and on the other 
hand, it is a system of socio-economic, politi-
cal, financial and administrative relations, 
which arise in regard to expediency of invest-
ing into a particular economic entity. That is, 
this is an economic category, which is charac-
terized by the efficient use of resources, capac-
ity for self-development based on increasing 
the return on capital, technical and economic 
level of production, quality and competitive-
ness of products. Also, the scientists believe 
that IA defines a set of different factors, which 
list and impact may differ and vary depending 
on the composition of investors as well as in-
dustrial and technical features of the invested 
production, quality of its economic develop-
ment both in the past, at present and in the 
future [8]. O.  V.  Bandurin and B.  A.  Tchub, 
S. I. Basalay and L. I. Khoruzhyj use the term 
of “investment attractiveness” to determine 
the reliability of borrowers by grouping them 
on the basis of indicators of formal and infor-
mal evaluation of their activity [9, 10]. The 
analysis of the proposed interpretations of IA 
allows revealing such unresolved questions:

the lack of characteristics of IA as a struc-
ture-forming component of the system of 
managing IA (a complex of institutional, orga-
nizational, informational criteria for the evalu-
ation of individual enterprises);

IA is not considered as an active component 
of the process of “purchase and sale”;

 the lack of IA description from the position 
of the systemic and purposeful approach: the 
level of enterprise IA is informationally sig-
nificant for both the investors and investee, 
therefore, to determine this level there should 
exist a corresponding database and an exhaus-
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tive list of factors influencing the level of the 
enterprise IA.

The most popular modern definition of in-
vestment attractiveness was proposed by The 
Gdańsk Institute for Market Economics (iBN-
GR). According to the authors, investment at-
tractiveness is understood as a set of incentives 
for investment which offering wide-ranging 
benefits that may be obtained when conducting 
business activities in certain areas. They result 
from the specific features of the area where a 
given economic activity is being developed. 
These benefits are defined as location factors 
too. This is a category which has an essential 
impact on the decision making process related 
to business activity locations. From this per-
spective, the region which is attractive for inves-
tors is the one that makes the best location for 
foreign direct investments. Hence, it may be 
concluded that investment attractiveness has a 
real character and is reflected in investors’ deci-
sions about transferring their capital. In addi-
tion, the presented definitions are mutually 
complementary, so we propose to consider IA 
as an economic category characterized by a 
combination of the specified by the investor 
qualitative and quantitative indicators, the rela-
tion of which influence the final result of invest-
ing, which is conditioned by a certain level of 
profit associated with implementation by the 
enterprise of its investment activity.
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Впервые в российском законодательстве 
понятие накопительной пенсии было сфор-
мулировано в Федеральном законе РФ от 
28 декабря 2013 г. № 424 «О накопительной 
пенсии» (вступивший в силу с 1  января 
2015  г.) [3]. В соответствии со статьей 
3  указанного закона под накопительной 
пенсией следует понимать ежемесячную 
денежную выплату в целях компенсации 
застрахованным лицам заработной платы 
и иных выплати вознаграждений, утрачен-
ных ими с связи с наступлением нетрудо-
способности вследствие старости, исчис-
ленная исходя их суммы средств пенсион-
ных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица или на пенсионном 
счете накопительной пенсии застрахован-
ного лица, по состоянию на день назначе-
ния накопительной пенсии.

Прообразом накопительной пенсии яв-
ляется накопительная часть трудовой пен-
сии по старости, установленная впервые 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. 
№ 173 «О трудовых пенсиях» [5]. Было 
предусмотрено, что помимо основной, то 
есть страховой части пенсии по старости, 
устанавливается также накопительная 
часть трудовой пенсии по старости. Нако-
пительная часть трудовой пенсии по ста-
рости (с 01.01.2015 накопительная пенсия) 
по умолчанию находится в пенсионном 
фонде России (далее  – ПФР), но может 
быть переведена застрахованным лицом в 
негосударственный пенсионный фонд (да-
лее  – НПФ) (статья 36.6  Федерального за-

кона от 07  мая 1998 № 75 «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» [4].

Накопительная пенсия является допол-
нительной пенсии по отношению к основ-
ной (страховой) пенсии, но при этом отно-
сится к обязательному виду страхования. 
Основное отличие ее от страховой пенсии 
заключается в том, что ее накопление про-
изводится на индивидуальном счете застра-
хованного лица и выплата накоплений про-
изводится при наступлении страхового слу-
чая, то есть наступление старости. Но если 
страховой случай не наступил (это может 
произойти если застрахованное лицо не до-
жило до старости), то в отличие от страхо-
вой пенсии правопреемники застрахован-
ного лица вправе получить эти накопления 
в порядке наследования. Вместе с тем, на-
следования накопительной пенсии произ-
водится не в общем порядке, предусмотрен-
ного частью третьей Гражданского кодекса 
РФ [2], а отдельными нормативными акта-
ми. Это связано с тем, что накопительная 
пенсия относится к страховым выплатам, а 
не к накоплениям. Поэтому наследование 
данной пенсии производится не путем об-
ращения к нотариусу, как это предусмотре-
но для остального имущества в РФ, а в ином 
порядке. Оформить наследование накопи-
тельной пенсии правопреемник застрахо-
ванного лица может путем обращения в 
пенсионные фонды.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 
1183 Гражданского кодекса РФ накопитель-
ную пенсию (как и другие виды выплат) 
можно предать по наследству [2].
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В части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 28.112.2013 № 424  –ФЗ «О накопитель-
ной пенсии» [3] говорится о том, что в слу-
чае, если смерть застрахованного лица на-
ступила до назначения ему накопительной 
пенсии» в случае, если смерть застрахован-
ного лица наступила до назначения ему на-
копительной пенсии или до корректиров-
ки ее размера с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений, средства пенси-
онных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого сче-
та или на пенсионном счете накопительной 
пенсии застрахованного лица, за исключе-
нием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии, а 
также результата от их инвестирования, 
выплачиваются правопреемникам умер-
шего застрахованного лица. При этом за-
страхованное лицо вправе в любое время 
посредством подачи заявления о распреде-
лении средств пенсионных накоплений 
страховщику, у которого застрахованное 
лицо формирует пенсионных накопления, 
определить конкретных лиц, которым мо-
жет быть произведена такая выплата, а 
также установить, в каких долях следует 
распределить между ними указанные сред-
ства. Такое заявление может быть пред-
ставлено в форме электронного документа, 
который передается страховщику с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая федеральную государственную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». При 
отсутствии указанного заявления средства 
пенсионных накоплений, подлежащие вы-
плате родственникам умершего застрахо-
ванного лица, распределяются между ними 
в равных долях.

Порядок оформления заявления застра-
хованного лица в форме электронного до-
кумента регулируется Постановлением 
Правительства РФ от 11 мая 2015 г. № 455 
«О порядке оформления заявления застра-
хованного лица о распределении средств 

пенсионных накоплений и заявления за-
страхованного лица о назначении, выплате 
и доставке накопительной пенсии в форме 
электронного документа» [6]. Заявление 
застрахованного лица о распределении 
пенсионных накоплений, заполняется в со-
ответствии с требованиями к формам, 
утверждаемым ПФР совместно с Минкомс-
вязью России на сайте Фонда. На первом 
заявлении проставляется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись, на 
втором – простая.

В соответствии с частью 7  статьи 7  ука-
занного выше закона правом на получение 
пенсионных накоплений обладают право-
преемники застрахованного лица из числа 
родственников, к которым относятся его 
дети, в том числе усыновленные, супруга 
(супруг), родители (усыновители), братья, 
сестры, дедушки, бабушки и внуки незави-
симо от возраста и состояния трудоспособ-
ности, в следующей последовательности:

1) в первую очередь – детям, в том чис-
ле усыновленным, супруге (супругу) и ро-
дителям (усыновителям);

2) Во вторую очередь  – братьям, се-
страм, дедушка, бабушкам и внукам.

Выплаты пенсионных накоплений род-
ственникам умершего застрахованного 
лица одной очереди осуществляется в рав-
ных долях. Родственники второй очереди 
имеют право на получение средств пенси-
онных накоплений, только при отсутствии 
родственников первой очереди. В случае 
отсутствия у застрахованного лица род-
ственников, ети средства учитываются в 
составе резерва страховщика. При этом 
специальная часть индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица или пен-
сионных счет накопительной пенсии за-
крываются.

Выплата средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам застрахованного 
лица осуществляется при условии обраще-
ния за указанной выплатой к страховщику, 
у которого формировались средства пен-
сионных накоплений (ПФР или НПФ) на 
дату смерти застрахованного лица, в тече-
ние 6 месяцев со дня смерти застрахован-
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ного лица. Срок обращения за выплатой 
может быть восстановлении в судебном 
порядке по заявлению правопреемника, 
пропустившего указанный срок.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наследование накопительной пенсии 
осуществляется через обращение в ПФР 
или в НПФ, а не к нотариусу, куда мы обра-
щаемся за наследованием основных видов 
имущества. Вместе с тем, можно согласит-
ся с мнение некоторых авторов, которые 
считают выплату пенсионных средств за-
страхованного лица его правопреемникам 
при отсутствии заявления суррогатом на-
следования по закону. Эта точка зрения 
обосновывается ими теми обстоятельства-
ми, что установлена очередность наследо-
вания, а также предусмотрен срок для при-
нятия наследства [7,8].
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Во все времена семья для каждого чело-
века остается неисчерпаемым источником 
любви, преданности и  поддержки. Семья 
играет огромную роль в жизни каждого че-
ловека, а особенно в жизни ребенка. Семья 
подготавливает ребенка к жизни, является 
его первым и самым главным источником 
социальных идеалов, закладывает основы 
общественного поведения, именно в семье 
у  ребенка формируется определенное ми-
ровоззрение на жизнь. Австрийский педа-
гог Х. Райнпрехт, отмечал, что «хорошая 
супружеская пара является для ребенка ис-
точником ценностной ориентации, без ро-
дителей процесс поэтапного формирова-
ния личности затруднен».

В современной России без родительской 
опеки остаются сотни тысяч детей в  силу 
различных обстоятельств, будь то смерть 
родителей, материальные либо жилищные 
трудности семьи, рост вне брачной рожда-
емости. У ребенка есть право жить и вос-
питываться в  семье не смотря на утрату 
своих родных родителей, это право у  ре-

бенка никто не отнимал. Государство пред-
усмотрело следующие формы устройства 
детей в  семьи  — это усыновление, опека 
и попечительство, и приемная семья. Усы-
новление или удочерение (далее усыновле-
ние) является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Усыновление допускается 
в  отношении несовершеннолетних детей 
и  только в  их интересах с  соблюдением 
требований абзаца третьего пункта 1  ста-
тьи 123  Семейного кодекса РФ, а  также 
с  учетом возможностей обеспечить детям 
полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и  нравственное развитие. Семей-
ный кодекс не содержит точного определе-
ния понятия усыновление. Однако многие 
авторы раскрывают понятие усыновления 
и  наиболее полное определение на наш 
взгляд дано Л. М. Пчелинцевой, понимаю-
щей под усыновлением юридический акт, 
в результате которого между усыновителя-
ми (усыновителем) и его родственниками, 
с  одной стороны, и  усыновленным ребен-
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ком — с другой, возникают такие же права 
и  обязанности, как между родителями 
и  детьми, а  также их родственниками по 
происхождению.1

В.  Т.  Батычко рассматривает усыновле-
ние или удочерение как юридический акт, 
в силу которого между усыновленным ре-
бенком и лицом или лицами, принявшими 
его на воспитание, устанавливаются лич-
ные и  имущественные отношения, суще-
ствующие между родителями и  детьми. 2 
Таким образом, усыновление (удочерение) 
представляет собой процесс принятия на 
воспитание детей, лишившихся попечения 
родителей, с установлением между усынов-
ленным и  усыновителем правовых (лич-
ных и имущественных) отношений, суще-
ствующих между родителями и  детьми. В 
последнее время в  России наблюдается 
тенденция возрастания случаев усыновле-
ния российских сирот гражданами ино-
странных государств. Именно поэтому, в 
последние годы нашу страну все чаше со-
трясают скандалы, связанные с усыновле-
нием российских детей иностранцами. Хо-
телось бы разобраться и попытаться хотя 
бы приблизиться к пониманию того, по-
рождаются ли эти проблемы недостаточ-
ным или неправильным законодательным 
регулированием, или, по большей мере, 
проистекают из правоприменения.

Статья 124 Семейного кодекса РФ гово-
рит о том, что усыновление детей ино-
странными гражданами или лицами без 
гражданства допускается только в случаях, 
если не представляется возможным пере-
дать этих детей на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации либо род-
ственникам детей независимо от места их 
проживания. Что же получается на самом 
деле? Приведем статистические данные: в 
2015  году российскими гражданами было 
усыновлено в процентном соотношении 
89% детей, а иностранными гражданами 
соответственно 11%, если сравнивать с 

1  Пчелинцева Л. М. Семейное право России: 
учебник. Норма, 2012.– 719 с.
2  Батычко В. Т. Международное частное 
право. Конспект лекций.

2011 годом, получается, что доля междуна-
родного усыновления значительно сокра-
тилось, ведь статистика 2011 г. показывает 
31% усыновленных детей иностранными 
гражданами. С чем же связано, такое сни-
жение международного усыновления?

Не так давно российская обществен-
ность взорвалась мнениями по поводу за-
конодательной инициативы группы депу-
татов Государственной Думы России от 
партии «Единая Россия», суть которой сво-
дилась к тому, чтобы ввести запрет на усы-
новление российских детей гражданами 
Соединенных Штатов Америки.

После жаркой дискуссии в интернете, на 
радио, в газетах и на телевидении, закон 
все-таки был принят и начал реализовы-
ваться на всей территории страны.

Не смотря на шквал критики так называ-
емых либеральных СМИ, суть этого запре-
та была направлена не на ущемление прав 
детей, а, напротив, – на их защиту. Как из-
вестно, поводом для принятия такого зако-
на послужили многочисленные нарушения 
прав российских детей усыновителями из 
США, приводившие в отдельных случаях 
даже к смерти детей. Естественно, что рос-
сийское руководство не стало терпеть та-
кого отношения ни к российским детям, ни 
к себе.

Закон был введен в действие с 01 января 
2013 года и действует по настоящее время. 
Данный закон называют «законом Димы 
Яковлева», который в  том числе подразу-
мевает запрет на усыновление российских 
детей родителями из США. И в настоящий 
момент нет никаких предпосылок для его 
отмены. Благодаря данному закону госу-
дарство заставляет иностранцев уважать 
права и  свободы российских граждан. 
К  нашему сожалению, законодательство 
закрепляет только формальные критерии 
усыновителей, и  этого иногда является не 
достаточным. Во многих случаях сами ор-
ганы опеки не проявляют должного внима-
ния к данному процессу. Попадая в прием-
ную иностранную семью, ребенку пред-
ставляется сложный процесс адаптации 
в  чужом для него государстве: незнание 
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языка, обычаев, культуры очень часто яв-
ляются существенными препятствиями 
для нормальной жизни и развития ребен-
ка. В  связи с  этим, немаловажную роль 
играют вопросы профессиональной подго-
товки иностранных усыновителей к  при-
нятию в семью ребенка (статья 127 СК РФ 
предусматривает прохождение такой под-
готовки в  качестве одного из критериев 
усыновителя). Однако хотелось бы отме-
тить, что данная статья говорит о том, что 
подготовка иностранных усыновителей 
может быть проведена в государстве, граж-
данами которого они являются. В целях ре-
ализации вышеуказанного требования 
Минобрнауки России подготовило письмо 
от 24 августа 2012 г. № ИР-713/07 «О подго-
товке лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей», в какой-то степени 
регулирующего особенности прохождения 
подготовки кандидатов в  приемные роди-
тели иностранными гражданами, постоян-
но проживающих за пределами террито-
рии Российской Федерации. Однако этого 
представляется недостаточным. По наше-

му мнению, необходимо закрепить в  рос-
сийском законодательстве положение, 
о том, что иностранные родители обязаны 
пройти подготовку в России, чтобы лучше 
узнать наш менталитет, наши особенности 
культуры и многое другое.

Все вышеизложенное укрепляет нас в 
мысли, что необходимо активизировать 
возможности криминалистики по раскры-
тию, предупреждению и предотвращению 
незаконного усыновления иностранными 
гражданами российских детей.
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Одной из глобальных экологических 
проблем на сегодняшний день является из-
менение климата. Климатические измене-
ния происходят сравнительно быстро. Они 
затрагивают использование земель, расти-
тельность, смену ареалов многих видов 
животных и растений. По мнению ряда 
ученых, пристальное внимание должно 
уделяться таким событиям, как средневре-
менные изменения климата, а также изме-
нением частоты происходящих экстре-
мальных климатических событий.

Одна из наиболее известных нам попы-
ток описать изменение климата  – теория 
глобального потепления. Сторонники дан-
ной теории констатируют 90 % вероят-
ность того, что большая часть изменения 
температуры вызвана повышением кон-
центрации парниковых газов вследствие 
человеческой деятельности.[1, c.26].

Группа экспертов ООН, состоящая из 
ученых 95-ти стран, исследовала экосисте-
мы Земли и пришла к выводу, что деятель-
ность человека нанесла непоправимый 
ущерб планете. Стремительно возросло 
потребление энергоресурсов, происходит 
массовое вырубание лесов, загрязняются 
источники пресной воды. Потребление 
воды за последние 40  лет возросло в два 

раза, и более одного миллиарда людей уже 
не имеют свободного доступа к пресной 
воде, исчезновение грозит 10-30% млеко-
питающих, птиц и рыб.

Теория глобального потепления легла в 
основу проекта мирового масштаба, на-
правленного на решение проблем экологии 
и известного нам как Киотский протокол к 
Рамочной конвенции ООН «Об изменении 
климата».[2, c.1].

Руководство данного проекта, подводя 
итоги десятилетней работы в феврале 
2015  года, заявило о его высокой эффек-
тивности и успешности. Итогом такой 
оптимистичной самооценки, стало реше-
ние провести встречу сторон в декабре 
2015  года в Париже, на которой был 
утвержден проект нового соглашения по 
борьбе с изменениями климата.

Сегодня мы можем отметить, что Па-
рижское соглашение было подписано пред-
ставителями 196 стран и встречено восто-
рженными оценками ведущих мировых 
политиков и прессы.

Поверхностный взгляд на РКИК ООН 
позволяет увидеть серьёзную работу, про-
водимую на мировом уровне для исправле-
ния негативных последствий глобального 
потепления. Но если мы ознакомимся бо-
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лее детально с «работой» данного проекта, 
то становится понятно, что выполнение 
обязательств в рамках Киотского протоко-
ла сведено до реализации коммерческих 
целей через торговлю квотами. Принятие 
нового документа  – Парижского соглаше-
ния  – лишь подтверждает ориентацию 
проекта на удовлетворение интересов биз-
неса и политики, а не на заботу о людях и 
об экологии планеты.[3, c.60].

Для такого вывода достаточно несколь-
ких аргументов. Во-первых, тот факт, что 
Парижское соглашение подписано без кон-
кретных обязательств стран-участников. 
Как следствие, в документе не предусмо-
трена ответственность за неисполнение 
этих самых обязательств.

Во-вторых, в понятие «изменение клима-
та» специалисты РКИК ООН сегодня вкла-
дывают то же значение, как и 25 лет тому 
назад, а именно: рост температуры припо-
верхностного слоя воздуха по всей плане-
те. Но с 1991 года (именно тогда под эгидой 
ООН были начаты переговоры о принятии 
РКИК) кроме повышения температуры 
воздуха стали происходить и другие при-
родные аномалии, которые упрямо не при-
нимаются во внимание учёными ООН.

В-третьих, теория глобального потепле-
ния так и остается недоказанной теорией. 

Однако, как нам известно – ценность науч-
ных данных в подтверждении их на прак-
тике. Антропогенный эффект безусловно 
существует, но степень его влияния на из-
менение климата сильно преувеличена 
специалистами проекта РКИК ООН и не 
имеет каких-либо реальных доказательств.
[4, c.246].

Таким образом, на сегодняшний день 
весьма актуальной является проблема из-
менения климата. Ее не разрешение может 
привести к тяжким последствиям для жи-
телей планеты Земля. Однако ее разреше-
ние в рамках Киотского протокола к Ра-
мочной конвенции ООН «Об изменении 
климата» было формальным.
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На сегодняшний день достаточно остро 
стоит проблема качества продуктов пита-
ния. Именно она, по мнению ведущих уче-
ных мира, определяет плачевное состояние 
здоровья современного человека.

В целом, проблемы качества питания 
можно описать следующим образом: пи-
щевой продукт начинает свой путь на зем-
ле. Там на него оказывают влияние атмос-
ферные осадки и вода, которая применяет-
ся для полива. Следовательно, уже на дан-
ной стадии продукт насыщается минераль-
ными и азотными удобрениями, например, 
нитратами, которые применяются либо не-
рационально, либо избыточно. Кроме того, 
атмосферные осадки доносят до продукта 
большое количество химических соедине-
ний, образующихся в результате промыш-
ленных и бытовых выбросов в атмосферу. 
Современная агрохимия в целях увеличе-
ния урожайности, а также борьбы с сорня-
ками и различными вредителями сельско-
хозяйственных культур использует разно-
образные гербициды, пестициды, инсекти-
циды, фунгициды, дефолианты, и многое 
другое.

Помимо этого, достаточно широко ис-
пользуются различные корма, кормовые 
добавки для увеличения привеса скота, 
птицы, увеличения количества яиц и моло-
ка. В качестве кормовых добавок и компо-
нентов, как правило, используются гормо-

нальные препараты, антибиотики, регуля-
торы роста, стимуляторы продуктивности 
и т.п. Также современная наука подарила 
генетически модифицированные продук-
ты питания, которые очень удобны для 
производителя, так как значительно вы-
годны в экономическом плане, чем тради-
ционные, потому что менее подвержены 
болезням, удобнее при хранении и обра-
ботке. Однако существует совершенно 
обоснованная точка зрения ряда ученых, 
что употребление генетически модифици-
рованных продуктов питания крайне опас-
но в плане влияния на генетический аппа-
рат человека. [1, c.105].

В Евросоюзе продукты питания, кото-
рые изготовлены из микроорганизмов и 
животных, которых кормили трансгенны-
ми кормами, с юридической точки зрения 
не считаются генетически модифициро-
ванными. Однако, например, Федеральный 
союз Германии по пищевому законодатель-
ству и исследованию пищевых продуктов, 
выяснил, что уже в наши дни в немецких 
супермаркетах продается большое количе-
ство продуктов питания, содержащих ге-
нетически модифицированные компонен-
ты. Согласно оценкам, от 60  до 80 % всех 
продуктов питания тем или иным образом 
соприкасаются в процессе их производства 
с генной инженерией.[2, c.3].

Но какой же выход из сложившейся си-
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туации? Некоторые специалисты в каче-
стве альтернативы предлагают развитие 
производства экологически чистых про-
дуктов питания. На данный момент только 
экологически чистые, органические, про-
дукты являются гарантией безопасности и 
здоровья людей. По международным стан-
дартам, только при производстве органи-
ческой продукции можно полностью кон-
тролировать весь цикл продукта. При та-
ком производстве запрещено использова-
ние любых компонентов, которые могут 
навредить человеку. Но проблема заключа-
ется в том, что компетентных специали-
стов в этой отрасли очень мало. Инспекти-
ровать органические хозяйства также 
некому. Еще одна проблема  – это уверен-
ность большинства людей, что органиче-

ские продукты являются едой для «золото-
го миллиарда». [3, c.405].

Таким образом, на сегодняшний день суще-
ствует проблема некачественного питания, ко-
торая заключается в использовании химиче-
ских добавок при производстве продуктов, 
широкое распространение ГМО и т.п. Эта про-
блема будет решена путем развития производ-
ства экологически чистых продуктов питания.

Список использованных источников.
1. Гойчук О. И. Продовольственная безопасность// 

Молодой ученый- 2014. – №6. – С.105-109.
2. Ковалев Е.А. Новые аспекты мировой продо-

вольственной проблемы.//Мировая экономика и 
международные отношения. — 2015. -№ 3.– с.3–9.

3. Мартынова и В. А. Морозова. Продовольственная 
проблема в современном мире. М.: Наука, 2014.C.405.

© А.А. Кашаева, 2017
E-meil: KASHAEVA.97@LIST.RU



 37 

Economy. Zarządzanie.  Państwo i Prawo.      

Достижения в научной и технической 
сфере, информатизация общества, наряду 
с глубокими социально-политическими 
кризисами и перестройкой традиционных 
общественных структур выступает едва ли 
не главной особенностью современного 
противоречивого столетия. В настоящее 
время перед человечеством остро стоит 
экологическая проблема, поражающая сво-
ей непредсказуемостью и глобальными 
масштабами:

• загрязнение вод, которое в комплексе 
наносит вред здоровью людей и рыб-
ным запасам;

• деградация сельхозугодий, которая 
приводит к засухе и эрозии почв в 
большинстве районах мира, что прово-
цирует недоедание, голод, болезни;

• загрязнение воздуха, наносящее все бо-
лее ощутимый вред здоровью людей;

• массовое уничтожение лесных угодий, 
которое негативно сказывается на кли-
мате и сокращает биоразнообразие, ге-
нофонд.

Серьезными угрозами здоровью являют-
ся истощение озонового слоя, защищаю-
щего от вредных излучений Солнца. К гло-
бальным изменениям в климате Земли ве-
дет «парниковый эффект».

То есть экологические проблемы заявля-
ют о себе комплексом утрат, бедствий и 
трудностей, возникших перед человече-
ством в результате недальновидного, не-
брежного и даже хищнического использо-
вания окружающей природы, отвечающей 

на такое отношение к себе истощением 
жизненно необходимых человеку[1].

Проблемы чрезвычайных обстоя-
тельств в экологии оказываются напря-
мую связанными с образованием много-
численных очагов бедствий как в России, 
так и во всём мире.

Проявляется правовая, эколого-эконо-
мическая и научно-техническая пробле-
ма  – как обеспечить экологическую безо-
пасность, образуется новый вид деятель-
ности – как защита общества и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (с негативными 
экологическими последствиями), направ-
ленной на решение данной проблемы. Обе-
спечение экологической безопасности  – 
это не просто решение экологических за-
дач, но и повышение социальной защи-
щённости человека, стабильности и устой-
чивости производственно-хозяйственной 
деятельности стран.

Все выше сказанное дает стимул к дина-
мичному развитию международного эко-
логического права. Заслуживает внимания 
специфичность данного развития, состоя-
щая в большой роли общественности и 
средств массовой информации. Принятие 
многих актов и решений правительствами 
проходит под их воздействием. Массовые 
движения, направленные на защиту эколо-
гических прав, разные партии «зеленых» 
становятся все более влиятельными.

Также ведущую роль в развитии между-
народного экологического права играют 
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международные организации, деятель-
ность которых основана на ряде принци-
пов и норм международного права, кото-
рые регулируют действия стран по предот-
вращению, ограничению и устранению 
вреда окружающей природной среде из 
разных источников, а также стимулируют 
и контролируют рациональное, экологиче-
ски обоснованное использование природ-
ных ресурсов.

Международные организации, занимаю-
щиеся защитой экологических прав разде-
ляют на:

1) международные межправительствен-
ные организации;

2) международные неправительственные 
организации [2].

Организация Объединенных Наций 
(ООН) занимает особое место среди меж-
дународных межправительственных орга-
низаций.

Из основных положений Устава ООН 
вытекает защита окружающей человека 
среды. Ее целью и задачей является оказа-
ние содействия по разрешению междуна-
родных проблем в сферах экономической, 
социальной жизни, здравоохранения, по-
вышения уровня жизни населения, соблю-
дения прав человека. 

Генеральной Ассамблеей ООН определя-
ются главные направления экологической 
политики Международного сообщества, 
разрабатываются принципы взаимоотно-
шений стран по защите экологических 
прав, принимаются решения о проведении 
международных конференций ООН по 
проблемным вопросам окружающей сре-
ды, разрабатываются проекты междуна-
родных конвенций, рекомендации по за-
щите экологических прав, создаются новые 
природоохранительные органы, оказыва-
ется помощь в развитии многостороннего 
и двустороннего сотрудничества стран с 
целью защиты окружающей среды.

Деятельность по защите экологических 
прав ООН осуществляется непосредствен-
но или через ее главные и вспомогательные 
органы, либо через систему специализиро-
ванных учреждений.

Состав таких учреждений ООН представ-
лен Специализированными учреждениями и 
программами, в сферу деятельности которых 
входят вопросы по обеспечению охраны 
окружающей среды. Такие органы и про-
граммы представлены: Программами Орга-
низации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде (ЮНЕП); Организацией Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО); Организаци-
ей Объединенных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО); Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ); 
Экономической и социальной комиссией для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); Европей-
ской экономической комиссией Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

Помимо органов и программ ООН, в 
число международных правительственных 
организаций входят: Совет Европы; Все-
мирная организация здравоохранения 
(ВОЗ); Международная морская организа-
ция (ИМО); Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Имен-
но они исполняют функции в сфере защи-
ты экологических прав.

Состав международных неправитель-
ственных организаций представлен: Меж-
дународным союзом охраны природы; Все-
мирным фондом дикой природы; Гринпи-
сом; Всемирным банком и другими органи-
зациями.
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Юридична відповідальність виступає 
основним і самостійним різновидом соці-
альної відповідальності. Єдиною підста-
вою юридичної відповідальності є вчинен-
ня особою правопорушення за умови 
наявності правової (договірно-правової) 
норми, що встановлює міру відповідаль-
ності за нього.

Здійснення правопорушень тягне за со-
бою юридичну відповідальність у вигляді 
застосування до правопорушників захо-
дів державного примусу. В залежності від 
характеристики видів правопорушень 
розрізняються і види юридичної відпові-
дальності, а саме: кримінальна, адміні-
стративна, цивільна, дисциплінарна та 
матеріальна.

Підстави юридичної відповідальності 
— це сукупність обставин, наявність яких 
робить юридичну відповідальність можли-
вою і необхідною. Відсутність сукупності 
таких обставин виключає таку відпові-
дальність.

В юридичній науці відрізняють форми 
підстави:

• притягнення до юридичної відпові-
дальності;

• настання юридичної відповідальності.
Підстави притягнення до юридичної від-

повідальності - сукупність обставин, на-
явність яких робить юридичну відпові-
дальність можливою. Такими є:

• наявність складу правопорушення 
(фактична підстава).

• наявність норми права, що прямо пе-
редбачає склад правопорушення (нор-
мативна підстава).

Підстави настання юридичної відпові-
дальності - це сукупність обставин, наяв-
ність яких робить юридичну відповідаль-
ність належною. Такими є:

• факт учинення небезпечного діяння, 
правопорушення (фактична підстава).

• наявність норми права, яка забороняє 
таку поведінку та встановлює відповід-
ні санкції (нормативна підстава).

• відсутність підстав звільнення від юри-
дичної відповідальності.

• наявність правозастосовного акта — 
рішення компетентного органу, яким 
покладається юридична відповідаль-
ність, визначаються вид та міра дер-
жавного впливу — процесуальна під-
става [2].

Умови, що виключають юридичну від-
повідальність, такими є:

• неосудність особи;
• наявність умов, що виключають сус-

пільну небезпеку (шкідливість) діяння 
(непереборна сила, необхідна оборона, 
крайня необхідність, обґрунтований 
ризик, фізичний чи психічний примус, 
виконання наказу чи розпорядження, 
примирення сторін тощо);

• відсутність у діянні складу правопору-
шення;

• збіг строків давності притягнення до 
відповідальності;

• видання акту амністії чи помилування, 
або відміна акту, що встановлював 
юридичну відповідальність. [2]

Цілі юридичної відповідальності - це 
конкретний прояв загальних цілей права 
(закріплення, врегулювання та охорона 
суспільних відносин).

Цілі юридичної відповідальності перед-
бачають:

• забезпечення прав та свобод суб’єктів 
шляхом їх гарантування, охорони та 
відновлення.

• охорона та захист суспільного порядку 
шляхом запобігання правопорушенням 
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та перевиховання правопорушників.
• захист правопорядку та виховання гро-

мадян шляхом створення умов для по-
карання винних осіб та їх перевихован-
ня; здійснення правової пропаганди та 
визначення переваг  правомірної пове-
дінки.

• компенсація спричиненої порушенням 
шкоди та відновлення порушених 
суб’єктивних прав.

• запобігання скоєнню правопорушень у 
майбутньому [3].

Функції юридичної відповідальності — це 
основні напрями впливу на суспільство, завдяки 
яким досягається мета відповідальності та які ви-
значають її призначення як засобу забезпечення 
суспільного порядку. Основними функціями 
юридичної відповідальності є наступні: репре-
сивно-каральна функція; правопоновлююча 
функція; виховна функція; регулятивна функція 
[3]. 

Принципи юридичної відповідальності  — це 
вимоги до юридичної відповідальності, які визна-
чають її зміст, функції, підстави, гарантії, проце-
дури здійснення. Форма закріплення принципів 
юридичної відповідальності може бути прямою - 
шляхом фіксування в тексті нормативно–право-
вого акта, або опосередкованою іншими джерела-
ми права. Основними принципами юридичної 
відповідальності є наступні: принцип справедли-
вості; принцип законності; принцип невідворот-
ності; принцип доцільності; принцип обґрунтова-
ності; принцип гуманізму; принцип 
індивідуалізації відповідальності.

Юридична відповідальність особи має індиві-
дуальний характер.

Принцип індивідуалізації відповідальності 
знаходить також свій вираз в тому, що при при-
значенні покарання мають враховуватися всі осо-
бливості та обставини справи, характер право-
порушення, ступінь здійснення винною особою 
протиправного наміру, ступінь вини, властиві їй 

індивідуальні риси, спосіб життя, мотиви скоєння 
правопорушення і ін.

В основу притягнення до юридичної відповідаль-
ності має бути покладений конкретний склад право-
порушення, яке скоїла особа. Відмінність у складі 
правопорушення (як в цілому, так і в конкретних 
його елементах) дає підстави для притягнення особи 
до різних видів юридичної відповідальності (напри-
клад, при скоєнні крадіжки чи умисного знищення 
або пошкодження майна громадян винна особа може 
бути притягнута до кримінальної та цивільно-право-
вої відповідальності).

Ніхто не може бути двічі притягнений до юри-
дичної відповідальності одного виду за одне й те 
саме правопорушення [1].

Це положення цілком відповідає між народно-
правовим вимогам про права людини. Так, згідно з 
п.7 статті 14 Міжнародного пакту про цивільні та 
політичні права/ніхто не повинен бути вдруге засу-
джений чи покараний за злочин, за який він уже був 
остаточно засуджений або виправданий відповідно 
до чинного закону або кримінально-процесуально-
го права кожної країни [4].
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З початком нового 2017 року з’являються 
і нові зміни в трудовому законодавстві 
України. Зокрема йдеться по Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» від 06.12.2016 
№1774-VII.

Фінансова відповідальність роботодавця 
врегульовані трудовим законодавством 
України [1]. 

В даному Законі докорінно змінено суть 
поняття «мінімальна заробітна плата», яка 
викладена в новій редакції в Кодексі Зако-
нів про працю (КЗпП) та Законі України 
«Про оплату праці» від 24.03.1995 року 
№108/95-ВР. Мінімальна заробітна плата - 
це встановлений законом мінімальний 
розмір оплати праці за виконану працівни-
ком місячну (годинну) норму праці. Міні-
мальна заробітна плата встановлюється 
одночасно в місячному та погодинному 
розмірах [2]. 

Законом про Держбюджет 2017 (від 
21.12.2016 року №1801/VII) встановле-
но розмір мінімальної заробітної плати – 3 
200 грн. [3].

Також, новим є те, що внесено зміни щодо 
визначення системи оплати праці, на сьо-
годні це тарифна та інші системи, що скла-
даються на основі оцінки складності квалі-
фікації працівника та виконуваних робіт.

Застосовувати фінансові санкції можуть: 
інспекції з питань праці (Державна служба 
України питань праці), Фіскальна служба 
та органи місцевого самоврядування.

Новим Законом ст. 265 КЗпП доповнено 
— встановлено відповідальність за: недо-
пущення до проведення перевірки з пи-
тань додержання законодавства про пра-
цю, створення перешкод у її проведенні 
— у трикратному розмірі мінімальної за-

робітної плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення (з 01.01.2017 
— 9600 грн); недопущення до проведення 
перевірки з питань додержання законодав-
ства про працю, створення перешкод при 
проведенні перевірки з питань виявлення 
порушень щодо фактичного допуску пра-
цівника до роботи без оформлення трудо-
вого договору (контракту), оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний ро-
бочий час, установлений на підприємстві, 
та виплати заробітної плати (винагороди) 
без нарахування та сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування та податків — у 100-крат-
ному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлен-
ня порушення (з 01.01.2017 — 320 тис. грн).

Отже, відповідальність яка застосову-
ється до роботодавців така:

Фінансова відповідальність:
100 мінімальних заробітних плат 

(320 000 грн.) – у разі перешкоджанню пе-
ревірки державному інспектору неоформ-
лених працівників трудовим договором, 
виплати заробітної плати без нарахування 
і сплати єдиного внеску;

30 м.з.п. (96 000 грн.) – за кожного пра-
цівника який: працює без договору; оформ-
лений на неповний робочий день, але фак-
тично працює повний робочий день; вида-
на заробітна плата без відрахування на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та податку; порушено терміни 
виплати або виплачено не в повному обся-
зі заробітну плату;

10 м.з.п. (32 00 грн.) - за кожного праців-
ника якому оплата праці здійснюється без 
дотримання держаних гарантій (неоплаче-
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на понаднормова робота, у вихідні та свят-
кові дні, за роботу у нічний час);

3 м.з.п. (9 600 грн.) - за затримку виплати 
заробітної плати більше ніж на 1 місяць 
або виплат не в повному обсязі, а також у 
разі не допуску інспекторів до перевірки;

1 м.з.п. (3 200 грн.) у разі неподання або 
несвоєчасного подання повідомлення про 
прийняття працівника на роботу та інші 
порушення трудового законодавства [1].

Адміністративна відповідальність 
(застосовується якщо порушення в судово-
му порядку не визнано грубим):

30-100 неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (510-1 700 грн.) – за порушення 
вимог законодавства про оплату праці;

100-300 н.м.д.г. (1 700-5 100 грн.) – за по-
вторне порушення протягом року або 
якщо вчинено щодо неповнолітнього, ва-
гітної жінки, самотнього батька або матері, 
що виховує дитину віком до 14 років або 
дитину-інваліда;

500-1000 н.м.д.г. (8 500-17 000 грн.) – до-
пуск до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту);

1000-2000 н.м.д.г. (17  000-34  000 грн.) – 
повторне порушення протягом року щодо 
допуску до роботи без відповідних доку-
ментів;

50-100 н.м.д.г. (850-1 700 грн.) – у разі не 
усунення порушень за вимогою інспекторів;

20-40 н.м.д.г. (340-680 грн.) – за порушен-
ня законодавства про охорону праці.

Кримінальна відповідальність (за неза-
конне звільнення працівника): штраф від 
2000 до 3000 н.м.д.г. (34 000- 51 000 грн.); 3 
роки без права займати посаду керівника; 

виправні роботи на строк до 2 років.
Повторне порушення або вчинення не-

правомірних дій до соціально захищених 
категорій громадян: штраф від 3000 до 
5000 н.м.д.г. (51  000-85  000 грн.); 5 років 
без права займати посаду керівника; ви-
правні роботи на строк до 2 років; арешт 
до 6 місяців.

За умисну не виплату заробітної плати 
більше ніж 1 місяць: штраф від 500 до 1000 
н.м.д.г. (8 500-17 000 грн.); виправні роботи 
на строк до 2 років; позбавлення волі на 
термін до 2 років без права бути керівни-
ком на 3 роки.

За нецільове використання коштів при-
значених для оплати праці: штраф від 1000 
до 1500 н.м.д.г. (17  000-25  500 грн.); обме-
ження волі до 3 років; позбавлення волі на 
термін до 5 років без права бути керівни-
ком 3 роки.

Отже, закон став суворішим до недобро-
совісних роботодавців, оскільки влада по-
силила покарання у разі порушення трудо-
вого законодавства.
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Особливо актуальним для подружжя є 
спадкування спільного майна, оскільки 
виникає питання, яким майном Ваш чоло-
вік (дружина) зможе користуватися і на-
далі, а яким доведеться поступитися спад-
коємцям.

Відтак, варто визначитися з тим, яке 
майно підлягає поділу, а також які є варіан-
ти його розподілу після смерті одного з по-
дружжя між спадкоємцями. Почнемо з ви-
значення спадкової маси.

За змістом ст. ст. 355 та 368 ЦК Украї-
ни правом спільної сумісної власності є пра-
во власності двох або більше осіб (співвлас-
ників) на майно без визначення часток 
кожного з них у праві власності. Підстава-
ми встановлення правового режиму спіль-
ної сумісної власності можуть бути, зокре-
ма, наступні юридичні факти: укладення 
шлюбу - щодо майна, набутого під час 
шлюбу, за винятками, визначеними СК 
України [1]; ведення спільної праці, в резуль-
таті якої майно набуте за спільні грошові 
кошти членів сім’ї, якщо інше не встанов-
лено письмовим договором [2]; передача 
майна у спільну сумісну власність наймача 
та членів його сім’ї в процесі приватизації 
державного житлового фонду [3].

Частка померлого учасника спільної су-
місної власності спадкується на загальних 
підставах і може переходити як до спадко-
ємців за заповітом, так і до спадкоємців за 
законом. Якщо хтось із спадкоємців одно-
часно виступає співвласником спільного 
майна, це не дає йому жодних переваг при 
спадкуванні. Водночас такий спадкоємець-

співвласник при розподілі спадщини має пе-
реважне перед іншими спадкоємцями право 
на виділ його у натурі майна у межах його 
спадкової частки, якщо це не порушує ін-
тересів інших спадкоємців, що мають іс-
тотне значення [2]. Майно, яке е спіль-
ною сумісною власністю подружжя, та 
порядок його спадкування

За загальним правилом, кожна річ, набу-
та за час шлюбу, крім речей індивідуально-
го користування, є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя. Варто врахо-
вувати також, що закон встановлює деякі 
спеціальні правила для віднесення тих чи 
інших видів майна до спільного майна по-
дружжя.

Поки подружжя проживає та користу-
ється майном спільно, питань у його на-
лежності не виникає. Але у випадку, якщо 
один з подружжя помирає, може виникну-
ти ситуація, за якої улюблене авто, яким 
подружжя кожні вихідні виїжджало на 
природу, не належатиме дружині.

Причин та факторів може бути багато. 
По-перше, це авто могло бути подаровано, 
а відтак належить до особистої приватної 
власності чоловіка, і спадкується всіма 
спадкоємцями на рівних умовах. По-друге, 
доля такого авто могла бути визначена в за-
повіті не на користь дружини. У такому ви-
падку дружина отримує свою частку в 
спільному авто, але не спадкує решту.

Таким чином, важливо розуміти, яка 
частина майна, котрим користується сім’я, 
безумовно належить до спільної власності, 
а з якою можуть виникнути питання.

Цивільне право
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Поділ спільного майна: шлюбний дого-
вір  та договір про поділ майна

Українське законодавство містить доволі 
широкий перелік можливостей для розпо-
ділу спільного майна подружжя. Вартими 
уваги є шлюбний договір та договір про 
поділ майна.

1. Шлюбним договором регулюються 
майнові права та обов’язки подружжя, а 
також можуть бути визначені майнові 
права та обов’язки подружжя як батьків. 
Сторони у шлюбному договорі можуть 
визначати правовий режим майна, яке 
дружина/чоловік передають для викорис-
тання на спільні потреби сім’ї; правовий 
режим майна, подарованого подружжю у 
зв’язку з реєстрацією шлюбу; порядок ко-
ристування житлом. Сторони можуть до-
мовитися про зміну правового режиму 
майна, набутого в шлюбі, та визначити 
його як особисте майно одного з подруж-
жя або навпаки на особисте майно поши-
рити режим спільного майна подружжя. 
Шлюбним договором може регулюватися 
порядок користування одним із подруж-
жя житловим приміщенням, яке належить 
іншому з подружжя, а також проживання 
у житловому приміщенні, яке є їхньою 
спільною власністю.

Попри такий широкий предмет, за 
шлюбним договором не може передаватись 
у власність одному з подружжя нерухоме 
майно та інше майно, право на яке підлягає 
державній реєстрації. Таким чином, шлюб-
ний договір лише визначає частки подруж-
жя у спільному майні у разі його поділу, але 
не є правовстановлювальним документом.

2. Натомість, договір про поділ майна 
подружжя є правовстановлювальним до-
кументом, на відміну від шлюбного дого-
вору. Предметом договору про поділ майна 
подружжя може бути будь-яке майно, в 
тому числі нерухоме майно. Що це озна-
чає? Насамперед те, що нотаріус не може 
перевірити, чи укладали сторони шлюбний 
договір, оскільки він не реєструється, ін-
формація про розподіл майна за таким до-
говором не вноситься до жодного реєстру 
тощо.

Відповідно, перевіряючи права особи на 
здійснення певного правочину або на 
отримання свідоцтва про право на спад-
щину, нотаріус може врахувати умови 
шлюбного договору лише у випадку, якщо 
сторони повідомляють нотаріуса про його 
підписання. У той же час, договір про поділ 
майна подружжя поряд з будь-якими дого-
ворами, предметом яких є перехід права 
власності, не має шансів бути непоміченим 
добросовісним нотаріусом. Так, будь-яка 
зміна права власності за таким договором 
буде відображена у реєстрі.

3. Договір про поділ майна подружжя у 
перспективі надає сторонам більше свобо-
ди у визначенні власника того чи іншого 
майна. Такий висновок міг би здаватися 
дивним, якби не вимога Сімейного кодексу 
про те, що «шлюбний договір не може ста-
вити одного з подружжя у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище»[1].

Поширеними є ситуації, коли сторони у 
шлюбному договорі передбачили, що май-
но подружжя ділиться за принципом 60/40. 
При спробі виконання договору виявля-
ється, що український суд не завжди гото-
вий визнавати навіть такий розподіл май-
на справедливим.

Безумовно, проблему можна попереди-
ти, грамотно виклавши зміст договору. На-
приклад, можна передбачити, що кожному 
з подружжя належить те майно, на чиє ім’я 
воно зареєстровано тощо. Втім, якщо по-
дружжя прагне остаточності, доцільно 
розподілити спільну власність за догово-
ром про поділ майна.

У такому випадку воля сторін щодо ви-
значення власності на спільне майно по-
дружжя буде врахована і під час спадку-
вання, навіть якщо один з подружжя не 
зможе висловити свою волю чи буде запе-
речувати проти такого розподілу.

Ще одним аргументом на користь поділу 
майна за договором є те, що шлюбний до-
говір не є підставою припинення права 
спільної сумісної власності подружжя, а 
тому не звільняє спадкоємців від необхід-
ності виділити частку померлого у спільно-
му майні подружжя[4].
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Сьогодні у зв’язку зі зміною економіч-
них відносин у суспільстві, появою ринко-
вої економіки змінилися чинники які впли-
вають на набуття спільної сумісної 
власності. Вони є набагато ширшими і 
різноманітними. Якщо раніше джерелом 
матеріальних благ у сім’ї була переважно 
праця її членів і винагорода у вигляді за-
робітної плати, а майно складалося з 
предметів домашнього побуту та вжит-
ку, то тепер, важливу роль у накопиченні 
майна став відігравати капітал або ве-
ликі грошові кошти [1]. Тому, доволі дис-
кусійним залишається питання щодо 
підстав набуття права спільної сумісної 
власності подружжя на майно яке було 
набуте ними під час перебування у шлюбі. 
Виникнення права спільної сумісної влас-
ності подружжя відбувається в силу від-
повідних юридичних фактів. Першочерго-
вим фактом вважається державна реє-
страція шлюбу чоловіка і жінки. Таке по-
ложення прямо передбачене в ст. 60  СК 
України. Доречно зазначити, що в юри-
дичній літературі деякі автори вважа-
ють, що реєстрація шлюбу чоловіка та 
жінки сама по собі не веде до автоматич-
ного виникнення права спільної сумісної 
власності.

Сімейний кодекс, на відміну від інших 
кодифікованих актів, містить приблизний 
перелік нажитого подружжям під час шлю-
бу майна. Згідно ст.. 61 Сімейного кодексу 
України об’єктом права спільної сумісної 
власності є заробітна плата, пенсія, стипен-

дія, інші доходи, одержані одним із по-
дружжя. Якщо одним із подружжя укладе-
но договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше 
майно, в тому числі гонорар, виграш, одер-
жані за цим договором, є об’єктом спільної 
сумісної власності подружжя. Речі для 
професійних занять (музичні інструменти, 
оргтехніка, лікарське обладнання тощо), 
придбані за час шлюбу для одного з по-
дружжя, є об’єктом права їх спільної суміс-
ної власності. Це обумовлюється постій-
ним розвитком цивільного обороту та ви-
никнення нових об’єктів права власності, 
здійснення прав на які у встановлених за-
коном випадках переноситься у площину 
сімейних правовідносин, оскільки безпосе-
редньо пов’язане з реалізацією та захистом 
прав і законних інтересів їх учасників. В

Винятком виступає лише майно, що є 
особистою приватною власністю дружини 
чи чоловіка. Відповідно до сю. 57 Сімейного 
кодексу України особистою приватною 
власністю дружини /чоловіка є: майно, на-
буте нею/ ним до шлюбу; майно, набуте 
нею/ним за час шлюбу, але на підставі дого-
вору дарування або в порядку спадкування; 
майно, набуте нею/ ним за час шлюбу, але за 
кошти, які належали їй / йому особисто; 
житло, набуте нею/ ним за час шлюбу вна-
слідок його приватизації відповідно до За-
кону України «Про приватизацію державно-
го житлового фонду», земельна ділянка, на-
бута нею /ним за час шлюбу внаслідок при-
ватизації земельної ділянки, що перебувала 
у її / його користуванні, або одержана вна-
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слідок приватизації земельних ділянок дер-
жавних і комунальних сільськогосподар-
ських підприємств, установ та організацій, 
або одержана із земель державної і кому-
нальної власності в межах норм безоплатної 
приватизації, визначених земельним Кодек-
сом України. Як визначає І.В. Жилінкова, 
при з’ясуванні правового режиму такого 
майна можуть виникати певні складнощі. В 
Україна діє загальний режим спільності 
майна подружжя, згідно з яким майно, на-
буте за час шлюбу, вважається таким, що 
належить подружжю[2]

Деякі з авторів вважають що такою підста-
вою є спільна праця подружжя. Інші, впевне-
но стверджують, що єдиною правовою під-
ставою набуття спільної сумісної власності 
подружжя є акт перебування у шлюбі. Про-
тилежною є думка О. В. Дзери [3], він вважає, 
що спільність майна подружжя виникає під 
час шлюбу у випадку, коли докладаються 
спільні зусилля як чоловіка, так і дружини в 
набутті такого майна. Навіть якщо й один з 
них не мав самостійного заробітку (доходу) з 
причин навчання, ведення домашнього гос-
подарства, догляду за дітьми, хвороби і т. ін., 
то це означає, що він також своїми діями, які 
були спрямовані на спільне життя і створен-
ня умов для гармонійного розвитку сім’ї та її 
членів, брав участь у набутті майна, на яке 
поширюється правовий режим спільної су-
місної власності. Така думка є більш-менш 
виправдана, але потребує все ж таки уточ-
нення. Спробуємо звернутись до тлумачного 
словника. Під зусиллям розуміють напру-
ження фізичних, розумових або духовних 
сил, необхідне. для виконання, здійснення 
чого-небудь. А термін «спільно» означає  – 
разом, гуртом, спільними силами. На наш 
погляд виходячи з наведеного визначення, 
така категорія як «спільні зусилля» є оціноч-
ною. На практиці буде дуже важко встанови-
ти межу, де саме будуть починатися і закінчу-
ватись ці самі спільні зусилля, а тим паче, хто 
саме буде встановлювати цю межу. Звідси, 
напрошується логічний висновок про те, що 
спільні зусилля не є достатньою правовою 
підставою для набуття права спільної суміс-
ної власності подружжя.

На наш погляд важливого значення на-
бувають спільні доходи. Особливої уваги 
заслуговують саме грошові кошти які були 
витрачені на купівлю того чи іншого спіль-
ного майна чи речей. Законодавством та 
правовою доктриною ще не вироблено 
жодного підходу до розуміння поняття сі-
мейних коштів. На наш погляд вони мають 
бути спільними, тобто належати чоловіку і 
дружині на праві спільної власності. 
А отже, пропонуємо під терміном «спільні 
кошти» розуміти всі ті надходження до сі-
мейного бюджету які не будуть належати 
жодному з подружжя на праві особистої 
приватної власності. Вважаємо, що осно-
вною підставою набуття права спільної су-
місної власності подружжя є юридично ви-
значений факт шлюбних відносин або про-
живання чоловіка і жінки однією сім’єю. 
Тобто виходячи з положень сімейного за-
конодавства щодо права спільної сумісної 
власності подружжя, немає юридичного 
значення ким саме майно набуте, на кого 
зареєстроване і таке інше.
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В Україні активно впроваджуються ре-
форми, кінцевою метою яких є децентралі-
зація влади. Верховною Радою України 
5 лютого 2015 р. було ухвалено Закон Украї-
ни «Про добровільне об`єднання територі-
альних громад» [1], спрямований на децен-
тралізацію влади з реальним забезпеченням 
загальновизнаних європейських принципів 
організаційної, правової та фінансової са-
мостійності територіальних громад. Ці про-
цеси крок за кроком забезпечують основу 
для рівномірного розвитку територій та зре-
штою успішної країни. Це база, без якої кра-
їна не зможе рухатися далі ні в економічно-
му, ні в євроінтеграційному аспектах.

Один з найважливіших викликів сього-
дення  – формування спроможних громад 
та ефективного самоврядування. Органи 
місцевого самоврядування мають надавати 
весь комплекс необхідних послуг. На сьо-
годні об’єднані територіальні громади – на 
межі змін. Першопрохідці, які вже 
об’єдналися, встигли відчути нові умови іс-
нування та перші наслідки реформи. Їм до-
водиться працювати вперше в новому ад-
міністративному та фінансовому полях. 

Потрібно налагоджувати управління 
громадами, оптимізувати надання послуг, 
передачу ресурсів, проводити просвіт-
ницьку роботу з населенням. Громади, які 
першими об’єднались, мають показати 
приклад іншим громадам і спонукати їх до 
об’єднання. 

Основними завданнями реформи де-
централізації є посилення ролі територі-
альних громад із наданням їм права са-
мим розпоряджатися землями, котрі пе-
ребувають як у межах населених пунктів, 
так і поза ними [2].

Питання децентралізації повноважень 
знайшло відображення в Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні, 
схваленій Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України № 333 -р від 1 квітня 2014 року 
[3]. У ній зазначається, що однією з нагаль-
них проблем розвитку місцевого самовря-
дування є подолання його відстороненості 
від вирішення питань у сфері земельних 
відносин.

Проблемою децентралізації повнова-
жень місцевого самоврядування базового 
рівня передбачається вирішення двох 
взаємопов’язаних груп юридичних питань. 
Перша охоплює питання, пов’язані з пере-
дачею органам місцевого самоврядування 
базового рівня, які представляють інтереси 
територіальних громад сіл, селищ і міст, 
владних повноважень органів державного 
управління щодо територіального плану-
вання, освіти, охорони здоров’я та надання 
інших публічних послуг. Друга група зво-
диться до питання про те, які землі мають 
перебувати в комунальній власності тери-
торіальних громад. При цьому йдеться не 
лише про землі в межах сіл, селищ та міст, 
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а й про ті, що розташовані за межами насе-
лених пунктів.

Рішення про проведення децентралізації 
повноважень органів влади у сфері розпо-
рядження землями державної власності є 
назрілим. Адже в попередні роки мала міс-
це зворотна тенденція в законодавчому за-
безпеченні владних повноважень органів 
державної влади у сфері розпорядження 
землями державної власності.

На сьогодні в Україні сформовано 
614  об’єднаних територіальних громад (у 
201 з них перші місцеві вибори відбудуться 
29 жовтня 2017 року). Загальна чисельність 
населення всіх ОТГ складає  5,7 млн людей. 
Площа цих громад становить 150  тис 
км2 (24,8% всієї території України). Однак, 
тільки 30 тис км2 або 20% земель від загаль-
ної площі ОТГ знаходяться у їх юрисдикції

Загалом в Україні на сьогодні 92% всіх 
земель за межами населених пунктів є у 
державному розпорядженні і тільки 8% 

земель є комунальними. Тому лише з роз-
ширенням повноважень ОТГ у сфері зе-
мельних відносин ці громади отримають 
реальний ресурс для розвитку своїх те-
риторій.  

У кінцевому рахунку слід зазначити, що 
реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Укра-
їні доцільно провести так, щоб воно забез-
печувало права й законні інтереси в питан-
нях регулювання земельних відносин на-
самперед дрібних сільських поселень.
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Celem pracy jest analiza warunków 
zarządzania zasobami ludzkimi na Poczcie Pol-
skiej S.A. Badania zostały przeprowadzone w 
roku 2017 w Polsce, przy jednoczesnym wspar-
ciu Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Ba-
dawczego (Rosja, Polska, Serbia, Białoruś, 
Ukraina). Badania sfinansowano z grantu ba-
dawczego „Generowanie i doskonalenie mecha-
nizmu zrównoważonego rozwoju systemów 
ekonomicznych” (numer rejestracyjny stan 
0114U006192, Ukraina, Dniepropietrowsk).

Podstawowymi metodami badania były an-
kietowanie [1] i weryfikacja hipotez staty-
stycznych [2] oraz dogmatyczną – analizy ak-
tów prawnych. Praca została oparta na 
przykładzie funkcjonowania trzech urzędów 
pocztowych: Pajęczno, Rząśnia, Działoszyn.

Reasumując konkluzje dotyczące ankiet 
przeprowadzonych w trzech urzędach poczto-
wych, pragnę skupić się na czterech aspektach, 
ocenianych negatywnie przez pracowników na 
dość wysokim poziomie. Należą do nich:

1. Ilość obowiązków w pracy.
2. Stres związany z miejscem pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę.
4. Rodzaj umowy o pracę.

Rezultaty
Poczta Polska S.A. powinna skupić się na 

zmianach dotyczących zarządzania zasobami 

ludzkimi. Warunki zatrudnienia są na bardzo 
niskim poziomie, a dbałość o zasoby ludzkie, 
jak również opieka socjalna nie spełnia oczeki-
wań pracowników. Twierdzę, iż spółka nie 
przywiązuje wagi do rozwoju kapitału ludzkie-
go, co powoduje brak harmonizacji ekono-
micznych potrzeb jednostki. Praca na poczcie 
jest satysfakcjonująca dla pracowników, którzy 
nie rozważaliby odejścia z poczty, jeżeli wa-
runki pracy i płacy poprawiłyby się. Praca w 
urzędzie pocztowym wiąże się z szacunkiem 
ludzi do zatrudnionej kadry na każdym stano-
wisku. Cel pracy został osiągnięty, zarządzanie 
zasobami ludzkimi na Poczcie Polskiej S.A., 
jak wynika z badań, jest na niskim poziomie. 
Wartość spółki w niewielkim stopniu wspiera-
na jest przez zasoby ludzkie, które nie są doce-
niane przez instytucje.

Cel pracy dotyczący analizy warunków za-
rządzania zasobami ludzkimi na Poczcie Pol-
skiej S.A. został osiągnięty.
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Особливо актуальним для подружжя є 
спадкування спільного майна, оскільки 
виникає питання, яким майном Ваш чоло-
вік (дружина) зможе користуватися і на-
далі, а яким доведеться поступитися спад-
коємцям.

Відтак, варто визначитися з тим, яке 
майно підлягає поділу, а також які є варіан-
ти його розподілу після смерті одного з по-
дружжя між спадкоємцями. Почнемо з ви-
значення спадкової маси.

За змістом ст. ст. 355 та 368 ЦК Украї-
ни правом спільної сумісної власності є пра-
во власності двох або більше осіб (співвлас-
ників) на майно без визначення часток 
кожного з них у праві власності. Підстава-
ми встановлення правового режиму спіль-
ної сумісної власності можуть бути, зокре-
ма, наступні юридичні факти: укладення 
шлюбу  – щодо майна, набутого під час 
шлюбу, за винятками, визначеними СК 
України [1]; ведення спільної праці, в резуль-
таті якої майно набуте за спільні грошові 
кошти членів сім’ї, якщо інше не встанов-
лено письмовим договором [2]; передача 
майна у спільну сумісну власність наймача 
та членів його сім’ї в процесі приватизації 
державного житлового фонду [3].

Частка померлого учасника спільної су-
місної власності спадкується на загальних 
підставах і може переходити як до спадко-
ємців за заповітом, так і до спадкоємців за 
законом. Якщо хтось із спадкоємців одно-
часно виступає співвласником спільного 
майна, це не дає йому жодних переваг при 
спадкуванні. Водночас такий спадкоємець-

співвласник при розподілі спадщини має пе-
реважне перед іншими спадкоємцями право 
на виділ його у натурі майна у межах його 
спадкової частки, якщо це не порушує ін-
тересів інших спадкоємців, що мають іс-
тотне значення [2]. Майно, яке е спіль-
ною сумісною власністю подружжя, та 
порядок його спадкування

За загальним правилом, кожна річ, набу-
та за час шлюбу, крім речей індивідуально-
го користування, є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя. Варто врахо-
вувати також, що закон встановлює деякі 
спеціальні правила для віднесення тих чи 
інших видів майна до спільного майна по-
дружжя.

Поки подружжя проживає та користу-
ється майном спільно, питань у його на-
лежності не виникає. Але у випадку, якщо 
один з подружжя помирає, може виникну-
ти ситуація, за якої улюблене авто, яким 
подружжя кожні вихідні виїжджало на 
природу, не належатиме дружині.

Причин та факторів може бути багато. 
По-перше, це авто могло бути подаровано, 
а відтак належить до особистої приватної 
власності чоловіка, і спадкується всіма 
спадкоємцями на рівних умовах. По-друге, 
доля такого авто могла бути визначена в за-
повіті не на користь дружини. У такому ви-
падку дружина отримує свою частку в 
спільному авто, але не спадкує решту.

Таким чином, важливо розуміти, яка 
частина майна, котрим користується сім’я, 
безумовно належить до спільної власності, 
а з якою можуть виникнути питання.

Цивільне право
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Поділ спільного майна: шлюбний дого-
вір та договір про поділ майна

Українське законодавство містить доволі 
широкий перелік можливостей для розпо-
ділу спільного майна подружжя. Вартими 
уваги є шлюбний договір та договір про 
поділ майна.

1. Шлюбним договором регулюються 
майнові права та обов’язки подружжя, а 
також можуть бути визначені майнові 
права та обов’язки подружжя як батьків. 
Сторони у шлюбному договорі можуть 
визначати правовий режим майна, яке 
дружина/чоловік передають для викорис-
тання на спільні потреби сім’ї; правовий 
режим майна, подарованого подружжю у 
зв’язку з реєстрацією шлюбу; порядок ко-
ристування житлом. Сторони можуть до-
мовитися про зміну правового режиму 
майна, набутого в шлюбі, та визначити 
його як особисте майно одного з подруж-
жя або навпаки на особисте майно поши-
рити режим спільного майна подружжя. 
Шлюбним договором може регулюватися 
порядок користування одним із подруж-
жя житловим приміщенням, яке належить 
іншому з подружжя, а також проживання 
у житловому приміщенні, яке є їхньою 
спільною власністю.

Попри такий широкий предмет, за 
шлюбним договором не може передаватись 
у власність одному з подружжя нерухоме 
майно та інше майно, право на яке підлягає 
державній реєстрації. Таким чином, шлюб-
ний договір лише визначає частки подруж-
жя у спільному майні у разі його поділу, але 
не є правовстановлювальним документом.

2. Натомість, договір про поділ майна 
подружжя є правовстановлювальним до-
кументом, на відміну від шлюбного дого-
вору. Предметом договору про поділ май-
на подружжя може бути будь-яке майно, в 
тому числі нерухоме майно. Що це озна-
чає? Насамперед те, що нотаріус не може 
перевірити, чи укладали сторони шлюб-
ний договір, оскільки він не реєструється, 
інформація про розподіл майна за таким 
договором не вноситься до жодного реє-
стру тощо.

Відповідно, перевіряючи права особи на 
здійснення певного правочину або на 
отримання свідоцтва про право на спад-
щину, нотаріус може врахувати умови 
шлюбного договору лише у випадку, якщо 
сторони повідомляють нотаріуса про його 
підписання. У той же час, договір про поділ 
майна подружжя поряд з будь-якими дого-
ворами, предметом яких є перехід права 
власності, не має шансів бути непоміченим 
добросовісним нотаріусом. Так, будь-яка 
зміна права власності за таким договором 
буде відображена у реєстрі.

3. Договір про поділ майна подружжя у 
перспективі надає сторонам більше свобо-
ди у визначенні власника того чи іншого 
майна. Такий висновок міг би здаватися 
дивним, якби не вимога Сімейного кодексу 
про те, що «шлюбний договір не може ста-
вити одного з подружжя у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище»[1].

Поширеними є ситуації, коли сторони у 
шлюбному договорі передбачили, що май-
но подружжя ділиться за принципом 60/40. 
При спробі виконання договору виявля-
ється, що український суд не завжди гото-
вий визнавати навіть такий розподіл май-
на справедливим.

Безумовно, проблему можна попереди-
ти, грамотно виклавши зміст договору. На-
приклад, можна передбачити, що кожному 
з подружжя належить те майно, на чиє ім’я 
воно зареєстровано тощо. Втім, якщо по-
дружжя прагне остаточності, доцільно 
розподілити спільну власність за догово-
ром про поділ майна.

У такому випадку воля сторін щодо ви-
значення власності на спільне майно по-
дружжя буде врахована і під час спадку-
вання, навіть якщо один з подружжя не 
зможе висловити свою волю чи буде запе-
речувати проти такого розподілу.

Ще одним аргументом на користь поділу 
майна за договором є те, що шлюбний до-
говір не є підставою припинення права 
спільної сумісної власності подружжя, а 
тому не звільняє спадкоємців від необхід-
ності виділити частку померлого у спільно-
му майні подружжя[4].
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