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За последние годы в России был 
достигнут серьезный прогресс в 
сфере развития системы государ-
ственных услуг. Этому способ-
ствовало принятие Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» и иных программ-
ных документов, которые закре-
пили основные направления 

совершенствования государ ствен-
ных услуг [1].

Сфера государственных услуг в 
области земельных отношений, а 
именно, предоставление земель-
ных участков из государственных 
и муниципальных земель, согласо-
вание схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, предоставле-
ние сведений из ЕГРН, постановка 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ РОСРЕЕСТРОМ,  
И УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ВЕДОМСТВА  
В СФЕРЕ КАДАСТРОВОГО УЧЁТА

Дубовкин К.О.
Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства
Киселева Н.А.
доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право»,  
к.соц.н. Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства

Ключевые слова: государственные услуги, Росреестр, кадастровый 
инженер, межевой план, технический план, личный кабинет кадастрово-
го инженера, внесение сведений в единый государственный реестр не-
движимости.

Keywords: state services, rosreestr, cadastral engineer, land surveying plan, 
technical plan, personal office of cadastral engineer, information entry in 
Unified State Property Register.
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объектов недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет и 
др. так же стремительно развива-
ется. Сократились сроки оказыва-
емых услуг, предоставлена воз-
можность подачи документов и 
запросов в электронном виде. Усо-
вершенствован механизм взаимо-
действия органа регистрации прав 
не только с правообладателями 
объектов недвижимости, но и с 
кадастровыми инженерами. Для 
последних разработан «Личный 
кабинет кадастрового инженера». 
Сервис «Личный кабинет када-
стрового инженера» был запущен 
в январе 2017г. Его функциями 
являются предоставление акту-
альной информации из Единого 
государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимо-
сти, а также проведение предвари-
тельной автоматизированной про-
верки межевых и технических 
планов, актов обследования, карт-
планов территории [2].

Авторы выявили актуальные 
проблемы функционирования вы-
шеназванного сервиса и разрабо-
тали предложения по его совер-
шенствованию. Так считаем необ-
ходимым законодательно закре-
пить необходимость помещения 

межевых (далее МП) и технических 
планов (далее  – ТП) в личный ка-
бинет кадастрового инженера. На 
сегодняшний день это процедура 
добровольная. Целесообразно раз-
витие функций личного кабинета 
кадастрового инженера в направ-
лении дальнейшей обработки дан-
ных во временном слое ФГИС 
ЕГРН. После положительной про-
верки документов загруженному 
ТП/МП присваивается УИН, кото-
рый, в случае с ТП, уже должен ис-
пользоваться для выдачи разреше-
ний на ввод ОКС в эксплуатацию и 
дальнейшей регистрации права на 
него. Это позволит сократить вре-
мя обработки документов, так как 
сотрудники ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» при поступлении заявления 
уже не будут участвовать в процес-
се принятия решения. Реализация 
вышеуказанного предложения по-
зволит вывести на качественно но-
вый уровень взаимодействие меж-
ду Росреестром, кадастровыми ин-
женерами и органами власти. 
В  частности, для повышения доли 
заявлений, поданных в электрон-
ном виде от органов власти, необ-
ходимо внести изменения в ГрК РФ 
и ЖК РФ, относительно подготов-
ки разрешений на ввод ОКС в экс-
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плуатацию и актов приёмочной ко-
миссии о перепланировке жилых 
помещений в электронном виде 
для передачи этих документов в 
Росреестр. Кроме того, следует 
внести изменения в форму доку-
ментов, в части того, что данные 
документы недействительны без 
ТП с уникальным идентификато-
ром Росреестра. Это позволит 
упростить передачу документов 
органами власти в Росреестр и 
быть уверенными, что введенный 
объект будет учтен в ЕГРН в том 
виде, в каком его ввели в эксплуа-
тацию.

Считаем необходимым унифи-
цировать и упростить внесение 
сведений в заявление в орган реги-
страции прав о той или иной про-
цедуре. Предлагаем формировать 
заявление на основании МП и ТП, 
внесённых в личный кабинет када-
стрового инженера: в зависимости 
от заполненных кадастровым ин-
женером разделов формируется то 
или иное заявление, а для упроще-
ния ввода персональных данных 
заявителя достаточно вносить 
только СНИЛС. Безусловно, требу-
ется доработка электронной схемы 
МП и ТП, в части формализован-
ного внесения сведений о выпол-

няемых работах и собственнике 
объекта недвижимости. Причем 
автоматическое формирование за-
явления должно быть доступно не 
только для сотрудников МФЦ, но и 
реализовано на портале Росрее-
стра или портале государственных 
услуг.

В случае отсутствия УКЭП (уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписи) у заявителя це-
лесообразно предусмотреть воз-
можность самостоятельного запол-
нения заявления на портале 
Росреестра или портале государ-
ственных услуг (с присвоением но-
мера) для дальнейшей подачи до-
кументов через МФЦ. Это позво-
лит сократить время подачи доку-
ментов в МФЦ, количество ошибок, 
допускаемых оператором, и, воз-
можно, будет толчком к предостав-
лению услуг в электронном виде, 
так как будет актуально для круп-
ных застройщиков и риэлторов.

Важнейшее направление в раз-
витии ФГИС ЕГРН – внедрение ро-
ботизированной обработки доку-
ментов.

Проверка в соответствии со ста-
тьями 25  и 26 218-ФЗ паспортных 
данных, доверенности, правообла-
дателя и т.п. может производиться 
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автоматически, что сократит время 
на проведение юридической про-
верки, в том числе за счет визуаль-
ной сверки данных, и, соответ-
ственно, общее время на обработку 
пакета документов.

Хранение в ЕГРН сведений об 
адресе, ФИО правообладателя, 
его паспортных данных и т.д. яв-
ляется избыточной информаци-
ей, поскольку данные сведения 
хранятся в иных базовых госу-
дарственных информационных 
ресурсах. Хранение только иден-
тификаторов, по которым можно 
определить субъект и объект, 
должно стать приоритетной зада-
чей Росреестра, так как будет со-

кращено время обработки доку-
ментов и количество ошибок, до-
пущенных в реестре.

Предлагаемый механизм дол-
жен заменить систему межведом-
ственного взаимодействия и будет 
способствовать постепенному вне-
дрению технологии «блокчейн».

Список литературы.
1. Модернизация гос услуг: 

[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://ar.gov.ru/ru-RU/typical-
Page/typical-page/view/95 дата обра-
щения 17.09.2018г.).

2. Сервис Росреестра «Личный каби-
нет кадастрового инженера»: 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: rosreestr.ru/site/press/news/
servis-rosreestra-lichnyy-kabinet-ka-
dastrovogo-inzhenera/ (дата обраще-
ния 17.09.2018г.).
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Целью исследования был поиск 
ответа на вопрос: какой способ по-
лучения знаний на лекциях пред-
почитают студенты-педагоги из 
Московского Государственного Пе-
дагогического Университета 
(МПГУ)? Данная цель вытекает из 
риторического вопроса дидактики: 
«Как учить?».

Основными методами исследо-
вания были анкетирование и ста-
тистическая обработка [1]. Иссле-
дование выполнено в апреле-сен-
тябре 2018 г. в МПГУ путем опро-
са 3  групп студентов-педагогов 
(табл.).

При проведении анкетирова-
ния, в числе главных, был вопрос 

«Какой метод обучения на лекциях 
Вам нравится больше всего?».

Этот вопрос имел три варианта 
ответа:

1. Лектор имеет презентацию, и 
студенты пишут со слайдов.

2. Лектор медленно диктует, и 
студенты пишут под диктовку.

3. Лектор быстро рассказывает, 
и студенты конспектируют.

Результаты
По результатам обработки ан-

кет, ниже представлен рисунок, 
показывающий долю студентов-
педагогов, предпочитающих лек-
ции с презентацией (визуальный 
способ проведения лекций).

ПРИОРИТЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В МОСКОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Светлана Исаева
Московский Государственный Педагогический Университет,  
Россия
Tatiana Okulicz-Kozaryna
Политехника Ченстоховская, Польша  
Научный руководитель: Walery Okulicz-Kozaryn  
Педагогический Университет в Кракове, Польша

Слова ключевые: образовательные услуги, потребители услуг, 
студенты-педагоги, лекция, презентация, электронные средства обучения
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Рисунок показывает, что доля 
респондентов, выбравших прове-
дение лекций с презентацией со-
ставляет большинство среди 
опрошенных студентов (74,30%). 
Около ¼ части студентов-педаго-
гов сохраняют приверженность 
традиционному, слуховому спосо-
бу проведения лекций. При этом, 
только 1/5  часть среди опрошен-
ных студентов предпочитает пи-
сать лекции традиционно, под 
диктовку преподавателя.

Использование методов стати-
стической обработки (в частности, 
математического ожидания и сред-
неквадратичного отклонения для 
генеральной совокупности), позво-
ляет отнести полученный резуль-
тат на всех студентов-педагогов 
МПГУ с точной, контролируемой 
вероятностью. Это значит, что пре-
подаватели должны оказывать об-
разовательные услуги на лекциях, в 
большей степени, с применением 
электронных презентаций.

Таблица 
Характеристика респондентов

№ Специальность
Кол-во, (м/ж/
без отв.)

Форма 
обучения

Универси-
тет

1 Учитель истории,
1 ступень

21
(11/8/2)

очные МПГУ

2 Учитель начальных классов, 
1 ступень

24
(0/23/1)

очные МПГУ

3 Логопедия, 1 ступень 27
(1/25/1)

очные МПГУ

Всего респондентов: 72

74%

22%

4%

- Лектор имеет презентацию, и студенты пишут со слайдов

- Лектор медленно диктует, и студенты пишут под диктовку

- Лектор быстро рассказывает, и студенты конспектируют

Рисунок. Предпочтения студентов-педагогов из МПГУ при выборе 
способа получения знаний на лекциях, 72 респондента
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Выводы
Большая часть студентов-педаго-

гов МПГУ предпочитают визуаль-
ный способ проведения лекций. Пре-
подаватели МПГУ должны шире ис-
пользовать визуальные способы про-
ведения лекций для соответствия 
приоритетам студентов, как потреби-
телей образовательных услуг.

Результаты можно использовать 
для управления образовательными ус-
лугами, в частности, через повышение 
компьютерной квалификации педаго-
гических кадров в университетах.

Благодарность
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systemami i procesami edukacyjnymi» 
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Процеси політичної, економіч-
ної та соціальної трансформації, 
що відбуваються в Україні, викли-
ки турбулентного та динамічного 
зовнішнього середовища актуалі-
зували проблеми впровадження 
антикризового управління в систе-
му містом поряд з поширенням 
процесів децентралізації, здійснен-
ням демократії співучасті громад-
ськості в процесах управлінської 
діяльності органів місцевого само-
врядування.

Актуальність запровадження у 
практику діяльності органів місце-
вого самоврядування на рівні міста 
антикризового управління обумов-
люється відсутністю в системі 
управління містом (крім спеціалі-
зованих підрозділів з управління 

надзвичайними ситуаціями) моде-
лей, функцій, компетенцій, меха-
нізмів, систем антикризового 
управління, що призводить до не-
готовності, несвоєчасності, недо-
статньої адекватності реакції орга-
нів управління містом щодо ви-
никнення й подолання кризових 
явищ різного рівня масштабності й 
небезпечності.

Питання антикризового управ-
ління стали об’єктом уваги бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних уче-
них, які досліджують управлінську 
діяльність, наукові та практичні 
проблеми регіональної політики й 
управління місцевою економікою і 
фінансами тощо.

Сьогодні існує цілий ряд теорій, 
що пояснюють причини та розви-

ЩОДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРИЗАМИ  
НА РІВНІ МІСТА НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Храмцова Ірина Василівна
аспірант Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління  
при Президентові України

Ключові слова: місто, місцеве самоврядування, сталий розвиток, сис-
тема антикризового управління, управління кризами

Keywords: city|town|, local self-government, steady development, system 
of crisis managementcrisis management|, crisis management|
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ток кризових явищ в природі та 
суспільстві, які знайшли своє відо-
браження в роботах. Р. Акоффа, 
В.І. Арнольда, О.О. Богданова, Н.Д. 
Кондратьєва, Дж. М. Кейнса, К. 
Маркса, І. Пригожина, П.Самюєль-
сона, П.А. Сорокіна, А. Тоффлера, 
Ф. фон Хайєка, Й. Шумпетерата 
інших дослідників.

Розвиток економічного аналізу 
фінансової стійкості підприємств в 
процесі антикризового управління 
розглянуто в роботах О. Н. Волко-
ва, С. С. Ковальова, С М. Родіоно-
вої, Р.С. Савіцкої, Е. С. Стоянової, 
П. С.Сейфуліна, М. А. Федотової, 
А. Д. Шеремета тощо.

Окремим проблемам антикризо-
вого управління в системі місцевого 
самоврядування присвятили свої 
роботи такі відомі науковці як 
Ю.П. Битяк, В.І. Борденюк, Р.Л. Бру-
сак, В.М. Вaкуленко, Г.О. Дробенко, 
В.С. Куйбіда, С.С. Максименко, 
В.В.  Мамонова, М.М. Миколайчук, 
Ю.Б. Молодожен, І.В. Нагорна, 
В.І.  Нудельман, В.Г.  Пархоменко, 
В.Я.  Прошко, С.Є.  Саханенко, 
О.Ф.  Ткачук, О.І.  Чебан, Ю.П. Ша-
ров. Усе це свідчить про актуаль-
ність вивчення проблем антикри-
зового управління містом в контек-
сті сталого розвитку.

Особливе значення міст, як цен-
трів реалізації принципів стійкого 
розвитку, було підкреслене на Єв-
ропейській конференції із стійкого 
розвитку великих і малих міст в 
Аалборге в 1994 році, де була при-
йнята “Хартія міст Европи за стій-
кий розвиток (Аалборгськая хар-
тія)”.Хартія міст Европи за стійкий 
розвиток (Аалборгськая хартія).
була прийнята Європейською кон-
ференцією із стійкого розвитку ве-
ликих і малих міст в Аалборг 
(Ольборг),Данія, 27  травня 
1994  року. У цьому документі на-
голошується, що “оскільки жодне 
місто не схоже на іншій, всі ми по-
винні знайти свої власні шляхи до 
стійкого розвитку. На всіх напрям-
ках місцевої політики слід грунту-
ватися на загальних принципах 
стійкості і, враховуючи сильні сто-
рони кожного конкретного міста, 
розробляти місцеві стратегії стій-
кого розвитку” [ 1, 2].

Розглядаючи місто як складну 
динамічну систему, що розвива-
єьтся сама по собі, слід взяти до 
уваги думку Д. Форрестера, який 
вказує на те, що місто, може роз-
глядатися як динамічна система, 
що чутлива до адміністративних 
нововведень. Віддалена (довго-
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строкова) реакція на будь-яке ад-
міністративне нововведення часто 
проявляється у протилежній реак-
ції на нього [4, 5].

Алее справа навіть не в якості 
інформації, адже це не головна 
перешкода для розвитку міст. Пе-
решкодою до створення системи 
антикризового управління на рів-
ні міста є відсутність в управлін-
ських структурах готовності та 
здатності аналізувати та організо-
вувати вже існуючу інформацію в 
такій формі, яка відображатиме 
структуру реальної системи міста 
та тих ризиків у її розвитку, що 
можуть призвести до виникнення 
кризових явищ на рівні міста. Для 
цього перш за все необхідно усу-
нути бар’єри між різними підсис-
темами міста, оскільки такі склад-
ні соціально-економічні системи, 
як місто, поділені на ізольовані 
сфери екзистенції та розвитку. На 
жаль, oсобливість сучасних ві-
тчизняних підсистем системи 
місцевого самоврядування на рів-
ні міста полягає в тому, що вони 
належать до такого типу систем, 
які створюють свою «ідеальну» 
модель не для впровадження в 
життя, а лише для її функціону-
вання. [ 3].

На другому Bсесвітньому саміті 
по проблематиці «Міста і стійкий 
розвиток» (Манчестер, Велико-
британія), що пройшов в червні 
1994 року, обговорювалися напря-
ми стійкого розвитку міст у зв’язку 
з проблемами транспорту, подо-
лання бідності, завданнями охоро-
ни здоров’я, зайнятості, фінансів і 
розподілу ресурсів. Наслідком 
уваги світової спільноти до даної 
проблематики з’явилася поява 
спеціальної програми «Стійкий 
розвиток міст», підтримуваною 
центром ООН за населеними 
пунктами. За визначенням ООН 
стійке місто є містом, в якому до-
сягнення в суспільному, економіч-
ному, і фізичному розвитку по-
стійні. Стійке місто постійно за-
безпечене природними ресурсами, 
від яких залежить стійкий розви-
ток. Стійке місто підтримує три-
валу безпеку жителів, у тому числі 
і від природних катастроф. Інши-
ми словами, стійкий розвиток міс-
та забезпечує безпека його насе-
лення і висока якість життя.

В рамках стратегій стійкого 
розвитку на міському рівні вирі-
шуються проблеми в різних галу-
зях і сферах діяльності, окремих 
районах. У всіх містах, що розви-
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ваються в контексті курсу стійко-
го розвитку, прийнята практика 
розробки стратегій (стратегічних 
планів), в яких визначається місія 
і/або бачення міста, загальна кон-
цепція розвитку всіх основних 
сфер життєдіяльності міста на се-
редньо- або довгострокову пер-
спективу. При цьому, враховуєть-
ся специфіка загального стану міс-
та. При формуванні стратегії стій-
кого розвитку міста складним 
завданням залишається визначен-
ня факторів, що пояснюють, чому 
одні міста мають позитивні показ-
ники економічного зростання, а 
інші негативні. Фактори, які ви-
значають сталий розвиток міста, 
поділяються на ендогенні й екзо-
генні, скрупульозна оцінка яких 
дасть змогу ефективніше виконати 
комплексну оцінку території міс-
та, що є надзвичайно важливим 
елементом. Вирішення проблем-
них питань розвитку міста базу-
ється на методології стратегічного 
планування, складовими елемен-
тами якої є: діагностика міста, що 
забезпечує визначення поточної 
ситуації з метою врахування кон-
курентних переваг міста, а також 
загальних питань, потребуючих 
вирішення; оцінка ресурсного по-

тенціалу міста, що дозволяє визна-
чити співвідношення цілей стало-
го розвитку з можливостями і на-
явними ресурсами; координацій-
ний механізм узгодження дій 
залучених сторін, що забезпечує 
ефективність комунікацій; органі-
заційний механізм об’єднання 
ключових елементів діагностики 
для підготовки рішень, зокрема, 
забезпечення потреб інших орга-
нів чи інстанцій, відповідальних 
за визначення стратегічних пріо-
ритетів розвитку і їх оцінку.
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Туризм є явищем суспільного 
життя, яке виникло на певному 
етапі розвитку людської цивіліза-
ції, детерміноване рівнем соціаль-
но-економічного розвитку країн та 
умовами життя населення. Туризм, 
як суспільний феномен, підвлад-
ний дії суспільних законів: закону 
вартості, закону неухильного рос-
ту продуктивності суспільної пра-
ці, закону суспільного поділу пра-
ці, закону постійного зростання 
людських потреб та іншим. Зокре-
ма, закон зростання потреб насе-
лення спричинив появу туризму як 
суспільного явища, що виникло на 
певному етапі розвитку людства.

Цей закон, реалізований в обся-
гах та структурі туристичного спо-

живання, є основою динамічності 
та диверсифікації туристичного 
ринку, територіальної диференціа-
ції споживання туристичних по-
слуг. Закон суспільного поділу пра-
ці лежить в самій основі виокрем-
лення туристичної діяльності як 
галузі послуг, що в подальшому 
знайшло відображення в усклад-
ненні внутрігалузевої структури та 
зв’язків, у формуванні міжгалузе-
вого комплексу індустрії туризму, 
який став основою функціонуван-
ня ринку виробника. Закон еконо-
мії часу є основою ефективної ор-
ганізації виробництва товарів та 
послуг у цій галузі, проявляючись 
не тільки в зростанні продуктив-
ності праці, айв економії часу, гро-

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
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шей та зусиль на отримання послу-
ги завдяки оптимізації територі-
альної організації туристичної га-
лузі, раціональній організації 
виробництва послуг та їх спожи-
вання [1].

Закономірності функціонуван-
ня туризму як об’єкту суспільно-
географічного дослідження є част-
ковими проявами дії фундамен-
тальних економічних законів, а ге-
опросторові форми його 
організації  – суспільно-географіч-
них законів і закономірностей. Тео-
ретико-методологічним підґрун-
тям є системно-процесуальний 
підхід, який передбачає виявлення 
властивостей, структури, стійких 
взаємодій та взаємовідношень між 
компонентами та елементами рин-
ку туристичних послуг як суспіль-
но-географічної системи, які, ство-
рюючи синергетичний ефект, сти-
мулюють його просторово-часовий 
розвиток [3]. Вихідними положен-
нями є: а) поняття про туристич-
ний процес як безперервний роз-
виток споживання туристичних 
послуг, забезпечений відповідним 
розвитком міжгалузевого госпо-
дарського комплексу індустрії ту-
ризму; б) розуміння туристичного 
процесу як геопросторового яви-

ща, властивості якого проявляють-
ся в функціонуванні ринку турис-
тичних послуг; в) специфіка фор-
мування та функціонування турис-
тичного ринку.

Можливості виходу па турис-
тичний ринок зумовлені багатьма 
чинниками. У деяких випадках уже 
природні особливості держави чи 
регіону або історичні пам’ятки ста-
ровини забезпечують певну пере-
вагу над конкурентами. Однак іно-
ді послуг підприємств, які перебу-
вають у сприятливих умовах, вия-
виться замало, оскільки виїзди і 
перебування у довільному місці 
можуть організувати підприєм-
ства, які знаходяться за кордоном. 
Рентний чинник розташування 
має важливе значення у випадку 
послуг так званого місцевого зна-
чення (наприклад, у готельному 
бізнесі). Багато фірм, які падають 
послуги (туристичні агенції, тран-
спортні фірми) не мусять тісно 
прив’язуватися до конкретної те-
риторії.

Важливими для виходу на ринок 
є умови, створені законодавством 
держави. Сюди входять передумо-
ви стабільності економічної систе-
ми, законодавство, яке стосується 
господарської діяльності, політика 
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концесії на туристичну діяльність, 
стабільність національної валюти, 
податкова система, правила пас-
портного контролю. Беззапере-
чний вплив на туристичний ринок 
мас характер державної і закордон-
ної конкуренції [2].

Для підприємства, яке має намір 
презентувати свій продукт на пев-
ній території, важливе значення 
має зовнішня інфраструктура, або 
комплекс улаштувань та інститу-
тів, необхідних для організації 
зручних форм відпочинку. Рівень 
інфраструктури, в особливих ви-
падках, визначає рівень туристич-
ної ренти і тим самим впливає па 
ціну продукту. Невиражений рі-
вень інфраструктури часто висту-
пає бар’єром напливу туристів. Ту-
ристична фірма, яка динамічно 
розвивається, постійно шукає но-
вих форм переваг і не зупиняється 
у змаганнях зі суперниками, щоб їх 
собі забезпечити.

Вихід па ринок для туристично-
го оператора (гуртовика) та турис-
тичного агента (роздрібника) від-
носно простий. Це пов’язано зі спе-
цифікою посередницьких функцій 
у реалізації туристичного продук-
ту, який не є власністю дистри б’ю-
тора. Туроператор не купує послуг 

від виробника доти, доки агент за 
них не заплатить. Агент не купує, 
доки не заплатить кінцевий спожи-
вач. Ця процедура є наслідком фак-
ту єдності процесу виробництва, 
обміну та споживання послуг, а 
реалізують її у місці та часі вияв-
лення попиту. Беручи тільки комі-
сійні від виручки, посередники не 
зазнають ані збитків від зберігання 
запасів, ані ризику продажу невда-
лих покупок, оскільки послуги не 
виробляють «про запас». Отже, ви-
хід на ринок не вимагає від посе-
редників інвестувати великі фінан-
сові засоби, основні витрати 
пов’язані з обслуговуванням офісу 
та витратами па активізацію про-
дажів. Такі обставини полегшують 
пропозицію туристичного продук-
ту у визначеному проміжку ринку 
подібно до тих, які вже там є. Отже, 
у туризмі неважко змінити про-
філь фірми, а також вийти з ринку 
й окремих субринків.

Сучасний конкурентоспромож-
ний ринок міжнародних туристич-
них послуг може оптимально роз-
виватися за умов формування чіт-
кої концепції його функціонування 
та регулювання [2]. До основних 
концептуальних підходів належать: 
визначення економічної сутності 
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поняття світового ринку туристич-
них послуг та його ролі в системі 
послуг; виділення особливостей 
міжнародної туристичної діяль-
ності як економічного та соціаль-
ного явища; розгляд конкуренції у 
сфері туризму як механізму впливу 
та регулювання розвитку міжна-
родного ринку туристичних послуг 
шляхом використання відповідних 
стратегій на макро- і мікрорівні; 
обґрунтування пріоритетних на-
прямів державної політики в галузі 
з метою підвищення її конкуренто-
спроможності; виділення основних 
шляхів співпраці України з іншими 
країнами та міжнародними органі-

заціями у сфері туристичного біз-
несу; розробка та обґрунтування 
моделей ефективного функціону-
вання національної туристичної 
галузі в умовах глобалізації.
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Забезпечення динамічного роз-
витку сільського господарства та 
підвищення його конкурентоспро-
можності не можливе без залучен-
ня інвестицій. Головним джерелом 
фінансування капітальних інвести-
цій в сільському господарстві за-
лишаються власні кошти підпри-
ємств та організацій. Але в сучас-
них ринкових умовах господарю-
вання вони суттєво обмежені. 
Найбільш привабливими для вкла-
дення інвестицій в сільське госпо-
дарство є підприємства, які здій-
снили модернізацію виробництва 
та вийшли на стабільний рівень 
прибутковості та рентабельності.

Вивчаючи загальну сутність і 
роль інвестицій С.М. Богданов [1] 
зазначив, що вони, по-перше, за-
безпечують економічне зростання 
економіки. По-друге, інвестиції да-
ють можливість формувати струк-

туру національної економіки, що 
відповідає вимогам ринкової 
кон’юнктури. По-третє, вони слу-
жать засобом для вирівнювання 
соціально-економічного розвитку 
регіонів. По-четверте, інвестиції 
використовуються суб’єктами гос-
подарювання для досягнення ста-
більності виробництва і конкурен-
тоспроможності, а державою – для 
забезпечення економічного зрос-
тання й успішного вирішення со-
ціальних проблем. По-п’яте, інвес-
тиції необхідні для впровадження 
досягнень науково-технічного про-
гресу. По-шосте, вони допомага-
ють забезпечити неухильний ріст 
рівня і якості життя як мети сус-
пільства.

Законодавчо визначено, що ін-
вестиції  – це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприєм-

РОЛЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Дзюрах Ю.М.
Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 
Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційний клімат.
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ницької та інших видів діяльності 
для отримання прибутку або досяг-
нення певних соціальних ефектів.

Інвестиції є основним акумуля-
тором позитивних зрушень в еко-
номіці, та сільському господарстві 
зокрема. Для оцінки ролі інвести-
цій варто проаналізувати загальну 
динаміку капітальних інвестицій в 
економіці України та їх частку у 
створенні валової доданої вартості 
у сільськогосподарському секторі 
економіки України (рис.1).

Як свідчать дані рис. 1, у цілому 
обсяги капітальних інвестицій 
впродовж останніх чотирьох років 
у нашій країні мали зростаючу тен-
денцію. За результатами 2013 року, 

сільськогосподарськими підприєм-
ствами та організаціями усіх форм 
власності за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 64 млрд гри-
вень капітальних інвестицій. 
У 2013-2014 роках можна було спо-
стерігати уповільнення обсягів ін-
вестиційної діяльності в сільсько-
господарському секторі, що пояс-
нюється економічною кризою в 
країні. Залучення інвестицій в 
Україну можна здійснювати за під-
тримкою інвестиційних програм 
приватного інвестора або за реалі-
зацією інвестиційних програм з 
розвитку соціальної інфраструкту-
ри та малого аграрного підприєм-
ництва.
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій підприємств та валової доданої 
вартості у сільськогосподарському секторі економіки України
Джерело: побудовано автором за даними [2, 3].
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Для вкладення іноземних інвес-
тицій в сільське господарство 
України необхідна виважена дер-
жавна підтримка. Держава має ви-
конувати функції гаранта стабіль-
ності інвестиційного клімату за 
рахунок проведення регламентова-
ної та передбачуваної податкової, 
амортизаційної, митної, цінової та 
кредитної політики.

Проте, багато потенційних іно-
земних інвесторів утримуються від 
інвестування в аграрний сектор 
України, мотивуючи це, насампе-
ред, нестабільністю законодавства 
в державі, надмірним податковим 
тиском, неготовністю більшості 
українських партнерів дотримува-
тися договірних зобов’язань, нечіт-
кою роботою судової системи та 
іншими фактами, що формують ін-
вестиційний клімат держави.

На законодавчому рівні прак-
тично не існує обмежень щодо об-
сягу іноземних вкладень, створені 
умови для переказу прибутків, під-

приємствам з іноземними інвести-
ціями дозволено застосовувати ме-
тод прискореної амортизації.

Отже, інвестиції є ключовим 
елементом ринкової економіки, 
що дозволяє господарюючим 
суб’єктам нарощувати виробничі 
потужності та обсяги виробни-
цтва. Сільське господарство є 
важливою галуззю національної 
економіки, якій необхідно створи-
ти сприятливий інвестиційний 
клімат для залучення іноземних 
інвестицій в Україну.
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Збереження існуючих тенден-
цій у сфері водозабезпечення, які 
характеризуються екстенсивним 
залученням все більшої кількості 
води у господарський обіг, а також 
масштабним забрудненням вод-
них джерел відходами в умовах 
нерівномірно їх територіального 
розподілу та глобальних змін клі-
мату неминуче призведе до їх по-
дальшого виснаження та може 
спровокувати виникнення міжна-
ціональних суперечок та військо-
вих конфліктів.

Значна кількість сучасних видів 
водокористування, диференційні 
вимоги щодо їх якості та тисячоліт-
ня історія боротьби із водним дефі-
цитом зумовлюють існування чис-

ленних методів подолання проблем 
водозабезпечення, які умовно 
можна структурувати за двома під-
ходами інфраструктурні та інсти-
туційні.

Бурхливий розвиток економіки 
у багатьох країнах світу протягом 
двадцятого століття внаслідок про-
мислової революції спричинив на-
гальну потребу у залученні великої 
кількості додаткових водних ре-
сурсів для забезпечення зростаю-
чих потреб населення, сільського 
господарства, енергетики тощо. 
У зв’язку з цим управління водни-
ми ресурсами у вказаний період 
здійснювалось переважно шляхом 
спорудження відповідної інфра-
структури водокористування [1].

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ 
ВОДОДЕФІЦИТУ

Мандзик В. М.
старший науковий співробітник, кандидат економічних наук  
Державна установа «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку  
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Головною перевагою інфра-
структурного підходу подолання 
проблем вододефіциту є відносно 
швидке залучення значної кількос-
ті водних ресурсів для потреб со-
ціально-економічного розвитку. 
Проте суттєвими недоліками тако-
го підходу, особливо низки методів 
екстенсивного подолання вододе-
фіциту є: значна вартість прове-
дення відповідних робіт; природні 
обмеження, ліміти водно-ресурс-
ного потенціалу окремих терито-
рій; непередбачувані можливі не-
гативні наслідки антропогенної 
зміни водних екосистем (ефект 
помсти природи) [2].

Незважаючи на те, що низка 
інфраструктурних методів подо-
лання проблеми вододефіциту за-
лишаються досить актуальними, 
особливо для країн, що розвива-
ються, початок двадцять першого 
століття характеризується бурхли-
вим розвитком групи інституцій-
них заходів регулювання водоза-
безпечення. Особливо характерна 
ця тенденція для розвинених країн 
Європейського Союзу де викорис-
тання більшості інфраструктурних 
методів розвитку систем водоза-
безпечення фактично вичерпали 
можливості для подальшого вико-

ристання. Тому подальший розви-
ток систем регулювання водоко-
ристування та водозабезпечення 
залежить в першу чергу від ефек-
тивності діючих інститутів управ-
ління водними ресурсами та пріо-
ритетних напрямів і механізмів 
реалізації водної політики.

Подолання проблеми існуючого 
чи прогнозованого дефіциту вод-
них ресурсів не можливе без засто-
сування низки соціально-політич-
них та економічних заходів.

Ефективним стимулом підви-
щення раціональності водоспожи-
вання є, зокрема, збільшення плати 
за одиницю використаної води із 
збільшенням загального обсягу во-
доспоживання, введення штраф-
них санкцій за понадлімітне за-
бруднення водних ресурсів, дифе-
ренціація плати за воду в залеж-
ності від виду водокористування 
та місця розташування водозабору 
тощо. Вагоме значення також має 
поширення системи екологічної 
освіти, науки та інформації щодо 
подолання загрози вододефіциту 
та стимулювання вибору екологіч-
но ефективних моделей поведінки 
всіх суб’єктів водних відносин.

Всі вищезазначені напрями по-
долання вододефіциту повинні 
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бути об’єднані в єдиній системі 
водної політики, яка має впрова-
джуватись на міжнародному, наці-
ональному, регіональному та ло-
кальному рівнях. Така водна полі-
тика повинна здійснюватися, на 
нашу думку, на основі трьох клю-
чових принципів: комплексного 
використання існуючих та пер-
спективних підходів до подолання 
вододефіциту, інтегрованого 
управління водними ресурсами, 
усвідомлення ключового екосис-
темного їх значення та ролі. Адже, 
проблема вододефіциту надзви-
чайно складна та багатогранна 
тому жоден із відомих напрямів її 
подолання окремо не може бути 

панацеєю вирішення. Подолання 
глобального вододефіциту можли-
ве тільки за рахунок комплексного 
підходу, який полягає у цілеспря-
мованому, науковообгрунтованому 
поєднанні всіх можливих та до-
цільних напрямів покращення во-
дозабезпечення.
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На протяжении всей истории 
государственно-организационно-
го общества форма государства 
претерпевает определенное разви-
тие, в результате чего наблюдается 
определенное соотношение между 
типом и формой государства. 
В целом они тесно взаимосвязаны, 
поскольку обусловлены уровнем 
развития цивилизации и несут на 
себе отпечаток исторической эпо-
хи и географических условий. Со-
относясь друг с другом как содер-
жание и форма, они определяют 
основные характеристики госу-
дарственного развития, его виды 
и варианты [1].

Специфичность той или иной 
формы правления, по мнению уче-
ных разных лет, зависит не только 
от определенной совокупности 

объективных факторов, но и осно-
вывается, прежде всего, на особен-
ностях культурноисторического 
развития народа, его политико-
психологической воли, ментально-
сти.

И.А. Ильин считал, что форма 
правления в государстве определя-
ется, прежде всего, монархическим 
или республиканским правосозна-
нием народа. «Каждый народ и 
каждая страна,  – писал 
И.А. Ильин, – есть живая индиви-
дуальность со своими особыми 
данными, со своей неповторимой 
историей, душой и природой», 
именно поэтому «каждому народу 
причитается своя, особая, индиви-
дуальная государственная форма и 
конституция, соответствующая 
ему и только ему» [2].

СООТНОШЕНИЕ ТИПА И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
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ческая и демократическая республика.
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Государству азиатского типа со-
ответствует деспотическая монар-
хия, стремящаяся стать империей. 
Примером чего являются фарао-
новский Египет, Ассирия, Китай, 
государство инков в доколумбовой 
Америке [3].

В свою очередь античное госу-
дарство подарило миру республи-
ку, причём в двух вариантах: ари-
стократическом (Рим) и демокра-
тическом (Афины). Появились но-
вые виды и в развитии формы 
государственного устройства – об-
разования федеративного и конфе-
деративного характера (к примеру, 
можно привести Афинский воен-
но-морской союз и Пелопоннес-
ский союз).

Дальнейшее развитие частно-
собственнических отношений в 
Европе привело к торжеству фео-
дализма. Феодальный тип государ-
ства характеризовался ещё боль-
шим многообразием форм. После-
довательно сменяют друг друга 
раннефеодальная монархия (вар-
варские королевства, Киевская 
Русь), сеньориальная монархия 
(государства эпохи феодальной 
раздробленности), сословно-пред-
ставительная монархия (централи-
зованные Англия парк и Франция, 

парк Московская Русь), парк абсо-
лютная монархия.

Наряду с монархией продолжа-
ла развиваться и республиканская 
форма правления в лице сорт воль-
ных германских городов и торго-
вых республик (Венеция и Новго-
род).

В тоже время наблюдалось не-
что общее между государствами 
сорт Востока и Запада в области 
политико-государственного ре-
жима. Речь идет о теократии, 
примером чего являлись араб-
ский халифат на Востоке, сорт 
папское государство в Италии и 
независимые архиепископства в 
Германии [4].

Также развивались конфедера-
тивные начала государственного 
устройства (Союз ганзейских горо-
дов и Швейцария).

В ходе человек буржуазно-де-
мократических революций на сме-
ну феодальному государству при-
шло буржуазное. В ХУШ-ХХ вв. 
окончательно оформились своев-
ременные монархические и респу-
бликанские формы правления. С 
Голландии и США берёт свое на-
чало федеративная форма госу-
дарственного устройства. В рам-
ках парламентских монархий, пар-
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ламентарных и президентских ре-
спублик складываются режимы 
парламентаризма, министериа-
лизма и дуализма [5].

Таким образом, буржуазный 
тип государства кардинально пре-
образил его форму. Однако имен-
но в там его недрах зародился то-
талитаризм, классическим приме-
ром которого стали Советский 
Союз и гитлеровская Германия. В 
этом типе государства форма 
правления, форма государствен-
ного устройства и политический 
режим слились воедино, как в го-
сударстве там азиатского типа. То-
талитарные государства не явля-
ются ни монархией, ни республи-
кой. Здесь нет власти, передавае-
мой по наследству, или 
всенародного избранных государ-
ственных органов. На базе господ-

ства государственной собственно-
сти утверждается партократиче-
ский государственный режим [6].

В итоге можно сказать, что тип 
государства и форма государства 
находятся в тесном взаимодействии 
и ставят политическое развитие го-
сударства в определенные рамки.
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Боротьба з адміністративними 
правопорушеннями є важливим 
завданням органів Національної 
поліції та інших правоохоронних 
органів України. Не дивлячись на 
те, що адміністративні правопору-
шення мають меншу суспільну не-
безпеку, ніж злочини, вони нано-
сять суттєву шкоду суспільству в 
силу своєї поширеності.

Основним законодавчим актом, 
що регламентує діяльність уповно-
важених органів держави по бо-
ротьбі з адміністративними право-
порушеннями, визначає, які саме 
діяння є адміністративними право-
порушеннями і визначає міру від-
повідальності за їх вчинення є Ко-
декс України про адміністративні 
правопорушення [1].

Зрозуміло, що будь-який закон 
тільки тоді чогось вартий, коли за-
безпечується його реалізація, тобто 

практичне втілення його приписів у 
життя. З метою реалізації норм зга-
даного закону та задля забезпечен-
ня об’єктивного, законного та своє-
часного провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, 
Кодекс передбачає низку адміні-
стративно-примусових заходів, які 
може бути застосовано до особи, 
що вчинила адміністративне право-
порушення [2, с. 128].

Серед вказаних заходів важливе 
значення належить вилученню, 
відповідно до статті 265-1 Кодексу, 
посвідчення на право керування 
транспортним засобом. Такий за-
хід може застосовуватись уповно-
важеними на те службовими осо-
бами Національної поліції, за на-
явності підстав вважати, що водієм 
вчинено порушення, за яке може 
бути накладено адміністративне 
стягнення у вигляді позбавлення 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЛУЧЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ 
НА ПРАВО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ, 
ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 265-1 КОДЕКСУ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
УКРАЇНИ

Павлович-Сенета Я.П.
Кандидат юридичних наук, доцент Львівський державний університет 
внутрішніх справ
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права керування транспортними 
засобами. Тимчасове вилучення 
посвідчення водія здійснюється, 
згідно частини 1 статті 265-1 до на-
брання законної сили постановою 
у справі про адміністративне пра-
вопорушення, але не більше ніж на 
три місяці з моменту такого вилу-
чення. При цьому особі, що при-
тягається до адміністративної від-
повідальності видають тимчасовий 
дозвіл на право керування тран-
спортними засобами.

Однією з гарантій захисту прав 
особи, яку притягають до адміні-
стративної відповідальності є, пе-
редбачена у частині другій статті 
265-1 Кодексу, можливість зверну-
тися за отриманням вилученого 
документа після спливу тримісяч-
ного строку, якщо судом не при-
йнято рішення щодо позбавлення 
водія права керування транспорт-
ним засобом або якщо справа про 
адміністративне правопорушення 
не розглянута у встановлений за-
коном строк. Таке звернення особи 
є обов›язковим для його виконан-
ня незалежно від стадії вирішення 
справи про адміністративне право-
порушення [3].

Порівняння частин першої та 
другої статті 265-1 Кодексу викли-

кає у суб’єктів правозастосування 
певні труднощі. Адже зі змісту час-
тини першої Кодексу випливає, що 
особа може отримати вилучене по-
свідчення після набрання законної 
сили постановою у справі про ад-
міністративне правопорушення (за 
умови, якщо її вину не доведено і 
постанова не передбачає позбав-
лення спеціального права наданого 
громадянинові), а зі змісту частини 
другої, що особа по спливу тримі-
сячного терміну може отримати 
своє посвідчення, якщо судом не 
прийнято рішення щодо позбав-
лення водія права керування тран-
спортним засобом або якщо справа 
про адміністративне правопору-
шення не розглянута у встановле-
ний законом строк.

Таким чином, слід встановити у 
якому випадку особа може отри-
мати своє посвідчення на право 
керування транспортним засобом: 
у випадку прийняття рішення чи у 
випадку набрання ним законної 
сили?

На наш погляд, поняття «при-
йняте рішення» та «рішення, яке 
набрало законної сили» мають різ-
не смислове навантаження. Адже, 
відповідно до частини 1  статті 
285  Кодексу постанова про накла-
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дення адміністративного стягнен-
ня оголошується негайно після за-
кінчення розгляду справи. Копія 
постанови упродовж трьох днів 
вручається особі. Отже, в цьому 
випадку маємо прийняте рішення 
по справі про адміністративне пра-
вопорушення. Але це рішення ще 
не набрало законної сили, оскільки 
відповідно до частини 1  статті 
294  постанова судді у справі про 
адміністративне правопорушення 
набирає законної сили після закін-
чення строку на подання апеляцій-
ної скарги (10 днів з дня винесення 
постанови частина 2 статті 294 Ко-
дексу).

Таким чином, «прийняте рішен-
ня» по справі про адміністративне 
правопорушення – це винесена су-
дом постанова, що не набрала за-
конної сили, внаслідок незакінчен-
ня строку апеляційного оскаржен-
ня, або внаслідок оскарження по-
станови. «Рішення, що набрало 
законної сили» – це постанова суду 
після спливу 10-денного строку з 
моменту її оголошення, що не була 
оскаржена.

Що ж до законності підстав по-
вернення заявнику тимчасово ви-
лученого посвідчення водія, до ви-
несення постанови апеляційним 

судом, то на наш погляд частина 
друга статті 265-1  Кодексу одно-
значно формує правило, згідно з 
яким після спливу тримісячного 
строку посвідчення необхідно по-
вертати, тільки якщо рішення по 
справі не прийняте взагалі. На під-
твердження цього варто згадати і 
статтю 38  Кодексу, що визначає 
тримісячний строк давності при-
тягнення до адміністративної від-
повідальності з моменту вчинення 
адміністративного правопорушен-
ня, якщо справа підвідомча суду 
[1].

Якщо ж рішення прийняте, але 
ще не набрало законної сили, то 
посвідчення можна буде повертати 
тільки після набрання ним закон-
ної сили. Адже, якщо прийняте рі-
шення суду передбачає вилучення 
посвідчення водія, а посвідчення 
повернено через сплив тримісяч-
ного строку, то після набрання рі-
шенням законної сили посвідчення 
доведеться знову вилучати.
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Система правоохоронних орга-
нів, що створена в Україні, постій-
но переживає значні зміни на шля-
ху до наближення до Європейсько-
го співтовариства. Так у 2012 році з 
метою зменшення кількості укрит-
тя правопорушень прийнято новий 
Кримінальний процесуальний Ко-
декс України [1], що значно змінив 
процедуру порушення криміналь-
ної справи. У 2015  році відбулась 
докорінна реформа правоохорон-
ної системи, яка знаменувала но-
вий етап у відносинах між громад-
ськістю та поліцією.

Метою даного дослідження є 
проведення аналізу та системати-
зації тих проблем, з якими дово-
диться стикатись поліцейським під 

час прийняття і реєстрації повідо-
млень та реагування на них в орга-
нах поліції, а також визначення 
змісту таких повідомлень. Саме на 
основі здобутого практичного до-
свіду висвітлити ті моменти, які 
викликають труднощі у практич-
ній діяльності.

У сучасній науковій спільноті 
доволі багато уваги приділено пи-
танню прийняття та реєстрації по-
відомлень про злочин. Даним пи-
танням все частіше задаються нау-
ковці у сфері кримінального про-
цесу, адже початок досудового 
розслідування є важливим етапом 
у процесі розслідування будь-якого 
кримінального правопорушення. 
Нажаль, складнощі процесу отри-

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЩО ВИНИКАЮТЬ 
ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА РЕАГУВАННЯ 
НА ПОВІДОМЛЕННЯ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
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мання повідомлень про криміналь-
не правопорушення чи іншу подію 
майже жодного разу не освітлені у 
наукових працях.

Відповідно до Закону України 
«Про Національну поліцію»[2] по-
ліцейський на всій території Украї-
ни незалежно від посади, яку він 
займає, місцезнаходження і часу 
доби в разі звернення до нього 
будь-якої особи із заявою чи пові-
домленням про події, що загрожу-
ють особистій чи публічній безпе-
ці, або в разі безпосереднього ви-
явлення таких подій зобов’язаний 
вжити необхідних заходів з метою 
рятування людей, надання допо-
моги особам, які її потребують, і 
повідомити про це найближчий 
орган поліції. Відповідно до п. 
4 розділу ІІ Інструкції про порядок 
ведення єдиного обліку в органах 
поліції заяв і повідомлень про вчи-
нені кримінальні правопорушення 
та інші події (далі – Інструкція), що 
затверджена наказом МВС України 
від 06.07.2015 [3], посадова особа 
органу поліції в разі перебування 
поза межами органу, в якому вона 
призначена, на території України в 
разі звернення до неї громадян або 
службових осіб із заявою чи пові-
домленням про події, які загрожу-

ють особистій чи громадській без-
пеці, або в разі безпосереднього 
виявлення таких зобов’язана вжи-
ти заходів щодо запобігання пра-
вопорушенням і їх припинення, 
рятування людей, надання допо-
моги особам, які її потребують, 
установлення і затримання осіб, 
які вчинили правопорушення, та 
охорони місця події і повідомити 
про це найближчий орган поліції.

Як бачимо Інструкція визначає 
більш розширений перелік дій, які 
повинен вчинити поліцейський у 
разі отримання повідомлення про 
подію, але в ній не враховані ті 
нормативні оновлення понятійно-
го апарату діяльності поліції. Так в 
Інструкції все ще використовуєть-
ся поняття «громадської безпеки». 
Серед науковців різних рівнів та 
напрямів нині точаться дискусії з 
приводу різниці в поняттях «пу-
блічної» і «громадської» безпеки, 
але в контексті роботи, хочеться 
зауважити, що метою дослідження 
є окремі практичні проблеми, що 
виникають безпосередньо під час 
практичної діяльності поліцей-
ських.

В даному аспекті варто приді-
лити більшу увагу саме до визна-
чення тих подій, які загрожують 
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особистій або публічній безпеці. 
Перед працівником поліції постає 
питання «Як визначити, чи загро-
жує саме це діяння публічній або 
особистій безпеці?». Найчастіше 
трапляється так, що працівники 
поліції повідомляють до органу по-
ліції про якусь подію, якщо вона 
безпосередньо загрожує особистій 
безпеці людини, адже достовірно 
визначити, чи загрозу публічній 
безпеці майже не можливо.

У зв’язку з цим, доцільно більш 
точно регламентувати перелік тих 
обставин, за яких поліцейський по-
винен вчиняти вищевказані дії. Да-
вайте уявимо, що свідомий, добро-
порядний поліцейський побачить 
або виявить іншим шляхом явне 
правопорушення. Чи повідомить 
він до поліції про подію і чи вчи-
ніть усіх необхідних дій? Авжеж. А 
от з іншого боку, якщо з’ясується, 
що якийсь поліцейський під час 
чергової відпустки отримав заяву 
чи повідомлення у такій формі, що 
явно не вбачає ознак правопору-
шення, але в подальшому з’ясовано, 
що правопорушення мало місце і 
поліцейському про це заявляли, 
поліцейський буде притягнутий до 
дисциплінарної відповідальності. 
Отож, як висновок, для забезпе-

чення більш дієвого механізму за-
безпечення публічної безпеки та 
порядку.

Поряд із зазначеною проблемою 
є також ряд інших питань, серед 
них проблема ведення єдиного об-
ліку правопорушень. Деякі автори 
визначають єдиний облік як меха-
нізм фільтрації справ при реєстра-
ції[4, 55] злочинів, інші – як дієвий 
механізм взаємодії з громадськістю 
для підтримання публічної безпеки 
та порядку.

З практичної точки зору не мож-
на однозначно підтримати якусь із 
зазначених думок. Так, відповідно 
до Інструкції, єдиний облік  – це 
прийняття та реєстрація органами 
поліції заяв і повідомлень про вчи-
нені кримінальні правопорушення 
та інші події.

На прикладі одного з відділів 
поліції м. Харкова можна прораху-
вати хоча кількісні показники заяв 
і повідомлень, та проблеми, які ви-
никають при їх реєстрації. Станом 
на 01.09.2018  за 2018  рік в відділі 
поліції «А» у м. Харкові зареєстро-
вано 40780 повідомлень про кримі-
нальне правопорушення чи іншу 
подію. З усієї маси отриманих по-
відомлень лише 4097 (10,04 %) по-
відомлень внесені до ЄРДР. Врахо-
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вуючи вимоги ст. 214 КПК України, 
п. 5 розділу ІІІ Інструкції та вимоги 
доручення НПУ від 02.06.2017 № 
5794/01/25-2017 «Про додаткові за-
ходи щодо дотримання законності 
під час розгляду заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопо-
рушення» усі заяви і повідомлення 
повинні бути вивчені начальником 
слідчого підрозділу відділу або від-
ділення поліції, куди надійшло 
дане повідомлення. Отож, врахову-
ючи кількість повідомлень у відділі 
поліції «А», щодня начальник слід-
чого підрозділу повинен вивчати 
188 матеріалів єдиного обліку. Вра-
ховуючи що на вивчення одного 
матеріалу необхідно щонайменше 
3  хвилин, можна підрахувати, що 
керівнику слідчого підрозділу не-
обхідно лише 9  годин вивчати ма-
теріали щоденно, що надійшли до 
підрозділу на предмет наявності в 
них ознак злочину. Отож, норма, 
щодо безперервності діяльності 
начальника слідчого підрозділу ре-
ально працює.

Крім того, відповідно до вимог 
пп.2  п.2  розділу VII Інструкції з 
організації реагування на заяви та 
повідомлення про кримінальні, ад-
міністративні правопорушення або 
події та оперативного інформуван-

ня в органах (підрозділах) Націо-
нальної поліції України, затвердже-
ної наказом МВС України від 
16.02.2018 № 111 [5], під час отри-
мання повідомлень про тяжкі, осо-
бливо тяжкі злочини, правопору-
шення або події, які можуть викли-
кати суспільний резонанс, та осо-
бисто з місця події доповідають 
начальникові ГУНП або особі, яка 
виконує його обов’язки, на місце 
події виїжджають начальники те-
риторіальних відділів поліції. 
Отож, все в тому ж відділі поліції 
«А» за той самий період начальник 
відділу поліції 1590 разів виїжджав 
на місце пригоди з черговим наря-
дом (899  особливо тяжких і 
691  тяжкий злочин зареєстровано 
у звітній період), тобто 7  разів на 
день.

Враховуючи викладене, варто 
зауважити, що дієвість даних норм 
викликає великі сумніви.

Як підсумок варто зазначити, 
що процес організації діяльності 
територіальних відділів та відді-
лень поліції щодо прийняття, реє-
страції та реагування на повідо-
млення про кримінальні правопо-
рушення або інші події потребує 
більш ретельного доопрацювання 
та удосконалення.
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Однією із найважливіших стра-
тегічних реформ, проголошених 
Урядом України, є реформа децен-
тралізації місцевої влади, концепту-
альні засади якої було проголошено 
з підписанням розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 1 квіт-
ня 2014 р. № 333 р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні» [1], 
яким схвалено саму концепцію де-
централізації та етапи її впрова-
дження. Фактичний відлік реформи 
децентралізації розпочався 5 люто-
го 2015  року, коли були прийняті 
два базових для цієї реформи зако-
ни, а саме Закон України «Про заса-
ди державної регіональної політи-
ки» та Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад».

Реформа децентралізації спря-
мована на створення сучасної сис-
теми місцевого самоврядування в 
Україні на основі європейських цін-
ностей розвитку місцевої демокра-
тії, наділення територіальних гро-
мад повноваженнями та ресурсами, 
що забезпечать місцевий економіч-
ний розвиток, надання населенню 
високоякісних та доступних публіч-
них послуг. Роль об’єднаних терито-
ріальних громад у забезпеченні ін-
тересів громадян в усіх сферах жит-
тєдіяльності на відповідній терито-
рії має стати ключовою.

Практична реалізація процесу 
об’єднання територіальних громад 
розпочалась в середині 2015  року. 
У 2015 році було утворено 159 ОТГ, 
що об’єднали 793  територіальні 
громади. Громади отримали роз-
ширені повноваження і додаткові 

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ

Мовчанюк А.В.
к.е.н., старший викладач кафедри публічного управління 
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ресурси, що дозволило їм реалізо-
вувати проекти розвитку інфра-
структури: ремонтувати і навіть 
будувати школи, дитсадки, водого-
ни, дороги, системи вуличного 
освітлення, закуповувати кому-
нальну техніку, створювати кому-
нальні підприємства, дбати про 
благоустрій території тощо. У 
2016  році відбувся суттєвий про-
грес у формуванні ОТГ – їхня кіль-
кість зросла у 2,3  рази. Станом на 
початок 2017 р. в Україні налічува-
лось 366  ОТГ, які об’єднали 
1740 місцевих рад, в яких проведе-
но перші місцеві вибори. Реформа 
децентралізації продовжує показу-
вати позитивну динаміку. Так, ста-
ном на 01.04.2018  року створено 
725  об’єднаних територіальних 
громад [3].

Наведені дані дозволяють кон-
статувати доволі динамічний про-
цес формування об’єднаних тери-
торіальних громад в Україні, проте 
існує низка невирішених проблем, 
як стратегічного, так і оперативно-
го характеру, що формують ризики 
для успішної подальшої реалізації 
реформи. Зокрема, відзначено на-
ступні проблемні питання:

1. Не завершено розробку пер-
спективних планів формування те-

риторій громад регіонів, до них «по-
стфактум» постійно вносяться змі-
ни щодо тих ОТГ, які пройшли про-
цедуру об’єднання, хочуть провести 
перші місцеві вибори та отримати 
додаткові фінансові ресурси і управ-
лінські повноваження.

2. Потребує опрацювання пи-
тання стабільного забезпечення 
державної фінансової підтримки 
добровільного об’єднання терито-
ріальних громад.

3. Процес створення об’єднаних 
територіальних громад переважно 
не має підтримки, а подекуди сти-
кається зі спротивом з боку район-
них адміністрацій, місцевих рад та 
місцевих еліт.

4. Не врегульоване питання 
оптимального розподілу повнова-
жень між органами місцевого са-
моврядування та органами вико-
навчої влади загалом та, зокрема, 
розподілу функцій та повноважень 
між місцевими радами ОТГ та ра-
йонними адміністраціями й район-
ними радами районів, на території 
яких створені ОТГ.

5. Відсутнє належне кадрове за-
безпечення органів місцевого са-
моврядування об’єднаних терито-
ріальних громад, спостерігається 
недостатність кваліфікації служ-
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бовців місцевого самоврядування 
для виконання нових функцій.

6. Потребує опрацювання пи-
тання запровадження механізмів 
контролю за законністю рішень ор-
ганів місцевого самоврядування та 
якістю надання населенню адміні-
стративних та соціальних послуг.

Продовження запровадження 
політики децентралізації управлін-
ня має стати дієвим фактором ста-
білізації соціально-економічної си-
туації, подолання суперечностей 
між різними рівнями влади, сприя-
ти підвищенню ефективності ви-
користання бюджетних коштів на 
всіх рівнях управління. Головні за-
вдання децентралізації на серед-
ньострокову перспективу поляга-
ють у завершенні формування 
спроможних територіальних гро-
мад на всій території країни, поси-
ленні інституційної та ресурсної 
спроможності громад, запрова-
дженні стратегічного планування 
розвитку ОТГ, розбудові інфра-

структури громад, підвищенні 
якості надання всього спектру пу-
блічних послуг населенню.

Подальша успішна реалізація 
реформи територіальної організа-
ції влади та місцевого самовряду-
вання на засадах децентралізації 
вимагає продовження роботи щодо 
удосконалення законодавчо-нор-
мативного забезпечення реформи 
децентралізації влади та посиленні 
експертно-методичної та ресурсної 
підтримки створення і розвитку 
об’єднаних територіальних громад.
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З розвитком інформаційного 
суспільства розвиваються і диску-
сії в наукових колах щодо право-
відносин в інформаційній сфері, 
визначення ступеня їх самостій-
ності та особливого характеру 
щодо всіх інших правовідносин, в 
результаті чого виникає необхід-
ність всебічного вивчення особли-
востей та характеристик цих пра-
вовідносин, дослідження етапів їх 
розвитку.

Серед перших науковців, який 
досліджував інформаційні право-
відносини був А. Б. Венгеров, який 
дійшов висновку, що змістом ін-
формаційних відносин є різні види 
операцій з інформацією [1, с.27].

На думку А. Б.  Венгерова, під 
інформаційними відносинами слід 
розуміти «відносини, які склада-
ються в сфері управління народ-
ним господарством між працівни-
ками, їх колективами в процесі ре-
єстрації, збору, передачі, зберіган-
ня й обробки інформації» [1, с.28].

Відомий вчений В.  А.  Дозорцев 

на початку 80-х років спробував 
спростовувати факт існування ін-
формаційних відносин, визначаю-
чи, що «…не можна будь-які 
зв’язки, зокрема, такі що виника-
ють із появою нових видів праці, 
оголошувати новим особливим ви-
дом суспільних відносин» [2, с.188-
189]. Пізніше він виділив інформа-
ційні правовідносини в контексті 
виключних прав. Науковець ствер-
джує, що значення виділення ін-
формаційних відносин як окремої 
категорії правовідносин полягає в 
тому, що з’явилась необхідність 
включення їх об’єкта у економіч-
ний обіг та відповідно створення 
для цього правової бази [2, с.28]. 
Сьогоднішня ера розвитку високих 
інформаційних технологій у сус-
пільстві дає об’єктивні підстави 
для висновку про утвердження 
ролі самостійного виду суспільних 
відносин – інформаційних.

Інформаційні правовідносини 
тривалий час існували в контексті 
цивільно-правових відносин, і зна-

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ЕВОЛЮЦІЯ 
РОЗВИТКУ
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Львівський державний університет внутрішніх справ
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чний період не виокремлювались в 
окрему групу правовідносин. Про-
те, ситуація сьогодні докорінно 
змінилась, і зараз ми з впевненістю 
констатуємо факт про існування 
окремого самостійного виду пра-
вовідносин – інформаційних, які є 
об’єктом вивчення інформаційно-
го права.

Так, у своїх роботах Є. В. Петров 
висловлює таку позицію, що ін-
формаційні правовідносини є ви-
ключно цивільними відносинами, і 
мають походження від немайно-
вих, пропонуючи своє авторське 
визначення інформаційних відно-
син як таких «…це правовідноси-
ни, врегульовані нормами цивіль-
ного та інформаційного права з 
приводу виробництва, розповсю-
дження, споживання та викорис-
тання інформації і охорони та за-
хисту прав на неї», науковець відо-
кремлює при цьому інформаційне 
право від цивільного права [3]. По-
дібні думки можливо були і акту-
альні більше п’ятнадцяти років на-
зад. Проте сьогодні, на нашу думку, 
подібні твердження втратили акту-
альність.

А.  І.  Марущак у своїх наукових 
дослідженнях визначає інформа-
ційні правовідносини в якості 

предмета інформаційного права як 
окремої комплексної галузі права 
(яка тісно взаємодіє з іншими галу-
зями права), що «…активно вико-
ристовує основні, фундаментальні 
положення теорії держави і права, 
взаємодіє з такими галузями, як 
конституційне, адміністративне, 
фінансове, господарське, кримі-
нальне, цивільне, трудове право і 
ін.» [4, с. 92].

Отже, інформаційні правовід-
носини ми можемо розглядати як 
суспільні відносини, що виника-
ють у сфері будь-якої інформацій-
ної діяльності, тобто в галузі ін-
формаційних процесів серед 
суб’єктів визначених законодав-
ством, мають характерні ознаки та 
особливості, і регулюються норма-
ми інформаційного права. Пред-
метом інформаційних відносин є 
інформація, з приводу якої вини-
кають інформаційні процеси.

Стрімкий розвиток новітніх ін-
формаційних правовідносин розпо-
чався з прийняттям основних інфор-
маційних законів: «Про інформа-
цію», «Про науково-технічну інфор-
мацію», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про Державну службу 
спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України», «Про захист пер-
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сональних даних», «Про захист ін-
формації в інформаційно-телекому-
нікаційних системах» та триває й 
досі. Утвердження ролі інформацій-
них відносин в сучасному суспіль-
стві, зумовлено підвищенням ролі 
інформації та інформаційних про-
цесів у всіх сферах суспільного жит-
тя, що вимагає особливої уваги за-
конодавця щодо регулювання таких 
відносин, адже інформаційні відно-
сини, які розвиваються поза ціле-
спрямованим впливом держави мо-
жуть призвести до негативних на-
слідків в суспільстві.
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Суть історичного методу поля-
гає в тому, що процес розвитку 
державно-правових явищ віднов-
люється у всій своїй різноманіт-
ності, в усій повноті – з усіма ви-
падковостями, зигзагами, що пе-
рекручують об’єктивну логіку 
розвитку. За допомогою історич-
ного методу процес розвитку акта 
тлумачення норм права досліджу-
ється у часі. Цей метод дозволяє 
виявити зміни, що відбуваються з 
актом тлумачення у конкретні пе-
ріоди їх еволюції у різних країнах. 
В рамках історичного методу до-
сліджується специфіка інтерпре-
таційних актів конкретного істо-
ричного періоду. Він дозволяє до-
слідити динаміку розвитку акта 
тлумачення. При цьому жоден з 
історичних типів не може розгля-

датися як закінчений етап інсти-
туту акта тлумачення [1, с. 37].

Історичний метод дослідження 
інституту акта тлумачення норм 
права дозволяє пізнати генезис та 
розвиток формування самого акта, 
виявлення внутрішніх та зовніш-
ніх зв’язків, закономірностей та су-
перечностей. Завданням історич-
ного методу є встановити значення 
та особливості офіційного і неофі-
ційного акта тлумачення норм пра-
ва та розгляд динаміки його істо-
ричного розвитку [2, с. 14].

Саме історичний метод дає змо-
гу виявити сутність акта тлумачен-
ня шляхом звернення інтерпрета-
тора до історії його прийняття, цілі 
та мотиви, що зумовили введення 
акта тлумачення до системи право-
вого регулювання. Наприклад, Єв-
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ропейський Суд з прав людини та 
Конституційний Суд України ви-
користовує історичний метод в 
процесі інтерпретації змісту Кон-
венції. Для кращого її розуміння 
Європейський Суд бере до уваги 
певні історичні чинники, які стали 
поштовхом для її прийняття. Зро-
зуміло, що ефективність викорис-
тання історичної ситуації, а відпо-
відно, і ефективність застосування 
історичного способу тлумачення 
залежать від використання Євро-
пейським Судом підготовчих доку-
ментів, оскільки саме вони дають 
можливість інтерпретатору глибше 
вникнути у суть історичних обста-
вин прийняття такого важливого 
міжнародно-правового документа, 
з’ясувати передумови цієї події, 
проаналізувати політичну та соці-
ально-економічну атмосферу, що 
склалася на той час. Знання історії 
дасть змогу простежити хід подій 
до і на час прийняття Конвенції, 
що, безумовно, стане у пригоді ін-
терпретатору Не менш важливим 
виступає також культорологічний 
метод, який припускає досліджен-
ня акта тлумачення норм права як 
невід’ємної частини соціального 
регулювання разом із мораллю, 
етикою, релігією. Єдність культу-

рологічної та історичної методоло-
гій забезпечує розвиток акта тлу-
мачення зі сторони його соціально-
духовного змісту [3, с. 60].

З цих позицій загальна характе-
ристика культурологічного методу 
інтерпретаційного акта полягає у 
наступному:

– в рамках культурологічного ме-
тоду акт тлумачення має сенс в своїх 
єдиних духовно-емпіричних втілен-
нях, які являються характеристика-
ми конкретної історичної епохи та 
цивілізаційних умов їх існування;

– передбачає пізнавальний про-
цес як тлумачувальний, тобто як 
раціональне суміщення будь-якого 
предмета тлумачення (ситуації, по-
дії, акта, тексту, рішення) з готови-
ми, як «символізація» культурних 
форм у соціальний зміст;

– допомагає перетворити істо-
рико-культурне минуле змісту акта 
тлумачення в соціально-духовне 
сьогоднішнє;

– в рамках методу накопичення 
змістовності акта тлумачення яв-
ляється самодостатнім процесом, 
не пов’язаним із звичайними для 
наукового мислення узагальнення-
ми та абстрагуваннями;

– використання методу дозволяє 
(і вимагає) вирішувати всі пізна-
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вальні завдання, як завдання адапта-
ції, соціалізації, культуризації, і саме 
тому метод є адекватним для осмис-
лення всього комплексу проблем 
правового виховання [3, с. 60-61].

Говорячи про застосування 
культурологічного методу, слід за-
значити, що він не являється спе-
цифічною методологією теорії дер-
жави і права, хоча галузь його за-
стосування у цій теорії не обмеже-
на; вона носить аспектний характер. 
Проте в теорії держави і права іс-
нують предметні галузі, для яких 
культурологічна методологія є 
адекватною і вимагає свого 
обов’язкового застосування. До 
них відносять в першу чергу галузь 
порівняльного правознавства; ве-
лика галузь, що охоплює інтерпре-
таційно-тлумачувальну теорію і 
практику; галузь юридичної герме-
невтики; галузь, що охоплює духо-
вні (ментальні) основи державно-
правового життя, у тому числі – 
утримання громадської та індиві-

дуальної правосвідомості; 
комплекс проблем, пов’язаних з 
переведенням нормативно-цінніс-
ного ладу права в культурні форми 
правомірної поведінки.

Сутність культурологічної мето-
дології акта тлумачення полягає 
у  встановленні органічного зв’язку 
між соціальними і культурними ви-
мірами державно-правового життя, 
правотворення і правореалізації.
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